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المقدمة
يشير أغلب الفلسطين ّيين في إسرائيل ،في االستطالعات التي أجراها مركز مدى
أن موضوع العنف والجريمة هو القض ّية األولى التي
الكرمل ومرا كز أخرى ،إلى ّ
تشغلهم في السنوات األخيرة .وليس من قبيل المصادفة أن تتصدّر هذه القض ّيةُ
العقد األخير تحديدًا .فمنذ عام  ،2000وعلى
أولو يّ ِ
ات المجتمع الفلسطينيّ في َ
وجه التحديد في السنوات العشر األخيرة ،انتشرت الجريمة ومظاهر العنف
وخاصة الجريمة،
المتن ّوعة في المجتمع الفلسطينيّ ،وتح ّولت مع السنوات،
ّ
َّ
َّ
المنظمة في مفاصل المجتمع
منظمة .تغلغلت الجريمة
مؤسسات ّية
إلى حالة
ّ
ف
ً
عموما ،و ي مفاصله االقتصاديّة على وجه الخصوص ،وتح ّولت إلى تنظيم قويّ
َّ
المنظمة ال يجب أن
أن صعود الجريمة
ومؤثّر في المجتمع الفلسطينيّ .بَ ْي َد ّ
ُيح ّيد األنظار عن مظاهر العنف والجريمة االجتماع ّية والسياس ّية ً
أيضا ،التي ال
َّ
المنظمة.
تدخل في إطار الجريمة
ِب كثير من الحبر على تحليل ومحاولة فهم ظاهرة
مع صعود ظاهرة العنفُ ،سك َ
وسبل عالجها ،بد ًءا بالعنف
العنف في المجتمع الفلسطينيّ ،أسبابها وتداعياتها ُ
ف
في المدارس ،مرو ًرا بالعنف األسريّ والعنف ض ّد النساء ،وانتها ًء بالعنف ي
هامة واستعملت
المجال العموميّ .وتصدّرت هذه األعمال مقاربات نظر يّة
ّ
الكميّ ومنها الكيفيّ ،وأحيانًا اعتُمِ د
منهج ّيات بحث ّية متن ّوعة ،منها
ّ
ّ
الكميّ
ثمة حاجة إلى مقا َر بات جديدة لفهم
تزال
ال
ذلك،
معا .ومع
والكيفيّ كالهما ً
ّ
َّ
المنظمة في المجتمع التي
ظاهرة العنف ،وحاجة أ كبر إلى فهم ظاهرة الجريمة
َ
تحظ بالبحث والتحليل الكاف َي ْين.
لم
بنا ًء عليه ،تطمح فصول هذا الكتاب إلى تسليط ضوء البحث والدراسة على
ظاهرة العنف والجريمة من خالل مقا َر بات نظر يّة وتطبيق ّية جديدة ،إلى جانب
تطوير المقا َر بات القائمة ونقدها ،واالستفادة من تجارب عالم ّية مشابهة أو
قريبة .ترمي فصول الكتاب إلى َس ْبر أغوار هذه المسألة وتفكيك طبقاتها لفهم
اشتباكها بطبيعة النظام السياسيّ وتَعا ُلقها بالسياق التاريخيّ والتح ُّوالت
العقدين األخيرين .عالوة
االقتصاديّة والسوسيولوج ّية
عموما ،وال س ّيما في َ
ً
جريه مدى
ي
الذي
السنوي
الرأي
استطالع
نتائج
يتضمن الكتاب
على ذلك،
ُ ْ
ّ
ّ
عموما ،ويعالج هذا العام ،في قسم منه ،مواقف
الكرمل حول الحالة السياس ّية
ً
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الفلسطين ّيين من ظاهرة العنف ولجريمة ،وتحديدًا تقييمهم لدور الفاعلين من
ومؤسسات في معالجتهم ومواجهتهم وتعاطيهم مع هذه الظاهرة ،وهو ما
أفراد
ّ
ً
يفتح آفاقا لدراسات مستقبل ّية بشأن العالقة بين تراجع وضعف الحقل السياسيّ
الفلسطينيّ في إسرائيل ،وانتشار ظاهرة العنف والجريمة.
المح ّرر
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الفلسطينيين في إسرائيل بشأن
توجهات
ُّ
ّ
السياسية وآفة العنف
الحالة
ّ

إمطانس شحادة

1

يتناول هذا الفصل تحليل نتائج استطالع عا ّم أجراه مدى الكرمل في شهر آذار
المنصرم ( 2.)2022يفحص االستطالع مواقف المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل
حظِ يا باهتمام الفلسطين ّيين في العام األخير ،وهما :الحال ُة السياس ّية
في موضوعين َ
المتم ّثلة في دخول قائمة عرب ّية في التحالف الحكوميّ أل ّول م ّرة منذ إقامة دولة
العقد األخير إلى إحدى أبرز القضايا التي
اسرائيل ،وآف ُة العنف التي تح ّولت في َ
المؤسسات
تشغل المجتمع العربيّ .ويفحص كذلك آراء المجتمع حول تعامل
ّ
العرب ّية والحكوم ّية في قض ّية العنف وأسبابه ،ويرصد مواقفه حول بعض األدوات
التي اق ُترِحت في العام األخير .كذلك يتابع االستطالع الحاليّ -شأنه في ذلك كشأن
االستطالعات السابقة -تص ّورات المجتمع العربيّ للحلول السياس ّية المطروحة
للقض ّية الفلسطين ّية .الدمج بين القضايا السياس ّية وقض ّية العنف في دراسة
واحدة يمك ّننا من فحص العالقة -إذا ُو ِجدت -بين المواقف السياس ّية والمواقف
المؤسسات العرب ّية والحكوم ّية معها ،وما إذا كان
وتعامل
تجاه قض ّية العنف
ُ
ّ
هناك تباين في المواقف َو ً
فقا للموقف السياسيّ.

السياسية
الحالة
ّ

حل الكنيست الـ  23وتقديم االنتخابات في نهاية عام  ،2020وتفكيك القائمة
منذ ّ
المشتركة في بداية عام  ،2021حدث داخل المجتمع العربيّ وبين القوائم العرب ّية
تص ُّد ٌع وانقسام من نوع جديد ،وهو النقاش حول طبيعة العمل البرلمانيّ والمشاركة
في المنظومة الحزب ّية والبرلمان ّية اإلسرائيل ّية ،عن طريق استعداد حزب عربيّ دخول
التحالف الحكوميّ ،بصرف النظر عن ُهو يّة الحزب والشخص اللذين سيقفان على
 .1مدير وحدة السياسات في مدى الكرمل.
 .2استطالع هاتفيّ ،ن ّفذه معهد "ستات-نت" في بداية شهر آذار مع ع ّينة تمثيل ّية للمجتمع العربيّ شملت
 500مستط َلع.
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رأس التحالف الحكوميّ .فلغاية تشكيل القائمة المشت َركة عام  ،2015كان هناك
أن طبيعة العمل البرلمانيّ العربيّ تكمن في
شبه إجماع لدى األحزاب العرب ّية على ّ
تمثيل المجتمع الفلسطينيّ وحقوقه و ُهو يّته واحتياجاته ،من خالل المشاركة في
إن األحزاب العرب ّية كانت ُتع َّرف كأحزاب معا َرضة بنيويّة
المعارضة البرلمان ّية ،بل ّ
خارج إطار الشرع ّية الصهيون ّية ،كونها ليست جز ًءا من اإلجماع الصهيونيّ (روحانا،
الصالح ،وسلطاني.)2004 ،
بعد تشكيل القائمة المشتركة األولى عام  2015وحصولها على  13مقعدًا ،ازدادت
شه ّي ُة قسم من األحزاب العرب ّية ألخذ دور أ كثر تأثي ًرا في المشهد الحزبيّ اإلسرائيليّ،
من جهة ،والرغب ُة في إسقاط اليمين برئاسة نتنياهو العدائيّ تجاه المجتمع العربيّ
والقض ّية الفلسطين ّية ،والحاج ُة إلى إيجاد حلول للقضايا المعيش ّية الحارقة في
المجتمع العربيّ ،من جهة أخرى .حينذاك أخذت في الظهور بوادر تغ ُّير في مكانة
ً
تداخل في المنظومة السياس ّية والحزب ّية
العمل البرلمانيّ العربيّ ،وبات أ كثر
اإلسرائيل ّية .بعد إعادة تشكيل القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست الـ 21
ثم حصولها على 15
في أيلول عام  ،2019وحصول المشتركة على  13مقعدًاّ ،
ظل عدم الحسم في
مقعدًا في انتخابات الكنيست الـ  22في آذار عام  ،2020وفي ّ
الساحة اإلسرائيل ّية وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة ،انخرطت القائمة المشت َركة
في منافسات المعسكرات الحزب ّية في المنظومة الحزب ّية اإلسرائيل ّية ،وأرادت تأدية
دور أ كثر فاعل ّية وتأثي ًرا من وجهة نظرها ،ودخلت في أزمة التوصيات وحاولت
ّ
مرشح
أن تسهم في إفشال نتنياهو في تشكيل حكومة وإسقاطه ،وأوصت على
استغل األخير توصية القائمة
المعسكر المناهض لنتنياهو حينها بِنِي ﭼـانتس.
ّ
ل
ح ّ
المشت َركة وشك ّل حكومة تحالف مع نتنياهو ،لم تدم أ كثر من ستّة شهور ،ل ُت َ
الكنيست و ُت َقدَّم االنتخابات من جديد.
حدة في االندماج
ُق َب ْيل انتخابات آذار عام  ،2021برزت رغبة القائمة العرب ّية المو ّ
التا ّم في اللعبة السياس ّية اإلسرائيل ّية (وإن كان ذاك بشروط األحزاب اإلسرائيل ّية،
ومن ضمنها شروط اليمين واليمين المتط ّرف) ،االندماج الذي يعني -في ما
يعني -االبتعا َد والتنازل عن المطالب السياس ّية الجماع ّية للمجتمع الفلسطينيّ،
واالكتفا َء بالقضايا المعيش ّية اليوم ّية ،دون ربطها بالمكانة القوم ّية للمواطنين
العرب وبطبيعة وجوهر دولة إسرائيل ،واالبتعا َد عن قض ّية االحتالل واالستعمار
اإلسرائيليّ للمناطق الفلسطين ّية المحتلّة عام  ،1967بالتوازي مع طرح مواقف
حدة
متشدّدة في القضايا االجتماع ّية والدين ّية .ولذاَ ،فك ّكت القائم ُة العرب ّية المو ّ
القائم َة المشت َركة وخاضت االنتخابات بقائمة منفصلة.
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مقابل ذلك ،حاولت القائمة المشت َركة االندماج في اللعبة البرلمان ّية والحزب ّية
اإلسرائيل ّية ،والعمل على بناء تحالفات بغية إسقاط اليمين ،وتحويل المشتركة
إلى جزء عضويّ وشرعيّ من المنظومة الحزب ّية والسياس ّية اإلسرائيل ّية ،ضمن
السقف السياسيّ الذي يقبل به المعسكر المناهض لنتنياهو ،نحو المطالبة
بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطين ّية بالشروط التي يعرضها اإلجماع
الصهيونيّ ْ
وتقبل بها السلطة الفلسطين ّية ،والمطالبة بالديمقراط ّية والمساواة
للمجتمع العربيّ ،وتحقيق العدالة االجتماع ّية _ االقتصاديّة؛ أي العمل لتحسين
الواقع وتقليل العنصر يّة والتمييز تجاه المواطنين العرب ،دون توضيح الشروط
لتحقيق ذلك وال االشتباك مع طبيعة إسرائيل وجوهرها.
محاولة األحزاب العرب ّية ضبط الخالفات السياس ّية ،وتخفيفها أو تأجيلها بعد إقامة
القائمة المشتركة عام  ،2015بغية إنجاحها والحفاظ عليها ،أدّت في واقع األمر
جو وعادت وفتحت الخالفات األيديولوج ّية السياس ّية بين
إلى العكس من المر ّ
األحزاب العرب ّية ،وأدّت إلى تفكيك القائمة المشتركة ،بل أُضيفت إليها تصدُّعات
جديدة بصيغة الخالفات في القضايا االجتماع ّية والدين ّية ،والخالف حول مشاركة
حدة) في االئتالف الحكوميّ ،تحت سقف وشروط
حزب عربيّ (القائمة العرب ّية المو َّ
ً
ِت َ -لـﭘـيد في شهر
أحزاب اليمين واليمين المتط ّرف.
وفعل تشك ّلت حكومة بِن ْ
حدة مع االئتالف
حزيران عام  2021بفضل دعم وتحالف القائمة العرب ّية المو ّ
الحكوميّ دون تمثيل وزاريّ.

حدة
تتابع هذه الورقة مواقف المجتمع العربيّ تجاه دخول القائمة العرب ّية المو َّ
إلى التحالف الحكوميّ وتقييم المستط َلعين للحالة السياس ّية بعد قرابة عام من
انتخابات الكنيست الـ  .24إلى جانب ذلك ،ستسلّط الورقة الضوء على ما إذا كان
حدة والقائمة المشت َركة في هذه
ثمة اختالف بين مص ّوتي القائمة العرب ّية المو َّ
ّ
ب
ًّ
ف
ثمة تصدُّع وانقسام ي مواقف المجتمع العر يّ إزاء
الجوانب ،وما إذا كان حقا ّ
الحالة السياس ّية.
في البداية فحص االستطالع موقف المجتمع بشأن جدوى دخول قائمة عرب ّية إلى
التحالف الحكوميّ (الجدول .)1
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الجدول ( :)1حسب رأيك ،وجود قائمة عرب ّية في االئتالف الحكوميّ
النسبة %
يخدم المصالح العرب ّية

52.8

ال يؤثّر على المصالح العرب ّية

32.4

يض ّر بالمصالح العرب ّية

11.8

ال أعلم

3.1

ّ
بأن
أن ما يربو عن نصف المستط َلعين بقليل ( )%52.8يعتقدون ّ
توضح النتائج ّ
وجود قائمة عرب ّية في التحالف الحكوميّ يخدم مصالح المجتمع العربيّ ،بينما يرى
أن وجود قائمة عرب ّية في التحالف ال يؤثّر على المصالح
 %32.5من المستط َلعين ّ
أن ذلك يض ّر بمصالح المجتمع العربيّ.
العرب ّية ،وهنالك  % 11.8فقط يعتقدون ّ
جرِيَ في بداية شهر آذار المنصرم ( ،)2022أي
من
المهم اإلشارة هنا ّ
أن االستطالع أ ُ ْ
ّ
جهات في مدينة القدس.
قبل اندالع الموا َ
أن قرابة نصف المجتمع ترى ّ
تشير النتائج ّ
أن المشاركة في التحالف الحكوميّ
ّ
تخدم المصالح العرب ّية ،والنصف اآلخر يرى أنّها ال تؤثر أو أنّها تض ّر .هذه النتيجة
ّ
توضح االنقسام في المجتمع العربيّ بشأن المشاركة في التحالف الحكوميّ،
العامة التي جرت في السنوات األخيرة التي
وتتماشى مع نتائج االستطالعات
ّ
أن المجتمع العربيّ يدعم بالمبدأ دخول األحزاب العرب ّية للتحالف الحكوميّ،
تشير ّ
إن نسبة ذلك بلغت قبل االنتخابات األخيرة قرابة  % 65من المجتمع .ال
بل ّ
يتط ّرق موقف المجتمع العربيّ الداعم لمبدأ المشاركة في التحالف إلى أداء األحزاب
العرب ّية إذا دخلت في التحالف الحكوميّ ،وال يعكس مدى الرضى عن هذا األداء أو
عدمه ،كما يتّضح من السؤال التالي الذي فحص تأييد المستط َلعين لنهج منصور
ع ّباس في الحكومة.
ّ
توضح النتائج أنّه على الرغم من مستوى الدعم المرتفع لمبدأ مشاركة قائمة
أقل بكثير.
عرب ّية في االئتالف الحكوميّ ،نجد ّ
أن مستوى تأييد نهج منصور ع ّباس ّ
أن مستوى عدم الرضى عن نهج منصور ع ّباس (نحو
ظهر النتائج (الجدول ّ )2
ُت ِ
 )%47فاق مستوى الرضى عنه (نحو  .)%38بهذا المعنى ،المجتمع العربيّ يرى
جا آ َ
خر غير النهج
ّ
أن المشاركة في التحالف قد تخدم مصالحه ،لكنّه يريد أن يرى نه ً
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المعمول به حال ًّيا.
الجدول ( :)2هل تؤ يّد نهج منصور ع ّباس في الحكومة الحال ّية؟
النسبة %
نعم

38.0

ال

47.1
14.9

ال أعرف

إذا نظرنا إلى هذه النتائج َو ً
فقا لتصويت المستط َلعين في االنتخابات األخيرة
حدة -نجد
(الجدول - )3مص ّوتي القائمة المشت َركة ومص ّوتي القائمة العرب ّية المو َّ
أن المشاركة في التحالف
حدة يعتقدون ّ
ّ
أن غالب ّية مص ّوتي القائمة العرب ّية المو َّ
ب
أن
يعتقدون
%
22.5
مقابل
،)%
(69
ي
العر
المجتمع
مصالح
تخدم
الحكومي
ّ
ّ
ّ
حدة
ذلك ال يؤثّر على مصالح المجتمع العربيّ ،وهنالك  %9فقط من مص ّوتي المو َّ
أن ذلك يض ّر بمصالح المجتمع العربيّ .كذلك نرى لدى مص ّوتي القائمة
يعتقدون ّ
أن وجود قائمة عرب ّية في التحالف الحكوميّ يخدم مصالح
المشت َركة أغلب ّية تعتقد ّ
وأن %13.6
أن هذا ال يؤثّرّ ،
المجتمع العربيّ (نحو  ،)%52بينما يعتقد  %32منهم ّ
أن ذلك يض ّر بمصالح المجتمع العربيّ.
فقط يعتقدون ّ
الجدول ( :)3حسب رأيك ،وجود قائمة عرب ّية في االئتالف الحكوميّ ( ،)%حسب
توزيعة المص ّوتين
للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

لم أص ّوت

يخدم المصالح العرب ّية
ال يؤثّر على المصالح العرب ّية

52.0

68.6

38.4

32.2

22.5

42.4

ال أعلم

2.3

0.0

5.3

يض ّر بالمصالح العرب ّية

13.6

8.8

13.9

وإن بتفاوت ،تعتقد
أن هناك أغلب ّية من مص ّوتي كلتا القائمتينْ ،
على الجملة ،نرى ّ
ب
ف
إن مبدأ المشاركة ي
أن المشاركة في التحالف تخدم مصالح المجتمع العر يّ؛ أي ّ
ّ
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التحالف الحكوميّ ال يشك ّل نقطة تصدُّع وانقسام لدى المص ّوتين في المجتمع
حدة في تقييم نهج
العربيّ ،بينما نجد ّ
أن هناك فر ًقا بين مص ّوتي المشت َركة والمو َّ
منصور ع ّباس (الجدول .)4

ّ
حدة
توضح النتائج ّ
أن نحو  %66.7من المستط َلعين مص ّوتي القائمة العرب ّية المو َّ
يؤ يّدون نهج منصور ع ّباس ،ونحو  % 24.5منهم ال يؤ يّدونه .بينما هنالك نحو
 %68.47من المستط َلعين مص ّوتي القائمة المشت َركة ال يؤ يّدون هذا النهج ،على
أن دخول التحالف يخدم مصالحهم،
أن نصف مص ّوتي المشت َركة ي َر ْون ّ
الرغم من ّ
ونحو  %23.7منهم فقط يؤ يّدون نهج منصور ع ّباس؛ وهي نسبة ليست بقليلة
كل منها
ونابعة -حسب رأينا -من تشكيلة األحزاب داخل المشت َركة ،فلدى ّ
الخاص والمختلف وجمهور ٌ مع مواقف متباينة .هذه المعطيات ّ
توضح
مشروعه
ُ
ّ
حدة ومص ّوتي المشت َركة
االنقسام في المجتمع العربيّ بين مص ّوتي العرب ّية المو َّ
حدة ونهج منصور ع ّباس ،لكن ليس حول مبدأ المشا َركة
بشأن أداء القائمة المو َّ
في التحالف الحكوميّ.
الجدول ( :)4هل تؤ يّد نهج منصور ع ّباس في الحكومة الحال ّية ( ،)%حسب
توزيعة المص ّوتين
للقائمة المشت َركة

حدة
للقائمة المو َّ

لم أص ّوت

نعم

23.7

66.7

24.5

ال

68.4

24.5

49.7

ال أعرف

7.9

8.8

25.8

راض عن أداء
أن المجتمع العربيّ ٍ
عدم تأييد نهج منصور ع ّباس ال يعني بالضرورة ّ
ً
أن نحو %40
القائمة المشت َركة التي في المعارضة؛ إذ نجد َ -وفقا للجدول (ّ -)5
وأن نحو
من المستط َلعين غير راضين عن أداء القائمة المشت َركة في العام األخيرّ ،
وأن نحو  % 27منهم راضون بدرجة
 % 33منهم راضون بدرجة
متوسطة عنهاّ ،
ّ
عالية .معنى هذا أنّه ال موقف حاسم تجاه أداء القائمة المشت َركة في العام األخير.
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الجدول ( :)5ما مدى رضاك عن أداء القائمة المشتركة في السنة األخيرة؟
النسبة %

راض إطال ًقا
غير ٍ

30.7

راض
غير ٍ

9.0

راض بدرجة متوسطة
ٍ

33.1

راض جدًّا
ٍ

14.5

12.8

راض
ٍ

متابعة مواقف المستط َلعين حسب التصويت في االنتخابات األخيرة (الجدول )6
ّ
توضح وجود فرق واضح بين مستويات رضى مص ّوتي القائمة المشت َركة مقارنة
أن نحو  % 20من مص ّوتي المشتركة غير
حدة .نجد ّ
بمص ّوتي القائمة العرب ّية المو َّ
ت
حدة .بينما
راضين عن أدائها في العام األخير ،مقابل نحو  % 47من مص ّو ي المو َّ
متوسطة مقابل %27.5
يقول  % 39من مص ّوتي المشت َركة إنّهم راضون بدرجة
ّ
حدة ،ونحو  %42من مص ّوتي المشت َركة راضون وراضون جدًّا من
من مص ّوتي المو َّ
ت
و
مص
من
%
25
مقابل
أداء المشت َركة،
إن موقف مص ّوتي
القول
يمكن
دة.
ح
المو
ي
ّ
َّ
ّ
ً
نابعا من موقف
موقفا
حدة تجاه أداء المشتركة ليس
متعص ًبا أو ً
ّ
المشت َركة والمو َّ
ت
سياسيّ فقط ،وإنّما من تقديرهم لألداء على أرض الواقع؛ فهناك من مص ّو ي
حدة من يع ّبر عن
المشتركة من هم غير راضين عن أدائها ،وهناك من مص ّوتي المو َّ
رضاه عن أداء المشت َركة.
الجدول ( :)6ما مدى رضاك عن أداء القائمة المشت َركة في السنة األخيرة َو ً
فقا
للتصويت في االنتخابات األخيرة؟ ()%

راض إطال ًقا
غير ٍ

للقائمة
المشت َركة
13.6

38.2

راض
غير ٍ

5.6

8.8

حدة
للقائمة المو َّ

لم أص ّوت
37.7
13.9

متوسطة
راض بدرجة
ٍ
ّ

39.0

18.6

7.8

راض جدًّا
ٍ

23.2

17.6

راض
ٍ

27.5

31.1
4.6

12.6
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في سياق الخطاب السياسيّ ،فحص استطالع العام الحاليّ ،كما في استطالع العام
ج َه السياسيّ المركزيّ في صفوف الفلسطين ّيين في إسرائيل ،بين
المنصرم ،التو ُّ
جه "االندماجيّ" .تشير استطالعات
جه "الجماعيّ  -الوطنيّ" والتو ُّ
ما يسمى التو ُّ
،2019
عام
استطالع
منذ
الكرمل
مدى
َها
رص
التي
الرأي األخيرة،
أن هنالك
د
ّ
َ
جهات اندماج ّية (وحدة السياسات-
جهات جماع ّية – وطن ّية وتو ُّ
انقساما بين تو ُّ
ً
مدى الكرمل .)2021 ،ب ّينت نتائج استطالع العام المنصرم ،الذي قارن مواقف
انقساما داخل المجتمع العربيّ في هذا
ثمة
المجتمع قبل ه ّبة أ يّار وبعدهاّ ،
ً
أن ّ
َ
أن سبيل
الشأن (المصدر السابق)؛ إذ يعتقد نحو  %47من المستطلعين ّ
تنظيما جماع ًّيا،
النهوض بالمجتمع الفلسطينيّ يكون من خالل تنظيم العرب
ً
أن ذلك يكون من خالل
وذلك من خالل بناء
مؤسسات وطن ّية ،فيما يعتقد ّ %45
ّ
ً
جا كامل ،وهذه النسبة بقيت ثابتة
االندماج في الدولة والمجتمع اإلسرائيليّ اندما ً
بعد اله ّبة الشعب ّية ً
أيضا.

نتائج استطالع العام الحاليّ (الجدول ُ )7تب ّين أنّه ،مقا َرن ًة بالعام الماضي ،حصل
مؤسسات
ارتفاع بـِ  6نقاط في دعم خيار تنظيم العرب بصورة جماع ّية ،من خالل بناء
ّ
وطن ّية باعتبارها ال َ
خيار األفضل في سبيل النهوض بالمجتمع الفلسطينيّ،) %53(
ً
كامل
جا
مقابل تراجع ِجدّيّ في خيار االندماج في الدولة والمجتمع اإلسرائيليّ اندما ً
(نحو  %38منهم فقط) .على ما يبدو ،نتائج االستطالع في ما بعد ه ّبة أ يّار العام
المؤسسة اإلسرائيل ّية بدأت في التأثير على مواقف
الماضي ( )2021وردود فعل
ّ
المجتمع الفلسطينيّ بعد فترة وليس على نح ٍو مباشر بعد اله ّبة ،وكذلك يمكن
حدة
القول ّ
إن النتائج المتواضعة لشعار اإلنجازات لدخول القائمة العرب ّية المو َّ
للتحالف الحكوميّ انعكست سل ًبا على خيار االندماج ،فهذا الخيار لم يع ْد خيا ًرا
ج ِّرب في العام األخير واتّضح أنّه
نظر يًّا غير مج َّرب من قِبل المجتمع العربيّ ،بل ُ
لحل مشاكل وقضايا المجتمع العربيّ ،ولم يشفع للنهوض بالمجتمع
ج ٍد
ّ
غير ُم ْ
ب
العربيّ ،ولم يغ ّير من مكانة المجتمع العر يّ السياس ّية.
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الجدول ( :)7من أجل النهوض بالمجتمع العربيّ اجتماع ًّيا وسياس ًّيا واقتصاديًّا،
ظل الوضع الراهن؟
حسب رأيك ما هو الخيار األكثر مال َءم ًة لتحقيق ذلك في ّ
النسبة ()%
مؤسسات وطن ّية
تنظيم العرب بصورة جماع ّية من خالل بناء
َّ

52.7

ً
كامل
جا
االندماج في الدولة والمجتمع اإلسرائيليّ اندما ً

38.0

التركيز على المصلحة الشخص ّية والتقدُّم الشخصيّ

7.4

ال أعرف

2.0

حدة تَكشف وجود
ّ
إن مقارنة بين مواقف مص ّوتي المشت َركة ومواقف مص ّوتي المو َّ
جهات؛ إذ دعم قرابة  %64من مص ّوتي المشت َركة خيار تنظيم العرب
تبا ُين في التو ُّ
مؤسسات وطن ّية باعتباره الخيار األفضل في سبيل
بصورة جماع ّية ،من خالل بناء
ّ
ت
حدة ،ودعم %25
و
مص
من
%
41
مقابل
،
الفلسطيني
النهوض بالمجتمع
المو
ي
َّ
ّ
ّ
حدة.
من مص ّوتي المشت َركة خيا َر االندماج مقابل  %53من مص ّوتي المو َّ
الجدول ( :)8من أجل النهوض بالمجتمع العربيّ اجتماع ًّيا وسياس ًّيا واقتصاديًّا،
ظل الوضع الراهن؟ (،)%
حسب رأيك ما هو الخيار األكثر مال َءم ًة لتحقيق ذلك في ّ
حسب المص ّوتين
للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

لم أص ّوت

تنظيم العرب بصورة جماع ّية من
مؤسسات وطن ّية
خالل بناء
َّ

63.8

41.2

59.6

االندماج في الدولة والمجتمع
ً
كامل
جا
اإلسرائيليّ اندما ً

25.4

52.9

31.1

التركيز على المصلحة الشخص ّية
والتقدّم الشخصيّ

9.6

4.9

6.0

1.1

1.0

3.3

ال أعرف

كما في استطالعات سابقة ،قاس استطالع هذا العام ً
أيضا موقف المجتمع العربيّ
مناسبةً
ّ
بالحل األكثر
تجاه السياق الفلسطينيّ العا ّم ،وعلى وجه التحديد ما يتعلق
ّ
َ
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للقض ّية الفلسطين ّية ومسألة االحتالل ،من خالل سؤال عن
ّ
"الحل السياسيّ
األكثر مال َءم ًة برأيك للقض ّية الفلسطين ّية – اإلسرائيل ّية" .نتائج االستطالع
(الجدول ُ )9ت ِّ
الحل األكثر شعب ّية
حل الدولتين باعتباره
وضح استمرار اختيار
ّ
ّ
ف
حل "دولتان لشعبين" .في العام
ما
ي
س
وال
إسرائيل،
ي
ين
ي
الفلسطين
في صفوف
ّ
ّ
ّ
الحل في االستطالع الذي جرى بعد ه ّبة أيار نح ُو  % 51من
الماضي ،اختار هذا
َّ
ف
ف
المستط َلعين ،مقابل قرابة  %50ي هذا العام ،بينما اختار ي هذا العام % 23.3
لحل الدولتين مع
حل الدولة الواحدة ،وهنالك نسبة متساوية
ّ
من المستط َلعين ّ
ِّسب كثي ًرا عن نتائج
تحويل إسرائيل إلى دولة
ّ
لكل مواطنيها (ال تختلف هذه الن َ
استطالع العام الماضي) ،وهي حلول تطرح نزع الطابع اليهوديّ  -الصهيونيّ عن
حل الدولتين ،لكن ال تشك ّل
الدولة .بذا ،نرى ّ
أن غالب ّية من المستط َلعين يميلون إلى ّ
َ
ُّ
ف
مطلقة .يعود ذلك  -ي اعتقادنا -إلى تعثر الحلول
هذه األغلب ّية
ً
إجماعا أو أغلب ّية ْ
جع إمكان ّية إقامة الدولة الفلسطين ّية القابلة للحياة والتي تستجيب
السلم ّية وترا ُ
لحقوق الشعب الفلسطينيّ ،بسبب مواقف إسرائيل واستمرار االستيطان
ثمة بوادر إلمكان ّية تح ُّول إسرائيل إلى دولة ديمقراط ّية
وتوسعه ،وكذلك ليس ّ
ُّ
ب
ي
العر
المجتمع
اآلن.
ّى
ت
ح
ة
ي
نظر
طروحات
هي
الحلول
وكل
مواطنيها،
لجميع
ّ
ّ
ّ
ح َلبة
منفتح تجاه حلول متعدّدة وغير ملتزم لخيار الدولتين ،على الرغم من ّ
أن ال َ
السياس ّية الحزب ّية العرب ّية ال تطرح هذه الخيارات على نح ٍو ِجدّيّ وقويّ.
الحل السياسيّ األكثر مال َءم ًة -برأيك -للقض ّية الفلسطين ّية
الجدول ( :)9ما هو
ّ
 اإلسرائيل ّية؟حل الدولتين لشعبين
ّ

النسبة %
49.7

معا
ّ
حل الدولة الواحدة لليهود والفلسطين ّيين ً

22.3

لكل مواطنيها
حل الدولتين مع تحويل إسرائيل إلى دولة
ّ
ّ

22.3

أرفض االجابة

5.7

مراجعة مواقف المستط َلعين تجاه السياق الفلسطينيّ العا ّم َو ً
فقا للتصويت في
االنتخابات األخيرة ّ
حل الدولتين
توضح ّ
أن هناك أ كثر يّة لدى المجموعتين لخيار ّ
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حدة)،
لشعبين (نحو  % 53من مص ّوتي المشت َركة ،ونحو  % 56من مص ّوتي المو َّ
معا بدعم  % 25من
بينما يحظى
ّ
حل الدولة الواحدة لليهود والفلسطين ّيين ً
ت
حل الدولتين مع
حدة ،واختار َّ
مص ّوتي المشت َركة وفقط نحو  %15من مص ّو ي المو َّ
لكل مواطنيها نح ُو  % 16من مص ّوتي المشت َركة ،ونح ُو
تحويل إسرائيل إلى دولة
ّ
ثمة أغلب ّية
 % 25.5من مص ّوتي المو َّ
حدة .في جانب القض ّية الفلسطين ّية ،نرى أنّه ّ
وأن هناك
لدى المجموعتين
لحل الدولتين لشعبين لكنّها ليست أغلب ّية مطلقةّ ،
ّ
تفاوتًا في مواقف المجموعتين بشأن الحلول األخرى المطروحة.
الحل السياسيّ األكثر مال َءم ًة برأيك للقض ّية الفلسطين ّية –
الجدول ( :)10ما هو
ّ
اإلسرائيل ّية؟ ( ،)%حسب المص ّوتين

حل الدولتين لشعبين
ّ

حل الدولة الواحدة لليهود والفلسطين ّيين
ّ
معا
ً
حل الدولتين مع تحويل إسرائيل إلى دولة
ّ
لكل مواطنيها
ّ
أرفض اإلجابة

للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

لم أص ّوت

53.1

55.9

44.4

25.4

14.7

25.2

16.4

25.5

23.2

5.1

3.9

7.3

العنف والجريمة
يشير أغلب الفلسطين ّيين في إسرائيل ،في االستطالعات التي أجراها مركز مدى
أن موضوع العنف والجريمة هو القض ّية األولى التي
الكرمل ومرا كز أخرى ،إلى ّ
تشغلهم وتقلقهم في السنوات األخيرة .وليس من قبيل المصادفة أن تتصدّر هذه
َ
العقد األخير تحديدًا .فمنذ عام ،2000
القض ّي ُة
قلق المجتمع الفلسطينيّ في َ
وال س ّيما في السنوات العشر األخيرة ،انتشرت الجريمة ومظاهر العنف المتن ّوعة
َّ
منظمة،
مؤسسات ّية
في المجتمع الفلسطينيّ ،وتح ّولت بمرور السنوات إلى حالة
َّ
عموما ،وال س ّيما في مفاصله االقتصاديّة ،لتتح ّول
وتغلغلت في مفاصل المجتمع
ً
َّ
المنظمة ال
أن صعود الجريمة
إلى أ كبر وأقوى تنظيم في المجتمع الفلسطينيّ .بَ ْي َد ّ
يجب أن يصرف األنظار عن مظاهر العنف والجريمة االجتماع ّية والسياس ّية ً
أيضا،
َّ
المنظمة.
التي ال تدخل في إطار الجريمة
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ومع صعود ظاهرة العنف ،كُتِب الكثير في تحليل ومحاولة فهم ظاهرة العنف في
وسبل عالجه ،بد ًءا بالعنف في المدارس،
المجتمع الفلسطينيّ ،وأسبابه ،وتداعياته ُ
مرو ًرا بالعنف األ ُ َسريّ والعنف ض ّد النساء ،وانتها ًء بالعنف في المجال العموميّ.
هذا الجزء من الورقة يأتي لإلسهام في طرح مواقف المجتمع الفلسطينيّ تجاه
ظاهرة العنف والجريمة وتجاه السياسات التي ُطرِحت للتعامل مع هذه اآلفة.

بداي ًة ،فحصنا موقف المجتمع تجاه نجاعة احتجاج المجتمع العربيّ في موضوع
العنفّ .
أن نجاح
أن غالب ّية المستط َلعين ( )% 65ي َر ْون ّ
يوضح الجدول (ّ )11
أن النجاح قليل % 9 .فقط ي َر ْون
االحتجاج قليل جدًّا ،ويرى نحو  % 13منهم ّ
تفسر عدم مشاركة المجتمع العربيّ في
أنّه ناجح بدرجات متفاوتة .هذه النتائج
ِّ
االحتجاجات التي ّ
نظمتها لجنة المتابعة ض ّد العنف والجريمة في السنوات األخيرة،
محطات
ومنها إغالق شارع  6ومظاهرات احتجاج ّية في البلدات العرب ّية وأمام
ّ
الشرطة .إلى جانب ذلك وزّعنا مواقف المستط َلعين تجاه نجاح احتجاجات
المجتمع العربيّ في قض ّية العنفَ ،و ً
فقا لمص ِّوتي القائمة المشت َركة مقابل مص ّوتي
وأن النتائج
حدة ،وب ّين هذا التوزيع أنّه ال تظهر فروق ِج ّديّةّ ،
القائمة العرب ّية المو ّ
ف
إن االنتماء الحزبيّ ال يؤثّر على التقييم.
أي
الملحق)؛
ي
1
الجدول
متقاربة (انظروا
ّ
أن احتجاجات المجتمع في موضوع العنف والجريمة
الجدول  :11إلى أيّ مدى
تظن ّ
ّ
ناجحة في تحقيق أهدافها؟
قليل جدًّا  /إطال ًقا ال

العدد

النسبة %

324

64.8

قليل

63

12.6

19

3.7

متوسط
ّ

70

كبير جدًّا

25

كبير

13.9
4.9

المؤسسات المختلفة في قض ّية العنف،
فحص االستطالع تقييم المستط َلعين ألداء
ّ
منها الحكومة اإلسرائيل ّية ،والشرطة ،واألحزاب العرب ّية ،ولجنة المتابعة والسلطات
المؤسسات الفاعلة في مجال
المحلّ ّية ،والجمع ّيات األهل ّية (الجدول  ،)12وهي
َّ
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مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربيّ في السنوات األخيرة .على الجملة ،نرى
المؤسسات على أنّه س ّيئ جدًّا أو س ّيئ .على
أن المستط َلعين يق ّيمون أداء هذه
ّ
ّ
إن أداء الحكومة س ّيئ جدًّا وس ّيئَ ،و  %72قالوا
سبيل المثال ،قال نحو ّ % 75
إن أداء الشرطة س ّيئ وس ّيئ جدًّا .لم تختلف هذه النتائج عن نتائج تقييم أداء
ّ
أن
المؤسسات العرب ّية بأنّه س ّيئ وس ّيئ جدًّا ،وكانت التوزيعة كالتالي %66 :ي َر ْون ّ
ّ
أن أداء لجنة
أداء األحزاب العرب ّية س ّيئ وس ّيئ جدًّا؛  %67من المستط َلعين ي َر ْون ّ
أن أداء السلطات المحلّ ّية العرب ّية
المتابعة س ّيئ وس ّيئ جدًّا؛  % 73منهم ي َر ْون ّ
أن أداء الجمع ّيات األهل ّية س ّيئ وس ّيئ جدًّا .هذه
س ّيئ وس ّيئ جدًّا؛  % 54ي َر ْون ّ
النتائج تعكس إحباط المجتمع العربيّ من استمرار آفة العنف والجريمة المنتشرة
المؤسسات .ويمكن االستنتاج
في البلدات العرب ّية دون أيّ تعامل حقيقيّ من قِبل
ّ
فقا للنتائج ،ال َو ً
حكم َو ً
فقا للنوايا وال الخطط المستقبل ّية.
ّ
أن المجتمع العربيّ يَ ْ
عالوة على ذلك ،لم نجد في هذا الجانب فرو ًقا ِج ّديّة بين مواقف مص ّوتي القائمة
حدة (الجداول  7-2في الملحق).
المشت َركة ومص ّوتي القائمة المو َّ
المؤسسات التالية في مكافحة العنف والجريمة ()%
الجدول ( :)12ق ِّيموا أداء
ّ

الحكومة اإلسرائيل ّية
الشرطة اإلسرائيل ّية
األحزاب العرب ّية

لجنة المتابعة
السلطات المحلّ ّية
الجمع ّيات األهل ّية

1
س ّيئ جدًّا

2

3

4

5
ممتاز

ال أعرف

60

15

15

4

5

1

58

14

16

5

5

1

51

48

16

15

18

17

8

5

5

5

2

10

57

16

17

4

4

2

42

12

19

9

8

10

في السؤال التالي (الجدول  ،)13فحصنا تقييم المستط َلعين حول العامل المركزيّ
ّ
لتفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ ،ووجدنا ّ
أن المجتمع العربيّ نقديّ
َ
أن العامل المركزيّ هو عوامل اجتماع ّية
تجاه ذاته؛ إذ يرى  %48من المستطلعين ّ
أن العامل األساسيّ هو
وثقاف ّية داخل المجتمع العربيّ ،ونحو  %21منهم ي َر ْون ّ
عوامل اقتصاديّة داخل المجتمع العربيّ ،وليس هنالك سوى نحو  %16يعتقدون
األساسي
أن العامل
أن العامل األساسيّ هو سياسات الحكومةَ ،و  %14يعتقدون ّ
ّ
ّ
21
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هو سياسات الشرطة وتعاملها مع المجتمع العربيّ .هذه النتائج تختلف عن مواقف
والمؤسسات السياس ّية الجمع ّية -وال س ّيما لجنة المتابعة واللجنة
األحزاب العرب ّية
ّ
ُ
أن السياسات الحكوم ّية هي العامل
القطر يّة للسلطات المحل ّية العرب ّية -التي ترى ّ
ُّ
ما
ي
س
وال
،
األساسي
وغض النظر عن
تسهيل انتشار السالح في المجتمع العربيّ،
ُ
ّ
ّ
وفشل الشرطة بل تواط ُؤها مع الجريمة في المجتمع العربيّ ،وتأتي
عصابات اإلجرام،
ُ
خاصة لمكافحة العنف في المجتمع
خطة ّ
هذه النتائج على الرغم من إقرار الحكومة ّ
خاصة في
العربيّ ورصد موارد وميزان ّيات لذلك ،وعلى الرغم من تشكيل وحدة
ّ
الشرطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ.
والمؤسسات الجمع ّية لم تنجح في إقناع المجتمع
على ما يبدو ،األحزاب العرب ّية
ّ
ج ْسر اله ّوة بين موقف المجتمع وموقف األحزاب
إلى
العربيّ بذلك ،وهناك حاجة
َ
والمؤسسات العرب ّية ،ليكون النضال تجاه العنف والجريمة أ كثر نجاعة
العرب ّية
ّ
ومشا َركة ،بغية إجبار الحكومة والشرطة على العمل على نح ٍو ِجدّيّ أ كثر.

في هذا الجانب ً
أيضا لم نجد أيّ فروق بين موقف مص ّوتي القائمة المشت َركة
حدة ،على نح ِو ما ّ
إن
يوضح الجداول  7-2في الملحق ،أي ّ
ومص ّوتي القائمة المو َّ
ّ
التقييم عابر لالنتماءات الحزب ّية والسياس ّية ،وال يتعلق بدعم إحدى القوائم ،على
أن القائمة المشت َركة كانت نقديّة أ كثر تجاه الحكومة والشرطة من
الرغم من ّ
حدة الشريكة في التحالف الحكوميّ.
القائمة المو َّ
ّ
لتفشي الجريمة والعنف؟
الجدول ( :)13حسب رأيك ،ما هو العامل المركزيّ
النسبة %
عوامل اجتماع ّية وثقاف ّية داخل المجتمع العربيّ

48.4

عوامل اقتصاديّة داخل المجتمع العربيّ (استهالك
زائد؛ ديون؛ سياسات البنوك)

21.0

سياسات الحكومة

15.7

سياسات الشرطة
ُ
وتعاملها مع المجتمع العربيّ

14.1

ال أعرف

0.8

ثمة جانب آ َ
مهم في موضوع مكافحة العنف والجريمة هو اقتراح إشراك أجهزة
خر
ّ
ّ
أمن ّية في مكافحة الجريمة إلى جانب الشرطة ،وهو ما يعني عمل ًّيا فشل الشرطة
في مكافحة الجريمة وعدم مقدرتها وحدها ،ألسباب عديدة ،على مكافحة الجريمة
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ّ
ثمة اقتراحات ومطالب بإشراك أجهزة األمن،
المنظمة في المجتمع العربيّ .أحيانًا كانت ّ
وتحديدًا المخابرات الداخل ّية -الشاباك -في مكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ.
أن المجتمع العربيّ يؤيّد بدرجة كبيرة إشراك الشاباك في مكافحة
يتّضح من النتائج ّ
الجريمة والعنف % 47.5 :يؤ يّدون جدًّا؛  % 25.7يؤيّدون بتح ّفظ؛  % 25.7فقط ال
يؤ يّدون بتاتًا (الجدول  .)14تعني مواقف المستط َلعين حول إشراك الشاباك في
مكافحة الجريمة -في ماتعني -تدخُّل الشاباك أ كثر في حياة المجتمع العربيّ وفي
البلدات العرب ّية وفي القضايا اليوم ّية ،وتح ُّوله إلى مالذ للكثير من الناس في القضايا
الجنائ ّية والخالفات العائل ّية.
هذه المعطيات تعزّز حالة اليأس واإلحباط لدى المجتمع العربيّ من استمرار
ّ
تفشي الجريمة والعنف ،وإدراك المجتمع حجم التهديد الذي يشك ّله العنف
والجريمة على تماسك المجتمع واألمن واألمان الشخصيّ والجماعيّ في البلدات
جدّيّ مع هذه اآلفة .م ّرة أخرى،
العرب ّية ،وعدم قدرة أو رغبة الشرطة في التعامل ال ِ
ّ
والمؤسسات
توضح النتائج الفرق في مواقف المجتمع ومواقف األحزاب العرب ّية
ّ
الجمع ّية ،التي رفضت تدخُّل الشاباك في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع
أن ذلك من مسؤول ّية الشرطة.
العربيّ ،وتشدّد ّ
الجدول ( :)14ما هو موقفك من إشراك أذرع األمن اإلسرائيل ّية في مواجهة الجريمة
في المجتمع العربيّ؟
النسبة %
أؤ يّد ذلك جدًّا

47.5

أؤ يّد ذلك بتح ّفظ

25.7

ال أعرف

1.1

ال أؤ يّد بتاتًا

25.7

حدة ،بشأن إشراك المخابرات في مكافحة
فحص مواقف مص ّوتي المشت َركة والمو َّ
الجريمة ،يشير إلى وجود فروق بسيطة وليست جوهر يّة بين المجموعتين ،إذ نرى
حدة لتدخُّل المخابرات أعلى من دعم مص ّوتي المشت َركة،
ّ
أن حدّة دعم مص ّوتي المو َّ
على نح ِو ما ّ
يوضح الجدول ( )9في الملحق ،لكن بالمجمل كلتا المجموعتين
وإن بدرجات مختلفة.المخابرات
تدعمان تدخُّل
ْ
للخطة الحكوم ّية لمكافحة الجريمة
أخي ًرا سألنا بشأن تقييم المستط َلعين
ّ
خاصة
والعنف التي أق ّرتها الحكومة في بداية العام الحاليّ ،التي أقامت وحدة
ّ
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الخطة (وحدة "سيف") ،ورصدت ميزان ّيات ليست
بالشرطة اإلسرائيل ّية لتنفيذ
ّ
الخطة لم تنجح بتاتًا
إن
بقليلة لذلك .الغالب ّية الساحقة من المستط َلعين قالوا ّ
ّ
الخطة لم
إن
في تغيير واقع الجريمة والعنف (نحو  ،)% 47ونحو  % 23.5قالوا ّ
ّ
إن النجاح
متوسط (الجدول  .)15كذلك في هذا الجانب لم
تنجحَ ،و  % 23.5قالوا ّ
ّ
حدة كما ّ
يوضح الجدول  10في الملحق.
نجد فرو ًقا بين مص ّوتي المشت َركة والمو َّ
الخطة الحكوم ّية لمكافحة العنف
الجدول ( :)15حسب رأيك ،ما مدى نجاح
ّ
والجريمة حتّى اليوم؟
العدد

النسبة %

لم تنجح بتاتًا

235

47.1

لم تنجح

118

23.5

20

4.0

متوسط
نجاحها
ّ

117

نجحت كثي ًرا

10

نجحت

23.5
1.9

خاتمة
تابع االستطالع مواقف المجتمع العربيّ تجاه الحالة السياس ّية الراهنة ،نحو :دخول
قائمة عرب ّية للتحالف الحكوميّ ،وآفة العنف والجريمة المستشرية في البلدات
العرب ّية .نتائج االستطالع ّ
أن هناك تبا ُينًا في مواقف المجتمع في القضايا
وضحت ّ
حدة في هذه الجوانب،
السياس ّية الجوهر يّة ،وفرو ًقا بين مص ّوتي المشت َركة والمو َّ
بينما لم نجد تفا ُوتًا كبي ًرا في مواقف المجتمع في قضايا العنف والجريمة ،وال فرو ًقا
أن مواقف المجتمع
حدة ،لكن وجدنا ّ
بين مص ّوتي القائمة المشت َركة ومص ّوتي المو َّ
والمؤسسات الجمع ّية العرب ّية.
تختلف بعض الشيء عن مواقف األحزاب
ّ
في جانب الوضع السياسيّ الراهن ،تحديدًا دخول قائمة عرب ّية للتحالف الحكوميّ،
ّ
تناقض ما في مواقف المجتمع العربيّ ،بحيث يرى
ٍ
وضحت نتائج االستطالع وجود
أن المشاركة في التحالف الحكوميّ تخدم المصالح العرب ّية،
قرابة نصف المجتمع ّ
ّ
ّ
ف
والنصف اآلخر يرى أنّها ال تؤثر أو أنها تض ّر ،بينما وجدنا ي المقابل عدم رضى
أن المجتمع العربيّ يسعى إلى تغيير مكانته
عن نهج منصور ع ّباس .ذاك يعني ّ
أن ذلك ممكن عن طريق دخول التحالف ،لكنّه
وأوضاعه المعيش ّية ،ويعتقد ّ
أن
وجدنا
كذلك
اس.
ب
ع
منصور
به
يقوم
ا
عم
مختلف
يرغب بأن يكون ذلك بنهج
ّ
ّ
ّ
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حدة؛
المشا َركة في التحالف ال تشك ّل
ً
موضوعا خالف ًّيا بين مص ّوتي المشت َركة والمو َّ
أن المشاركة في
فثمة أغلب ّية من مص ّوتي كلتا القائمتين
وإن بتفاوت -تعتقد ّْ
ّ
ب
أن مبدأ المشاركة في التحالف
التحالف تخدم مصالح المجتمع العر يّ .معنى هذا ّ
ب
ف
وأن
،
ي
العر
المجتمع
ي
تين
الحكوميّ ال يشك ّل نقطة تصدُّع وانقسام لدى المص ّو
ّ
ّ
الخالف هو بشأن األسلوب والنهج.
ثمة إشارة أخرى إلى حالة االنقسام وعدم وضوح تص ُّور جماعيّ لدى الفلسطين ّيين
ّ
ف
في إسرائيل ،برزت ي سياق خياراتهم السياس ّية والسبل األفضل للنهوض
أن غالب ّية
بالمجتمع ،بواسطة سؤال الخيار األفضل للنهوض بالمجتمع ،إذ وجدنا ّ
أن النهوض بالمجتمع العربيّ اجتماع ًّيا وسياس ًّيا واقتصاديًّا
المجتمع العربيّ ترى ّ
مؤسسات
بناء
خالل
من
ة
ي
جماع
بصورة
العرب
تنظيم
يتأتّى عن طريق خيار
َّ
ّ
قياسا إلى ما كان في نتائج استطالع العام المنصرم.
ارتفاعا ما،
وطن ّية .هنا وجدنا
ً
ً
المؤسسة اإلسرائيل ّية،
على ما يبدو ،نتائج ه ّبة أ يّار العام الماضي ،وردود فعل
ّ
بدأت في التأثير على مواقف المجتمع الفلسطينيّ بعد فترة وليس بصورة مباشرة
بعد اله ّبة .من المتو ّقع أن ترتفع هذه النسبة بعد أحداث األشهر األخيرة وفشل
حدة في التحالف الحكوميّ .نتائج االستطالع ّ
وضحت وجود فرق
تجربة القائمة المو ّ
حدة في هذا السياق .يمكن
واضح بين مص ّوتي القائمة المشت َركة والقائمة المو َّ
حدة يدعمون خيار االندماج ،بينما يدعم مص ّوتو المشت َركة
القول ّ
إن مص ّوتي المو َّ
مؤسسات وطن ّية .هذا انقسام واضح بين مص ّوتي
وبناء
الجماعي
التنظيم
خيار
ّ
ّ
جهات سياس ّية.
المجموعتين يعكس خيارات وتو ُّ
الحل السياسيّ األكثر مال َءم ًة
يتّضح كذلك أنّه ال إجماع لدى الفلسطين ّيين بشأن
ّ
لحل الدولتين ،لكن
ة
ي
كثر
أ
هناك
أن
للقض ّية الفلسطين ّية – اإلسرائيل ّية .صحيح ّ
ّ
ّ
ثمة حالة من إعادة
هذه األغلب ّية ال تتعدّى نصف المستط َلعين؛ وهو ما يعني ّ
أن ّ
التفكير في الحلول الممكنة للقض ّية الفلسطين ّية ولم يعد خيار الدولتين هو
المهيمن.

ثمة تفاوت في مواقف المجتمع العربيّ ،وهنالك اختالف
في القضايا السياس ّيةّ ،
بين مص ّوتي القائمة المشت َركة والقائمة المو َّ
حدة .ال إجماع لدى المجتمع العربيّ
حول المشاركة في التحالف الحكوميّ أو عدمها ،وال حول األدوات لتحسين مكانة
المجتمع العربيّ ،وال حول الحلول للقض ّية الفلسطين ّية .هذه النقاط تشك ّل نقاط
خالف داخل المجتمع العربيّ وبين مص ّوتي القائمتين .أحداث األشهر األخيرة ،وتع ُّثر
حدة ،ومواقف المجتمع اإلسرائيليّ واألحزاب
مشروع االندماج بقيادة القائمة المو َّ
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اإلسرائيل ّية التي تقبل االندماج بالشروط اإلسرائيل ّية ،ومن خالل التنازل عن ال ُهويّة
واالنتماء ،سيكون لها تأثير سلبيّ على خيار االندماج ،ومن المتو ّقع أن نرى في
تراجعا في هذا الخيار.
استطالعات قادمة
ً
تجانسا أ كبر في مواقف المستط َلعين
على العكس من الحالة السياس ّية ،وجدنا
ً
تجاه قض ّية العنف والجريمة ،وعدم وجود فروق ِج ّديّة بين مص ّوتي القائمة
المؤسسات
أن تقييم المستط َلعين ألداء
حدة .وجدنا ّ
المشت َركة والقائمة المو َّ
ّ
ب
ج َمل .هنالك إجماع عر يّ على
الحكوم ّية والعرب ّية في هذا الجانب س ّيئ بالم ْ
الخطة الحكوم ّية لم تنجح في
وأن
أن األداء لدى هذه
المؤسسات كا ّفة س ّيئّ ،
ّ
ّ
ّ
أن المجتمع العربيّ ال يلوم الحكومة
التعامل مع قض ّية العنف والجريمة،
واألهم ّ
ّ
وال الشرطة في هذه الحالة ،وإنّما يَعزوها في األساس إلى أسباب اجتماع ّية ثقاف ّية
واقتصاديّة في المجتمع العربيّ ،وال يمانع في إشراك جهاز المخابرات في مواجهة آفة
والمؤسسات
العنف والجريمة .هذه النتائج تختلف عن مواقف األحزاب العرب ّية
ّ
القطر يّة
وبخاصة األحزاب العرب ّية ولجنة المتابعة واللجنة
السياس ّية الجمع ّية،
ْ
ّ
والمؤسسات الجمع ّية
للسلطات المحلّ ّية العرب ّية .على ما يبدو ،األحزاب العرب ّية
ّ
ج ْسر اله ّوة بين موقف
وثمة حاجة إلى َ
لم تنجح في إقناع المجتمع العربيّ بذلكّ ،
والمؤسسات العرب ّية ،ليكون النضال تجاه
المجتمع وموقف األحزاب العرب ّية
ّ
العنف والجريمة أ كثر نجاعة ومشاركة ،بغية إجبار الحكومة والشرطة على العمل
بصورة أ كثر ِج ّديّة.
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ملحق
أن احتجاجات المجتمع في موضوع العنف
الجدول ( :)1إلى أيّ مدى
تظن ّ
ّ
والجريمة ناجحة في تحقيق أهدافها؟ ()%
للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

 1قليل جدًّا  /إطال ًقا ال

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

لم أص ّوت

63.8

64.7

70.0

63.6

2

11.3

11.8

10.0

15.9

2.3

4.9

1.4

5.3

3

4

 5كبير جدًّا

18.6
4.0

11.8
6.9

12.9
5.7

11.3
4.0

المؤسسات التالية في مكافحة العنف والجريمة ()%
الجدول ( :)2ق ِّيموا أداء
ّ
الحكومة اإلسرائيل ّية

للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

لم أص ّوت

1

67.8

60.8

38.6

60.3

2

13.6

16.7

18.6

13.9

4

3.4

3.9

8.6

2.6

3

5

ال أعرف

10.7
2.8

1.7

17.6
1.0

0.0

12.9
20.0
1.4

18.5
2.6

2.0
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المؤسسات التالية في مكافحة العنف والجريمة ()%
الجدول ( :)3ق ِّيموا أداء
ّ
الشرطة
اإلسرائيل ّية

للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

لم أص ّوت

1

61.6

58.8

41.4

60.9

2

14.7

13.7

14.3

13.9

4

4.5

3.9

8.6

3

5

ال أعرف

14.7
2.8

1.7

18.6
3.9

1.0

17.1
18.6
0.0

15.9
4.6

2.6

2.0

المؤسسات التالية في مكافحة العنف والجريمة ()%
الجدول ( :)4ق ِّيموا أداء
ّ
األحزاب العرب ّية
1

للقائمة
حدة
المو َّ

للقائمة
المشت َركة
39.5

51.0

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

57.1

لم أص ّوت
60.9

2

17.5

17.6

11.4

14.6

4

9.6

6.9

5.7

6.6

3
5

ال أعرف
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7.9

1.1

19.6
3.9

1.0

17.1
5.7

2.9

10.6
2.6
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المؤسسات التالية في مكافحة العنف والجريمة ()%
الجدول ( :)5ق ِّيموا أداء
ّ
لجنة المتابعة

للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

لم أص ّوت

1

39.0

58.8

50.0

47.7

2

18.1

13.7

14.3

13.9

3

4

5

ال أعرف

19.8

13.7

20.0

13.9

6.8

4.9

4.3

3.3

6.8

9.6

3.9

4.9

1.4

10.0

6.0

15.2

المؤسسات التالية في مكافحة العنف والجريمة ()%
جدول ( :)6ق ِّيموا أداء
ّ
السلطات المحلّ ّية
1

للقائمة
المشت َركة
57.6

للقائمة
حدة
المو َّ

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

2

16.4

14.7

15.7

16.6

4

2.3

4.9

7.1

4.6

3

5

ال أعرف

19.2
3.4

1.1

62.7

10.8
5.9

1.0

47.1

20.0
8.6

1.4

لم أص ّوت
56.3
17.2
2.6

2.6
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المؤسسات التالية في مكافحة العنف والجريمة ()%
الجدول ( :)7ق ِّيموا أداء
ّ
الجمع ّيات األهل ّية

للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

1

36.7

49.0

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية
38.6

2

14.7

9.8

10.0

13.2

4

9.0

6.9

18.6

7.9

3

5

ال أعرف

22.6
8.5

8.5

13.7

15.7

9.8

7.1

10.8

10.0

لم أص ّوت
42.4
19.9
5.3

11.3

ّ
لتفشي الجريمة والعنف؟ ()%
الجدول ( :)8حسب رأيك ،ما هو العامل المركزيّ

عوامل اجتماع ّية
وثقاف ّية داخل المجتمع
العربيّ
عوامل اقتصاديّة
ب
ي
العر
داخل المجتمع
ّ
(استهالك زائد؛ ديون؛
سياسات البنوك)
سياسات الحكومة

سياسات الشرطة
وتعاملها مع المجتمع
العربيّ
ال أعرف
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للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

لم أص ّوت

44.6

45.1

64.3

48.3

22.6

22.5

20.0

18.5

18.1

16.7

7.1

15.9

14.7

14.7

7.1

15.9

0.0

1.0

1.4

1.3
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الجدول ( :)9ما هو موقفك من إشراك أذرع األمن اإلسرائيل ّية في مواجهة الجريمة
في المجتمع العربيّ؟ ()%
للقائمة
المشت َركة

للقائمة
حدة
المو َّ

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

لم أص ّوت

أؤ يّد ذلك بتح ّفظ

42.9

54.9

64.3

39.1

29.4

23.5

15.7

27.8

ال أعرف

2.3

0.0

0.0

1.3

أؤ يّد ذلك جدًّا

ال أؤ يّد ذلك بتاتًا

25.4

21.6

20.0

31.8

الخطة الحكوم ّية لمكافحة العنف
الجدول ( :)10حسب رأيك ،ما مدى نجاح
ّ
والجريمة حتّى اليوم؟ ()%

 1لم تنجح بتاتًا

للقائمة
المشت َركة
50.3

للقائمة
حدة
المو َّ

ألحزاب يهوديّة
وصهيون ّية

2

22.6

24.5

20.0

25.2

4

2.3

3.9

7.1

4.6

3

 5نجحت كثي ًرا

23.2
1.7

48.0

22.5
1.0

34.3

34.3
4.3

لم أص ّوت
48.3
19.9
2.0
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المصادر
روحانا ،نديم؛ الصالح ،نبيل؛ َوسلطاني ،نمر .)2004( .تصويت بدون صوت :األق ّل ّية
الفلسطين ّية في االنتخابات البرلمان ّية اإلسرائيل ّية  .2003حيفا :مدى الكرمل.
جهات الفلسطين ّيين في إسرائيل بين جائحة الكورونا واله ّبة
مصطفى ،مهنّد .)2021( .تو ُّ
السنوي:2021 ،
الشعب ّية في أ يّار .في :مصطفى ،مهنّد (مح ّرر) .مؤتمر مدى الكرمل
ّ
الفلسطين ّيون في إسرائيل :مقا َر بات سياس ّية واجتماع ّية بين جائحة كورونا واالنتفاضة
(؟) الراهنة (ص  .)21-9حيفا :مدى الكرمل.
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األول
الباب ّ
ومعرفية لدراسة
منهجية
مقاربات
َ
ّ
ّ
الفلسطيني.
العنف في المجتمع
ّ

وآلیات لتوثیق جرائم القتل:
إستراتیجیات
تطویر
ّ
ّ

َ
مستخلصة من مشروع بحث حول جرائم قتل النساء
دروس
في فلسطین قبل النكبة

مهيب زیدان

1

على الرغم من تعدُّد مشاریع توثيق جرائم قتل النساء والفتيات في فلسطین في
السنوات األخیرة ،ما زلنا نفتقر إلى قاعدة بيانات مرجع ّية شاملة يمكن االعتماد
عليها.
إن استخدام منهج ّيات ووسائل توثيق مختلفة في تجارب الرصد الموجودة
ّ
مهمة لظاهرة القتل بأسبابها
أمر إيجابيّ ،فهو يساعد على الكشف عن جوانب
ّ
المختلفة ،وعن حجم هذه الظاهرة في مناطق مختلفة ودراسة تط ُّورها ع ْبر
ج َمع تعيق مقارنة البيانات
السنوات .ومع ذلكّ ،
فإن التبا ُينات في البيانات التي ُت ْ
والمعلومات المختلفة ،وتعيق ً
سجل مكتمل بشكله
أيضا عمل ّية تحليلها لبناء
ّ
كل حالة قتل ،وكذلك من حيث
عن
المعلومات
األفقيّ (أشمل وأغنى من حيث
ّ
النطاق الجغرافيّ) وعموديًّا (من حيث الفترة الزمن ّية).
من مراجعة تجارب التوثيق والدراسات المختلفة التي تناولت هذا الموضوع،
يتّضح ما يلي:
كل جريمة
جمِ عت عن ّ
كم ّية ونوع ّية المعلومات التي ُ
ثمة اختالفات كبيرة في ّ
أ ّو ًلّ :
ّ
السجلت -على سبيل المثال -معلومات عن الخلف ّيات أو
قتل .لم تشمل بعض
آثار هذه الجرائم ،وا كتفت بمعلومات محدودة جدًّا (اسم الضح ّية؛ البلد؛ السنة؛
العمر).
ّ
السجلت شملت جرائم
ثان ًيا :ال تعريف واحد لجريمة القتل مت َّفق عليه .بعض
ّ
سجلت أخرى حاالت انتحار أو حاالت
المتعمد فقط ،بينما شملت
القتل والقتل
ّ
موت مشبوهة.

 .1مهيب زيدانُ -محاضر في قسم االقتصاد – كلّ ّية نوكس ،إلينوي ،الواليات المتّحدة.
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ّ
فحسب ،بل نجده
السجلت المختلفة
ثال ًثا :عدم التناسق ليس محصو ًرا في ما بين
ْ
ّ
ّ
السجلت
السجلت نفسها .فعلى سبيل المثال ،شمل أحد
في كثير من األحيان في
جرائم قتل وقعت في القدس في سنوات مع َّينة ،لكنّه استثنى جرائم مشابهة في
سنوات أخرى.
كل جرائم القتل التي
رابعا :في كثير من األحيان ،لم تتمك ّن هذه الدراسات من رصد ّ
ً
ت معاينتها.
ج َر ْ
وقعت في الفترات التي َ
خامسا :معظم الدراسات رك ّزت على فترات قصيرة جدًّا (سنة أو بضع سنوات).
ً
سادسا :لم أجد دراس ـ ــات شام ـ ــلة تحاول الكــشف عـ ــن جـ ــرائم قتل الفلسطين ّيات
ً
ّ
ف
إقامتهن (مناطق الـ ،48أو الضفة وغزّة ،أو ي الشتات).
بصرف النظر عن مكان
ّ
ثمة نقص كبير في المعلومات عن حجم الظاهرة قبل عام ،2000
ً
سابعاّ :
وكلّما عدنا في الزمن إلى الوراء قلّت المعلومات أ كثر وأ كثر .على سبيل المثال،
باستثناء دراستين تحدّثتا عن  29جر يمة قتل (Hasisi & Bernstein, 2016,
 ،)2019لم أجد أ يّة معلومات عن حجم الظاهرة أو خلف ّيات هذه الجرائم قبل
النكبة.
حدَّث البيانات على نح ٍو َد ْوريّ ومستم ّر عن طريق متابَع ٍة ممن َهج ٍة
ثامنًا :ال ُت َ
ِّ
ف
لجرائم القتل التي ُوثقت ي سنوات سابقة.
تاسعا :غال ًبا تقتصر هذه الدراسات على عمل ومجهود فرديّ وليس بالتعاون مع
ً
ُ
ج َمع تصبح -في كثير من األحيان-
ت
التي
والمعلومات
أخرى.
وجهات
سات
مؤس
ْ
ّ
مما يعيق تط ُّور الدراسات حول هذا الموضوع.
حك ًرا لهذه
المؤسساتّ ،
ّ
الهدف من عرض هذه المالحظات هو تسليط الضوء على بعض المجاالت
التي يمكن التحسين والتطوير فيها وليس لتوجيه االتّهامات لهذه التجارب
مؤسسة
أن هناك
والدراسات
المهمة .على الصعيد الشخصيّ ،ال أعتقد ّ
ّ
ّ
ّ
بمفردها تمتلك الموارد الكافية لبناء قاعدة بيانات شاملة؛ فهذا األمر يتطلب
التعاون وتوحيد الجهود بين جميع األطراف العاملة والمعن ّية (أ كادیم ّيین/ات؛
مجتمع مدنيّ .)...إلى جانب ذلك ،هذه التحدّيات أو المشاكل ليست محصورة في
الدراسات التي تعمل على توثيق الجرائم في المجتمع الفلسطينيّ ،وإنّما تشمل
تجارب ودراسات في دول عديدة أخرى ،حتّى المتقدّمة منها (& Weil, Corradi
.)Naudi, 2018
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الكم ّية والنوع ّية العديدة بشأن موضوع قتل النساء الفلسطين ّيات
تشير الدراسات
ّ
وأهم ّية جمع البيانات لتدعيم الجهود الرامية إلى
ضرورة
على
ا
إجماع
أن هناك
إلى ّ
ً
ّ
مواجهة ظاهرة العنف ض ّد النساء ،وتحميل المسؤول ّية للجهات المعن ّية والمسؤولة
عن وضع ح ّد لهذه الظاهرة ،كالسلطات الرسم ّية ،والقيادات االجتماع ّية والسياس ّية،
ثمة تجارب
واإلعالم .لذا ،من المفاجئ أن تجد أنّه على الرغم من هذا اإلجماع ليس ّ
توثيق كافية تحاول جمع المعطيات بشأن جرائم قتل النساء قبل العام .2000
عما يليها
وما يم ّيز
ِ
دراسات توثيق الجرائم ض ّد النساء في ما قبل العام ّ 2000
في السنوات األخيرة أمور ٌ عدّة يمكن تلخيصها في النقاط التالية .أ ّو ًل ،تساعد تلك
الدراسات على الكشف عن التط ّور التاريخيّ للظاهرة على م ّر السنين .ثان ًيا ،تمك ّن
مما يتيح
الدارسين من متابعة مجريات األحداث المتعلّقة بالجريمة بطريقة طول ّيةّ ،
دراسة اآلثار البعيدة المدى للجريمة على العائلة ،والكشف -على سبيل المثال -عن
(وعما إذا جرى إطالق سراحه م ْبك ًرا).
السجن
ّ
الفترة الفعل ّية التي قضاها القاتل في ِّ
ثال ًثا ،قد تكون العائلة والمحيط االجتماعيّ أ كثر استعدادًا ،بمرور السنوات ،للتعاون
مع الباحثين الميدان ّيين ومشاركتهم أفكارهم ومواقفهم نتيجة تغ ُّير في الظروف،
ً
مثل -أو ألنّه أحيانًا قد يكون مِ ن األسهل نسب ًّيا التحد ُُّث عن الموضوع
كموت القاتل
بعد مرور وقت طويل على وقوع الجريمة.
ال يحاول هذا المقال تقديم استعراض شامل آلل ّيات الرصد المتوافرة ،أو
اإلستراتيج ّيات المستخدَمة لتوثيق جرائم القتل ،فهناك العديد من الدراسات
السابقة التي قامت بهذا العمل (.)Widyono, 2009; Walby et al., 2017
إن العمل على إنشاء وثيقة مرجع ّية تحدّد آل ّيات ومنهج ّيات التوثيق المالئمة
ّ
ً
َ
كامل .يمكن البناء -على
المهتمة تشا ُركًا
األطراف
ك
ر
شا
ت
يستدعي
ات
ي
واألولو
َ
ّ
ّ
ُ
سبيل المثال -على مشروع "قتل النساء في جميع أنحاء أوروبا" التابع للتعاون
األوروبيّ في العلوم والتكنولوجيا 2،والذي يشارك فيه باحثون وخبراء من  28دولة
أوروب ّية لمعالجة ظاهرة قتل النساء على مختلف المستويات .فقد نتج عن هذا
المشروع العديد من التقارير والدراسات التي تق ّيم السياسات الم ّت َبعة في الدول
الكم ّية والنوع ّية
المختلفة لمواجهة ظاهرة قتل النساء ،وبرامج جمع البيانات
ّ
المقارنة ،وتطرح إستراتيج ّيات يمكن استخدامها عمل ًّيا لتعزيز وتطوير وتنفيذ
الوطني
نظام متكامل ومتباين لجمع بيانات قتل النساء في أوروبا على المستويَ ْين
ّ
والدوليّ (.)Vives-Cases et al., 2016; Weil, Corradi & Naudi, 2018
2. https://www.cost.eu/actions/IS1206
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هذا المقال هو -في األساس -دعوة لبناء منظومة عمل تشا ُرك ّية الستغالل
خاص ًة تلك التي أصبحت متوافرة مؤخّ ًرا نتيجة
المصادر والوسائل المتوافرة،
ّ
ْ
سجل
التط ُّورات التكنولوج ّية ،كاأل َ ْر َشفة الرقم ّية وحشد المصادر ،من أجل إنشاء
ّ
ّ
سيوضح هذا المقال ،هذه المنظومة لن تساعد
أشمل وأ كثر منهج ّیة .بالتالي ،كما
على فهم األسباب والخلف ّيات المرك ّبة لجرائم القتل في فلسطین وتط ُّورها على
فحسب ،بل ستساعد كذلك على تطوير اإلنتاج المعرفيّ وتأسيس
م ّر السنین
ْ
ّ
لسياسات وتدخُّالت ترتكز على األدلة.
لذا ،سأتناول في الجزء التالي مناقشة بعض من مصادر المعلومات وآل ّيات التوثيق
المتوافرة ،لتسليط الضوء على اإلمكان ّيات المتاحة الستغالل هذه المصادر على
خاص إلستراتيج ّية حشد
نح ٍو ممن َهج وواسع ولفرص تطويرها ،مع إيالء اهتمام
ّ
المصادر كوسيلة للتعامل مع حجم المشروع والجهود التي يتطلّبها .كذلك
سأستعرض بعض النتائج األ ّول ّية بشأن حجم ظاهرة قتل النساء والفتيات في
السنوات  ،1935-1920وأتط ّرق بالتفصيل إلى جريمة قتل مريم صالح الزواوي
المتضمنة في األ ْر َشفة
كم ّية المعلومات
َّ
المغرب ّية (سنة  ،)1931وذلك إلبراز ّ
أهم ّية تن ُّوع المصادر /تثليث
وأهم ّية استغاللها ،والتشديد على مدى
الر ْقم ّية
ّ
ّ
المعلومات في رسم صورة أوضح عن الجريمة وعواقبها .في الختام ،سأعرض
الخالصة واالستنتاجات.

وآلياتها:
مصادر التوثيق
ّ

عتم ُد عليها في مشاريع
تتعدّد وتختلف مصادر المعلومات وآل ّيات التوثيق التي ُي َ
التوثيق والدراسات بشأن ظاهرة قتل النساء والفتيات الفلسطين ّيات؛ فقد تشمل
وإعالما؛ مقابالت ميدان ّية؛ تقارير حكوم ّية رسم ّية (نحو :شرطة؛
ما يلي :صحافة
ً
حة)...؛ استطالعات رأي؛ دراسات سابقة؛ أ َ ْر َشفة (نحو:
ص
ة؛
ي
اجتماع
محاكم؛ شؤون
ّ
ّ
مؤسسات مجتمع مدنيّ؛ تثليث المعلومات؛ حشد
صحف؛ تقارير رسم ّية)...؛
ّ
ظهر مراجعة تجارب التوثيق السابقة ،في مجتمعنا ،أنّه ما زال
المصادر ...مع ذلكُ ،ت ِ
ثمة قصور في استغالل هذه المصادر والعمل على تطويرها.
ّ
في هذا الجزء ،سأعرض بعض األمثلة لتسليط الضوء على مزايا هذه الوسائل
ومجال تطويرها ،ابتغا َء تحسين عمل ّية توثيق الجرائم المرتكَبة ض ّد النساء.
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كل ما يتعلّق
ثمة تقصير واضح من قِبل الجهات الرسم ّية في ّ
التقارير الرسم ّيةّ :
ومفصلة عن جرائم القتل في المجتمع الفلسطينيّ.
بتوفير ونشر معطيات مفيدة
َّ
مثل هذا التقصير نجده في العديد من الدول ،لكن ما يم ّيز السلطات اإلسرائيل ّية
أن هذا التقصير ال ينبع من نقص في قدراتها وإمكان ّياتها في تجميع
الرسم ّية هو ّ
كل جريمة قتل ،بل يبدو أنّه يتعلّق بعدم رغبتها في الكشف
معلومات وافية عن ّ
عن هذه المعلومات .والعراقيل الكثيرة التي تضعها هذه السلطات (وعلى رأسها
الشرطة) أمام المعن ّيين في الحصول على بيانات ومعطيات حول جرائم القتل
في المجتمع الفلسطينيّ ،هذه العراقيل تب ّين هذه المسألة بصورة واضحة ،خالل
مراجعة تجربة جمع ّية "نساء ض ّد العنف" (بطشون ،)2021 ،وكيف تعاملت
الشرطة مع الطلبات التي قدّمتها الجمع ّية ،بغية الحصول على معلومات حول
إن الشرطة لم توافق
مل ّفات التحقيق المتعلّقة بجرائم قتل نساء عرب ّيات؛ حيث ّ
التماسا إلى المحكمة
على مشاركة هذه المعلومات ّإل بعد أن قدّمت الجمع ّية
ً
اللوائ ّية في القدس بموجب قانون ح ّر يّة المعلومات ،وهو ما يؤك ّد رغبة السلطات في
ظهر ركاكة االدّعاءات التي تستخدمها الشرطة عاد ًة
التكتّم على هذه المعلومات ،و ُي ِ
لتبرير رفضها عن الكشف عن معطيات حول هذه المل ّفات.
فشل الشرطة والسلطات في التصدّي للعنف المتزايد
من الصعب عدم الربط بين
ِ
في المجتمع العربيّ ،ورغب ِة هذه السلطات بعدم الكشف عن هذه المعطيات التي
المهم
ظل هذه الظروف ،من
ظهر مدى تقصير السلطات وتقاعسها .لذا ،وفي ّ
ّ
قد ُت ِ
جدًّا مواصلة ممارسة الضغط على السلطات الرسم ّية للكشف عن معطيات مفيدة
حول جرائم القتل.
أهم ّية المقابَالت الميدان ّية في قدرتها على كشف
المقابَالت الميدان ّية :تكمن
ّ
مهمة لهذه الظاهرة (على سبيل
الخلف ّيات لهذه الجرائم ،وتساعد على فهم جوانب
ّ
المثال :مواقف المحيط العائليّ والمجتمعيّ من هذه الجرائم) قد يستحيل إدراكها
إذا اعتمدنا مصادر أخرى ( .)Fontana & Frey, 2000مع ذلك ،وباستثناء بعض
الدراسات التي رك ّزت على عدد محدود من جرائم القتل (على سبيل المثال" :كيان
 تنظيم نسويّ" ،)2021 ،لم ُتستخدم هذه الوسيلة على نح ٍو ممن َهج بعد لتوثيقالجرائم في المجتمع الفلسطينيّ العربيّ في مناطق عام  ،48لكنّها استُعمِ لت في
المناطق خارج حدود مناطق عام  48داخل فلسطين .التجارب هناك تكشف مدى
أهم ّية استعمالها واإلمكان ّيات الكامنة فيها .على سبيل المثال ،لمركز المرأة لإلرشاد
ّ
3
ٌ
القانوني واالجتماعيّ تجربة ناجحة وطويلة في استخدام المقابَالت الميدان ّية لتوثيق
3. https://www.wclac.org
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جرائم قتل النساء في الض ّفة الغرب ّية وغزّة والقدس .أصدر المركز على مدار سنوات
عدّة تقارير ال تكشف عن حجم ظاهرة قتل النساء وتط ُّورها في السنوات األخيرة في
هذه المناطق فحسب ،بل تكشف كذلك جوانب ومعلومات ال تتوافر في التقارير
الرسم ّية واإلعالم.
يمكن االعتماد على تجارب كهذه واالستفادة منها ،وتطويرها لتشمل -على سبيل
المثال -مقابالت مع الجناة 4،أو مقابالت مع المحيط االجتماعيّ بعد مرور 10
5
سنوات أو  20سنة على وقوع الجريمة ،للكشف عن التأثيرات البعيدة المدى.
اإلعالم (الصحافة) :تقرير "حراك صحاف ّيات لمواجهة العنف" بشأن َد ْور اإلعالم
ّ
أن هنالك حاجة بالغة إلى تطوير
ظهر ّ
المحليّ في التعامل مع ظاهرة العنف ُي ِ
ً
تعامل أعمق ،والتعامل بصورة ُمراعِ ية
وتحسين تعامل اإلعالم مع هذه الظاهرة
(مصالحة وأبو العسل.)2020 ،
النساء
للنوع االجتماعيّ مع قضايا العنف ض ّد
َ
يتب ّين -على سبيل المثال -من نتائج هذا التقرير ً
"أن الغالب ّية الساحقة من
أيضا ّ
التغطيات اإلعالم ّية لقضايا العنف ض ّد النساء ،تغطيات آن ّية وال توا كب مجريات
القض ّية وتط ّوراتها على الصعيدين اإلنسانيّ والمجتمعيّ ،وإنّما ُت َ
نشر التط ُّورات
الجنائ ّية َو ً
فقا للبيانات التي ُت ْصدرها الشرطة أو قرارات المحاكم .القليل من
الحاالت شمل موا كَبة لذوي الضح ّية حتّى إصدار الحكْم ومحاورتهم".
المهمة المعروضة في التقرير الذي
لذا ،يمكن البناء على التوصيات واإلرشادات
ّ
ُذكِر أعاله ،والعمل على ما يلي )1( :تطوير التغطية الصحف ّية ل َتكُون مهن ّية
وحساسة جندر يًّا ،وكذلك تطوير التعاون بين الجمع ّيات المعن ّية واإلعالم
وشاملة
ّ
ّ
المحليّ .على سبيل المثال ،تجربة مركز المرأة لإلرشاد القانونيّ واالجتماعيّ مع
الحساس ّية الجندر يّة  -حيث يمكن تطوير هذا األمر
تخص
الصحافة ،بإقامة دورات
ّ
ّ
ّ
الحث على التعاون مع
وتطبيقه على نح ٍو أوسع في مناطق مختلفة في البالد)2( .
تقصي المعلومات واإلمكان ّيات
اإلعالم ،ودفعه إلى استغالل خبرة الصحاف ّيين في ّ
المتاحة بالتواصل مع المحيط المجتمعيّ والجهات ذات الشأن ،بحكم وجودهم
أما بالنسبة
 .4لم أتمك ّن من تحديد أبحاث نوع ّية شملت مقابالت مع الجناة في حاالت قتل النساء العرب ّياتّ .
للمجتمع اليهوديّ ،ففي اإلمكان مراجعة مقال روحاما ﭼـوسينسكي ( )2014الذي تناولت فيه الكاتبة ثماني
(أزواجهن) ،وقابلت هؤالء الجناة داخل
شركائهن
عشرة ( )18جريمة قتل ومحاولة قتل لنساء يهوديّات بأيدي
ّ
ّ
السجن.
"عقد ونصف من الزمن ،األب غ ّيب األ ّم ،والجرح ما زال" الذي ب ّثته قناة
 .5في اإلمكان مراجعة التقرير الصحفيَّ :
"مساواة" في برنامج "صباحنا غير" في  .2017/3/21يتناول التقرير أبعاد جريمة قتل شيرين إسماعيل التي
قتلها زوجها عمر إسماعيل في  ،2000/2/28وذلك من خالل إجراء مقابالت ميدان ّية مع ابنة الضح ّية ووال َد ْيها
بعد مرور أ كثر من خمس عشرة ( )15سنة على وقوع الجريمة.

39

تطویر إستراتیج ّیات وآل ّیات لتوثیق جرائم القتل

ّ
المحليّ ً
أيضا
في الميدان ،لتجميع معطيات مفيدة حول جرائم القتل )3( .لإلعالم
مجال للعمل على تطوير طرق حفظ المعلومات والعمل على َر ْق َمنة األخبار
والصحف لتسهيل عمل ّية الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجمهور .أخي ًرا ،أو ّد
أهم ّية هذه التقارير والدراسات التي تق ّيم َد ْور اإلعالم و ُتبرِز نقاط
التشديد على ّ
لتحمل المسؤول ّية والعمل على تطوير وتحسين أدائه.
تقصيره وتدفعه
ُّ

األ َ ْر َشفة الر ْقم ّية :التح ُّوالت الكبيرة في مجال حفظ المعلومات في السنوات األخيرة
قد تشك ّل فرصة ذهب ّية للشروع في بناء قاعدة بيانات تشمل كذلك معطيات
حول جرائم القتل تاريخ ًّيا .من السهل مالحظة هذه التح ُّوالت؛ ف َر ْق َمنة الوثائق
وبخاصة األرشيف ّية من بينها -انتشرت كثي ًرا وأصبحت الوسيل َة التي تتّبعهاّ
المؤسسات لحفظ المعلومات .مع األسف ،على الرغم من تعدُّد مشاريع
معظم
ّ
َ
َ
َر ْق َمنة األ ْر َشفة وإتاحتها على شبكة اإلنترنت ،لم ُت
ستغ ّ
ل بعد على نح ٍو منهجيّ
ْ
لتوثيق جرائم القتل .هناك -على سبيل المثال" :-األرشيف الرقميّ الفلسطينيّ
– جامعة بير زيت"؛" 6األرشيف الر ْقميّ للمتحف الفلسطينيّ"" 7،أرشيف خزائن
9
مؤسسة الدراسات الفلسطين ّية.
الر ْقميّ"؛ 8المشاريع الر ْقم ّية التي تعمل عليها
ّ
ثمة
باإلضافة إلى هذه المشاريع التي تقوم بها
مؤسسات فلسطين ّية وعرب ّيةّ ،
َّ
10
كذلك أرشيف الصحف التابع للمكتبة الوطن ّية اإلسرائيل ّية ( )NLIوالذي يحتوي
حتّى اآلن على ما يزيد عن  330ألف صحيفة (عدد) ،أو قاعدة البيانات القانون ّية
(موقع نيـﭬو) 11،وأرشيف الدولة الر ْقميّ ( 12)ISAالذي يشمل عددًا هائل ً من
مما قبل النكبة وبعدها.
الوثائق ّ

التط ُّور السريع في حجم الوثائق واأل َ ْرشفة الر ْقم ّية يمنح الكثير من اإلمكان ّيات ،غير
ّ
يستحقها.-
أنّه في الوقت نفسه يتطلّب بطبيعة الحال جهودًا كبيرة جدًّا -لكنّه برأيي
ثمة ضرورة للتنسيق بين الدراسات
من خالل تجربتي مع هذه األرشفة ،تب ّين ّ
أن ّ
ّ
التي تحاول استغالل هذه األرشفة لضمان اتساق عمل ّية التوثيق؛ وذلك لتسهيل
هذه الجهود وللتمك ُّن في المستقبل من مقاربة أو دمج نتائج هذه الدراسات
التوثيق ّية.
6. http://awraq.birzeit.edu/ar
7. https://palarchive.org
8. https://www.khazaaen.org
9. https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar
10. https://www.nli.org.il/en/discover/newspapers
11. https://www.nevo.co.il
12. https://www.archives.gov.il/en
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تثليث المعلومات ( :)Data triangulationاستخدام أنواع مختلفة من
أهم إستراتيج ّيات التوثيق في البحث العلميّ .هذه
"التثليث" ُيعتبر إحدى
ّ
اإلستراتيج ّية تساعد على تحسين وتعزيز مصداق ّية التوثيق وجمع المعلومات
وتطوير فهم أوسع للظاهرة المدروسة ( .)Patton, 1999من غير المفاجئ،
أن معظم الدراسات التوثيق ّية المتوافرة بشأن جرائم القتل في المجتمع
إ ًذاّ ،
َ
(وإن بمستويات متباينة) تثليث المصادر ومنهج ّيات
الفلسطينيّ اعتمدت
ْ
ّ
سجلت المحاكم .)...خالل عملي على هذا
الرصد (مقابالت ميدان ّية؛ صحافة؛
أن تثليث المصادر يساعد ً
أيضا ويس ّهل عمل ّية البحث عن وثائق
البحث ،اتّضح ّ
ومعلومات من مصادر ما زال من الصعب استخدامها ،كأرشيف الدولة على
ً
جمِ عت استنادًا إلى أرشيف الصحف
سبيل المثال.
فمثل ،المعلومات التي ُ
كاسمِ القاتل وتاريخ وقوع الجريمة ،ساعدت
(وهو نسب ًّيا سهل االستخدام)،
ْ
كثي ًرا في تحديد المل ّفات والوثائق الرسم ّية المتعلّقة بهذه الجريمة والتي
ً
مثال آخر يب ّين هذه النقطة على نح ٍو واضح ،هو
يتضمنها أرشيف الدولة .نَسوق
ّ
ً
سابقا .فما كان باستطاعة
تجربة "نساء ض ّد العنف" مع الشرطة ،وقد تناولتها
الجمع ّية معرفة عدد وتواريخ المل ّفات والكثير من المعلومات حول مجريات
التحقيق واستخدامها للضغط على الشرطة ،لو لم تستند إلى مصادر أخرى ،أو
لو لم تقم بتثليث المعلومات لتحديد المل ّفات التي لم تكشف عنها الشرطة.
المهم العمل على تطويره هو تعدُّد الباحثين
ثمة نوع آخر من التثليث من
ّ
ّ
يتضمن مشاركة
النوع
هذا
السابق).
(المصدر
)Investigator
(triangulation
ّ
مما يساعد على تعزيز
أ كثر من شخص (أو
مؤسسة) في عمل ّية التوثيق نفسهاّ ،
ّ
ً
مصداق ّية التوثيق ،باإلضافة إلى توفيره رؤى وآرا ًء متعدّدة ،وهو ما قد يثري
البحث النوعيّ ويو ّفر إمكان ّية فهم أعمق لظاهرة القتل.
المؤسسات تتح ّفظ على مشاركة المعطيات
بنا ًء على مالحظتي وتجربتي ،معظم
ّ
والبيانات التي عملت على جمعها بمفردها .لذا ،تطبيق هذا النوع من التثليث
على أرض الواقع قد يتطلّب بناء منظومة عمل تشا ُرك ّية تحترم وتضمن الحقوق
األخالق ّية والفكر يّة لصاحب المادّة.

حشد المصادر ( :)Crowdsourcingفي السـ ــنوات األخ ـ ــيرة ،تقوم المـ ــزيد من
َّ
والمؤسسات باالعتماد على إستراتيج ّية "حشد المصادر" ،للتعامل
المنظمات
ّ
المؤسسات في تنفيذ مشاريع ضخمة قد ال يكون
مع التحدّيات التي تواجهها هذه
ّ
بإمكانها أن تن ّفذها بمفردها.
ال تعريف واحد مت َّفق عليه لمصطلح "حشد المصادر" حتّى اآلن؛ فالطابع
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التخصصات لهذا المصطلح الجديد ّ
ويصعب تحديد هذا المصطلح
يعقد
المتعدّد
ّ
ُّ
بتعريف واحد (،)Estellés-Arola & González-Ladrón-de-Guevara, 2012
13
لكنّهما -اس ِتلِس-أروال و ﭼونزالِسَ -لدرون دي ﭼـيفارا -اقترحا التعريف التالي:
ْ
حشد المصادر هو نوع من النشاط التشاركيّ ع ْبر اإلنترنت ،يعرض
ّ
منظمة غير ربح ّية ،أو شركة ما على مجموعة
مؤسسة ،أو
أو
فرد،
فيه
ّ
من األفراد متن ّوعي المعرفة ،واالختالف ،والعدد تسلُّ َم َم َه ّمة طوع ّية
عن طريق نداء مفتوح مرن .إنّه يستلزم تسلُّم َم َه ّم ٍة ما ،تنطوي على
تعقيدات وجزئ ّيات متعدّدة ،ويجب على الحشد المشارك ُة فيها بتقديم
عملهم ،وأموالهم ،ومعرفتهم ،وخبرتهم فيها ،تقديم منفعة مشتركة
ّ
سيحقق المستخدِم الرضا في نوع مع َّين من الحاجات ،سواء أ كانت
دائما.
ً
َ
ّ
تحقق االعتراف االجتماعيّ ،أو تقدير الذات ،أو تطوير
اقتصاديّة ،أم كانت
مهارات الفرد ،بينما سيحصل المسؤول عن حشد المصادر على ما قدّمه
المستخدِم للشركة ،ويعتمد شكل هذه المساهمة على نوع النشاط
المن َّفذ ،ويستخدمه لمصالحه الخاصة (مصدر جماهيريّ 18 ،2020 ،آذار).

كل ما يتعلّق
بحسب روز هولي ،التي لها تجربة طويلة في أستراليا ونيوزيلندا في ّ
باأل َ ْر َشفة الر ْقم ّية وحشد المصادر ( ،)Holley, 2010حسنات االعتماد على
إستراتيج ّية حشد المصادر تشمل ما يلي:
المؤسسة التي ال يمكنها تحقيقها بمفردها (بفعل محدوديّة
•تحقيق أهداف
ّ
في الوقت أو التمويل أو موارد الموظفين).
المؤسسة
مما تستطيع
•قد يكون تحقيق األهداف في إطار زمنيّ أسرع بكثير ّ
ّ
تحقيقه إذا عملت بمفردها.
المؤسسة ومستخدَميها ومجموعاتها األخرى.
•إشراك المجتمع بنشاط مع
ّ
•االستفادة من معرفة وخبرات واهتمامات المجتمع.

النص أو
•تحسين جودة البيانات  /الموارد (على سبيل المثال :عن طريق
ّ
تصحيحات الكتالوچ) ،وهو ما ُي ْفضي إلى بحث أكثر د ّقة.
•إضافة قيمة إلى البيانات (على سبيل المثال :ع ْبر إضافة التعليقات والوسوم
جعات).
والتقييمات والمرا َ
•جعل البيانات قابلة لالكتشاف بطرق مختلفة لجمهور أ كثر تن ُّو ًعا (على سبيل
المثال :عن طريق وضع الوسوم).
 .13مصدر الترجمة :ويكـﭘـيديا.
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هناك العديد من التجارب الناجحة التي جرى االعتماد عليها في هذه اإلستراتيج ّية
مؤسسات مختلفة ،نحو :المكتبات؛ األ َ ْر َشفة؛ المتاحف .أحد األهداف
من قِبل
ّ
الشائعة لهذه المشاريع هو تحويل صور الوثائق والصحف إلى نصوص يستطيع
ألن البرمج ّيات الحاسوب ّية المتوافرة لتحويل الصور
الحاسوب معالجتها؛ وذلك ّ
إلى نصوص ال تضمن نتائج خالية من األخطاء .فعلى سبيل المثال ،نجح برنامج
الصحف األسترال ّية الر ْقم ّية 14حتّى اآلن في جذب أ كثر من  60ألف متط ّوع قاموا
بتصحيح أ كثر من  425مليون سطر من هذه النصوص ،بمعدّل  3ماليين سطر
15
ً
مثال آخر لذلك في "برنامج التسمية"
شهر يًّا في السنوات الخمس األخيرة .نجد
الذي تقوم به المكتبة واألرشيف الكَنَديّ ( ،)LACوالذي يدعو السك ّان األصل ّيين
ُّ
التحقق من الصور التي في األرشيف .نجح البرنامج
في كندا إلى المشاركة في عمل ّية
ُّ
ف
التحقق من آالف أسماء األشخاص واألماكن التي ي هذه الصور.
حتّى اآلن من
أن في اإلمكان االعتماد
ظهر ّ
األهداف العديدة والمتن ّوعة لهذه التجارب الناجحة ُت ِ
على هذه اإلستراتيج ّية ً
أيضا للقيام بمشروع توثيق جرائم القتل .فعلى سبيل
المثال ،خالل تجربتي مع أرشيف الصحف العرب ّية ،اتّضح أنّه ال يمكن االعتماد
إن نتائج
على مح ّرك البحث لتحديد التقارير الصحف ّية المتعلّقة بجرائم القتل؛ إذ ّ
تحويل صور النصوص إلى نصوص مكتوبة عن طريق استخدام برمج ّيات التع ّرف
الضوئيّ على الحروف العرب ّية ( Optical character recognition – OCR) غير
أن هذه البرمج ّيات ما زالت غير متط ّورة
موثوقة في معظم األحيانَ .م َر ّد ذلك إلى ّ
كاف للتعامل مع اللغة العرب ّية (اتّصال الحروف بعضها ببعض؛ الصيغ
على نح ٍو
ٍ
تم ْو ُضعها في أ ّول الكلمة
على
ًا
د
اعتما
األحرف
تأخذها
التي
المختلفة
الشكل ّية
َ
أو وسطها أو في نهايتها) ،وكذلك جودة الوثائق األصل ّية -أو جودة عمل ّية مسح
وتصوير هذه الوثائق -كانت متدنّية في كثير من األحيان .لذا ،اعتماد إستراتيج ّية
حشد المصادر من شأنه أن يساعد على مواجهة هذه المشكلة من خالل مشاركة
الجمهور في المشروع ً
مثل عن طريق اإلسهام في عمل ّية تصنيف الصحف والوثائق
16
أو تحويل صور النصوص إلى نصوص مكتوبة.
أتعمق في مناقشة
كل مصادر ووسائل التوثيق المتوافرة ،أو
بالطبع لم أستعرض ّ
ّ
14. https://trove.nla.gov.au
15.https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/aboriginal-heritage/project-naming/Pages/
introduction.aspx
 .16أنا اآلن بصدد العمل على إصدار مشروع ر ْقميّ يعمل بهذه الروح مع أصدقاء مبرمِ جين ،أذكر منهم فريد
أبو صالح وماريو صليبا اللذين جنّدا مبرمِ جين آخرين معهما ليقوموا بالعمل على تنفيذ المشروع على نح ٍو
تط ُّوعيّ.

43

تطویر إستراتیج ّیات وآل ّیات لتوثیق جرائم القتل

التفاصيل حول حسناتها وس ّيئاتها والطرق العمل ّية لتطبيقها .بل حاولت تسليط
ً
َ
استغالل كاف ًيا،
ل
الضوء على بعض المصادر والوسائل األساس ّية التي لم ُت
ستغ ّ
أن عرض هذه اآلل ّيات
وعلى الفرص واإلمكان ّيات الكامنة فيها .من
المهم المالحظة ّ
ّ
الممكن
يشير إشارة واضحة إلى أنّه من غير
لمؤسسة مع َّينة تحقيق أهداف
ّ
ثمة ضرورة للتشارك وتوحيد الجهود بين أ كبر عدد من
المشروع بمفردهاّ ،
وأن ّ
ً
مؤسسة الموار ُد الكافية لمعاينة مئات
المؤسسات واألفراد .فأ ّول ،ليس لدى أ يّة
ّ
ّ
آالف الوثائق والصحف أو إجراء مقابالت ميدان ّية على نح ٍو واسع ومستم ّر .ثان ًيا،
تحسين عمل ّية التوثيق وتطويرها من خالل التعاون مع اإلعالم .ثال ًثا ،تعدُّد الباحثين
فرصا لفهم جوانب
والخبرات واآلراء يضفي ثراء على البحث النوعيّ ،ويمنح
ً
رابعا وأخي ًرا ،السعي المشترك وراء جمع المعلومات ،وال
مختلفة لظاهرة القتلً .
المؤسسات الرسم ّية (نحو :الشرطة؛ وزارة الشؤون االجتماع ّية ،)...من
س ّيما من
ّ
بتحمل المسؤول ّية على نح ٍو أنجع،
المؤسسات
هذه
على
ا
ضغط
ّل
ك
يش
شأنه أن
ً
ّ
ّ
يخص التوثيق ومشاركة المعلومات مع الجهات المعن ّية ومع الجمهور.
في ما
ّ
هذا الضغط ،أو التحفيز ،من شأنه أن يسهم في مشروع توثيق كهذا ويس ّهله كبي َر
إسهامٍ.

أو ّلية من مشروع "جرائم قتل النساء في فلسطين خالل
نتائج ّ
البريطاني"
االنتداب
فترة
ّ

في هذا الجزء ستُع َرض النتائج األ ّول ّية للدراسة التي أوثّق من خاللها جرائم قتل
النساء خالل فترة االنتداب البريطانيّ .تقديم النتائج في هذا التقرير ُيبرز اإلمكان ّيات
وأهمها األرشيف ،من أجل بناء
المتوافرة في المصادر لجمع المعلومات للدراسة،
ّ
قاعدة بيانات مرجع ّية تساعد على دراسة وتحليل جوانب عديدة لظاهرة قتل
ً
فضل عن إمكان ّية اإلجابة عن أسئلة وتساؤالت قد تتع ّذر اإلجابة عنها
النساء،
ثمة هدف آخر من عرض هذه النتائج في هذا التقرير ،يتم ّثل
بدون هذه البياناتّ .
أن النجاح في تنفيذ مشروع كهذا هو ممكن جدًّا على الرغم من
في التأكيد على ّ
المتضمنة .هذا التأكيد قد يسهم في تحفيز المعن ّيين
ضخامته والتحدّيات الكبيرة
َّ
في دراسة هذه الظاهرة المشاركة في هذا المشروع.
قتل واحدة لمزيد من التأكيد
وأتوسع عند حادثة
باإلضافة إلى النتائج ،سأتو ّقف
ّ
ٍ
أهم ّية جمع المعلومات من مصادر متعدّدة في سبيل الحصول على
على مدى ّ
معلومات ّ
أدق وأوفر.
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الرسم البيانيّ ()1

واسعا في
أن ظاهرة القتل كانت منتشرة انتشا ًرا
تب ّين المعطيات الرسم ّيةّ 17
ً
فلسطين في فترة االنتداب البريطانيّ ،مقارن ًة بمناطق ودول أخرى .في اإلمكان
(الخط األزرق) في سنوات االنتداب
مالحظة المنحى التنازليّ في عدد الضحايا
ّ
ً
األولى؛ فقد بلغ عدد الضحايا  81ضح ّية في العام  ،1927مقا َرنة بـِ  128ضح ّية
نوعا ما في بداية سنوات
في العام  ،1921ولكنّه ارتفع مج َّددًا بعد ذلك واستق ّر ً
جل معدّل  116ضح ّية سنو يًّا.
الثالثين ،إذ س ّ
المهم اإلشارة إلى تراجع واضح في نسبة القتل( 18الرسم البيانيّ  )1في الفترة
من
ّ
العام ْين  ،1935 - 1921من  %17.53إلى  .%9.13مع ذلك ،بقيت
بين
ّة
د
الممت
َ
هذه النسبة مرتفعة جدًّا مقا َرن ًة بنسبة القتل على مستوى العالم ،فكانت حتّى
19
لكل 100
أعلى من نظيرتها في الواليات المتّحدة في تلك الفترة (بمعدّل %8.6
ّ
ألف شخص) ،وكذلك مقا َرن ًة بنسبة القتل في مجتمعنا في السنوات األخيرة
20
لكل  100ألف شخص في السنوات .)2019-2011
(بمعدّل %4.5
ّ
 .17العدد في العام  1929يشمل بعض الحاالت التي حصلت في أحداث ذاك العام (ثورة البراق) .بحسب
وم") ،في عددها الصادر في الـ  19من نيسان عام  ،1931عدد جرائم القتل
تقرير صحيفة "بريد اليوم" ("دُو َء ْر َه ُي ْ
على خلف ّية جنائ ّية في العام  1929كان  96جريمة .لم أجد حتّى اآلن أيّ وثيقة رسم ّية تؤك ّد هذه المعلومة.
حة السنويّ ،حكومة فلسطين  .1938وتجدر اإلشارة
 .18بيانات عدد السك ّان أُعِ دّت اعتمادًا على تقرير الص ّ
أن بيانات العام  1921تقدير يّة اعتمادًا على النمو السكانيّ للسنوات الالحقة.
إلى ّ
19. Homicide rates from the Vital Statistics 1900-2002, Bureau of Justice Statistics.
 .20معدّل عدد الضحايا السنويّ بحسب جمع ّية "بلدنا" وجامعة كوﭬنتري.
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أهم ّية البيانات الرسم ّية بشأن موضوع العنف وجرائم القتل،
على الرغم من
ّ
عامة وغير كافية لدراسة الكثير من الجوانب ال ُـم ِه ّمة التي
نجدها -في الغالبّ -
تتعلّق بجرائم القتل .ففي كثير من األحيان ،هذه البيانات ال تو ّفر تفاصيل عن
توزيع الجرائم بحسب جنس الضح ّية أو القاتل ،والفئة
العمر يّة التي ينتسب إليها
ْ
ّ
واألهم من ذلك أنّها ال توفر أيّ معلومات
كل منهما ،أو دوافع القتل ،وغير ذلك...
ّ
ّ
لكل حالة قتل .لذا ،كان من الضروريّ العمل على البحث
ّ
على المستوى الفرديّ
في مصادر أخرى في محاولة للوصول إلى تفاصيل أ كثر تساعدنا على كشف حجم
ظاهرة قتل النساء والفتيات في المجتمع ،وتط ُّورها خالل تلك الفترة ومحاولة فهم
الخلف ّيات والدوافع.

اعتمدت على العديد من الصحف التي كانت تَ ْصدر في
استنادًا إلى ما ُذكِر أعاله،
ُ
تلك الفترة ،وعاينت أ كثر من  17,000عدد من الصحف حتّى اآلن .خالل عمل ّية
البحث في الصحف ،لم يكن مفا ِجئًا مالحظ ُة التبا ُينات بين الصحف من حيث
عدد جرائم القتل ونوع ّيتها وطريقة تغطيتها .اختلفت الصحف من حيث مكان
اإلصدار (يافا؛ حيفا؛ القدس -على سبيل المثال) ،ومن حيث الجمهور واإلمكان ّيات،
المهم االستناد إلى أ كبر
وأهداف رؤساء تحريرها وأولو يّاتهم المختلفة .لذا ،كان من
ّ
عدد ممكن من الصحف ،وهو ما ساعد على تحديد عدد أ كبر من الجرائم وكذلك
كل جريمة قتل.
على توثيق معلومات أ كثر عن ّ
توثيق جرائم القتل اعتمادًا على الصحف له تأثير إيجابيّ بالغ على َم َه ّمة العثور
على وثائق رسم ّية بشأن هذه الجرائم .المعلومات التي ُتستخ َلص في العديد من
الحاالت (نحو :تاريخ وقوع الجريمة؛ أسماء المشتبه بهم؛ تاريخ إصدار الحكم)
وتحسن عمل ّية البحث عن هذه الجرائم ،واستقصاء معلومات أ كثر من
تس ّهل
ّ
ّ
والمراسالت الرسم ّية ،ومستندات
سجلت الشرطة والمحاكم
خالل معاينة
َ
ف
شخص ّية (من محامين) متوافرة ي األرشفة المذكورة أعاله.
عمل ّية البحث عن مصادر أخرى ما زالت مستم ّرة ،والعمل على هذا المشروع
لم ينت ِه بعد .لذا ،عدد الجرائم التي ُوثّقت هو بطبيعة الحال تقدير أدنى للعدد
الحقيقيّ؛ وذلك لعدّة أسباب ،من بينها:
1.هناك جرائم قتل ال تكتشفها الجهات المسؤولة.

ثمة جرائم قتل لم ُيكتب عنها في الصحف (وال س ّيما تلك التي
2.قد تكون ّ
حدث في منطقة الجنوب).
تَ ْ
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ً
كامل ،والكثير من الوثائق الرسم ّية مفقودة.
3.أرشيف الصحف ليس
ثمة أخطاء في عمل ّية التوثيق.
ّ 4.

5.استُثنِيت بعض الجرائم لقلّة المعلومات وعدم إمكان ّية التأ ك ّد من أنّها جريمة
السجل.
قتل منفردة لم ُت َض ْف بعد إلى
ّ
6.مرحل ًّيا ،استُثنِيت حاالت قتل على خلف ّية سياس ّية.
أن هذه النتائج أ ّول ّية ،وقد تختلف
قبل عرض بعض النتائج ،من
المهم اإلشارة إلى ّ
ّ
بعض الشيء عن نتائج المشروع النهائ ّية.
الرسم البيانيّ ()2

أن المعدّل السنويّ لعدد ضحايا جرائم القتل التي
يتّضح من الرسم البيانيّ ّ
ً
ملحوظا من  12.6ضح ّية في السنة ( )1929-1920إلى 26
ارتفاعا
صدت ارتفع
ُر ِ
ً
ضح ّية سنو يًّا (.)1935-1930

أن هذه النتيجة هي تقدير ُمبا َلغ فيه للتزايد الحقيقيّ لجرائم
من
المهم اإلشارة إلى ّ
ّ
ف
القتل .جزء من االرتفاع ي عدد الضحايا قد يكون نتيجة التباين بين الفترتين من
حيث عدد الصحف التي كانت تَصدر ،وحجمها ،ووتيرتها ،وتن ُّوعها ،وإمكان ّياتها،
واهتمام أُسرة تحريرها بتغطية جرائم قتل اإلناث ،وخبرتها ومدى تط ُّورها.
لكل  100ألف امرأة
أن نسبة ضحايا القتل من اإلناث
يتّضح من الرسم البيانيّ ّ
ّ
وفتاة ،وال س ّيما في ثالثين ّيات القرن العشرين ،كانت مرتفعة جدًّا مقا َرن ًة بمناطق
أخرى (أو مقارنة بالمجتمع اليهوديّ االستيطانيّ في فلسطين) .فعلى سبيل
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لكل  100ألف شخص (أعلى
جلت  %7.59حالة قتل
ّ
المثال ،في العام ُ 1930س ِّ
نسبة) ،أي ما يعادل قرابة أربعة أضعاف نسبتها في المجتمع العربيّ في الداخل
في العام .2021
الرسم البيانيّ ()3

أن القاتل ،في معظم الحاالت ،تربطه صلة قرابة من الدرجة
ظهر الرسم البيانيّ ّ
ُي ِ
َ
ف
زوج الضح ّية أو خطي ُبها؛
ة
الجريم
ارتكب
الحاالت
من
71
ي
ة:
ي
الضح
مع
األولى
ُ
ّ
ف
ِب هو ابنها؛ في  14منها إخو ُة
ك
المرت
منها
7
ي
(إخوتها)؛
أخوها
ارتكبها
في  59منها
ُ
أقارب آ َ
أما في سائر
خرون (األب؛ العم؛ الخال؛ أوالد
الزوج؛ في  32منها
العمّ .)...
ّ
ُ
الحاالت ،فيتّضح أنّه في هذه الفترة كان القاتل من اللصوص في  9منها ،وفي 33
منها كان القاتل من أبناء البلد نفسه أو من معارف الضح ّية .تب ّين لنا كذلك أنّه
ثمة  10حاالت ار ُتكبت
من مجموع  224حالة قتْل كُشف فيها عن ُهو يّة الجانيّ ،
فيها الجريمة على يد امرأة أخرى.
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الرسم البيانيّ ()4

يب ّين الرسم البيانيّ أنّه في معظم الحاالت ترتبط الدوافع المزعومة في األساس
بمصالح السلطة الذكور يّة ونظرتها إلى النساء .حيث تتصدّر العالقات أو شائعات
حول عالقات الضحايا مع رجال خارج إطار الزواج كدوافع مزعومة لهذه الجرائم
( 55حالة) .في  9من الحاالت ،الدافع كان الزواج دون موافقة العائلة ،وفي  16من
الحاالت كان ذلك ألسباب تتعلّق بسلوك وطريقة حياة الضح ّية (نحو :اللبس؛
الخروج للعمل؛ استقالل ّية القرار.)...
الرسم البيانيّ ()5
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أن استعمال اآلالت الحادّة (سك ّين؛ سيف؛ فأس )...للطعن أو
ظهر الرسم البيانيّ ّ
ُي ِ
ُ
إطالق
شيوعا ( 87حالة) في حاالت القتل الموثَّقة ،يليها
الذبح كانت الطريق َة األكث َر
ً
ُ
ُ
التعنيف الجسديّ ( ،)16وأخي ًرا استخدا ُم آالت غير
ثم
النار (،)43
فالخنق (ّ ،)18
حادّة (كالحجر والعصا وغيرهما) في  13حالة قتل.

مريم صالح الزواوي المغربي
يتناول هذا الجزء من النتائج جريمة قتل مريم صالح الزواوي المغربي ( 25سنة)،
محمد صالح الزواوي المغربي
التي ُقتلت في الـ  9من آب عام  1931على يد أخيها
ّ
مفصل لهذه الجريمة هو التشديد على مدى
عرض
ٍ
( 23سنة) .الهدف من تقديم
َّ
أهم ّية تثليث المعلومات في رسم صورة أوضح عن الجريمة وعواقبها ،والتشديد
ّ
أهم ّية استغالل هذه األ َ ْر َشفة.
مج َّددًا على ّ
ّ
سجلت المحاكم التي تتعلّق بهذه الجريمة،
لم أ ُ ْفلِح حتّى اآلن في العثور على
ومع ذلك ُوثّقت معلومات كثيرة حول هذه الجريمة ،وذلك باالعتماد -على نحو
أساسيّ -على أرشيف الصحف .كذلك جرى الحصول على مل َّف ْين اث َن ْين لوثائق
ّ
الملف
رسم ّية من مل ّفات السكرتير األ ّول لحكومة فلسطين في تلك الفترة.
21
يضم االلتماسات التي ُقدِّمت إلى المندوب السامي بطلب تخفيف الحكم
األ ّول
ّ
22
محمد الزواوي ومراسالت تتعلّق بها ،والثاني يشمل وثائق تتعلّق
على الجاني
ّ
بطلب إبعاده إلى الجزائر بعد خروجه من السجن .هذه الوثائق كشفت تفاصيل
وبخاصة
حة الكثير من المعلومات عن الجريمة،
ّ
جديدة وساعدت على تأكيد ص ّ
تلك التي تناقضت فيها التقارير الصحف ّية.

لقد تت ّبعنا ما يربو عن  50تقري ًرا إخبار يًّا 23عن هذه الجريمة (غالب ّيتها من الصحافة
خط زمنيّ لتط ُّور األحداث منذ وقوع الجريمة،
العبر يّة) ،وهو ما ساعد على بناء ّ
ومتابعة َس ْير اإلجراءات القضائ ّية حتّى إصدار الحكم النهائيّ في الم ّت َهم .غال ًبا،
تكتفي الصحف العبر يّة بتقارير بسيطة ومحدودة عن جرائم القتل في المجتمع
تهتم ببعض الجرائم ،كما في حال جريمة قتل مريم،
الفلسطينيّ ،ولكنّها أحيانًا قد
ّ
حيث كان السبب الرئيسيّ الهتمام الصحافة العبر يّة بهذه الجريمة على وجه
21. Death Sentence on Irabi Muhammad Ibn El Haj Saleh El Zewawi, 1932, in Chief Justice
Files – Department of Law & Justice Department. Israel State Archives.
22. Mohammad Haj Saleh El-Zawai El-Mughrabi, 1946, in Chief Justice Files – Department
of Immigration & Statistics. Israel State Archives.
 .23قائمة الصحف التي استُخدِمت لجمع معلومات عن هذه الجريمة ُم ْد َرجة بعد ثَ ْبت المصادر.
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أن القاتل كان م ّت َه ًما ً
أيضا بمحاولة قتل يهوديّ في الثاني من تشرين
التحديد هو ّ
الثاني عام .1929

الكشف عن الجريمة وهروب القاتل – آب 1931
وقوع تلك الجريمة
يتّضح من التقارير اإلخبارية األ ّول ّية في األيّام القليلة التي تلت
َ
أن الشرطة عثرت على ج ّثة الضح ّية فجر يوم األحد ،في مدينة القدس ،ملقاة خارج
ّ
ّ
باب المغاربة على طريق محلة النبيّ داوود المؤدّية إلى قرية سلوان.

ح ّري الشرطة األ ّوليّ أشار إلى ذبح الضح ّية من الوريد إلى الوريد ،وأنّه بدت عليها
تَ َ
أن
عالمات إطالق نار .كذلك ُع ِث َر على قنّينة نفط بجانب الج ّثة ،وهو ما قد
يدل ّ
ّ
القاتل كان ينوي حرق الج ّثةّ .
(محمد الزواوي) هو
أن أخا الضح ّية
يتضح كذلك ّ
ّ
المتّهم األ ّول بارتكاب الجريمة ،وأنّه كان مطلوبًا للقضاء بتهمة محاولة قتل رجل
ْسحاق ن ِيسيم مِ زْراحي) عام .1929
يهوديّ (يِت ْ

محمد لمريم ،التي كانت تقيم مع زوجها حسن خليل الوالي في مدينة
أثناء زيارة
ّ
يافا ،طلب إليها مصاحبته لزيارة أقربائها في القدس ،حيث قتلها في الليلة نفسها.
أن لديه شهود عِ يان ،كانوا قد سمعوا القاتل (األخ) يتحدّث عن
الزوج أشار إلى ّ
ن ّيته قتل أخته مريم بسبب شكوكه في "سلوكها غير السويّ" .لم تنجح الشرطة
يفسر تو ُّقف التقارير اإلخبار يّة بعد مرور أسبوع على
في القبض على الم ّت َهم ،وذاك
ّ
وقوع الجريمة.

المت َهم وتحويله إلى التحقيق – نيسان 1932
القبض على
ّ

ُ
ي القبض على الم ّت َهم
بحسب تقارير الصحف الصادرة في نيسان عام  ،1932ألقِ َ
بعد نحو نصف سنة من وقوع الجريمة ( ،)1932/4/2وذلك بعد ثالثة أ يّام من
ل أمام قاضي التحقيق
ح ِّول للمحاكمة ،حيث َم َث َ
عودته من سوريا ،ومن ثَ ّم ُ
البريطانيّ پول كارسل في الرابع من نيسان .سمع القاضي إفادات الشرطة
والطبيب الجنائيّ حسين الخالدي ،وكذلك زوج القتيلة ،وبعض أفراد العائلة
والجيران.
أن الدافع
اعترف الم ّت َهم خالل التحقيق وكذلك في المحكمة بجريمته ،وادّعى ّ
كان شك ّه في سلوك مريم .نفى الزوج هذا االدّعاء ،وقال إنّه ما كان ليبقى مع
مريم لو كان سلوكها غير سويّ .وقد أمر القاضي بتوقيف القاتل مدّة أسبوع
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إلعداد الدعوة ضدّه .بعدها أُحيل القاتل إلى محكمة الجنايات الكبرى في القدس
(في .)1932/4/12
وم") ( 13نيسان) تفاصيل كثيرة حول
يب ّين تقرير صحيفة "بريد اليوم" ("دُو َء ْر َه ُي ْ
مجريات هذه المحاكمة واإلفادات المختلفة التي سمعها القاضي ،وكذلك حول
مظهر وسلوك القاتل والشهود في المحكمة 24.يعرض التقرير ملخَّ ًصا لشهادة
ن ج ّثة الضح ّية وإفادة الشرطيّ (علي أسطة) الذي
الطبيب الحكوميّ الذي عايَ َ
ف
ألقى القبض على القاتل ،ويب ّين عدم ا كتراث القاتل بهذه الشهادات .جاء ي
ً
رجل فوق األخرى" ،وعندما
واضعا
جالسا على مقعد الم ّت َهمين
التقرير" :كان
ً
ً
ّ
ب إل بـِ "ال" .لكن ردّة فعله على
سأله القاضي ّ
عما إذا كان لديه أيّ تعليق ،لم ُي ِ
ج ْ
تماما ،إذ كان خاللها غاض ًبا ،واستم ّر
مخالفة
كانت
ة
ي
الضح
وجارات
شهادات الزوج
ً
ّ
في مقاطعة إفادتهم التي نفت ادّعاءاته حول سلوك مريم .لم يكن للقاتل محا ٍم في
ضر أيّ شهود دفاع ،لكنّه أخبر القاضي بأنّه سيقوم بتقديم
ح ِ
هذه المحكمة ولم ُي ْ
شهادته أمام محكمة الجنايات الكبرى ،وأنّه سيدعو الكثير من األشخاص ليشهدوا
على سلوك أخته مريم غير السويّ.

تموز1932 ،
قرار محكمة الجنايات الكبرى ونتائج االستئناف – ّ

التقارير الصحف ّية حول مجريات ونتائج المحاكمة تكشف عن معلومات جديدة
وخاصة في حاالت قتل
عن هذه الجريمة وعن تعامل المحكمة مع قضايا القتل،
ّ
أن مريم
بذريعة "الدفاع عن الشرف" .ففي إفادة القاتل
محمد الزواوي ،روى ّ
ّ
ّ
َ
السابق ْين طلقاها
ج ْيها
كانت متزوجة م ّرتين قبل زواجها من حسين ،وادّعى ّ
أن زو َ
بسبب اإلشاعات التي كانت تدور حول سلوكها .وكذلك أ ك ّد مج ّددًا اعترافه بقتلها،
لكنّه حاول تغيير إفاداته األ ّول ّية للشرطة مدّع ًيا أنّه في البداية لم يصدّق هذه
يخطط لقتلها .لكنّه شاهدها يوم السبت (قبل ساعات من
اإلشاعات ،ولذلك لم
ّ
قتلها) مع "أفندي" في سيارة ولم تكن تلبس أيّ غطاء للرأس ،وقال إنّه سألها
عندما كانا في طريقهما لزيارة أختهما بمحلّة المغاربة عن عالقتها بهذا األفندي،
يخصه .عند ذاك -حسب ادّعاء
وأن هذا أم ًرا ال
فأجابته بأنّها تعرفه منذ فترة طويلةّ ،
ّ
 .24على سبيل المثال ،وصف التقرير زوج الضح ّية بهذه الطريقة" :حسن خليل والي كان زوج الضح ّية مريم.
ً
ً
ومائل إلى
مرتفعا
طربوشا أسود
ومكان إقامتهما كان في حيّ العجمي في يافا .حسن خليل يرتدي على رأسه
ً
ً
واسعا من األعلى وض ّي ًقا من األسفل .حول
حليّ اللون ،وبنطلون ًا أسود
أحد الجانبين .يرتدي
ً
معطفا أوروب ًّيا كُ ْ
ّ
الملتف
المعا .في وجهه تبرز عيناه السوداوان والحادّتان ،وشنبه الصغير
خصره زن ّار واسع ،وينتعل حذاء أصفر
ً
حتّى أنفه".
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القاتلَ -
فق َد أعصابه فأطلق عليها الرصاص وطعنها عدّة م ّرات.
انعقدت المحكمة برئاسة القاضي هنري بيكر ،وعضو يّة القضاة دي فريتاس،
محمد
وماجد بك عبد الهادي ،ويوسف موشيه ڤاليرو .دافع عن القاتل المحامي
ّ
أن
حسن البديري الذي طالب المحكمة بإصدار حكم مخ َّفف على القاتل مدّع ًيا ّ
وأن المتّهم قتل أخته في لحظة هيجان وفقدان سيطرة
القتل لم يكن
مخط ًطا لهّ ،
َّ
أن أخته قد جلبته
تحمل العار الذي
على أعصابه ،وذلك ألنّه لم يستطع
أحس ّ
ُّ
ّ
أما استجوابات المدّعي العا ّم ،هاري تراستيد ،فقد كانت مختصرة وقصيرة،
عليهّ .
ً
ّ
مسبقا للذهاب
خطط
ثمة مجال
ليس
ه
ن
أ
على
يدل
وهو ما
ّ
للشك في ّ
ّ
أن القاتل ّ
ّ
إلى يافا ليأخذ أخته معه ويقتلها.
متعمدًا ،فحكموا
أن القتل كان
لم يصدّق قضاة المحكمة ادّعاء القاتل ،وق ّرروا ّ
َّ
ً
ً
أن أحد القضاة كان يرى
ا
أيض
أن قرار المحكمة أظهر
عليه باإلعدام
ّ
شنقا .بَ ْي َد ّ
التماسا إلى المندوب السامي لطلب تخفيف حكم
أن تقدّم
أن المحكمة يجب ّ
ّ
ً
ّ
ق
المهم جدًّا اإلشارة هنا إلى أنه خالل
اإلعدام ،لكن لم يوافقه الرأي با ي القضاة .من
ّ
أن القتل كان
فترة االنتداب لم يكن هناك مجال للقضاة لتخفيف الحكم إذا أُثبت ّ
متعمدًا ،لكن كان في وسع محكمة الجنايات الكبرى تقديم التماس إلى المندوب
َّ
السامي أن يستخدم الصالح َية الممنوحة له بموجب الدستور في تخفيف حكم
اإلعدام.
تموز ،نظرت في هذه القض ّية محكمة االستئناف برئاسة قاضي
في الـ  21من ّ
القضاة مايكل مكْدون ِل ،وعضو يّة القضاة أوليـﭬر بالنكِت ومصطفى بك الخالدي
وچاد فروكمن وعلي رافع أفندي حسنا ،وصدّقت على حكم اإلعدام ،لكنّها قدّمت
التماسا إلى المندوب السامي لتخفيف الحكم.
باإلجماع
ً

ْالتماس مفتي القدس وقرار المندوب السامي تخفيف الحكم – آب،
1932
بعد مرور نحو أسبوعين على صدور قرار محكمة االستئناف ،نقلت الصحف
بالسجن عشر
خب ًرا بشأن قرار المندوب السامي بتغيير حكم اإلعدام على القاتل
َّ
أن المفتي كان قد قدّم
سنوات مع األشغال الشا ّقة .تَ ْذكر بعض هذه التقارير ّ
أن جريمة
التماسا إلى المندوب السامي طالِ ًبا به تخفيف الحكم عن القاتل ،بادّعاء ّ
ً
القتل كانت للمحافظة على "شرف العائلة".
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ْالتماسات إلى المندوب السامي بطلب تخفيف الحكم وقراره (وثائق
تموز-آب 1932
رسمية) – ّ
ّ

إن االلتماس
ظهر هذه الوثائق كيف جرى التآمر على مريم بعد قتلها ،حيث ّ
ُت ِ
تضمن رسالتين ،األولى بتوقيع مخاتير القدس وبعض أهالي
المفتي
ّمه
د
ق
الذي
ّ
حيّ المغاربة في القدس ،والثانية بتوقيع شقيقة الضح ّية فاطمة الزواوي .وكانت
أن مخاتير
هنالك رسالة أخرى مشابِهة قدّمها محامي الدفاع .الوثائق ب ّينت ّ
القدس وبعض أهاليها لجأوا ً
أيضا إلى القنصل الفرنسيّ في القدس آنذاك،
أن القاتل من رعايا فرنسا (الجزائر)،
جة ّ
بطلب لمساعدتهم في هذا الموضوع ،بح ّ
التماسا إلى المندوب السامي.
فاستجاب القنصل وقدّم بدوره
ً
ّ
الملف شمل ً
أيضا رسالة من رئيس المحكمة العليا أو القضاة (مايكل مكْدون ِل)،
يلخّص فيها تسلسل األحداث وقرارات المحاكم في هذه القض ّية .النقطة األساس ّية
أن السبب الرئيسيّ لهذه الجريمة
التي شدّدوا عليها في جميع هذه الرسائل 25هي ّ
كان سوء أخالق وسلوك الضح ّية ومحاولة القاتل الدفاع عن شرف العائلة .في
بالسجن 10
األ ّول من آب ،أصدر المندوب السامي قراره بتبديل حكم اإلعدام
َّ
سنوات مع األشغال الشا ّقة.

قضية محاولة قتل ِي ْتسحاق ِنيسيم ِم ْزراحي – تشرين
قرار المحكمة في
ّ
الثاني1932 ،
بحسب التقارير الصحف ّية ،أدانت محكمة قضاء القدس الم ّت َهم بمحاولة قتل
بالسجن سنتين مع األشغال الشا ّقة ،وذلك
ْسحاق مِ زْراحي ،وحكمت عليه
َّ
يِت ْ
حكِم عليه بها في قض ّية قتل أخته مريم .يتّضح
التي
العشر
السنوات
إلى
باإلضافة
ُ
محمد الزواوي ،الذي كان يعمل في إضاءة الشوارع ،كان في
أن
من هذه التقارير ّ
ّ
ّ
ن
الثاني من تشرين الثا ي عام  1929يقف على سلم لتنظيف أحد المصابيح في
شارع اليهود .في تلك اللحظة ،م َّر يِتْسحاق في نفس المكان وعرقل عمله ،فقام
الم ّت َهم بإطالق النار عليه ثالث م ّرات ،وأصابه إصابات خفيفة في كتفه ويده .هرب
الم ّت َهم آنذاك إلى شرقيّ األردن.

 .25لم يذكر القنصل الفرنسيّ في رسالته إلى المندوب أيّ شيء يتعلّق بسلوك الضح ّية ،لكنّه شمل في
التماسه الرسالة التي وصلته من أهالي القدس وفيها شدّدوا على هذه المسألة.
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رسمية) – 1946-1941
محمد الزواوي إلى الجزائر (وثائق
طلب إبعاد
ّ
ّ

تتعلّق هذه الوثائق بطلب دائرة المباحث الجنائ ّية في القدس (قسم اإلبعاد) بإبعاد
محمد الزواوي إلى الجزائر بعد أن أُفرج عنه من السجن في الـ  28من كانون األ ّول
ّ
عام ( 1940أي بعد أن قضى نحو ثماني سنين في السجن) .الطلب األ ّول الذي
قدّمته دائرة الشرطة إلى السكرتير األ ّول لحكومة فلسطين كان في الـ  16من
ً
كانون الثاني عام  ،1941وارتكز على االلتماس الذي قدّمه
سابقا القنصل الفرنسيّ
ظهر الرسائل أنّه صدرت موا َفقة على هذا القرار في الـ 27
بطلب تخفيف الحكمُ .ت ِ
َّ
من كانون الثاني عام  ،1941لكن لم ُينفذ بسبب الحرب العالم ّية التي كانت دائرة
آنذاك .في العام  ،1946استأنفت السلطات التحضيرات الالزمة من أجل تنفيذ
محمد ،وقدّم
محمد إلى الجزائر .دافع المحامي تحسين كمال عن
القرار وإبعاد
ّ
ّ
التماسا في الـ  22من حزيران عام  1946إلى المندوب السامي يطلب فيه إلغاء
ً
أن والد موك ِّله جاء من الجزائر واستوطن في القدس
قرار اإلبعاد .ادّعى المحامي ّ
وأن لموك ِّله
وأن موك ِّله ُولِد في القدس ولم يغادر البالد منذ والدتهّ 26،
قبل  70سنةّ ،
أقارب وأمالكًا في هذه البالد .كما في العام  ،1932لجأ أهالي القدس إلى القنصل
الفرنسيّ بطلب مساعدتهم بخصوص قرار اإلبعاد ،واستجاب القنصل م ّرة ثانية،
التماسا بهذا الشأن إلى المندوب السامي .أصدر السكرتير األ ّول للحكومة
وقدّم
ً
مشترطا ّأل ينخرط
في الـ  20من آب عام  1946قراره بتعليق تنفيذ حكم اإلبعاد،
ً
فعال ّيات جنائ ّية أو سياس ّية.
المتّهم في ّ

ً
تفصيل
سيرورة محاكمة القاتل في هذه الجريمة ،وال س ّيما الجزء الذي يقدّم
عن االلتماسات التي ُقدِّمت والتي أدّت في النهاية إلى اإلفراج عن القاتل وإلغاء
أهم ّية البحث الممن َهج من عدّة مصادر للحصول على
حكم اإلعدام ،تؤك ّد مدى ّ
ّ
معلومات إضاف ّية وتغييرات تتعلق بالقض ّية واألحكام التي تلتها .هذه المعلومات
بالغ التواط َؤ المجتمعيّ الذي يستهدف المرأة التي ُقتِلت
تكشف على نح ٍو
ٍ
ُ
يسمى جريمة شرف ،والذي من خالله تَغ َّير حكم اإلعدام (كما ذكِر
بذريعة ما
ّ
ً
سابقا بشأن صعوبة إلغاء حكم اإلعدام في تلك الفترة) إلى اإلفراج حتّى بدون إبعاد
إلى دولة أخرى.
ّ
هن في
قض ّية مريم هي فقط مثال لنساء أخريات ُوثّقت الجرائم المرتكبة
بحق ّ
دراستي ،والتي ُوثِّقت ً
أيضا بطريقة ممن َهجة من عدّة مصادر ،والتي تظهر سيرورة
محمد الزواوي وأهالي القدس في عام  1932أن ّه ُولِد في الجزائر ،وذلك
 .26هذا يناقض االدّعاء الذي استخدمه
ّ
بالتوسط لدى المندوب السامي لتخفيف حكم اإلعدام.
ّ
ابتغا َء إقناع القنصل الفرنسيّ
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مشابهة إلى ح ّد ما ،وعلى وجه الخصوص في ما يتّصل بإصدار الحكم .هذا األمر
يسمى "جريمة الشرف") ر بّما أس َه َم في
(التواطؤ المجتمعيّ ض ّد المرأة في ما
ّ
ّ
بحق النساء في تلك الفترة ،حتّى بوجود حكم اإلعدام.
زيادة جرائم القتل

خالصة

عرضت متابعتي لتجارب التوثيق وجمع البيانات التي تتعلّق
في هذا المقال،
ُ
وحاولت التركيز على بعض المجاالت التي فيها
بجرائم قتل النساء والفتيات،
ُ
ف
ظ
غياب قاعدة بيانات مرجع ّية ،وتح ُّف ِ
ظل
ي
ما
ي
س
ّ
ِ
مت َ
ّسع للتحسين والتطوير ،وال ّ
السلطات الرسم ّية على توفير المعطيات والمعلومات المفيدة بخصوص هذه
حاولت تسليط الضوء على بعض المصادر وآل ّيات
الجرائم .على وجه التحديد،
ُ
التوثيق األساس ّية ،التي يمكن استغاللها على نح ٍو أوسع ،وعلى الفرص واإلمكان ّيات
الكامنة فيها .كذلك جرى عرض بعض النتائج األ ّول ّية للدراسة التي أقوم بها
لتوثيق جرائم قتل النساء خالل فترة االنتداب البريطانيّ ،بغية إبراز اإلمكان ّيات
أهم ّية آل ّية تثليث المعلومات.
المتوافرة في األ َ ْر َشفة الر ْقم ّية والتشديد على ّ
أمامنا اليوم فرصة ذهب ّية للبدء في بناء قاعدة بيانات تشمل -أل ّول م ّرة -معطيات
مفيدة حول جرائم القتل تاريخ ًّيا .بفضل التط ُّور السريع لحجم الوثائق واأل َ ْر َشفة
الر ْقم ّية ،أصبحت ماليين الوثائق التي يمكن استغاللها الستقصاء معلومات حول
جرائم القتل متوافرة ومتاحة على شبكة اإلنترنت .التط ّورات الر ْقم ّية تتيح كذلك
إمكان ّية االعتماد على إستراتيج ّية عمل جديدة نسب ًّيا هي "حشد المصادر" .فقد
إسهاما
أصبح من السهل على األفراد اآلن ،أ كثر من أيّ وقت مضى ،اإلسها ُم
ً
سجل بيانات
جماع ًّيا في مشروع كهذا الذي طرحته في هذا المقال ،وهو إنشاء
ّ
متكامل ومتّسق أ كثر لجرائم قتل النساء .اعتماد هذه اإلستراتيج ّية قد يكون
ضرور يًّا لمواجهة تحدّيات العمل على مشروع بهذا الحجم ،ويسهم في تحقيق
أهداف المشروع في إطار زمنيّ أسرع.
حد الجهود بين
ثمة ضرورة إلنشاء منظومة عمل تشا ُرك ّية ُت َو ّ
أعود وأشدّد أنّه ّ
ّ
األطراف العاملة والمعن ّية كافة ،بوضع ح ّد النتشار ظاهرة العنف ض ّد النساء ،من
خالل إسهامها في تطوير وتنفيذ نظام متكامل ومتباين لجمع البيانات المتعلّقة
بقتل النساء الفلسطين ّيات .هذه المنظومة ليست بحاجة أن تكون محدودة
بحصرها في فلسطين فقط ،ويجب العمل على تطويرها لتشمل ً
دول عرب ّية ً
أيضا.
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يمكن البناء على تجارب تشا ُرك ّية موجودة بالفعل كشبكة سلمى 27،التي تجمع
ّ
كل أشكال
منظمات نسو يّة فلسطين ّية وعرب ّية تحالفت في سبيل "القضاء على ّ
العنف ض ّد النساء في المنطقة العرب ّية" .وكذلك يمكن استغالل فرص التواصل
المتاحة اليوم ("زوم" -على سبيل المثال) لتعزيز وتطوير هذه التحالفات ،ومحاولة
ً
مثل -بمشروع تشا ُركيّ كمشروع "قتل النساء في جميع أنحاء أوروبا" الذيالقيام
ً
ذكرناه سابقا.
أتى هذا المقال ليسهم ويعزّز الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل وضع ظاهرة
العنف ض ّد النساء على نحو مستم ّر على طاولة النقاش ،وتحميل المسؤول ّية
للجهات المعن ّية والمسؤولة عن وضع ح ّد لهذه الظاهرة ،كالسلطات الرسم ّية،
والقيادات االجتماع ّية والسياس ّية والدين ّية ،وكذلك اإلعالم.
ختاما...
ً
ب إنشاء وتطوير برامج جمع البيانات
آمل أن تم ّثل هذه الجهود خطوة ُم ِه ّمة ص ْو َ
حول الظواهر والتحدّيات المختلفة التي يواجهها المجتمع الفلسطينيّ في العديد
حة؛ التعليم؛ سوق العمل ،)...الذي ب َد ْوره سيساعد على تطوير
من المجاالت (الص ّ
اإلنتاج المعرفيّ وتأسيس لسياسات وتدخُّالت ترتكز على األدلّة.

27. http://salmanetwork.org
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األكاديمي حول ظاهرة العنف في المجتمع
اإلنتاج
ّ
أو ّلية
الفلسطيني في إسرائيل :مسح  -نتائج ّ
ّ
ميسم بشارة

1

َّ
ملخص
ت ظاهرة العنف باهتمام بحثيّ في الخطاب األكاديميّ اإلسرائيليّ ،تط َّر َق إلى
حظ َي ْ
أسباب وأنماط ونتائج وآثار هذه الظاهرة وكيف ّية التعاطي معها .هذا االهتمام
شر ضمن مقاالت أ كاديم ّية ،وتقارير بحث ّية ،وفصول
تجس َد في ترا كم إنتاج معرفيّ نُ ِ
َّ
َ
يحظ
في كتب علم ّية ،وأطروحات الماجستير والدكتوراة .هذا اإلنتاج المعرفيّ لم
معمقة تتناوله بالمسح والتحليل في سياق عالقات الق ّوة
حتّى اآلن بدراسات
ّ
وبخاصة في الدوائر
والمعرفة التي يعيشها المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل،
ّ
التي تتداخل فيها أسئلة وخطابات بشأن األنا واآلخر في التط ُّورات السياس ّية
واالجتماع ّية واالقتصاديّة.
تقدّم هذه الورقة نتائج أ ّول ّية لدراسة اإلنتاج البحثيّ والخطاب األكاديميّ اإلسرائيليّ
حول ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل ،من خالل
مسح لـِ  105من األدب ّيات المنشورة ضمن مقاالت وأطروحات أ كاديم ّية في
دور يّات محك َّمة في فترة األعوام  ،2020-2000التي تتعاطى مباشرة مع موضوع
تتضمن األفكار
البحث ،واختيرت بعد جوالت من الغربلة والتمحيص .هذه النتائج
ّ
يخص األمور
المركز يّة واألنماط السائدة التي تتعلّق بهذا اإلنتاج المعرفيّ في ما
ّ
التالية وهي :سنة الدراسة؛ ُهو يّة الباحثين؛ طريقة البحث ومنهج ّيته؛ نوع العنف
السن والجنس واالنتماء القوميّ؛
ومكان حدوثه؛ المشاركون في البحث من حيث
ّ
المؤسسات ذات الصلة (نحو :المدارس؛ الشرطة؛ العائلة).
ّ
أن هذا العدد من األدب ّيات مقبول إلى ح ّد كبير كع ّينة بحث ّية،
وعلى الرغم من ّ
من الضروريّ التنبيه إلى محدوديّة البحث من حيث استثنائه لإلنتاج المعرفيّ في
التقارير وفصول الكتب ،التي لم تكن جز ًءا من الع ّينة في هذه الدراسة.
 .1ميسم بشارة -ﭘـوست دكتوراة في كلّ ّية التربية في جامعة حيفا.
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المقدمة
ّ

بكل مقاييسها ،غير أنّها تختلف من مجتمع إلى
ظاهرة العنف هي ظاهرة عالم ّية
ّ
آخر من حيث نسبة حدوثها مقا َرنة بعدد السك ّان .المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل
شأنه مع هذه الظاهرة كشأن المجتمعات األخرى ،من حيث مضمون الظاهرة ،ويتم ّيز
قياسا إلى عدد أبنائهُ .م ِ
عنها بانتشار الظاهرة
ً
سح في هذه الدراسة اإلنتاج المعرفيّ
لألدب ّيات األكاديم ّية التي تط ّرقت إلى أنواع العنف المتعدّدة (نحو :العنف الجسديّ
()Kattoura, 2020؛ العنف النفسيّ؛ العنف الجنسيّ؛ االنحرافات) ،و ُفحصت
المؤسسات المختلفة داخل العائلة (Cwikel, Lev-Wiesel & Al-
هذه األنواع في
ّ
 ،)Krenawi, 2003والمدرسة (،)Khoury-Kassabri & Attar-Schwartz, 2008
والمجتمع ،والشرطة ( ،)Shalhoub-Kevorkian, 2004وغيرها .معالجة األدب ّيات
لهذه الظاهرة ما هي ّإل محاولة لفهم أسبابها وآثارها وإيجاد طرق التعاطي معها ،وال
أن المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل له خصوص ّية تاريخ ّية وسياس ّية وثقاف ّية
س ّيما ّ
بتعمق وحرص أ كبر ،وهذه الخصوص ّية نابعة من جوهر
تتطلّب معالجة قضاياه
ّ
ف
يخص استفحال
وبخاصة ي ما
النظام السياسيّ الذي يتحك ّم به ويسيطر عليه،
ّ
ّ
ظل سياسات النيوليبرال ّية
ظاهرة العنف في السياق الراهن سياس ًّيا واقتصاديًّا في ّ
والقوم ّية اإلثن ّية وانعكاساتها على األنا الفلسطينيّ وعالقته مع اآلخر .أظهر المسح
جا حول دراسة أنواع العنف ومكان حدوثه ،وهذا
ّ
أن الباحثين العرب هم األكثر إنتا ً
أن هذا االهتمام عليه أن يشمل
يفسر اهتمامهم بقضايا األنا الفلسطينيّ .بَ ْي َد ّ
ّ
معمقة أكثر عن حوادث القتل والجرائم ،وكيف تتعامل الشرطة
دراسات بمنهج ّية
ّ
كمؤسسة مكلَّفة بالحفاظ على األمن والس ْلم بين المواطنين.
الحوادث،
مع هذه
ّ

منهجية البحث
ّ

ً
حت ملخَّصات منشورات
الحقا)ُ ،م ِ
لإلجابة عن أسئلة البحث (انظر األسئلة
س َ
يخص العنف في المجتمع الفلسطينيّ داخل إسرائيل.
أكاديم ّية ،في ما
ّ

شر عن الظاهرة
ع ّينة البحث :لإلجابة عن سؤال البحث ،كان من الضروريّ غربلة ما نُ ِ
أكاديم ًّيا في فترة األعوام  .2020-2000لعمل هذا ،وللحصول على مصادر أكاديم ّية
متعلّقة بظاهرة العنف ،اُستُخدِمت كلمات مفتاح ّية باللغات العرب ّية واإلنـچليز يّة
والعبر يّة ،نحو :العنف في صفوف األقلّ ّية العرب ّية في إسرائيل؛ العنف ض ّد النساء
في المجتمع العربيّ في إسرائيل؛ العنف داخل العائلة العرب ّية في إسرائيل -وذلك في
مح ِّركات البحث العاديّة واألكاديم ّية.
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بعد الجولة األولى من الغربلة ،حصلنا على  179مصد ًرا أ كاديم ًّيا باللغات الثالث
(العرب ّية؛ العبر يّة؛ اإلنـﭼـليز يّة) من كتب ،وفصول من كتب ،وتقارير ،وأطروحات،
ومقاالت أ كاديم ّية .بعد مناقشة نتائج المسح األ ّول ،غربلنا م ّرة أخرى هذه النتائج
واعتمدنا فيها على معايير االحتواء واالستثناء .وعليه استثنينا ما ورد في ﭼـوﭼـل،
والتقارير ،والكتب ،والفصول المأخوذة من كتب .وبهذا صار التركيز على المقاالت
العلم ّية وأطروحات ماجستير ودكتوراة.
معايير االحتواء للمصادر المختارة اعتمدت على إيجاد كلمات (على نح ِو ما
ومؤسساته ،ومشمولة في عناوين
ّ
ُذكِر أعاله) ذات صلة بالمجتمع الفلسطينيّ
وملخّصات المقاالت األكاديم ّية أو األطروحات التي ُو ِجدت في مواقع البحث
 ،Google Scholarومخزن المعلومات في جامعة حيفا ( .)Databaseبعد إضافة
كلمات البحث اإلضاف ّية ،حصلنا على مصادر جديدة دُمِ جت مع المصادر التي
ُثني 74
نتجت من جوالت الغربلة السابقة .بعد جوالت الغربلة والتدقيق ،است َ
مصد ًرا اعتمادًا على معايير االستثناء (الكلمات المفتاح ّية ال تناسب عناوين
هذه المنشورات وملخّصاتها ،وكذلك المصادر التي هي ليست فقط مقاالت
وأطروحات) .وهكذا حدّدنا ع ّينة من  105ملخَّصات لمقاالت أ كاديم ّية وأطروحات
ماجستير ودكتوراة تناسب معايير االحتواء (الكلمات المفتاح ّية تناسب العناوين،
وكذلك فحوى الملخَّصات ،وال س ّيما المقاالت األكاديم ّية وأطروحات الماجستير
والدكتوراة) .المصادر المختارة لم تتط ّرق إلى العنف داخل المجتمع العربيّ
الفلسطينيّ في إسرائيل فحسب ،وإنّما شملت دراسات مقارنة عن العنف في
أن
المجتمع ْين العربيّ واليهوديّ في إسرائيل .عالوة على هذا ،من الجدير بالذكر ّ
َ
بعض هذه المصادر ظهرت تحت أ كثر من كلمة بحث واحدة.

التحليل
بعد تعريف الع ّينة المك َّونة من  105مقاالت وأطروحات ،جرى تحليل الملخَّصات
كم ّية أو
إما كآل ّية ّ
المستخ َرجة بتوظيف استعمال تحليل المحتوى" ،فهو ُيستعمل ّ
نوع ّية في الدراسات البحث ّية" ( .)Berelson, 1952إضافة إلى ذلك ،تحليل المحتوى
النص .وهذه األخيرة
ُيستعمل بوصفه إحدى اآلل ّيات المتعدّدة "لتحليل معطيات ّ
يمكن الحصول عليها من مقابالت ،أو مشاهدات ،أو مسح ،أو مجموعات بؤر يّة ،أو من
الردود السرديّة التي قد تكون بعدّة أشكال :كالم ّية؛ مطبوعة؛ إلكترون ّية ،أو مطبوعة
كالكتب والكت ّيبات أو المقاالت" ()Kondracki, Wellman, & Amundson, 2002؛ وال
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أن استخدام تحليل المحتوى "يمك ّن الباحثين من زيادة المعرفة من خالل
س ّيما ّ
النص ،ومفاهيم جديدة ،وتمثيل حقائق ،وإرشاد للعمل" (Krippendorff,
معطيات ّ
ً
مسبقا ،وقواعد
ُ .)1980ش ّف َرت الـ 105ملخَّصات يدويًّا بحسب مجموعات مع َّرفة
مفصلة للتشفير التي ُع ِّرفت مع أخذ أسئلة البحث بعين االعتبار .للقيام بذلك،
َّ
ُش ِّفرت الملخَّصات للوصول إلى موثوق ّية عالية ،ولذلك كان من الضروريّ أ ّو ًل
مراجعة العناوين ،والملخَّصات ،وبعدها البدء في تشفير الكلمات والجمل بحسب
ً
مسبقا (على سبيل المثال :معلومات عن المقال أو األطروحة؛
مجموعات ُع ِّرفت
ّ
معلومات عن المؤلفين؛ معلومات عن محتوى الملخَّص) ،ومجموعات فرع ّية
(نحو :المشتركين في البحث؛ آل ّية البحث؛ نوع العنف؛ مكان حدوثه) ،وال س ّيما
أقل مجموعات ممكنة من
النص الكبير الحجم إلى
أن "مرحلة التشفير ترتّب
ّ
ّ
ّ
المحتوى" (.)Weber, 1990
المجموعات والمجموعات الفرع ّية ُرتِّبت في الئحة في برنامج "إ كسل" شمل ما
يلي :سنة النشر؛ اسم المقال أو األطروحة؛ اسم المؤلِّف؛ جنس المؤلِّف؛ قوم ّية
سن
المؤلِّف؛ كلمات البحث؛ انتماء المشترِكين قوم ًّيا؛ جنس المشترِكين؛
ّ
المشترِكين؛ مستوى الخطورة؛ آل ّيات البحث؛ مكان حدوث العنف؛ نوع العنف.
مما يأتي :في
كان من الضروريّ تلخيص هذه المعطيات في الئحة ل َي ْسهل إدراك ّ
كل ّ
أيّ عام كان هناك اهتمام كبير أو قليل بالظاهرة؟ هل تناول ظاهر َة العنف باحثون
َ
ثمة َف ْرق بين جنس المؤلّفين ومدى معالجتهم البحث ّية
عرب أ ْم يهود؟ هل كان ّ
للعنف؟ باإلضافة إلى كل ما ُذكر ،تجيب الدراسة الحال ّية عن األسئلة التالية:
عاما؟
أ ّو ًل :ما هي المواضيع التي تصدّرت
ِ
الدراسات حول الظاهرة في آخر ً 20
وماذا يمكن أن تفيدنا هذه الدراسة عن أولو يّات الباحثين؟
ثان ًيا :هل المواضيع التي عولِجت في المقاالت واألطروحات ُتم ّثل ما يحصل في
الواقع في هذا المجال؟ وما هي المواضيع الجديدة التي ظهرت خالل العشرين
عاما األخيرة؟
ً
العمر يّة التي ّ
فضلها الباحثون في دراساتهم؟ وما هو االنتماء
ثال ًثا :ما هي الشريحة
ْ
عاما الماضية؟ وهل ّ
فضل
القوميّ للمشترِكين في الدراسات خالل العشرين
ً
جنسا للمشتركين على اآلخر؟
الباحثون
ً

رابعا :ما هي آل ّية البحث الم َه ْيمِ نة في الدراسات؟ وأخي ًرا ،كيف سيسهم هذا البحث
ً
في اقتراح أ َ ِجنْدات بحث ّية مستقبل ّية بشأن الظاهرة؟
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تخص
لإلجابة عن األسئلة التي ُذكِرت أعاله ،في البداية ُشفِ َّرت المواضيع التي
ّ
الدراسات حول العنف على النحو التالي :بحسب المكان؛ بحسب المجموعة أو
ثم
المؤسسة التي وقعت فيها أحداث العنف (العائلة؛ المجتمع؛ المدرسةّ .)...
َّ
ُش ِّف َرت بحسب نوع العنف :جسديّ؛ نفسيّ؛ جنسيّ...

بعد هذه الخطوة ،كان من الضروريّ احتساب تكرار التشفيرات؛ أي إحصاء عدد
الملخَّصات التي ظهرت خالل عمل ّية التشفير أو المجموعة الفرع ّية .بعد ذلك،
ُعرِضت النتائج في لوائح ،ورسوم بيان ّية.
الجدول ( :)1تكرار حدوث العنف أو األفكار الرئيس ّية للعنف ،وتعريف
تخص مكان حدوث العنف.
لتشفيرات
ّ
مكان حدوث
العنف

تكرار
التشفيرة

النسبة المئويّة

العائلة

37

%35

المجتمع

20

%19

المدرسة

22

%21

أعمال عنف حدثت داخل
العائلة والمجتمع.

العائلة
والمجتمع

4

%4

أعمال عنف حدثت داخل
المدارس والمجتمع والعائلة.

العائلة
والمجتمع
والمدارس

1

%1

تعريف التشفيرة
أعمال عنف حدثت في إطار
ّ
المصغرة ،أو اشترك
العائلة
الموسعة.
فيها أفراد من العائلة
َّ
أعمال عنف داخل المجتمع
ككل ،أو الحارات ،داخل
ّ
مجموعة مع ّينة ،وكذلك
ألسباب اجتماع ّية اقتصاديّة،
واجتماع ّية ديمـچـراف ّية.
أعمال عنف حدثت داخل
المدارس.

عناوين لها عالقة بالشرطة:
تص ّور الشرع ّية؛ عنصر يّة؛
شرطة المجتمع؛ مواقف
الشرطة.

أعمال عنف حدثت في حركة
المرور.
السجن.
أعمال عنف داخل ِّ
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11

%10

حركة المرور

1

%1

1

%1

السجن
ِّ
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لم ُي ْذكَر مكان حدوث العنف،
ثمة إمكان ّية
أو لم تكن ّ
للوصول إلى الملخَّصات

لم ُي ْذكَر

المجموع

8

%8

105

%100

اهتم به
أن حدوث العنف داخل العائلة هو المكان الذي
ظهر الجدول (ّ )1
ّ
ُي ِ
ِّ
ن
ف
ف
ف
أما في المقام
المدرسة،
ي
العنف
ي
الثا
المقام
ي
يليه
ل.
و
األ
المقام
ي
فون
ل
المؤ
ّ
ّ
الثالث فكان العنف في المجتمع.
الجدول ( :)2حول تشفيرات أنواع العنف ،وتعريفه ،وتكرار يّته ،ونسبته المئويّة.
تعريف التشفيرة
عندما لم ُي ْذكَر أيّ نوع عنف،
مما يلي:
أو عندما ُذكِر أيّ ّ
تص ُّرفات عنيفة؛ تح ّرش؛ ضرب؛
عداوة مباشرة أو غير مباشرة؛
استعمال الكحول؛ استعمال
مخدّرات؛ مؤثّرات نفس ّية
قانون ّية أو غير قانون ّية؛ موا ّد
مؤذية؛ اإليذاء.
ي العنف
تدمج بين َ
نوع ِ
الجسديّ والنفسيّ.
إذا ُذكِر على نح ٍو واضح أحد
األمور اآلتية :إيذاء جنسيّ؛
تح ُّرش جنسيّ؛ مضايَقة
جنس ّية؛ استغالل جنسيّ.
إذا ُذكر على نح ٍو واضح ،أو ُذكِر
أحد األمور اآلتية :كآبة؛ إقصاء
اجتماعيّ؛ خوف؛ قلق؛ تهديد؛
ضغط عاطفيّ؛ عنف كالميّ؛
إهمال؛ عنف اجتماعيّ وشبكيّ.
إذا دُمج الجسديّ والجنسيّ
كالهما
إذا ُذكِر على نح ٍو واضح أن ّه
الجسدي
يدمج بين العنف
ّ
والنفسيّ والجنسيّ.

أنواع تشفيرة
العنف

تكرار
التشفيرة

الجسديّ

50

%48

جسديّ ونفسيّ

11

%10

الجنسيّ

3

%3

نفسيّ

3

%3

جسديّ وجنسيّ

1

%1

جسديّ ونفسيّ
وجنسيّ

7

%7

النسبة المئويّة
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إذا ُذكِر على نحو واضح ،أو ُذكِر
أحد األمور اآلتية :قتل النساء؛
فعال ّيات
جرائم ض ّد النساء؛ ّ
إجرام ّية؛ سجناء جنائ ّيون.
إذا ُذكِر أحد األمور اآلتية :تص ّرف
منحرف ض ّد شخص أو أمالك؛
عامة؛ مخا َلفات مرور يّة؛
فوضى ّ
عدم االلتزام بالقانون.
إذا ُذكِر على نح ٍو واضح ارتكاب
بلطجة إلكترون ّية.
ثمة
إذا لم ُيذكَر ،أو لم تكن ّ
إمكان ّية للوصول إلى الملخَّصات

جريمة

11

%10

انحراف

2

%2

ارتكاب البلطجة
اإللكترون ّية

1

%1

لم يذكر

16

%15

105

%100

المجموع

أن العنف الجسديّ نال اهتمام الباحثين ،يليه
النتائج في هذا الجدول تشير إلى ّ
معا ،تليهما الجريمة.
العنف الجسديّ والنفسيّ ً

النقاش
لم تتط ّرق هذه الورقة إلى شرح وتفسير األسباب التي أدّت إلى انتشار ظاهرة
ثمة عوامل بوسعها أن
العنف في المجتمع الفلسطينيّ داخل إسرائيلّ ،إل أنّه ّ
تفسر هذه النتائج كما ظهرت في مراجعة الدراسات في هذا الشأن.
ّ
ّ
يتكشف ما يلي:
من النتائج في المسح الحاليّ

شرت حول
أ ّو ًل :كان عام  2018هو األعلى من حيث عدد الدراسات البحث ّية التي نُ ِ
ّ
أن مر ّد ذلك إلى عدد القتلى الكبير مقا َرنة بعدد القتلى
الظاهرة .ومن األرجح ّ
الكليّ
بين السك ّان في إسرائيل ،ومقارنة بالنسبة المئو يّة لعدد السك ّان الفلسطين ّيين
في إسرائيل التي هي تقري ًبا  .% 17على سبيل المثال ،في عام  2017كان عدد
القتلى في إسرائيل  ،122ونسبة الفلسطين ّيين من القتلى من بينهم كان ،%55
ي نسبتهم من عدد السك ّان ّ
َ
الكليّ .كذلك في عام 2016
وهذا ُيشك ِّل أ كثر من
ضعف ْ
كانت نسبة القتلى الفلسطين ّيين داخل إسرائيل  %62من  102هو إجماليّ عدد
أما في عام  ،2015فقد بلغت نسبة القتلى  %52من 111
القتلى في أحداث عنفّ .
(علي ،نجمي يوسف ،ويونَتان 2021 ،تشرين الثاني ،ص .)92
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ثان ًيا :فئة الباحثين العرب ،من بين الفئات التي ظهرت في المسح ،هي أ كبر فئة
من حيث عدد الدراسات البحث ّية التي أنتجتها بشأن الظاهرة في فترة األعوام
 .2020-2000في عام  ،2018نشر الباحثون العرب العدد األكبر من الدراسات
البحث ّية عن الظاهرة (انظروا الرسم البيانيّ )1؛ وهذا
أن اهتمام وقلق
يدل على ّ
ّ
مما لدى زمالئهم اليهود.
الباحثين العرب بقضايا مجتمعهم أ كبر ّ
كل عام في فترة األعوام ،2020-2000
الرسم البياني ( :)1توزيعة المؤلّفين في ّ
حسب قوم ّيتهم.

ً
هن األكثر نش ًرا للدراسات البحث ّية بشأن الظاهرة بين
ثالثا :الباحثات العرب ّيات ّ
ثمة زيادة في عدد اإلناث
كل الفئات؛ إذ يبلغ
ّ
ّ
عددهن  .23وهذا يمكن تفسيره بأنّه ّ
اللواتي التحقن باأللقاب الجامع ّية العالية ،وأنّه لدى اإلناث العرب ّيات اهتمام
زمالئهن الذكور بدراسة ظاهرة العنف وأسبابها وتداعياتها (أبو
يفوق اهتمام
ّ
ر يّا-أبو يونس2019 ،؛ .)Khoury-Kassabri, 2006
ل اهتمامها على
ً
ظهر (الجدول ّ )1
ج ّ
أن الدراسات البحث ّية رك ّزت ُ
رابعا :المسح ُي ِ
َ
العنف المما َرس داخل العائلة ،يليه المما َرس في المدرسة ،ومن ث ّم ذاك
المما َرس داخل المجتمع (كالحارة على سبيل المثال) ،وأخي ًرا عنف الشرطة.
بأن العائلة ُتعت َبر -بحسب النظر يّة
ويمكن تفسير هذا التدريج في االهتمام ّ
ف
الوظيف ّية -من المباني االجتماع ّية التي لها َد ْور مركزيّ ي ترسيخ ونقل القيم
والمبادئ المقبولة في المجتمع .كذلك هو الشأن بالنسبة للمدرسة؛ إذ ال يقع
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مؤسسة في المبنى التربويّ -االهتما ُم باألمور التعليم ّية
على عاتقها -بوصفها
ّ
فحسب ،وإنّما يتجاوز األمر ذلك إلى تعليم الطلبة القيم المقبولة والتعامل
بها .تصدّرت العائل ُة والمدرسة ،بوصفهما م ْبن َي ْين اجتماع َّي ْين ،أولو يّات الباحثين
لألدب ّيات المدروسة،
أن ه َذ ْين الم ْبن َي ْين بحاجة إلى إعادة النظر
ويدل ذلك على ّ
ّ
فيهما من جديد والبحث في كيف ّية إصالحهما إلعادة ترميم أدائهما الوظيفيّ.
أن العنف داخل المجتمع هو األكثر دراسة في
إضافة إلى ذلك ،تب ّين النتائج ّ
يخص الشرطة ،إذا كانت هي
عام ( 2018انظروا الرسم البيانيّ  .)2لكن في ما
ّ
َ
تحظ
المؤسسة المكلَّفة بالحفاظ على األمن والس ْلم بين المواطنين ،فإنّها لم
ّ
بأهم ّية بحث ّية (على سبيل المثالBen-Porat et al., 2012; Hasisi, 2007;:
ّ
أهم ّيتَها الوظيف ّية.
 )Hasisi &Weitzer, 2007في الدراسات توازي ّ
الرسم البيانيّ ( :)2توزيعة عدد األدب ّيات التي نُشرت في فترة األعوام .2020-2000

أن العنف
خامسا :في ما يتعلّق بنوع العنف (انظروا الجدول  ،)2أظهرت النتائج ّ
ً
الجسديّ نال اهتمام الباحثين،
وبخاصة ّ
ّ
أن دراسة األشخاص الذين تع ّرضوا أليّ
فهم تص ُّرفاتهم
شكل من أشكال العنف الجسديّ في حياتهم من شأنها أن ُتعزّز ْ
َ
العنف الجسديّ،
وتقديم توصيات لكيف ّية معالجة األمر مع الجهات المعن ّية .يلي
ُ
معا ،والجريمة
والنفسي
من حيث اهتمام الدراسات البحث ّية،
ّ ً
العنف الجسديّ
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أن
(على سبيل المثال :سوميخ2019 ،؛  .)Herzog, 2004ومن الالفت للنظر ّ
الحقيقي
الجريمة لم تستحوذ على انتباه الباحثين والباحثات بحجم يعادل حجمها
ّ
أن الدراسات
في المجتمع الفلسطينيّ داخل إسرائيل .عالوة على هذاُ ،تظهر النتائج ّ
البحث ّية رك ّزت على العنف الجسديّ الذي كان األكثر انتشا ًرا في العائلة والمدرسة
اهتماما كبي ًرا من الباحثين،
وكذلك المجتمع .كذلك الجريمة داخل العائلة نالت
ً
وعلى وجه التحديد من الباحثين اليهود الذين نشروا أدب ّيات أ كثر حول الجريمة
َ
َّ
بأي
تحظ
المنظمة لم
أن الجريمة
(انظروا الرسم البيانيّ  .)3ومن الجدير بالذكر ّ
ّ
اهتمام من الباحثين.
الرسم البيانيّ ( :)3توزيعة نوع العنف حسب مكان حدوث العنف في األدب ّيات في
فترة األعوام .2020-2000

نوع العنف

مكان حدوث العنف

وسن وقوم ّية المشترِكين ودراسات الفئات الواقعة
يخص جنس
سادسا :في ما
ّ
ّ
ً
أما الفئات
في خطر ،النساء العرب ّيات والمراهقون العرب حصلوا على أولويّة أولىّ .
التي حصلت على األولو يّة الثانية ،فكانت الذكور واإلناث العرب ،والعرب البالغين،
بأن المجموعة (الواقعة في خطر)
والعرب الواقعين في خطر .يمكن تفسير هذا ّ

71

اإلنتاج األكاديميّ حول ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل

التي تعاني من العنف ،أو فئة البالغين العرب التي قد تتو ّرط في العنف أو حتّى
أقل في الدراسات البحث ّية .ومن جهة أخرى،
في ارتكاب الجرائم ،حظيت باهتمام
ّ
ت
يكن
بأن المجموعة التي نالت األولو يّة األولى هي النساء ،اللوا ي
ّ
يمكن تفسير ذلك ّ
هن الضحايا في حوادث العنف ،والمراهقون الذين يجب فهم أسباب
في الغالب ّ
انخراطهم في العنف ،بغية معالجة هذه األسباب والح ّد من تو ُّرط هذه الفئات في
أحداث عنف أو جريمة في المستقبل.
الكم ّية أ كثر
أن الدراسات البحث ّية اعتمدت طرق البحث
ً
ظهر النتائج ّ
ّ
سابعاُ :ت ِ
لكل طريقة نقاط ضعف
أن
مما اعتمدت طرق البحث النوع ّية .من الواضح ّ
ّ
ّ
ونقاط ق ّوةّ ،
أن "نقاط ق ّوة طرق البحث النوع ّية هي قدرتها على فهم أعمق
إل ّ
أن
لمفاهيم المشترِكين في البحث وتجاربهم ومعتقداتهم وقيمهم ،كما ّ
يتعمقوا في أمور تعنيهم
المقابالت المفتوحة تتيح اإلمكان ّية للمشترِكين أن
ّ
وتهمهم" ( ،)Yauch & Steudel, 2003وهذا من شأنه أن يساعد على فهم
ّ
يخص
التنمر اإللكترونيّ هو موضوع جديد في ما
فهما أعمق .وأخي ًرا،
الظاهرة
ّ
ً
ُّ
العنف الذي ظهر في السنوات األخيرة ،وما زال في بداية اإلنتاج البحثيّ.

االستنتاج
هذا المسح ُيعتبر األ ّول بشأن ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطينيّ ،والذي هو
ظهر ما
مسح لعناوين وملخَّصات األدب ّيات التي عالجت ظاهرة العنف .النتائج ُت ِ
هي المواضيع المركز يّة التي تتمحور حولها الدراسات البحث ّية األكاديم ّية ،وكيف
تط ّرق الباحثون في اإلنتاج المعرفيّ إلى األفكار الرئيس ّية عن العنف بأنواعه ومكان
َّ
المنظمة
بعامة ،والجريمة
أن الجريمة
حدوثه ،على نح ِو ما ُذكِر في النقاش أعاله .بَ ْي َد ّ
ّ
ْ
َ
تحظ باالهتمام البحثيّ الكبير على الرغم من شدّة وقعها
على وجه الخصوص ،لم
على المجتمع الفلسطينيّ داخل إسرائيل.

تتعمق
يمكن اعتبار هذه الدراسة مقدّمة لمزيد من الدراسات التي من شأنها أن
ّ
أ كثر في المواضيع المتعلّقة بالظاهرة ،نحو:

أن تص ّرفات األفراد
 التركيز على الالعبين المركز يّين في ظاهرة العنف ،وال س ّيما ّبان اجتماع ّية مختلفة (نحو:
في المجتمع هي خالصة التفاعالت االجتماع ّية في َم ٍ
مؤسسة الشرطة)...؛
المؤسسات الدين ّية؛
المؤسسات التعليم ّية والتربو يّة؛
العائلة؛
ّ
ّ
ّ
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المؤسسات في المجتمع الفلسطينيّ؛
 فحص وضع ومكانة هذهّ

المؤسسات ،ونظرة
 التط ّرق إلى عالقة األفراد المنخرطين بالعنف أو الضحايا بهذهّ
المؤسسات إلى مرتكبي أعمال العنف ومرتكبي الجرائم؛
هذه
ّ
ظل سياسة النيوليبرال ّية على عمل
 تأثير العوامل االجتماع ّية واالقتصاديّة فيّ
المؤسسات؛
ووظيفة هذه
ّ
المؤسسات التي تأثّرت بالتغ ُّيرات التاريخ ّية
 دراسة إمكان ّية ترميم وإصالحّ
والسياس ّية.

مؤسسة
وهنالك حاجة إلى التط ّرق إلى تأثير سياق األنا واآلخر على التعامل مع
ّ
ثمة حاجة إلى دراسة ما
الشرطة ،وتعامل األخيرة مع الظاهرة .ومن الناحية التقن ّيةّ ،
ف
الكم ّية واستعمال االستبيانات لجمع المعطيات ي البحث
إذا كانت طرق البحث
ّ
هي األفضل لفهم َد ْور وتص ّرفات المنخرطين في أعمال العنف والجريمة ،وفحص
أيّ منهج ّية بحث في اإلمكان اعتمادها لفهم العوامل التي تقف وراء تص ّرفات
المنخرطين في هذه الظاهرة ،وفحص ماه ّية َد ْور المجتمع المدنيّ لخلق واقع
يخص الظاهرة.
أفضل في ما
ّ
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الباب الثاني
ونظرية
سياسية
مقاربات
ّ
َ
ّ
مقارنة حول العنف

مجتمعية في مكافحة العنف والجريمة
تجارب
ّ
السيد
شهرزاد عودة وخالد
ّ

1

مقدمة
ّ

طغت في األعوام الماضية ظاهرة العنف والجريمة على المجتمع الفلسطينيّ
حا على األ َ ِجنْدة
في أراضي الـ ،48إلى ح ّد باتت فيه ُتعتبر من أ كثر القضايا إلحا ً
السياس ّية واالجتماع ّية في أوساط الفاعلين في هذا الحقل .تصاعدت حاالت القتل
َ
الضعف ْين تقري ًبا في عام ( 2021بلعوم وآخرون،
تدريج ًّيا منذ عام  ،2016لتبلغ
 .)2022في موازاة ذلك ،طرأ ارتفاع في االعتداءات الفرديّة في المجتمع التي ال تصل
إلى ح ّد القتل؛ إذ هناك دالّة تصاعديّة في أعداد الفلسطين ّيين في الداخل الذين
ّ
لتلقي العالج ج ّراء تع ُّرضهم أليّ نوع من االعتداء الجسديّ ،ووصل هذا
يذهبون
العدد في عام  2019وحده إلى ما يربو عن  15ألف إصابة (المصدر السابق).
التجربة الفلسطين ّية مع العنف والجريمة ليست منفردة؛ فهي تعكس إحدى
المستعمرة .لفهم هذه الظاهرة لجأنا إلى
الظواهر المتك ّررة لدى المجتمعات
َ
التحليالت العالم ّية لظواهر العنف والجريمة في سياقات استعمار استيطانيّ،
والسياسي
ّ
وضمن سياقات عالم ّية مشابهة ُيستهدف فيها المبنى االجتماعيّ
المهمشة من قِبل دولة االستعمار ،وال س ّيما أولئك
واالقتصاديّ للمجموعات
َّ
ً
األصالن ّيين منهم الذين تَتّخذ عمل ّيات غزوهم أشكال مختلفة تتراوح بين
واإلبادات الجماع ّية
ات تفكيك النسيج االجتماعيّ والسياسيّ للسك ّان،
ِ
إستراتيج ّي ِ
وتغيير الحدود (.)Wolfe, 2006
في األعوام القليلة الماضية ،ازداد االهتمام البحثيّ برصد وتفسير الظاهرة ومحاولة
ابتكار الحلول لمعالجتها ،لكن قلّت األبحاث التي تحاول رصد الحلول من خالل
المقارنة بتجارب شعوب مختلفة حول العالم .نحاول في هذه الورقة أن نعرف ما
هي آل ّيات مكافحة العنف والجريمة التي لجأت إليها تجارب عالم ّية مختلفة في
المهمشة.
سياق االستعمار والعنف البنيويّ ض ّد المجموعات
َّ
َّ
مرشحة لنيل درجة الدكتوراة في علم االجتماع واألنثروﭘـولوجيا في الجامعة العبر يّة في القدس،
 .1شهرزاد عودة-
محامية وباحثة.
خالد الس ّيد -طالب ماجستير في دراسات السالم والصراع في جامعة كوفنتري.
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النظري
التأطير
ّ

المستعمرة
ُيظهر فانون ( )2014كيف يؤدّي االستهداف االستعماريّ للمجتمعات
َ
جرم حيث يستدخل أفراد هذه المجتمعات هذا العنف
إلى خلق دائرة مغلقة من ال ُ
ّ
ويمارسونه بعضهم ض ّد بعض دون تصديره باتجاه المستعمِ ر .هذا النمط من
عالقات الق ّوة يكتسب ق ّوة إضاف ّية في تناغمه مع الرأسمال ّية ،وشكلها األحدث،
النيولبرال ّية؛ إذ تسهم هذه األخيرة في تفكيك المجتمعات من خالل الخصخصة
وتراجع الرعاية االجتماع ّية؛ ويفاقِم عد ُم المساواة في الفرص انتشا َر األسواق
َّ
المنظمة ويفصل بين السك ّان "غير المرغوب بهم" َو "الزائدين"
السوداء والجريمة
ّ
( .)Kassab & Rosen, 2019; Harvey, 2009; Klein, 2007تتكثف هذه القوى
االقتصاديّة وتأثيراتها المجتمع ّية على طول المحور الع ْرقيّ ،وتتقن إدارة السك ّان
"الزائدين عن الحاجة" ،وذلك من خالل إعادة اختراع واستثمار في أعمال الشرطة
والمرا َقبة وتقن ّيات التحك ُّم المكانيّ (.)Lloyd & Wolfe, 2015

كذلك يساعد هذا اإلطار على فهم الظاهرة؛ وذلك أنّه يقدّم أمثلة على كيف ّية عمل
المهمشة،
مثل هذه األنظمة في مكافحة العنف والجريمة لدى المجموعات
َّ
تنطوي (أي األمثلة) في معظمها على حلول أمن ّية ُ
وش َرط ّية ،وعلى خ ْلق دائرة من
جن والعقاب .أدّى ذلك إلى نشوء أفكار معارِضة لهذا النهجُ ،ي ْمكن فهمها على
الس ْ
َّ
أفضل وجه من خالل علم الجريمة والعقاب النقديّ.

جرم؟" ،يحاول علم
في اإلجابة عن السؤال "ما الذي يدفع الناس إلى ارتكاب ال ُ
الجريمة والعقاب النقديّ فهم الجنوح وعنف األفراد كداللة على َمكامن خلل
بنيويّ في النظام ُتنتجه الفروق الطبق ّية والجندر يّة والعِ ْرق ّية والقانون ّية وآل ّيات
إنفاذ القانون ( .)DeKeseredy, 2010يرفض المجال أن يرى الجريمة نتاج أفعال
فرديّة ال تع ّبر ّإل عن المبنى النفسيّ والقِ َيميّ لمرتكب الفعل اإلجراميّ فقط،
وأن األفراد يتّخذون قرار الجنوح بمعزل عن العوامل االجتماع ّية واالقتصاديّة
ّ
والسياس ّية (.)Ibid
ال يكتفي فهم مس ّببات الجريمة بتحليل أسبابها ،بل يتدّخل ً
أيضا في طرق حلولها.
كان البحث عن مس ِّببات الجريمة وعنف األفراد مواز يًا لمحاولة هؤالء الباحثين
ابتكار حلول ّ
أقل ضر ًرا على المجتمع لمعالجة الجنوح .وعلى اختالف
خلقة
ّ
َّ
جمِ ع هؤالء على رفض سياسات األ َ ْمنَنة
آرائهمُ ،ي ْ
والش ْر َطنة والعالج النفسيّ
أن عالج الظاهرة يبدأ بتغيير ال ُبنى االجتماع ّية
باإلجبار وغيرها ( .)Ibidويرى هؤالء ّ
واالقتصاديّة بنيو يًّا وتقديم العدالة االجتماع ّية ًّ
حل مركز يًّا أليّ مجهود يسعى
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للتخلّص من آالم العنف والجريمة ( .)Ibidال يرفض جميع هؤالء منظومة العدالة
أن القضايا االجتماع ّية تحتاج إلى خليط من
الجنائ ّية
بالمط َلق ،إذ يعي بعضهم ّ
ْ
الحلول الرسم ّية وغير الرسم ّية لمعالجتها (.)Ibid
عند معالجة القضايا العين ّية للجرائم والنزاعات الفرديّة ،سواء في ذلك تلك
التي وصلت إلى ح ّد استخدام العنف وتلك التي تسبق العنف بخطوة ،تَتّخذ
أهم هذه المدارس ع ْل ُم
أساليب متن ّوع ًة لمعالجتها .من
َرات المختلفة
المباد ُ
ّ
َ
ً
ف
المهتم بإحقاق السالم .نشأ هذا المجال أ ّول ي الواليات المتّحدة
الجريمة والعقاب
ّ
كاستجابة لسياسات "الحبس الجماعيّ" (Nocella,( )Mass incarceration
 ،)2011, p.1وتح ُّول الدولة من "دولة الرفاه االجتماعيّ" إلى "دولة عقاب ّية"
وفترات
تزايدت فيها أعدا ُد السجناء
()DeKeseredy, 2010; Nocella, 2011
ُ
ْ
وأهمها مجموعةالمهمشة
َسجنهم بصورة َم ُهولة ،وفي صفوف المجموعات
ّ
َّ
األمريك ّيين المتحدّرين من أصول أفريق ّية -كان التزايد أش ّد وطأة ( .)Ibidوبدأ
كت ّيار نقديّ لهذا الواقع ،يؤمن ّ
بأن الجريمة هي "نتاج بنْية اجتماع ّية تضع
منظروه ّ
ّ
ّ
الناس َ
َ
مما يولد الرغبة
بعض الفئات في وضع ضعيف ،وتؤلب
بعضهم على بعض ّ
َ
في االنتقام" (.)Nocella 2011, p. 2
يرى هؤالء الجريمة مج ّرد مظهر آ َ
خر من مظاهر المعاناة اإلنسان ّية الناجمة عن
هياكل العنف السياسيّ واالقتصاديّ واالجتماعيّ ،والتي تنطوي في داخلها
منظومات العدالة الجنائ ّية العقاب ّية ( .)DeKeseredy, 2010على هذا األساس،
كالسجنيرفض هؤالء األدوات التي تلجأ إليها منظومة العدالة الجنائ ّية السائدة
َّ
واإلعدام والممارسات األخرى -انطال ًقا من كونها عنيفة ومن إيمان راسخ لديهم
ل بالعنف (.)Pepinsky, 2013
ّ
ح ّ
بأن العنف ال ُي َ
خاصة للتعاون ،واالحترام ،والتسامح ،والمسا َءلة
أهم ّية
ّ
ُي ْولي هذا النمط التحليليّ ّ
حل معضالت العنف والجريمة ،ويدعو إلى إدماج األساليب
والمسؤول ّية في
ّ
والتوسط
الالعنف ّية ورفض القمع وتبنّي أو خلق إستراتيج ّيات مجتمع ّية للمصالحة
ّ
لحل النزاعات بين األفراد (.)DeKeseredy, 2010; Nocella, 2011
وإيجاد طرق بديلة
ّ
يقول بيبنسكي (ّ )2013
إن حدود هذه المدرسة واسعة وال تع ّبر عن نهج فكريّ
حد ،ولكن نبعت منها ممارسات ونظر يّات مختلفة في كيف ّية مقاربة الجريمة
مو ّ
ً
طريقا منفردًا في
أهمها على الرغم من أنّها اتّخذت
بحيث تكون العدالة التصالح ّية َّ
مرحلة الحقة (.)Nocella, 2011, p. 2; Pepinsky, 2013
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التصالحية
العدالة
ّ

بأن مفهوم العقاب يض ّر بالعالقات
ينبع منطق العدالة التصالح ّية من االعتقاد ّ
حل
اإلنسان ّية ،وال س ّيما ما بين الجاني والضح ّية ،وتدعو العدالة التصالح ّية إلى
ّ
التوصل إلى حلول ترضي جميع األطراف ولكن مع التأكيد على
المسألة ع ْبر
ّ
ّ
بحق الضحايا ،ع ْبر تقييم احتياجات جميع األطراف
جناة
تصحيح أخطاء ال ُ
حل النزاع (.)Nocella, 2011, p. 2; Pepinsky, 2013
وتحمل المسؤول ّية على ّ
ّ
تَستخدم العدالة التصالح ّية دوائر مجتمع ّية تضغط على طرفَ ِي النزاع ،أي المعتدي
والمعتدَى عليه ،لجلبهما إلى الطاولة من أجل التعافي والمصالحة وأخذ المسؤول ّية
على أفعالهما ،والحيلولة دون استمرار النزاع (.)Ibid
تستوجب ممارسات العدالة التصالح ّية ،من حيث المبدأ ،تَ َمت َُّع أطراف النزاع
بالمساواة الكاملة مع التأكيد على حفظ سالمة وكرامة جميع المنخرطين في عمل ّية
المصالحة ( .)Nocella, 2011, p. 2; Llewellyn & Philpott, 2014ابتغا َء إتمام
ثمة حاجة إلى إشراك
هذه العمل ّية ،يرى حاملو هذا التو ّ
جه في مقاربة الجريمة أنّه ّ
َ
وخاصة أولئك األقرب من طرف ِي النزاع ،في سيرورة المصالحة
المجتمع المحيط،
ّ
ّ
ّ
لتفعيل الضغط من أجل االلتزام بما يتطلبه هذا المسار ،وال س ّيما أنه غير قسريّ
في معظم األحيان ( .)Nocella, 2011, p. 2تعتمد العدالة التصالح ّية ،في فهمها
إن السلوك الخاطئ ضمن
جه عالئقيّ بين األفراد؛ إذ ّ
للنزاعات بين األفراد ،على تو ُّ
المجموعة يض ّر بعالقات األفراد بالمجتمع المحيط وال ينحصر في ما بين الجاني
والضح ّية ،ولذا يعارض المجال االفتراضات بشأن الفردان ّية الليبرال ّية لإلنسان ،وما
ينطوي عليها من محاوالت عزل األفراد الضالّين عن أعراف المجتمع في غياهب
السجن والعقاب المختلفة (.)Llewellyn & Philpott, 2014
ِّ
حل النزاعات العين ّية بين األفراد
على ضوء انتشار ممارسات العدالة التصالح ّية في ّ
ومواجهة أشكال الجريمة ،نادت أصوات أخرى باعتماد مواقف أ كثر جذر يّة تحاول
معالجة النزاعات الفرديّة ومس ّبباتها البنيو يّة ،لتنشأ نظر يّة العدالة التحويل ّية
(.)Pepinsky, 2013

التحويلية
العدالة
ّ

نشأ المفهوم كاستمرار للنهج اإلبطاليّ ( ،)Abolitionismالذي بدأ كحركة سياس ّية
ً
الحقا ليصبح
ب
رفضت العبوديّة في الواليات المتّحدة وأنحاء العالم،
َّ
وتشع َ
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مفهوما يسعى إلى تحطيم جميع هياكل الظلم والالمساواة ،بما في ذلك االستعمار
ً
والفصل العنصريّ واالعتقال الجماعيّ وغيرها ( .)Brown, 2019انطال ًقا من هذا

اإلرث ،ترفض العدالة التحويل ّية عالج األذى والعنف بين األفراد ع ْبر االعتماد على
كالسجن والشرطة وعنف الدولة ( .)Ibidال تكتفي العدالة
َّ
العقاب االنتقاميّ
التحويل ّية بعالج الصراعات بين األفراد فحسب ،بل يرى الناشطون في هذا الحقل
أن الصراعات بين األفراد يجب أن ُتف َهم ضمن سياق يعترف بأوجه انعدام العدالة
ّ
والعنف البنيويّ التي تقوم عليها األنظمة السياس ّية واالجتماع ّية والنضال ضدّها
(.)Nocella, 2011, p. 4; Brown, 2019; Evans, 2016, p. 5

على ضوء هذه الرؤية ،يؤمن هؤالء بضرورة اتّباع نهج مجتمعيّ شامل يعالج
الصراعات الفرديّة وأسبابها ع ْبر تطوير إستراتيج ّيات دعم وتدخُّل ومسا َءلة ترمي إلى
ومؤسساتها (،)Brown, 2019
التعافي الفرديّ والمجتمعيّ دون تدخُّل من الدولة
ّ
بحيث يصبح النزاع فرصة لمعالجة قضايا أوسع تنتج األسباب الموضوع ّية ل َـم ْيل
أفراد مع ّينين إلى إيذاء اآلخرين ( .)Nocella, 2011, p. 5ال ينبع رفض ممارسي
العدالة التحويل ّية منظومة العدالة الجنائ ّية من تحديد أصل المشكلة في أشكال
أن
الظلم المختلفة للنظام فحسب ،بل كذلك من تحليل ﭘـراﭼـماتيّ للواقع يرى ّ
َّ
والش ْر َطنة ال تساعد على تحسين األمن واألمان لدى الناس،
جميع أشكال الحبس
ف
ف
وال تقلّل من الجرائم بل تسهم ي زيادتها ي كثير من األحيان (.)Brown, 2019
تبحث العدالة التحويل ّية عن الخير داخل اآلخرين ،مع إدراك أنظمة الهيمنة
َّ
المعقدة ،وتدعو جميع األطراف المتض ّررة والمسؤولة عن العنف والجريمة إلى
يتحمل فيه الجميع عبئًا من المسؤول ّية والمسا َءلة
المشاركة في نقاش نقديّ بنّاء،
ّ
والمبادرة للتعافي (.)Brown, 2019

منهجية البحث
ّ

استخدمنا في كتابة الورقة منهج ّية بحث دمجت بين أنماط بحث وأدوات متن ّوعة.
فقد فحصنا نماذج لمكافحة العنف والجريمة في مناطق مختلفة من العالم،
وأبحاث رصدت عمل مجموعات مختلفة ،وأفال ٍم
واعتمدنا على تقاري َر إخبار يّةٍ،
ٍ
وثائق ّية عن عمل قسم من المجموعات ،والمشارك ِة في ندوات لهذه المجموعات
عبر تطبيق "زوم" ،ومراجع ِة أدب ّيات للبحوث المتاحة حول مكافحة العنف
معمقة.
والجريمة .عالوة على ذلك ،شارك ستّة ناشطين في مقابالت شخص ّية
ّ
كل من الواليات
هؤالء الناشطون ينتمون إلى حرا كات فاعلة على أرض الواقع في ّ
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كل ما حصلنا عليه و َ
خ َل ْصنا إليه
المتّحدة ،وجنوب أفريقيا ،وبريطانيا.
ودعمنا َّ
ْ
بتسع مقابالت مع شباب وناشطين فلسطين ّيين لفحص احتياجاتهم وتص ُّورهم
لحل آفة العنف والجريمة.
ّ
اعتمدت المقابالت األسئلة المفتوحة لتوفير مساحة تعبير آمنة للمشاركين في
البحث ،إذ ُيعتبر هذا النوع من المقابالت بان ًيا للثقة بين الباحثين والمشاركين
َ
وبعض
المقابالت مع الناشطين من خارج البالد،
أن
ِ
( ،)Tavory, 2020وال س ّيما ّ
ف
يت مع الناشطين ي البالد ،كانت بواسطة وسائل التواصل
المقابالت التي أُجر ِ ْ
اإللكترون ّية ،بما في ذلك لقاءات عبر تطبيق "زوم".
توصل البحث إلى عشرة نماذج رئيس ّية من بلدان مختلفة لمبادرات أهل ّية نشطت
ّ
ّ
في مجتمعات محل ّية
َّ
مهمشة تتع ّرض لتمييز عِ ْرقيّ وعنف بنيويّ واستعماريّ
الص ُعد السياس ّية واالجتماع ّية واالقتصاديّة
على
قرون)،
(أو
عقود
مستم ّر على مدار
ُّ
كا ّفة .تتشابه تجارب هذه المجتمعات إلى ح ٍّد ما من حيث خلف ّياتها مع تجربة
يخص االستعمار االستيطانيّ والعنصر يّة
الفلسطين ّيين في إسرائيل ،وتحديدًا في ما
ّ
بتوسع
الهيكل ّية ض ّد أقلّ ّيات عِ رق ّية .اعتمدنا على ثالث ثيمات أساس ّية سنتناولها
ّ
في الفصل التالي.
توصلنا إليها موزّعة على النحو التالي:
والنماذج العشرة التي ّ
•القا ّرتان األمريك ّيتان -ستّة نماذج هي :نموذج "ﭬـيـڤـا ريو" ()Viva Rio-VR
في ريو دي جانيرو في البرازيل في أمريكا الجنوب ّية؛ وخمسة نماذج أخرى من
يش ْن ِسيزْفايِر" (Operation Ceasefire-
أمريكا الشمال ّية؛ نموذج "أو ﭘ ِـر ِ ِ
 )OCفي مدينة بوسطن – والية ماساتشوسيتس؛ نموذج " ِج ْدعون آ ْرمي"
( )Gideon’s Army-GAفي ناشـﭭـيل -والية تِنيسي؛ نموذج "كومون
جاستيس" ( )Common Justice-CJونموذج "إن آي إيه ْﭘـ ُرود ِجكْت"
ْ
"سيزْفايِر أوكْالند"
( )NIA Projectفي نيويورك  -والية نيويورك؛ ونموذج ِ
( )Ceasefire Oakland-COفي أوكالند – والية كاليفورنيا.
•أوروبا -نموذجان كالهما في العاصمة البريطان ّية لندن ،وهما نموذج
"بينينـچنا ْي ْـﭬز سي ْـڤز اليـ ْْڤز" (،)Binning Knives Saves Lives-BKSL
ونموذج "فرو ْنت ُفور" (.)Front4
•جنوب أفريقيا -نموذج "ﭼـ َْن ْفرِي سا ْو ْ
ث أ َ ْفرِكا" (Gun Free South Africa-
.)GFSA
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•أستراليا -نموذج "كو َءلِشين فور ﭼـَن كو ْنتْرول" (Coalition for Gun
.)Control - CGC

َ
المناقشة
ُطرِحت حلول كثيرة على المستوى النظريّ لعالج أزمة العنف والجريمة في
المجتمع الفلسطينيّ في الداخل ،ولكن السواد األعظم منها ال يزال غير مع َّبر عنه
طابعا عمل ًّيا ،فهو محاوالت الحكومات
أما أ كثر ما يتّخذ
ً
على المستوى العمليّّ .
ّ
ف
الخطة الخماس ّية
آخرها
كانت
الظاهرة،
محاربة
ي
ل
خ
اإلسرائيل ّية المختلفة التد
ّ
التي تطرح برنام ً
جا متعدّد األبعادّ ،
أهم ما فيه هو تنجيع وزيادة الضبط األمنيّ
َّ
المنظمات اإلجرام ّية ،والتدخّل
ع ْبر آل ّيات إنفاذ القانون المختلفة ،واستهداف
المكملة لخرط
ع ْبر طرح البرامج االقتصاديّة واالجتماع ّية مثل زيادة األطر
ّ
الشباب الذكور الفلسطين ّيين في العمل والتعليم (مكتب رئيس الحكومة ،قرار
.)2021 ،929
إما على مستوى
بالتوازي مع المسارات السياس ّية التي اتّخذها مم ّثلو جمهورّ ،
البرلمان اإلسرائيليّ ("الكنيست") أو السلطات المحلّ ّية العرب ّية ،للضغط على
خاصة بعد موجة
حل أزمة العنف والجريمة،
السلطات الحكوم ّية من أجل
ّ
ّ
احتجاجات عام  ،2019لجأ األهالي في عدّة قرى وبلدات فلسطين ّية في الداخل
إلى التنظيم الذاتيّ من أجل مكافحة اآلفة بطرق مختلفة نحو" :حراسة البلد في
حد" .تعتمد هذه
كفر قاسم"؛ "الحراك المجدالويّ"؛ "الحراك الفحماويّ المو َّ
مؤسسات
والمستقل عن
ّ
ّ
الحركات -في أساس ما تعتمد -على العمل التط ُّوعيّ
الدولة ،على الرغم من أنّها تعاونت مع السلطات المحلّ ّية ،ولكنّها نشأت بصورة
المؤسسة ذاتها.
مستقلّة عن
ّ
ن
بعد الحديث مع ناشطين وشباب من قرى وبلدات مختلفة في الداخل ،تَب َّي َ
أن سبب عدم مشاركتهم في األطر والبرامج المقت َرحة والمم َّولة من قِبل
ّ
بالمؤسسة اإلسرائيل ّية من األساس.
ثقتهم
عدم
نتيجة
هو
ة
ي
اإلسرائيل
الحكومة
ّ
ّ
ّ
بتفشي
بمؤسسات الدولة التي ي َر ْون أنّها "معن ّية
فقد أجمعوا على عدم الثقة
ّ
السالح" ،مثلما قال ع.ع .من كفر قرع (ع.ع[ .االسم محفوظ] ،مقابلة شخص ّية،
ً
تفصيل على لسان أ.أ( .أ.أ[ .االسم محفوظ]،
 28شباط .)2022 ،جاء ذلك أ كثر
الشاب من أ ّم الفحم ،والذي
مقابلة شخص ّية 10 ،كانون األ ّول ،)2021 ،الناشط
ّ
قال:
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"إذا منقدر نستفيد من عد ّونا ما ف ّ
ِش أيّ مشكلة .بَس ُه َّم مش معن ّيين .عندهم
جواسيس
بكل حارة وممكن يقلولهم ّ
ّ
كل قطعة سالح وين مدفونة وتحت أيّ
بالطة ،بَس ُه َّم مش معن ّيين".
بعضهم ُيحِيل عدم الثقة هذا إلى تواطؤ جهاز الشرطة اإلسرائيليّ مع الجريمة ،إذ
يشرح أ.أ( .المصدر السابق):
بلم السالح كان ممتاز .بَس المشكلة بتنتهيش هين،
"لو الموضوع متعلّق ّ
جعوه ،هذا قسم من التمثيل ّية .وهللا ،قبل يومين كان ينتشر
بلموه بر ّ
اللي ّ
بالفيسبوك ﭬيديو اللي بب ّين فيه شرطي بزرع قطعة سالح بس ّيارة زلمة
المؤسسات ،بأيّ طريقة
قمة الوسخ تبع هاي
عشان يحبسه .فشوفي إنت ّ
ّ
بفك ّروا عشان يِئْذوا العربي الموجود بالدولة هاي .عقلهم بشتغل ضدّنا.
فكل إشي ض ّد العرب هو لمصلحتهم".
ّ
بهمهم
ُيضاف إلى ذلك ما ورد على لسان م.أ .من مدينة رهط في النقب" :شو ّ
[الشرطة] عرب يقتلوا بعض" (م.أ[ .االسم محفوظ] ،مقابلة شخص ّية 28 ،شباط،
 ،)2022وتلك مقولة ردّدها العديد من المشاركين حين ُسئلوا عن مدى نجاعة
ومؤسسات الدولة .ال يتو ّقف تواطؤ الشرطة عند توفير الحصانة
عمل الشرطة
ّ
ُ
بعض َمن قابلناهم ،بل تستهدف الشرطة الناشطين ض ّد
للمجرمين كما يقول
العنف بأنفسهم ،إذ يقول أ.أ" :.منبقى نازلين نتظاهر ،بتيجي الشرطة بتعتقل
ّ
وبتدشر اللي معه سالح وبطخطخ بالبلد لحاله" (أ.أ[ .االسم محفوظ]،
المتظاهرين
مصدر سابق).
أن الحلول
على مستوى الحلول ،يعتقد الشباب والناشطون الذين قابلناهم ّ
السياسي
هي مجتمع ّية من داخل المجتمع الفلسطينيّ على مستوى التنظيم
ّ
واالقتصاديّ واالجتماعيّ ،بالتوازي مع مواجهة الدولة االستعمار يّة وتفكيكها.
ثمة شعور
ولكن على وجه اإلجمال ،على الرغم من تأييدهم هذه الحلول فإنّه ّ
باليأس طغى على ما طرحه الشباب؛ إذ يعتبرون المجتمع غير قادر على مكافحة
الظاهرة من تلقاء نفسه.
أن الرأي الرافض لتدخّل األجهزة األمن ّية اإلسرائيل ّية أو عدم الثقة بها
من الالفت ّ
حل أزمة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل ،يتّسق مع
في
ّ
طروحات معظم التجارب العالم ّية التي رصدناها ،كما اإليمان بالحلول المجتمع ّية.
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مجتمعية من العالم
حلول
ّ
فهم جذور المشكلة
تتوزّع التجارب ما بين التي نتجت عن حراك أهليّ وتلك التي كانت بدعم من
مؤسسات الدولة ،نحو :البلديّات؛
مؤسسات مجتمع مدنيّ أو بالتعاون مع
ّ
ّ
الشرطة؛ الشؤون االجتماع ّية في المنطقة .الكثير من هذه التجارب -كتجربة
( )VRفي البرازيل ،وتجربة ( )GFSAمن جنوب أفريقيا ،وتجربة ( )Front4في
نخص منها تجربة ( -)GAنتج
بريطانيا ،وتجارب مختلفة في الواليات المتّحدة
ّ
عن وعي سياسيّ للعنف البنيويّ والعنصر يّة الممن َهجة من قِبل السلطات ض ّد
فمؤسسو الحركات هذه هم ناشطون
المستعمرة؛
األقلّ ّيات اإلثن ّية أو المجتمعات
َ
ّ
سياس ّيون أو لديهم وعي سياسيّ نقديّ ساعدهم في بناء حركاتهم .في التجربة
مؤسسوها من الناشطين ض ّد الحكم العسكريّ ،وفي المقابل
البرازيل ّية ،كان
ّ
أسسها ناشطون سياس ّيون شاركوا في النضال ض ّد
المبادر ُة الجنوب _ أفريق ّية ّ
دولة الفصل العنصريّ .وفي ( ،)Front4ينشط أعضاء المجموعة ضمن حركة
"حياة السود ُم ِه ّمة".
ترى المجموعات الناشطة ض ّد العنف والجريمة في السياق االستعماريّ أو
ونخص
العنصريّ ،وال س ّيما تجارب السود في الواليات المتّحدة وبريطانيا،
ّ
أن العنف والجريمة هما نتاج سياسات
بالذكر تجربة ( )GAوتجربة (ّ ،)Front4
يتأصل البعد الهيكليّ لهذه
قمع ّية ممن َهجة ض ّد مجموعات سك ّان ّية مع َّينة؛ إذ
ّ
حدة ،في تاريخ العبوديّة
اآلفة التي يعاني منها المجتمع األس َود في الواليات المت ّ
والقمع الممن َهج منذ نشوء الدولة االستعمار يّة التي اعتمد تأسيسها على
خطف األفريق ّيين واستعبادهم لجني األرباح من أجسادهم؛ وهو نهج استم ّر في
سياسات الفصل العنصريّ والتفرقة العِ ْرق ّية ،والعنف السلطويّ الممن َهج ض ّد
السود؛ في ترابط مباشر ،وسببيّ ،مع السياسات االستعمار يّة والفوق ّية العِ ْرق ّية
تموز،
البيضاء الراسخة في الدولة
ومؤسساتها (ماويل ،مقابلة شخص ّيةّ 27 ،
ّ
2021؛.)Gideon’s Army, 2016, p. 17
جن
ترى التجارب المختلفة ّ
أن العنف السلطويّ الممن َهج يتم ّثل بمعدّالت َس ْ
مرتفعة لغير ال ِبيض ،وتفرقة عِ رق ّية على جميع المستويات ،وسياسات إفقار على
أن لديها مسؤول ّية
مختلف أنواعها (المصدر السابق) .تَعِ ي معظم هذه المبادرات ّ
مؤسسة حركة (:)Front4
في النضال ض ّد هذه ال ُبنى ،وعن هذا قالت تيمي ماويل،
ِّ
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المؤسسة ،ونريد أن نغ ّير المفهوم
"نناضل من أجل تغيير المنظومة على مستوى
َّ
الحل من حيث َد ْورنا في
العا ّم لمشكلة العنف والجريمة ،ونريد أن نكون جز ًءا من
ّ
عما رأيناه
تحويل كيف ّية رؤية هذه القض ّية [ ]...ويتمحور عملنا في قول الحقيقة ّ
بأنفسنا واختبرناه في حياتنا ،وضمان وصول هذه الرسالة بالتشبيك مع مجموعات
تموز.)2021 ،
أخرى" (ماويل ،مقابلة شخص ّيةّ 27 ،
إن الحراك كان واع ًيا َطوال
وأما أديل كريستن مديرة مشروع ( ،)GFSAفقالت ّ
ّ
الوقت لمحاوالت نظام األﭘـرتهايد قبل سقوطه تطبيق سياسة ممن َهجة لمحو
المجتمع األصالنيّ من خالل نشر العنف والجريمة ،على مبدأ "دعوهم يقتلون
ً
جميعا" (كريستن ،مقابلة شخص ّية 28 ،أ يّار،
بعضا لكي نتخلّص منهم
بعضهم
ً
.)2021
َ
العنف البنيويَّ الذي تمارسه الدولة على أنّه
الحركات
معظم
حدّدت
ِ
ج َملَ ،
في الم ْ
ُ
ّ
وأن الحلول تحتاج
لتفشي العنف لدى المجموعات
المهمشةّ ،
َّ
المس ِّبب الرئيسيّ
والسجن الذي يعيد إنتاج الظاهرة.
إلى إطار يبتعد عن العقاب
َّ

اإلصغاء إلى حاجة المجتمع
جس نبض الشارع ،والعودة
بعد تحديد جذور المشكلة ،اعتمدت الحركات على ّ
لحاجة أهل الحال والمتض ّررين من العنف والجريمة وبناء مشاريع تتوافق مع
ّ
المحليّ .فعلى سبيل
وبخاصة على المستوى
حاجتهم وبيئتهم القتالع المشكلة،
ّ
المثال ،تَ ْعقد مبادرة ( )GAجلسات استماع مجتمع ّية ُت ْطلِق عليها اسم "العشاء
العائليّ" ،وهي تتألّف من سلسلة لقاءات مع سك ّان األحياء ذات األغلب ّية السوداء
وذات الدخل المنخفض ،وتشمل "حلقات للتعافي" يشارك من خاللها السك ّان األكثر
ً
تهميشا في المدينة روايات ِِهم حول السالمة المجتمع ّية ،وعنف الشباب ،ورفاههم
حتهم النفس ّية ،ويتحدّثون عن العدالة التصالح ّية وممارسات
االجتماعيّ ،وص ّ
الشرطة القمع ّية .في أحيان كثيرة ،أبدى أبناء وبنات هذه األحياء خالل هذه الجلسات
معم ًقا لكيف ّية تفاعل فئات المجتمع مع الشرطة ،في محادثات ولّدت أسئلة
فهما
ً
َّ
ّ
المحليّ تجاه األمن والضبط المجتمعيّ ،لينشأ
األهم ّية بشأن آراء المجتمع
في غاية
ّ
عنها
مشروع مسا َءلة للشرطة ولمنظومة العدالة الجنائ ّية مكلَّ ٌف بأهداف متعدّدة
ُ
تشمل التعليم والتدريب ألفراد المجتمع ،واكتشاف بدائل للعمل ُّ
الش َرطيّ ،ومنح
القدرة للسك ّان ،البتكار أشكال جديدة من العدالة التصالح ّية ومراقبة الشرطة في
ناشـﭭـيل (. )Gideon’s Army, 2016, p. 15
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وبخاصة ضحايا العنف -في عمل الحراك في تجاربعاد موضوع إشراك المجتمع
ّ
أخرى من بينها (َ )COو (َ )CJو ( .)Front4لجأت هذه الحركات إلى المجتمع من
معمقة لفهم القض ّية والحاجة،
خالل جلسات عين ّية ،أو استطالع رأي أو أبحاث
َّ
ومن ثَ ّم إنشاء مبادرات مجتمع ّية .تقوم هذه األبحاث -في كثير من األحيان-
بإشراك مهن ّيين من خلف ّيات متعدّدة لتغطية موضوع العنف من عدّة جوانب.
معم ًقا بشأن العنف
على سبيل المثال ،أجرى القائمون على مبادرة ( )COبح ًثا
َّ
ً
شامل لجميع جرائم إطالق النار في المدينة،
حا
المسلّح في المنطقة ،شمل مس ً
وأُوكلت َم َه ّمة تحليل نتائجه لخبراء وباحثين .استنادًا إلى نتائج البحث وأبحاث
أخرى في المضمار ،استطاع أعضاء الفريق أن يحدّدوا ُهو يّة األشخاص األكثر عرضة
جنا ًة .وبناء على ذلك ،أ ُ ِّسست شبكة
لخطر العنف المسلّح ،سواء أ كانوا ضحايا أ َ ْم ُ
ومؤسسات مجتمع مدنيّ لتل ّبي حاجات
مؤسسات ّية من الشؤون االجتماع ّية
دعم
َّ
َّ
هذه الشريحة.
يتمحور هذا النهج في مخاطبة األشخاص/المجتمعات المتأثّرة بالعنف ،واإلصغاء
آلرائهم حول ما يجلب لهم األمان ًّ
حقا ،وعن معناه وطرق تطبيقه ،من أجل أخذ
المعرفة منهم وعدم تطبيق معرفة ُم ْس َقطة من األعلى إلى األسفل .فاستخلصت
أن العنف ُتولِّدُه أربعة عناصر :الشعور
مؤسسة ( )CJمن مخاطبتها للمجتمع ّ
ّ
العزلة؛ االنكشاف على العنف؛ عدم قدرة المرء على تلبية احتياجاته
بالخجل؛ ُ
السجن للسجين (عودة
يفعله
ما
بالضبط
هي
األربعة
العناصر
وهذه
االقتصاديّة.
َّ
ِّ
السجن يولد ً
عنفا وليس العكس ،وعلى
والس ّيد2022 ،؛  ،)Sered, 2017ولذا ّ
فإن َّ
ً
(مثل:
جنَح العنيفة ضمن سياقها ،وعلى اختالفاتها
هذا يجب فهم الجرائم/ال ُ
السرقة ليست كالقتل)ّ ،
السجن فقط.
وأل يكون العالج لها هو َّ
ّ
جرتها
برز من خالل سماع آراء أفراد المجتمع
المحليّ ،واألبحاث الميدان ّية الذي أ َ ْ
ف
المهمشة ي سلطات إنفاذ القانون ونموذج
أن ثقة المجتمعات
الحركات المختلفةّ ،
َّ
العدالة المما َرس من قِبل الدولة ثقة متدن ّية جدًّا (إن لم تكن معدومة) ،ولذا تلجأ
لحل األزمات ،من بينها
مبادرات كثيرة إلى مما َرسات العدالة التصالح ّية والتحويل ّية
ّ
تشجيع المسا َءل ُة ال العقاب ،وإعاد ُة تأهيل الجناة لجعلهم ينخرطون في المجتمع.
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والتحويلية في الممارسة
التصالحية
العدالة
ّ
ّ

إن معظم الضحايا ال يبلّغون الشرطة عن االعتداء عليهم،
تقول
مؤسسة (ّ )CJ
ّ
ً
ممن
عما إذا أرادوا إشرا كها
أصل ،وال س ّيما ّ
أن ّ %90
وترى أنّه يجب أن ُيسألوا ّ
للمؤسسة يقولون إنّهم ال يتم َّن ْون للمعتدين
داخلي
استُطلِعت آراؤهم في بحث
ّ
ّ
السجن ،بل الدخول في برامج تأهيل ّية تعيد إشرا كهم كعناصر إيجاب ّية في
َّ
المجتمع؛ وذلك من قناعة ﭘـراﭼـمات ّية بحتة تستند إلى واقع حياة هذه المجتمعات
السجن يولّد ً
عنفا يرت ّد إلى المجتمع بصورة أسوأ في نهاية
المستضعفة ،وهي ّ
َ
أن َّ
جه في تعافي الناجين من العنف وإغالق دوائره ،إلعادة
المطاف .يتمحور هذا التو ُّ
ف
أن بعضهم
ما
ي
س
وال
والمجتمع،
ة
ي
اليوم
الحياة
ي
فاعلين
تنشيطهم كأشخاص
ّ
ّ
ّ
جح أن يعودوا الرتكاب العنف إذا ُترِكوا دون متابعة؛ وهذا بدوره يستند
من المر َّ
إلى احتياجات الناجين أنفسهم (عودة والس ّيد2022 ،؛ Sered, 2017; Common
.).Justice, n.d
كل من الحركات (َ )CJو (َ )GAو ( )Front4التي
جه في ّ
وجدنا أصداء لهذا التو ُّ
تعتمد بدورها على نظر يّات العدالة التصالح ّية كمبدأ عمل .وتقول تي ويلسون،
إن سبب رفضهم معاقبة المنخرطين في الجريمة
المديرة التنفيذيّة لحركة (ّ ،)GA
ً
َ
العنف والجريمة،
مما يولّد
أن هؤالء
ّ
"معا َقب" بأكمله ّ
أصل ينتمون إلى ُمجتمع ُ
َ
أن المجتمع األسود األميركيّ يعاقب من العنف البنيويّ المما َرس
إذ تشير إلى ّ
ضدّه ،فهو "يعا َقب عندما ال ُتو ّفر مساكن بأسعار معقولة ،ويعا َقب بأساليب
إنفاذ القانون الشرسة والعنصر يّة ،ويعا َقب بالفقر ،ومستويات التعليم المتدنّية،
ّ
وأشقائهم
والتفك ّك األ ُ َسريّ وغيرها .في مجتمعنا أطفال شهدوا مقتل آبائهم
في الشارع .في مجتمعنا صدمات ومشاكل نفس ّية عديدة أخرى ،ومشاكل مع
كل ذلك عقاب .هذه المنظومة التي نعيش تحت سيطرتها هي
إدمان المخدّراتّ .
تموز .)2021
ة،
ي
شخص
مقابلة
العقاب" (ويلسون،
ّ
ّ

أن المجتمع ليس بحاجة إلى عقاب
انطال ًقا من نمط التفكير هذا ،ترى
المؤسسة ّ
َّ
يحل المشكلة" َو ً
فقا لِما تراه
إضافيّ للمنخرطين في عا َلم الجريمة ،فذلك "ال
ّ
"بالحب وإعادة
ويلسون ،وعليه ترى (َ )GAد ْورها في استبدال المنظومة العقاب ّية
ّ
المؤسسة مع العنف
جناة في المجتمع" (المصدر السابق) .وتتعامل
استيعاب ال ُ
َّ
عامة ،تنتشر على نح ٍو أساسيّ بسبب حاجة أفراد المجتمع
على أنّه مشكلة ص ّ
حة ّ
المؤسسة
إلى الثأر عند تع ُّرضهم أو تع ُّرض أحد أح ّبائهم لالعتداء ،وهنا يأتي َد ْور
َّ
جا يسعى إلى
أما ( ،)Front4فهي تتّبع نه ً
في عالج هذه المشاكل قبل تفاقمهاّ .
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تعافي الشباب والمجتمع بالتوازي مع تبنّيها مبادئ العدالة التحويل ّية ،وتناهض
وبخاصة ض ّد السود وسائر األقلّ ّيات،
أشكال الحبس والعقاب لعالج ظاهرة العنف،
ّ
المهمشة.
والمجتمعات
َّ
ً
مختلفا عن نهج
جا
كل
في تطبيق العدالة التصالح ّية والتحويل ّية ،تتبنّى ّ
مؤسسة نه ً
َّ
لكن كلّها تعمل على إعادة تأهيل المنخرطين في عالم الجريمة ،وتَ ْبنيهم
سواها،
ْ
من جديد في بيئتهم ومجتمعهم ،باإلضافة إلى التدخّل في النزاعات الفرديّة بين
أعضاء المجتمع في محاولة لحلّها ومنع تط ُّورها.

ينمي قدرات السجناء السابقين ،ويو ّفر لهم فرصة في بناء
تتبنّى ( )GAنموذ ً
جا ّ
شخص ّية قياديّة وكذلك فرص عملّ ،
لئل ينزلقوا م ّرة أخرى إلى عا َلم الجريمة.
تحل
إحدى هذه المبادَرات ،و ُتدْعى ( ،)Violence Interruptersمن شأنها أن
ّ
بالمؤسسة،
مكان سلطات إنفاذ القانون ،حيث يتّصل المتض ّررون من العنف
ّ
شخصا إلى موقع الحدث لم ّد يد المساعدة.
والمسؤولون فيها ب َد ْورهم يرسلون
ً
ف
عالوة على هذا ،يتج ّول السجناء السابقون من خالل البرنامج ي الشوارع لرصد
أن إعادة إدماج الجانحين السابقين
حاالت عنف والتصدّي لها .ترى المجموعة ّ
جا لكيف ّية تمك ُّن برنامج إعادة
في المجتمع وتحسين حياتهم يقدّمان نموذ ً
بالمؤسسة من تغيير المجرمين السابقين ودمجهم في عمل ّية
الخاص
التأهيل
ّ
ّ
التغيير المجتمعيّ (المصدر السابق) .ويظهر ذلك ً
أيضا في تقييم المنتسبين إلى
المؤسسة ألنفسهم ،إذ ي َر ْون أنفسهم وكالء تغيير (هامبينو ،مقابلة شخص ّية23 ،
ّ
تموز.)2021 ،
ّ
مؤسسات إنفاذ القانون صدًى في تجارب عالم ّية أخرى
ي نهج استبدال َد ْور
َّ
لقِ َ
ّ
وضخ تمويلها
جرى رصدها ،إذ تدعم ( )Front4البريطان ّية فكرة تفكيك الشرطة
وتصب عملها على تقوية األطفال والمراهقين من الذين
في المشاريع االجتماع ّية،
ّ
َ
عاما ،سواء أ كان ذلك في مجتمعاتهم المحلّ ّية ،أم في
تتراوح أعمارهم بين َ 11و ً 25
ف
المؤسسة إلى خلق
المدارس التي يرتادونها ،بل حتّى ي السجون .كذلك تسعى
َّ
ترابط بين أعضائها وانتماء إلى ( )Front4لتقديم دعم أ كبر لهم ،وذلك َو ً
فقا لشروط
المؤسسة؛ أ ّولها التزام العضو الجديد بإحداث تغيير حقيقيّ في
عضو يّة تضعها
ّ
إن قياس التغيير الحقيقيّ يعتمد على ما يريد
ماويل
تقول
الصدد
حياته .وفي هذا
ّ
الشاب يستعمل المخدّرات،
العضو تغييره في حياته .فعلى سبيل المثال" ،إذا كان
ّ
ّ
فإن عليه االلتزام بالتخلص من هذه العادة"
ويرى أنّها العائق الرئيسيّ أمام تط ُّورهّ ،
وأما الثاني ،فهو االلتزام بدستور
تموزّ .)2021 ،
(ماويل ،مقابلة شخص ّيةّ 27 ،
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حلم؛ الح ّر يّة من االضطهاد؛ الح ّر يّة
( )Front4المؤلَّف من ثماني "ح ّر يّات" :ح ّر يّة ال ُ
لجميع األصوات على مختلف أنواعها؛ الح ّر يّة من االعتقال والحبس والترحيل؛
الح ّر يّات من التعبيرات المؤذية أو الكارهة؛ ح ّر يّة الحصول على مساحات آمنة
ونظيفة؛ الح ّر يّة من الكحول والسجائر والمخدّرات؛ ح ّر يّة
الحب.
ّ
ينطلق عمل المجموعات هذه تحت نهج العدالة التصالح ّية والتحويل ّية من إيمان
أن
بالتغيير المجتمعيّ ،والمسؤول ّية الفرديّة على التغيير،
وحب المجتمع .نرى ّ
ّ
مؤسسات إنفاذ القانون
نداء الحركات بتفكيك مما َرسات العنف البنيويّ وإلغاء
َّ
جم على أرض الواقع عن طريق توفير بدائل من قِبل هذه الحركات التي تتالءم
ُتتر َ
أن العمل
مع حاجة المجتمع الذي تعمل من أجله .كذلك تؤك ّد الحركات هذه ّ
على التغيير المجتمعيّ يأتي من التغيير الفرديّ وااللتزام بهذا التغيير ،وبالمقابل
تو ّفر الحركات مساح ًة آمن ًة للمنتسبين لها وألفراد المجتمع الذي تعمل من أجله،
ي وتعمل معه ليتق ّبله المجتمع ويستقبله من جديد .في نهاية
فتُسامِ ح الجان َ
أن منظومة العدالة الجنائ ّية في حالتهم العين ّية
المطاف ،ترى المجموعات هذه ّ
والمستعمرة ،وبالتالي ال تتماشى آل ّيات
المهمشة
تعمل على قمع المجتمعات
َ
َّ
المهمش؛ وذلك ألنّها تعادي
المجتمع
حاجة
مع
ة،
إنفاذ القانون ،والحلول األمن ّي
َّ
أفراده.

خاتمة
رصدْنا عددًا من المبادرات األهل ّية المختلفة لمكافحة العنف والجريمة
خالل بحثناَ ،
ّ
المحليّ في مجتمعات
على المستوى
َّ
مهمشة تعيش في سياقات عنف بنيويّ
لمحاولة فهم طرائق عملها التي ترفض مشاريع مختلفة من أنحاء شتّى من العالم.
نبعت هذه الحاجة من تأطير ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في
الداخل ضمن إطار االستعمار االستيطانيّ ،ومن سماعنا أصوات شباب وناشطين
تحدّثوا عن العنف البنيويّ المما َرس ض ّد المجتمع ،وضدّهم كأبناء أقلّ ّية أصالن ّية
في دولة استعمار يّة .أرشدتنا أصواتهم تجاه الحلول المطروحة ً
أيضا إلى البحث عن
ً
تامة
ة
معارض
بلغتهم،
التجارب المختلفة في أنحاء مختلفة من العالم ،إذ أ ْب َد ْوا،
ّ
لعمل الشرطة اإلسرائيل ّية في مكافحة العنف والجريمة ،وقناع ًة حول مسؤول ّية
ّ
بعض ِهم على بعض.
ِ
تفشي الظاهرة لتأليب الفلسطين ّيين
الدولة بنيو يًّا وعمل ًّيا في
بحثنا عن تجارب في سياقات مختلفة مشابهة للحالة الفلسطين ّية في الداخل ،حدّد
َ
عنف الدولة البنيويّ مس ِّب ًبا رئيس ًّيا للعنف والجريمة في حاالتهم
القائمون عليها
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مهمشة ،وهو ما يؤدّي إلى خلق د ّوامة من إعادة إنتاج الحالة
المختلفة كمجموعات
َّ
عند اللجوء إلى أدوات الدولة (التي تكون في الغالب أَمن ّية) في حلّها .هذا قادنا إلى
جهات المغايرة في علم الجريمة والعقاب النقديّ وفهمه للعنف
فهم وعرض التو ُّ
والجريمة وما نتج عنه من حلول جاء بعضها في المبادرات التي فحصناها ً
أيضا،
والتي ترفض في معظمها الممارسات العقاب ّية أو االنتقام ّية في معالجة أزمات
كهذه .في هذه الحلول المجتمع ّية ،أظهرنا ثالثة تكتيكات أساس ّية تك ّررت كثي ًرا في
فهم جذور المشكلة؛
ممارسات المبادرات على اختالف أنواعها وأماكن وجودهاْ :
اإلصغاء إلى حاجات المجتمع؛ اللجوء إلى ممارسات منهج ّية -كالعدالة التصالح ّية
والعدالة التحويل ّية على سبيل المثال.
لحل آفة
جهات مختلفة
ّ
اعتمدت التجارب العالم ّية التي رصدناها في بحثنا تو ّ
القمة" التي
أهمها تلك التي تعتمد إستراتيج ّية "القاعدة إلى
ّ
العنف والجريمةّ ،
ّ
تبني مشاريعها بناء على احتياج المجتمع المحليّ ،وال تحاول إسقاط تكتيكات
جه ُيلزِم الحركات بالبقاء في تواصل مباشر ودائم مع أهل
خارج ّية عليه .هذا التو ُّ
القض ّية لفحص احتياجاتهم وخلق ُمناخ من الثقة المتبادلة بين أهل القض ّية
والحراك ،فيشعر أبناء وبنات المجتمع أنّهم جزء ال يتجزّأ من سيرورة التغيير
ثمة سؤال عن مدى واقع ّية تطبيق مثل هذه اإلستراتيج ّيات
المجتمعيّ .ويبقى ّ
على المجتمع الفلسطينيّ.
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األقل ّيات والجهاز ُّ
ّ
ّ
العربية
األقل ّية
طي:
ّ
الش َر ّ
والعنف الطاغي وغياب الشرطة

ميرﭬـت أبو هدوبة

1

المساواة في التعامل أمام القانون هي من الحقوق األساس ّية الطبيع ّية التي
أهم أذرع الحفاظ
يضمنها النظام الديمقراطيّ لمواطنيه .و ُتعتبر الشرطة من
ّ
المس
أو
القيم
تلك
على هذا النظام ،ومن واجبها الحفاظ على عدم التطاول على
ّ
ً
بها (ﭼـو ْلد ْ
فضل
ْسمون2021 ،؛ ،)Antonopoulos, 2003
ْشميد ،دْروميَ ،
وعت ْ
ف
عن َد ْورها الجوهريّ ي الحفاظ على القيم الديمقراط ّية وعلى األمن الداخليّ
دائما
ْس .)2021 ،ولكن هل تقوم الشرطة
ً
للمجتمعات (حسيسي ،وليت َ
ْمنوﭬـيت ْ
بهذا الدور بموضوع ّية وعلى نح ٍو قانونيّ؟ وهل تنحاز في حاالت مع ّينة إلى مجموعات
مع ّينة على حساب األخرى؟ (ﭼـوﭬِـرَ ،وب ِ ْن ﭘـورات )2013 ،هذا ما سنحاول اإلجابة
عنه في هذه الورقة البحث ّية.
تتخطى
تواجه الشرطة تحدّيات كبيرة في المجتمعات المتعدّدة الثقافات قد
ّ
ف
قدرة الشرطة على التعامل معها .االختالف الثقافيّ والسياسيّ يشك ّالن  -ي أغلب
األهم أمام توفير خدمات ُش َرط ّية متساوية لجميع المواطنين
ّ
األحيان -التحدّيَ
( ،)Meares, 2017, August 1; Rushin & Michalski, 2019وال س ّيما عند وجود
خالف سياسيّ جوهريّ بين األكثر يّة واألقلّ ّية في النظام الديمقراطيّ .وفي كثير
من األحيان ،الشرطة هي التي تخلق هذا التوتّر بين النظام واألقلّ ّية (ﭼـوفِرَ ،وب ِ ْن
ﭘـورات .)2013 ،في السنوات األخيرة ،ظهر هذا التوتّر للعيان في دول ديمقراط ّية
مما
كثيرة ،حيث تتعامل الشرطة بمكيالين مع المجموعات المختلفة الموجودةّ ،
أدّى إلى خلق فجوة عميقة بين الشرطة ومجموعات المجتمع بلغت ح ّد النفور
ً
ْس2021 ،؛ ﭼـوفِر،
وعدم التعاون مع الشرطة تعاونًا
كامل (حسيسي ،وليت َ
ْمنوفيت ْ
َوب ِ ْن ﭘـورات.)2013 ،
ثمة أسباب اقتصاديّة وأخرى اجتماع ّية وثقاف ّية تؤثّر على العالقة بين الشرطة
ّ
ّ
واألقل ّياتَ .م ْصدر التأثير ال يقتصر على فقط الحلبة السياس ّية التي تكون فيها
األقلّ ّياتْ .
وض ُع األقلّ ّية االقتصاديُّ ،ودون ّي ُة مكانتها االجتماع ّي ِة والثقاف ّية ،هما من
َّ
حكْم بجامعة بن ﭼـوريون ،بئر السبع.
 .1ميرﭬـت أبو هدوبة-
مرشحة لنيل درجة الدكتوراة في قسم السياسة وال ُ
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األسباب الرئيس ّية التي تدفع باألقلّ ّيات إلى الخروج على الوضع القائم والمطا َلبة
أن
بتحسينه ،وفي بعض األحيان تدفعها هذه األسباب إلى االحتكاك بالشرطة بما ّ
هذه هي المسؤولة عن النظام في الح ّيز العا ّم (أبَباَ ،و ُرون.)2021 ،

لصق
في كثير من األحيان ،تتولّد عدائ ّية لدى أفراد الشرطة تجاه األقلّ ّيات التي ُت َ
أن األقلّ ّية ال تلتزم
بها أفكار مسبقة ،كأن يردَّد -على سبيل المثال-
خطاب ُمفا ُد ُه ّ
ٌ
أن األقلّ ّية تتمتّع بصفات إجرام ّية
بالقانون
وتمس بالنظام العا ّم على نح ٍو ف ِْطريّ ،أو ّ
ّ
َ
ثقاف ًّيا ال اجتماع ًّيا .هذه النظرة تحدو بالشرطة أن تتص ّرف تص ّرفات عدائ ّية تمييز يّة
عنيفة تجاه أبناء األقلّ ّية بدون أيّ مب ّرر منطقيّ أو عادل (.)Antonopoulos, 2003
حول دون الوصول إلى
مج ّرد إعطاء تفسير ثقافيّ للجريمة ،أو
للمس بالقانون ،يَ ُ
ّ
حلول عمل ّية للمشاكل التي تواجهها األقلّ ّية ،ويزيد من النظرة العنصر يّة والتمييز
ٍ
لدى أفراد الشرطة تجاه األقلّ ّية ،ومن شأن ذلك أن يزيد الفجوة والغربة والتشكيك
باسم "محاربة
من طرف المجموعة
َّ
المهمشة تجاه الشرطة .في أحيان كثيرةْ ،
الجريمة" ،وتحت المساحة التي يتيحها القانون للشرطيّ لتفعيل "السلطة
العامة المأخوذ
تخطي القانون والقواعد
التقدير يّة" ( ،)Friedman, 2021يجري
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
ّ
خاصة
ة"
ي
ط
ر
ش
"ثقافة
ت
لق
خ
ما
ن
وإ
فحسب،
بها في التص ّرف مع األقلّ ّية .ليس هذا
ّ
َ ّ
بالتعامل مع األقلّ ّية يَ ْصعب تغ ُّيرها مع الوقت .هذه الثقافة تكون -في الغالب-
غير قانون ّية وغير عادلة تجاه األقلّ ّيات (أَبَباَ ،و ُرون.)2021 ،

العالقة المرك َّبة بين الشرطة واألقلّ ّيات تنبع -في األساس -من العالقة المرك َّبة بين
األكثر يّة واألقلّ ّية ،وكذلك بين األقلّ ّية والنظام القائم .في اإلمكان اإلشارة إلى ثالثة
أسباب رئيس ّية حسب األدب ّيات تؤثّر على العالقة بين الشرطة واألقلّ ّيات:

أ ّو ًل ،وجود الشرطة المك َّثف والسلبيّ في ح ّيز األقلّ ّيات على نح ٍو غير مب َّرر وال ضرورة
له .على األغلب ،هذا الوجود هو عنيف ويخلق توتّرات مع األقلّ ّية.

إن األقلّ ّية
ثان ًيا ،وجود معارضة جذر يّة من قبل األقلّ ّية للنظام السياسيّ القائم ،أو ّ
أن هذا النظام ال يم ّثلها ،وهو ما يخلق توتّ ًرا مع الشرطة التي هي ذراع في يد
ترى ّ
النظام القائم.
ثال ًثا ،الفجوات في ثقافة القانون التي تم ّثل -في الغالب -ثقافة األكثر يّة .األقلّ ّية ترى
أن ثقافتها غير مم َّثلة في القانون القائم أو في َمن يحافظون عليه .لذا ،فهي من
ّ
أن هنالك تمييزًا في القانون وترفضه.
األساس ترى ّ
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كل زيادة في أيّ عامل تؤدّي
العالقة بين هذه العوامل هي عالقة طرديّة؛ أي ّ
إن ّ
إلى تدهور العوامل األخرى ،وبالتالي يزداد التأثير على عالقة األقلّ ّيات والشرطة
(ﭼـوﭬِـرَ ،وب ِ ْن ﭘـورات .)2013 ،ولكن نستطيع التط ّرق إلى نتيجة واحدة حتم ّية لهذه
العوامل ،أال وهي فقدان الثقة بالشرطة من قِبل األقلّ ّيات ،وهذا األمر هو أساسيّ
حب بها وسط
في عمل الشرطة داخل المجتمعات .فعدم الثقة بها يجعلها غير مر َّ
جه إليها
أبناء األقلّ ّية ،وبالتالي يَ ْصعب وجودها هناك في حاالت الحاجة ،أو يصبح التو ّ
أم ًرا منبو ًذا جدًّا (حسيسي.)2005 ،

العالقة بين األقلّ ّية واألغلب ّية تؤثّر على عمل الشرطة .في كثير من األحيان ،تمارس
ضغطا جماع ًّيا لتوجيه عالقة الشرطة مع األقلّ ّية .في الغالب ،تضغط
األغلب ّية
ً
األغلب ّية في اتّجاه تطبيق السياسة السائدة تجاه األقلّ ّية التي هي عنصر يّة ومبن ّية
الشك والتعالي .تعمل الشرطة على تقديم مصلحة األغلب ّية ،في كثير من
على
ّ
ّ
َ
ُ
ف
وبخاصة إن كانت
األحيان ،على حساب مصلحة األقل ّية التي ال تؤخذ ي الحسبان،
ّ
متصادمة مع مصلحة األغلب ّية (ﭼـوﭬِـرَ ،وب ِ ْن ﭘـورات2013 ،؛ Antonopoulos,
والخدمات التي تعطيها وجودتَها تصبح
تعامل الشرطة
أن
ِ
َ
 .)2003المقصود ّ
ن
المواطنة.
وبصفة
ي
المد
باالنتماء
ال
،
القومي
متعلّقة باالنتماء
َ
ّ
ّ

جهات مختلفة لفهم عالقة األقلّ ّية
بنا ًء على ما ُذكِر ،نستطيع أن نحدّد ثالثة تو ُّ
بالنظام القائم ،وبالتالي يكون بوسعنا تحليل عالقة الشرطة باألقلّ ّية (حسيسي،
ْس:)2021 ،
وليت َْمنوﭬـيت ْ
جه الليبراليّ :وهو الذي تحاول الدولة فيه خلق ُهو يّة مواطن ّية جامعة ألغلب
التو ُّ
المواطنين بدون تفضيل مجموعة قوم ّية مع ّينة على حساب سائر المجموعات.
جه هي الواليات المتّحدة األمريك ّية.
المثال الواضح لهذا التو ّ
جه التوافقيّ :وهو ذاك الذي يعترف باالختالفات القوم ّية وال يحاول خلق ُهويّة
التو ُّ
ً
لكل مجموعة بالوجود والحفاظ على مم ّيزاتها
مجال
يعطي
بل
للمجتمع،
كة
ر
ّ
مشت َ
وثمة توزيع عادل للموا ّد الما ّديّة والرمز يّة بين المجموعات.
االجتماع ّية والثقاف ّيةّ ،
ّ
ف
ف
كل المجموعات القوم ّية ي هذا النظام هي شريكة ي اتخاذ القرارات.
ّ

جه يعطي أفضل ّية لمجموعة قوم ّية مع َّينة على
جه القوميّ اإلثنيّ :وهو تو ُّ
التو ُّ
حساب سائر المجموعات القوم ّية .هذه المجموعة تنفرد في الحكم وفي اتّخاذ
ً
مجال للمجموعات اإلثن ّية األخرى ل َتكُون شريكة في الحكم أو
القرارات ،وال تعطي
إن هذه المجموعات تعاني في الغالب من التمييز العنصريّ ضدّها
القرارات ،بل ّ
(ﭼـوﭬِـرَ ،وب ِ ْن ﭘـورات2013 ،؛ .)Ben-Porat, 2008
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جه الثالث الذي
التحدّيات التي قد تواجه األقلّ ّيات تَظهر بصورة واضحة في التو ُّ
يَتّبع سياسة تمييز صارخ ض ّد مجموعة مع َّينة على حساب المجموعات األخرى.
ً
مجال
أن الدولة تعطي المجموعات القوم ّية كا ّفة
جهين األ ّول والثاني ،رأينا ّ
في التو ُّ
الفعالة في النظام وفي اتّخاذ القرارات على نح ٍو ح ّر يخدم مصلحة
المشاركة
في
ّ
ً
مجال
توزيع القوة السياس ّية في هذه األنظمة ال يعطي
كل مجموعة ،وبالتالي
ّ
ُ
ّ
ف
ف
لتف ُّرد مجموعة مع َّينة ي الحكم أو لتغطرس الشرطة تجاه مجموعات األقل ّية ي
الدولة (ﭼـو ْلد ْ
أن المجتمع
مما ال
ّ
شك فيه ّ
ْسمونّ .)2021 ،
ْشميد ،دْروميَ ،و َعت ْ
نظاما إثن ًّيا ينعكس على تعامل الشرطة مع العنف
الفلسطينيّ في إسرائيل يواجه
ً
والجريمة في داخله.

إثني
قومي
انتقائي للقانون  -على أساس
تنفيذ
ّ
ّ
ّ

جه الثالث يكون َو ً
تنفيذ القانون من قِبل الشرطة في التو ُّ
فقا لالنتماء القوميّ
إن الشرطة تتعامل َو ً
فقا لمعايير ليست
اإلثنيّ والدينيّ والثقافيّ للمواطن؛ أي ّ
قانون ّية في حالة تطبيق القانون مع المواطنين .هذا المنحى في التعامل بوسعنا
القول إنّه قد ظهر جل ًّيا في العالم بعد حادثة تفجير البرجين في أمريكا عام ،2001
وخاصة اإلسالميّ منها (.)Goodey, 2006
ّ
وربط اإلرهاب باالنتماء القوميّ الدينيّ
استنادًا إلى مواثيق محكمة العدل الدول ّية ومواثيق عالم ّية أخرىُ ،ي َع ّد التنفيذ
فإن أغلب دول أوروبا
االنتقائيّ للقانون جريمة ،ولكن على الرغم من تجريمه دول ًّيا ّ
ّ
وخاصة عندما يتعلق
جه في تنفيذ القانون من قِبل سلطاتها،
ّ
وأمريكا تتّبع هذا التو ُّ
األمر باالنتماء إلى المجتمعات الشرق ّية اإلسالم ّية (.)Johnson et al., 2011

الخلف ّية القوم ّية لتص ّرف الشرطة مع األقلّ ّيات تظهر من خالل إجرا ِء التفتيش في
والتوقيف للمسا َءلة فقط بسبب
وطلب إظهار البطاقة الشخص ّية،
كل األماكن،
ِ
ّ
ِ
واستعمال كثيف للق ّوة
الخاصة أو أماكن العبادة،
لون البشرة ،واقتحا ٍم للبيوت
ّ
ٍ
ُّ
بتوقيفات أمن ّية دون مب ّرر ،وغير ذلك (ﭼـوﭬِـر،
والشكوك األمن ّية ،والقيا ِم
الش َرط ّية،
ٍ
ِ
أهم إسقاطات التنفيذ االنتقائيّ على
َوب ِ ْن ﭘـورات2013 ،؛  .)Goodey, 2006من ّ
ْ
المفرِط للق ّوة ُّ
الش َرط ّية ( ،)Over policingأي
االستعمال
ُ
أساس قوميّ إثنيّ
تخص األقلّ ّية معا َلجة غير عادلة ،إذ يجري استخدام ق ّوة كبيرة
معالجة األمور التي
ّ
ْ
ُّ
من الشرطة بالمعنى الحرفيّ ،أو استعمال الصالح َيات الش َرط ّية على نح ٍو ُمفرِط
ض ّد األقلّ ّية وأفرادها .هذه السياسة تعتمد -في أساس ما تعتمد -على النظرة
المس بالنظام العا ّم ،ولذا
العنصر يّة لألقلّ ّيات على أنّها مرتع للجريمة وسبب في
ّ
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ً
هائل من
من المب َّرر استخدام ق ّوة كبيرة من الشرطة ضدّها ،وهو ما يخلق مقدا ًرا
جه إليها في حاالت الضرورة
عدم الثقة بالشرطة ،وبالتالي عدم التعاون معها أو التو ُّ
والحاجة (.)Weitzer, 2017
من جهة أخرى ،قد تختار الشرطة إهمال األقلّ ّيات وعدم إعطائها الخدمات المطلوبة،
مما يؤدّي إلى انتشار الجريمة في تلك المجتمعات انتشا ًرا كبي ًرا ،فتعمل الشرطة
ّ
صب كامل اهتمامها على الحفاظ على األمن خارج تلك المجتمعات،
حينئ ٍذ على
ّ
وتوجيه اللوم إلى تلك المجتمعات على ما آل إليه األمر ،أي نقص الوجود والحضور
ُّ
الش َرطيّ ()Lack of policing؛ وبالتالي قد ُتضط ّر الشرطة أخي ًرا إلى استخدام الق ّوة
استخداما ُم ْفر ِ ًطا جدًّا واعتماد سياسات قمع ّية للسيطرة على الوضع (.)Ibid
ً

الفلسطيني في إسرائيل
العالقة بين الشرطة والمجتمع
ّ

بناء على الخلف ّية النظر يّة التي ُعرِضت ً
آنفا ،عالقة المجتمع الفلسطينيّ مع
ً
الشرطة عالقة مشحونة ومرك َّبة ،في كثير من األحيان .مقا َرنة بمجموعات أخرى،
جه والخدمات التي
الفلسطين ّيون في إسرائيل يعانون من تمييز صارخ في التو ُّ
َّ
يتلق ْونها من الشرطة اإلسرائيل ّية ( .)Ben-Porat, 2008يعود هذا التوتّر في العالقة
إلى الخلف ّية التاريخ ّية إلقامة دولة إسرائيل على حساب تهجير الشعب الفلسطينيّ،
وكل أذرعتها األمن ّية المسؤول ّية عن هذا .م ّر الفلسطين ّيون في
وتحميل إسرائيل
ّ
إسرائيل بالكثير من األحداث التاريخ ّية التي أدّت إلى عدم الثقة الكاملة باألذرع
ْسر ،1994 ،ص .)161
وخاصة الشرطة ( ْكر ِ ْم ِنت ِ
األمن ّية للدولة،
ّ
الحكم العسكريّ وما انطوى عليه من أحداث دامية (كمجزرة كفر قاسم -على
سبيل المثال) كان له األثر األكبر لتشكيل عالقة الدولة وأذرعها األمن ّية مع
س َم الحكم العسكريّ العرب داخل إسرائيل إلى ثالث
المجموعة الفلسطين ّيةَ .ق َ
مناطق سيطرة ،وأجبرهم على عدم التواصل في ما بينهم :الجليل؛ المثلّث؛ النقب.
لكل منطقة الذي تمتّع
ّ
كان العرب تحت سيطرة وإشراف الحاكم العسكريّ
بصالح َيات كبيرة وواسعة جدًّا ( .)Nasasra, 2017; Sa’di, 2015كانت ال َـم َه ّمة
األولى لإلدارة العسكر يّة هي مراقبة الفلسطين ّيين والسيطرة عليهم (بو ْيمِ ل،
.)2002
يفصل أحمد السعدي في كتابه األساليب المختلفة التي تستخدمها الدولة لمراقبة
ّ
المجموعة الفلسطين ّية والسيطرة عليها أثناء فترة الحكم العسكريّ وبعدها .يرى
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أن الدولة تحاول السيطرة الكاملة على المجموعة ومرا َقبتها .وكانت
السعدي ّ
سياسة "ف ِّرق ت َُ
إن السيطرة
سدْ" هي إحدى طرق الرقابة الرئيس ّية .يقول السعدي ّ
أهم أنواع السيطرة التي اتّبعتها الدولة ،وكان ذلك من خالل
السياس ّية هي من ّ
تقسيم المجموعة الكبيرة إلى مجموعات أصغر من أجل إضعاف المجموعة
مقسمة
بأكملها .عملت الدولة على تقسيم الفلسطين ّيين إلى أقلّ ّيات مختلفة
َّ
إلى مجموعات طائف ّية وعشائر يّة .استخدمت الدولة التركيبة العشائر يّة أسلوبًا
لتعزيز الصراع والكراه َية بين مختلف العشائر .إلى جانب ذلك ،كان التعليم أحد
األساليب التي حاولت الدولة من خاللها أن تسيطر على األقلّ ّية العرب ّية ،والعمل
قائما
جا
على خلق
"عقل أسيرٍ" ال يتمتّع باستقالل ّية ذهن ّية ،ولكنّه يحاكي نموذ ً
ً
ٍ
دون أيّ تفكير نقديّ (.)Sa’di, 2020

عاما تقري ًبا ،أدّت إلى
هذه العالقة األمن ّية البحتة ،التي استم ّرت لمدّة عشرين
ً
تعامل حذِر جدًّا مع الشرطة واألذرع األمن ّية التي ن ّفذت الحكم العسكريّ وخلقت
شعو ًرا راس ً
بأن هذه األذرع ال تم ّثلها بتاتًا ،حتّى
خا لدى المجموعة الفلسطين ّية ّ
دائما .شعور عدم الثقة تَعزَّ َز على مدار سنين من خالل التعامل
إنّها تعمل ضدّها
ً
المختلف مع الفلسطين ّيين ،ومن خالل القوانين التمييز يّة ض ّد العرب ،ومن خالل
أحداث عنيفة كبرى مثل أحداث انتفاضة القدس واألقصى في تشرين األ ّول عام
عامة ،ولدى الجهاز
 ،2000التي أ ك ّدت المكانة الدون ّية للعرب لدى الدولة بصورة ّ
ُّ
الش َرطيّ على وجه الخصوص.

وبخاصة في حالة المجموعة الفلسطين ّية في إسرائيل ،ترى
في كثير من األحيان،
ّ
أن هذه المجموعة تشك ّل تهديدًا ً
بالغا ألمن الدولة الداخليّ .على أساس
الشرطة ّ
هذه النظرة بُنِيت سياسات الشرطة واألذرع األمن ّية األخرى تجاه الفلسطين ّيين
فتعامل الشرطة مع العرب في داخلها خير دليل على هذه السياسة
في إسرائيل.
ُ
ب
ف
الم ّت َبعة ،فهي تتعامل مع العر يّ كمشت َبه به ي أغلب األحيان؛ إذ بمج ّرد أن تشتبه
في مواطن مع ّين بأنّه عربيّ اعتمادًا على صفاته الخارج ّية ،يتغ ّير تعاملها تغ ُّي ًرا
ْسر،2014 ،
جذر يًّا وتصبح عنيفة وغير منصفة (نو ْي ِب ْر ِﭼـر2016 ،؛ فوكْسَ ،و ْكر ِ ْم ِنت ِ
 2أ يّار).
مبنى دولة إسرائيل السياسيُّ قائ ٌم من أساسه على تمييز مجموعة مع َّينة على
جمة على جميع َمناحي الحياة بالنسبة
مجموعات أخرى ،ولهذا المبنى إسقاطات ّ
ف
أن هذه الدولة ي األساس هي دولة الشعب
للمجموعة الفلسطين ّية .إسرائيل ترى ّ
اليهوديّ حصر يًّا وتضع تعريفها لنفسها كيهوديّة قبل تعريفها لنفسها على أنّها
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وخاصة قوانين
ديمقراط ّية .لتأكيد هذه الصفةَ ،و َضعت الكثي َر من القوانين،
ّ
أساس ،كان آخرها قانون القوم ّية (عام  )2018الذي أ ك ّد م ّرة أخرى أنّها أ ّو ًل دولة
جم إلى سياسات
اليهود على حساب المجموعة الفلسطين ّية .هذه القوانين ُتتر َ
تعام
بينها
من
تمس الفلسطين ّيين على نح ٍو صارخ،
عمل ّية يوم ّية غير متساوية
ل
ُ ُ
ّ
(جمال.)2020 ،2006 ،
الشرطة معهم
ّ
ْ
المفرِطة ض ّد
ثمة استعمال دائم للق ّوة
منذ قيام الدولة حتّى يومنا هذا ،كان ّ
المجموعة الفلسطين ّية ،واتّباع سياسات التمييز العنصر يّة من قِبل الشرطة،
بد ًءا بالحكم العسكريّ الذي ح ّول الحياة اليوم ّية إلى عسكر يّة ،مرو ًرا بكفر قاسم
ً
فضل عن يوم األرض الذي ُيعت َبر حدثًا
والممارسات القمع ّية اليوم ّية والسياس ّية،
مفصل ًّيا آ َ
خر في عالقة الفلسطين ّيين بإسرائيل والشرطة ،والذي استخدَمت فيه
ً
وصول إلى انتفاضة
مط َلقة وقتلت ستّة متظاهرين،
الق ّوة غير القانون ّية بصورة ْ
القدس واألقصى عام  ،2000وقتْل ثالثة عشر متظاه ًرا عرب ًّيا برصاص الشرطة
(لِـڤِ ـ ْنكْرون وآخرون .)2021 ،في الفترة األخيرة ،رأينا حجم الق ّوة غير العادلة التي
ً
وصول إلى أحداث سعوة في النقب ،وكان
استُخدِمت ض ّد العرب منذ ه ّبة أ يّار،
باسم "بَ ْر-إل" إلعادة "السلطة" اليهوديّة إلى النقب.
آخرها إقامة ميليشيا مسلَّحة ْ
اتّهام المجتمع الفلسطينيّ بعدم االنحياز للقانون ،وبعقل ّية العدائ ّية للقانون ،هو
وبخاصة في السنوات
أمر مف َّرغ من مضمونه .ازدياد الجريمة في المجتمع العربيّ،
ّ
َ
ف
األخيرة ،هو أحد اإلسقاطات التي نتجت عن المشكلة األساس ّية التي تكْمن ي
ْ
المفرِط للق ّوة ُّ
الش َرط ّية
التعامل االنتقائيّ للشرطة تجاه الفلسطين ّيين .االستخدا ُم
في حاالت ليست بحاجة إلى هذه الق ّوة ،وعد ُم إعطاء الخدمات الالزمة في الحاالت
جه
التي تتطلّب حضور الشرطة ،يؤدّيان إلى
خلق نفور من الشرطة أو عد ِم التو ُّ
ِ
إليها من قِبل أفراد المجموعة الفلسطين ّية .في هذه الحالة ،يختار الناس تحصيل
جه إلى القضاء العشائريّ أو العائليّ ً
ّ
جه إلى
بدل من التو ّ
الحق بأيديهم أو بالتو ّ
الشرطة ،ومن ثَ ّم ترتفع كذلك الجريم ُة في المجتمع لعدم وجود الشرطة ،وبالتالي
ُي ّت َهم المجتمع الفلسطينيّ بعدم االلتزام بالقانون ،أو بوجود طابع "ثقافيّ" لهذه
ْس.)2021 ،
التص ّرفات (حسيسي ،وليت َْمنوﭬـيت ْ

ّ
عالمية
باألقل ّيات :دروس من تجارب
عالقة الشرطة
ّ

العالقة المرك َّبة بين الشرطة واألقلّ ّيات ليست حك ًرا على المجموعة الفلسطين ّية،
وإنّما هنالك الكثير من الدول التي واجهت هذا التحدّي وتعاملت معه .بعض هذه
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ً
ْصفة لهذه المعضلة ،وبعضها رفض هذا النهج
حلول من ِ
الدول استطاعت أن تجد
واستم ّر في عالقة التمييز ض ّد األقلّ ّيات .أستراليا هي إحدى الدول التي واجهت هذه
المشكلة منذ عقود مع األقلّ ّيات العِ ْرق ّية التي فيها .النهج الذي ّ
فضلته أستراليا
كان تطبيق سياسة متعدّدة الثقافات ارتكزت على ثالث أساس ّيات لبناء العالقة مع
لكل مجموعة.
األقلّ ّيات :أ َّو ًل ،إعطاء مجال واسع للتعبير عن ال ُهويّة القوم ّية الثقاف ّية ّ
التمسك بالمساواة بين المواطنين وفتح باب فرص متساوية أمامهم .ثالثاً،
ثان ًيا،
ّ
لكل المواطنين .في المقابل ،طالبت الدولة باالنتماء
الدعم االقتصاديّ المتساوي
ّ
والوالء للدولة وأنظمتها (ﭼـوﭬِـرَ ،وب ِ ْن ﭘـورات .)2013 ،في الحالة األسترال ّية ،تعاملت
فكل فئات
الدولة هناك مع المواطنين على قدم المساواة على نح ٍو غير تمييزيّ؛
ّ
المجتمع كانت شريكة في اتّخاذ القرارات ،وكان لها تمثيل مناسب متسا ٍو في
كل
مؤسسات الدولة وفي رموز الدولة ،وانعكس ذلك في تعامل الشرطة العادل مع ّ
ّ
المواطنين.
كندا كذلك هي إحدى الدول التي عانت من تلك المشكلة حتّى عام  ،1971حيث
اتّبعت سياسة التعدُّديّة الثقاف ّية في نظامها .فقد عملت على دعم المجموعات
القوم ّية الثقاف ّية المختلفة في الدولة ومساعدتها على التغلّب على مشاكلها
َّت
المختلفة ،السياس ّية واالجتماع ّية واالقتصاديّة ،ودمجها في المجتمع العا ّم .سن ْ
مجتمعا
جع علـى هذه القيم داخل المجتمع ،وبالتالي خلقت
ً
كندا قوانين تحافظ وتش ّ
ً
متكاتفا مبن ًّيا على أسس ديمقراط ّية (المصدر السابق).
مترابطا
ً
في الحالتين ،ظهور العنصر يّة ض ّد مجموعات مختلفة من المجتمع أدّى إلى التفكير
في اتّباع منهج أو سياسة مع ّينة للوصول إلى حلول جوهر يّة كتلك التي اتُّ ِبعت .رأينا
خطة سطح ّية أو
أن التغيير كان جذر يًّا في
ّ
مؤسسات الدولة ،وليس سياسة عين ّية أو ّ
ّ
ن قوانين جذر يّة وعلى فرض ثقافة سياس ّية متعدّدة
آن ّية ،بل عملت الدول على َس ّ
ومؤسسات الدولة.
كل المواطنين
الثقافات على ّ
ّ
في بلغاريا وهنغاريا وإسبانيا وبريطانيا ،أُطلِق عا َم  2007مشرو ٌع حمل االسم
" "STEPSSلمراجعة سياسة تفتيش الشرطة وتوقيف مواطنين ،ولتدريب الشرطة
على القواعد والتعليمات المتوافرة ،وكذلك جمع المشروع معلومات عن المناطق
أن الشرطة تتعامل على أساس إثنيّ أثناء توقيف
التي اختيرت .أظهر المشروع ّ
المواطنين وتفتيشهم حيث تختار األقلّ ّيات على وجه الخصوص مقا َرن ًة باألغلب ّية.
جمع المعلومات ومناقشتها مع الشرطة والمواطنين أدّى إلى رفع منسوب الوعي
لسياسة التمييز تلك ،وإلى خفض عدد الموقوفين من األقلّ ّيات وإلى تحسين
ْس.)2021 ،
العالقة بين الطرفين (حسيسي ،وليت َْمنوﭬـيت ْ
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منذ سنوات األربعين ،بدأ في الظهور ما ُي ْع َرف بـِ "التدريب على تعدُّد الثقافات"
والتعامل مع االختالف ،مرو ًرا بسنوات الستّين والتسعين حتّى القرن الحادي
كل هذه األقدم ّية في التدريب لم تخ ّفض حجم السياسة اإلثن ّية
والعشرين ،ولكن ّ
ّ
ً
مقلقا في التمييز ض ّد األقلّ ّيات في
ارتفاعا
نالحظ
بل
ات،
ي
ل
ً
في التعامل مع األق ّ
العالم .تَ َم ْركَ َز هذا التدريب على تعريف ُّ
الش َرط ّيين على العالقة مع األقلّ ّيات
وكيف ّية التعامل معها وتحديد المبادئ التي يجب التص ّرف حسبها (ﭼـوﭬِـرَ ،وب ِ ْن
ﭘـورات.)2013 ،
الصراع في شمال إيرلندا بين ال ُـموالين لبريطانيا والقوم ّيين األيرلنديّين ْ
يشبه -إلى
الصراع السائد بين الفلسطين ّيين واإلسرائيل ّيين .يرى ال ُـموالون لبريطانيا
ح ٍّد ما-
َ
أن الشرطة حامية الوطن ،ويثقون بها "ثقة ْ
مفرِطة" ،وال يتساءلون عن أيّ عمل أو
ّ
تص ُّرف تقوم به .في المقابل ،يرى القوم ّيون الشرطة اإليرلنديّة رم َز القمع والظلم في
ثمة خالف قوميّ سياسيّ ثقافيّ بين الجهتين كبير جدًّا ،والشرطة تدعم
المجتمعّ .
فئة على حساب فئة أخرى ،وتتعامل مع القوم ّيين على أساس إثنيّ.
ُ
باسم "اللجنة ُّ
الش َرط ّية المستقلّة" قدّمت
عام  ،1998أ ّسست في بريطانيا لجنة ْ
 175توصية لتحسين العالقة بين الشرطة والقوم ّيين الكاثوليك حتّى اليوم من
كل سنة هنالك
أفضل التوصيات التي ُقدِّمت .هذه التوصيات تط َّبق حتّى اآلن ،وفي ّ
أهم المبادئ التي اعتمدت عليها التوصيات:
تقرير يقدَّم إلى الدولة بهذا الشأنّ .
ّ
ُّ
التدريب على ِق َيم المساواة والتعامل مع األقل ّيات؛ تحسين العمل الش َرطيّ لنيل
أفضل الخدمات؛ تعزيز العالقة المتساوية والعادلة تجاه المواطنين؛ تحسين عالقة
األقلّ ّيات مع الشرطة ورفع رصيدها لدى هذه المجموعات (المصدر السابق).
الشرطة الجماهير يّة هي إحدى الطرق التي استُخدِمت في الكثير من الدول في
محاولة لدمج األقلّ ّيات ،ولتحسين عالقة الشرطة باألقلّ ّيات .في الواليات المتّحدة
دمج المواطنين من أصول أفريق ّية في الشرطة كان أحد
على سبيل المثالْ -الحلول التي ُطرِحت لتحسين تص ّرف الشرطة تجاههم ،وال س ّيما بعد تأزُّم العالقة
بمؤسساتها (أَبَباَ ،و ُرون.)2021 ،
بدرجة كبيرة وفقدان أيّ ثقة بالشرطة أو
َّ

استطاعت الشرطة دمج المواطنين األمريك ّيين الذين من أصول أفريق ّية في
ّ
تتلقاها هذه المجموعة ،ولخلق ثقة بالشرطة من
الشرطة لتحسين الخدمات التي
ؤت أ ُ كُ َلها في الحالة األمريك ّية ،مقا َرن ًة بدول أخرى ،حيث
جديد .هذه السياسة لم ُت ِ
إن الذين ُيق َبلون للعمل في سلك الشرطة يعانون كثي ًرا من عنصر يّة متج ّذرة في
ّ
ً
ُّ
ّ
ف
دائما بأنهم ي الجهة التي تحارب المجموعة
الجهاز الش َرطيّ ،فضل عن شعورهم
ً
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أن المواطنين الذين من أصول أفريق ّية ال يقبلون
التي يتْبعون لها ،باإلضافة إلى ّ
هؤالء ويعتبرونهم َ
خ َونة (المصدر السابق).
اُتُّ ِبعت هذه السياسة في دولة إسرائيل بعد أحداث أ كتوبر عام 2000؛ فقد أوصى
محطات شرطة
تقرير لجنة "أور" التي أقيمت في أعقاب أحداث أ كتوبر بتأسيس
ّ
في البلدات العرب ّية ،وتجنيد عرب للعمل في سلك الشرطة .عام  ،2012بلغ عدد
المنتسبين العرب للشرطة  ،2,702أي ما يقارب  %10من نسبة المنتسبين
أن الزيادة
للشرطة .وفي عام  ،2020وصلت نسبتهم إلى  ،%12وهو ما
يدل على ّ
ّ
أن المجتمع يرفض هذا
هي ضئيلة جدًّا تكاد ال ُت ْذكَر .كذلك من الجدير بالذكر ّ
التجنيد ويعارضه كثي ًرا ،و يَعتبر َمن يتجنّد للشرطة شريكًا في الجرائم واالعتداءات
ْس2021 ،؛ مراقب
التي ترتكبها ض ّد المجتمع العربيّ (حسيسي ،وليت َ
ْمنوﭬـيت ْ
الدولة.)2021 ،
مؤسسات الخدمة الوطن ّية
دمج أبناء األقلّ ّية في الشرطة أو
بناء على هذه التجاربْ ،
َّ
ً
ال يكفي إن لم يقترن به تغيير جوهر النظام السياسيّ الذي يتعامل تعامل إقصائ ًّيا
مع المجموعات القوم ّية .الشرطة ليست جهازًا محايدًا سياس ًّيا وثقاف ًّيا ،بل هي
جزء من ماه ّية النظام ،ودون تغيير جوهر وسياسات النظام بحيث يتعامل مع
فإن
الناس على أساس
المواطنة المتساوية واالعتراف بهم وبحقوقهم الجماع ّيةّ ،
َ
نفعا في تغيير تعامل وثقافة
ّ
جدي ً
كل الخطط المقطوعة عن جوهر النظام لن ُت ْ
الشرطة مع المجموعات القوم ّية األخرى.

تلخيص وتوصيات
أن تحسين مكان ِة الشرطة وعالقتِها مع المجموعات القوم ّية
تشير األدب ّيات البحث ّية ّ
ْس،
ت
ـي
ﭬ
نو
ْم
ت
ولي
(حسيسي،
مختلفة
مستويات
بثالثة
يكون
المهمشة يمكن أن
َ
َّ
ْ
2021؛ مكتب رئيس الحكومة 14 ،2003 ،أيلول؛ Office of Community Oriented
 :)Policing Services (COPS), 2015; Weisburd & Majimundar, 2018أ ّو ًل،
بنوع ّية الشرطة ،أي أسلوب الشرطة الم ّت َبع تجاه المجموعات القوم ّية المختلفة.
وبخاصة جمهور األقلّ ّية القوم ّية التي تخدمها .ثال ًثا،
ثان ًيا ،عالقة الشرطة بالجمهور،
ّ
أن هذه الشروط التحسين ّية ال تكفي في حالة وجود
فعال ّية الشرطة .بَ ْي َد ّ
تحسين ّ
نظام سياسيّ يقوم في جوهره وبنْيته على التمييز وإقصاء المجموعات القوم ّية
التي تنتمي إلى المجموعة المهيمنة ،ولذا فتغيير جوهر النظام يمكن له أن يسهم
في تغيير سياسات الشرطة نفسها تجاه المجموعات القوم ّية األخرى .وفي حالة
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الفلسطين ّيين في إسرائيل ،سيبقى النظام السياسيّ -هذا المبنيّ على تفضيل
مجموعة مع َّينة قانون ًّيا ودستور يًّا وثقاف ًّيا على المجموعات األخرى -ينعكس على
سياسات وتعامل الشرطة مع المجتمع الفلسطينيّ.

لتحقيق األهداف السابقة ،ال ب ّد من حصول أو إحالل تغيير جذريّ في نظرة المجتمع
ككل تجاه المجموعات القوم ّية المختلفة .من الصعب تحقيق ِق َيم عميقة
والدولة
ّ
وذات تأثيرات وإسقاطات بنّاءة في المجتمع اإلسرائيليّ بدون مواجهة األيديولوجيا
التمييز يّة األساس ّية في بناء الدولة تجاه المجموعة الفلسطين ّية .الدولة مبن ّية على
أساس عِ ْرقيّ واضح لصالح اليهود ،وجرى تأكيد هذا األمر بقوانين أساس وبقوانين
كل محفل لها .باإلضافة إلى الثقافة السياس ّية السائدة لدى األغلب ّية
عاديّة ،وفي ّ
إن األغلب ّية اليهوديّة منفتحة
القول
نستطيع
ال
ين،
ي
الفلسطين
تجاه
في إسرائيل
ّ
ّ
ومتق ّبلة لوجود التعدُّد القوميّ والثقافيّ في الدولة ،بل إنّها تراه تهديدًا وجوديًّا لها
ولقِ َيمها.
المشكلة الحقيق ّية ال تكمن في الشرطة فقط ،وال يمكن تحسين الجهاز ُّ
الش َرطيّ
ككل .علـى سبيل المثال ،اتّباع سياسة التعدُّديّة الثقاف ّية
بدون تحسين المجتمع
ّ
في الجهاز ُّ
الش َرطيّ ال يمكن أن ينجح دون تذويت هذه القِ َيم لدى المجتمع
فعالة
تكون
لن
ة
ي
الثقاف
ة
ي
ُّد
د
التع
له.
التابعة
سات
المؤس
ولدى
،
ككل
ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
اإلسرائيليّ
ص َر تطبيقها في الجهاز ُّ
أن هذا الجهاز غير منفصل عن سائر
ح ِ
الش َرطيّ؛ وذلك ّ
إذا ُ
ّ
ّ
كل مرك ّب يؤثر ويحدّد ِق َيم الجهاز اآلخر .الشرطة
أجهزة ومرك ِّبات الدولة ،وإنما ّ
ّ
العامة لألغلب ّية ،وفي كثير من
الثقافة
من
ًّا
د
ج
ر
ث
متأ
على وجه التحديد -هي جهازّ
األحيان ال يستطيع الوقوف في وجهها.
على الدولة أن تحذو حذو دول عديدة فرضت وش ّرعت التعدُّديّة الثقاف ّية قانون ًّيا،
ورسخت هذه القيم في المجتمع بصورة ِج ّديّة وواضحة منذ منتصف سنوات
ّ
ُ
وتناغم بين فئات مجتمعها ،ألنّها كانت
السبعين .هذه الدول تنعم اليوم بتعا ُيش
الس ّباقة في غرس ِق َيم التعدُّديّة القوم ّية والثقاف ّية داخل مجتمعها.
ولكن إلى حين تطبيق سياسة جذر يّة كهذه ،عالقة الفلسطين ّيين في إسرائيل مع
وخاصة بعد ه ّبة أ يّار عام  ،2021إذ تعاملت الشرطة
الشرطة آخذة في التردّي،
ّ
حا ض ّد الجماهير الفلسطين ّية التي خرجت لالحتجاج .األمر
تعام ًل تمييز يًّا واض ً
ُ
عمق الفجوة ،وزاد من نفور العرب من الشرطة ،وبالتالي حصل تَنا ٍم في الجريمة
ّ
جأ إلى حلول
جأ إليها في حاالت الحاجة وال ُيل َ
و ُدفِع ثمن باهظ في غياب شرطة ُيل َ
أخرى.
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ملحق  - 1نتائج االستطالع

الفئة
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1

ّ
لتفشي الجريمة والعنف؟
حسب رأيك ،ما هو العامل المركزيّ
q16

النسبة المئويّة %

عوامل اجتماع ّية وثقاف ّية داخل المجتمع العربيّ

48

عوامل اقتصاديّة داخل المجتمع العربيّ (استهالك زائد؛
ديون؛ سياسات البنوك

21

سياسات الحكومة

16

سياسات الشرطة وتعاملها مع المجتمع العربيّ

14

ال اعرف

المجموع

1

100

113

ما هو موقفك من إشراك أذرع األمن اإلسرائيل ّية في مواجهة الجريمة
ي؟
في المجتمع العرب ّ
q17

النسبة المئويّة %

أؤ يّد ذلك جدًّا
أؤ يّد ذلك بتح ّفظ

26

ال أعرف

1

ال أؤ يّد بتاتًا
المجموع

48

26

100

الخطة الحكوم ّية لمكافحة العنف والجريمة
حسب رأيك ،ما مدى نجاح
ّ
حتّى اليوم؟ د ِّرجوا إجابتكم على س ّلم من  1إلى 5
q18

 1لم تنجح بتاتًا

47

3

23

2
4

 5نجحت كثي ًرا
المجموع
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النسبة المئويّة %
24
4
2

100

ملحق  - 2برنامج المؤتمر
10:30 – 10:00
10:45 – 10:30

استقبال وتسجيل

ترحيب

بلدية رهط.
 الشيخ فايز أبو صهيبان :رئيسّ

كرسي لورنس دي بيلّ ،
كل ّية الحقوق
 الپروفيسورة نادرة شلهوب-كيفوركيان :أستاذةّ
اإلدارية لمدى الكرمل.
العبرية في القدس ،ورئيسة الهيئة
في الجامعة
ّ
ّ

11:05 – 10:45

افتتاحية
محاضرة
ّ

السياسية والعنف".
"عرض وتحليل نتائج استطالع للرأي حول الحالة
ّ

د .إمطانس شحادة :مدير وحدة السياسات في مدى الكرمل.

12:40 – 11:10

الجلسة األولى

ونظرية مقارنة حول العنف
سياسية
مقاربات
ّ
َ
ّ

محاضرة في قسم الحقوق في ّ
كل ّية ساﭘـير.
رئيسة الجلسة -د .راوية أبو ربيعة:
ِ

َّ
مرشحة لنيل درجة الدكتوراة في علم االجتماع واألنثروﭘـولوجيا في
شهرزاد عودة:
العبرية
الجامعة
ّ
في القدس ،محامية وباحثة.
مجتمعية في مكافحة العنف والجريمة"
"تجارب
ّ

ميرﭬـت أبو هدوبةَّ :
والح ْكم بجامعة بن ﭼـوريون ،بئر السبع.
مرشحة لنيل درجة الدكتوراة في قسم السياسة
ُ

العربية -العنف الطاغي وغياب الشرطة"
الشرطي :األقلّ ّية
"األقلّ ّيات والجهاز
ّ
ّ

َّ
االجتماعية
مرشحة لنيل درجة الدكتوراة في الخدمة
عالجية،
اجتماعية
هبة زيدان :عاملة
ّ
ّ
ّ
العبرية في القدس.
من الجامعة
ّ

وممارسة العنف
سياسية،
اجتماعية
خلفية
النفسي على
ض لعوامل اإلجهاد
"العالقة بين
ِ
ّ
ّ
ّ
التعر ِ
ُّ
ّ
الفلسطينيين"
الزوجي لدى
ّ
ّ
تعقيب :الشيخ رائد صالح :رئيس لجان إفشاء السالم المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

13:45 – 12:45

استراحة الغداء

14:55 – 13:45

الجلسة الثانية

الفلسطيني.
ومعرفية لدراسة العنف في المجتمع
منهجية
مقاربات
َ
ّ
ّ
ّ

النسوية في مدى الكرمل.
هواري :مديرة برنامج الدراسات
ّ
رئيسة الجلسة -د .عرين ّ

د .مهيب زيدانُ :محاضر في قسم االقتصاد – ّ
كل ّية نوكس ،إلينوي ،الواليات المتّ حدة.
وآليات لتوثيق جرائم القتل :دروس مستخلَ صة من مشروع بحث حول جرائم
"تطوير
إستراتيجيات ّ
ّ
قتل النساء في فلسطين قبل النكبة"

د .ميسم بشارة :ﭘـوست دكتوراةّ ،
كل ّية التربية في جامعة حيفا
الفلسطيني داخل إسرائيل:
المجتمع
في
العنف
ظاهرة
حول
اإلسرائيلي
األكاديمي
"الخطاب
ّ
ّ
ّ

أو ّلية"
مسح ونتائج ّ

العربي للمجتمع اآلمن.
المركز
تعقيب :المحامي رضا جابر :مدير مركز "أمان" –
ْ
ّ

15:05 – 14:55

اختتام

العام لمركز مدى الكرمل.
د .مهنّ د مصطفى :المدير
ّ
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مــدى الكرمــل – المركــز العربــي للدراســات االجتماعيــة
التطبيقيــة ،هــو مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة
تأسســت عــام  2000فــي مدينــة حيفــا .يهتــم مــدى

الكرمــل بالتنميــة البشــرية والقوميــة فــي المجتمــع،

ويهــدف إلــى تشــجيع البحــث التطبيقــي والنظــري حــول
الفلســطينيين فــي إســرائيل .ويركــز مــدى الكرمــل علــى
سياســة الحكومــة واالحتياجــات االجتماعيــة والتربويــة

واالقتصاديــة للمواطنيــن الفلســطينيين فــي ٍإســرائيل
وعلــى الهويــة القوميــة والمواطنــة الديمقراطيــة.
ويســعى المركــز إلــى توفيــر قاعــدة مؤسســاتية ومنــاخ
فكــري لدراســة احتياجــات الفلســطينيين فــي إســرائيل

ومســتقبلهم الجماعــي وعالقتهــم بإســرائيل وبباقــي

أجــزاء الشــعب الفلســطيني والعالــم العربــي .كمــا يســعى
إلــى تدريــب جيــل جديــد مــن علمــاء االجتمــاع والسياســة

الفلســطينيين علــى توجهــات نقديــة فــي الدراســات
الفلســطينية واإلســرائيلية.

