محتويات

العنف والجريمة
دراسـة ميـدانيّــة

لـــدى الشبـــــاب فـي
العنفالفلسطيني
الداخل
والجريمة
عــوامــل
وسيـاقــات فـي
الشبـــــاب
لـــدى
الداخل الفلسطيني
عــوامــل وسيـاقــات

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

1



محتويات



العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
عوامل وسياقات
طاقم البحث:
وئام بلعوم (مساهم رئيس)
خالد السيّد (مساهم رئيس)
د .حنني مجادلة
شهرزاد عودة
خليل غ ّرة
د .مروان درويش (مرشف أكاديمي)
نداء ّ
نصار
تدقيق لغويّ  :هنادي قواسمي
تصميم :وائل واكيم
إصدار :جمعيّة الشباب العرب  -بلدنا
© جميع الحقوق محفوظة 2022
جمعيّة الشباب العرب بلدنا وجامعة كوفينرتي
عنوان املراسالت:
جمعيّة الشباب العرب -بلدنا
شارع البنوك 18
ص.ب  ،99604حيفا 31996
هاتف+97248523035 :
فاكس+97248523427 :
بريد الكرتونيorg.baladnayouth@info :
فايسبوك :جمعيّة الشباب العرب -بلدنا Baladna
2

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني




محتويات

محتويات
تـقـديــم

5

منـهـجـيـة البـحــث

9

مدخل لفهم الظاهرة

15
57

( )1الفصل األول
المكـانــة

83

( )2الفصل الثاني
العـائـد المـادي
( )3الفصل الثالث
العنف يولّد عنفاً ،حول انعدام األمن واألمان

141

( )4الفصل الرابع

161

مؤسسات المجتمع
195

( )5الفصل الخامس

دور الشــرطــة اإلرسائيليّة

( )6ملخّص

195

قائمة المقابالت

244

قائمة المراجع

249

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

3



محتويات



4

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني


مــيدـقـت

محتويات

تـقـديــم

ملاذا هذه الدراسة؟
الفلسطيني يف أرايض الـ 481يف السنوات األخرية،
تفاقمت ظاهر ُة العنف والجريمة يف املجتمع
ّ
ّ
ٍ
تقض مضاجع
درجات غري مسبوقة .وأصبحت هذه الظاهرة
ووصلت معدّالت القتل فيه إىل
الفلسطينيّني بعد أن وصلت آثارها مختلف رشائح املجتمع عىل اختالف طبقاتهم ومناطق تواجدهم
االجتماعي.
وأجيالهم ونوعهم
ّ
أن هذه الظاهرة الفارقة يف تاريخ الفلسطينيّني ،لم تَ َ
بيد ّ
لق بعد اهتماما ً بحثيّا ً كافيا ً يتالءم مع
حجمها وأثرها عىل املجتمع .فما زالت مجموعة من األسئلة حولها غري معالجة .ويمكن تأطري
ومكاني؛ فمن ناحية يربز تصاعد هذه الظاهرة
زمني
مجموعة كبرية من هذه األسئلة يف إطا َرين
ّ
ّ
يف العقدين األخريين أي بعد االنتفاضة الثانيّة ،وبالتايل هناك حاجة لفهم تطوّر الظاهرة عىل ضوء
املكاني ،فمن الواضح َّ
أن انتشار ظاهرة العنف والجريمة
الزمني .وأما عىل املستوى
هذا املحور
ّ
ّ
يف مجتمع فلسطينيّي الـ 48هو أعىل بدرجات من انتشاره يف املجتمعات املحيطة به ،كاملجتمع
ّ
الضفة الغربيّة واملجتمع اليهودي اإلرسائييل ،وبالتايل هناك حاجة لفهم خاصيّة
الفلسطيني يف
ّ
فلسطينيي الـ 48بهذا الشأن.
تحاول الدراسة التي بني أيديكم فهم ظاهرة الجريمة والعنف من خالل الرتكيز عىل أسبابها
الفلسطيني يف الداخل .2تُع ُّد فئة الشباب األكثر تأثرا ً واشتباكا ً مع
وأشكال تجلياتها لدى الشباب
ّ
1
2

نقصد بهذه التسمية الفلسطينيني املتبقني عىل أرضهم بعد حرب عام  1948ونكبة الشعب الفلسطيني ،والذين فرضت عليهم املواطنة
اإلرسائيلية .نتطرق خالل الدراسة لهم باملسميات التالية« :الفلسطينيون يف أرايض الـ »48و«فلسطينيو الداخل» و«املجتمع الفلسطيني
يف الداخل».
رشيحة الشباب بني األعمار  15عاما ً وحتى  34عاماً.
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محتويات

مــيدـقـت

العنف والجريمة ،وتقع يف فئتهم النسبة األعىل للقتىل ،كما ّ
أن االنخراط يف هذا العالم يبدأ غالبا ً يف
جيل الشباب .بالتايل فإنّه ال يمكن فهم ظاهرة العنف والجريمة يف املجتمع عامّ ًة دون فهمها لدى
الشباب ،والعكس صحيح ،وأيّ محاولة لفهم واقع الشباب غري ممكنة بدون دراستها يف إطارها
املجتمعي العام.
ّ
ً
إضافة أكاديمي ًّة لفهم ظاهرة العنف والجريمة لدى فلسطينيّي
تهدف الدراسة ،من ناحية ،ألن تكون
ٍ
ٍ
محاولة لتغيريه وعدم االكتفاء
حاو ُل املساهمة يف االشتباك مع الواقع يف
الداخل ،ومن
ناحية أخرى ،تُ ِ
بوصفه .وتنطلق الدراسة لتحقيق هذين الهدفني من اإليمان ّ
تطوير السرتاتيجيات العمل
بأن أي
ٍ
ّ
وباألخص الجوانب املجتمعيّة منها .بنا ًء عىل ذلك ،ومع االنتهاء
يرتكز عىل فه ٍم مُعمّ ٍق للظاهرة
ّ
املختصني
من كتابة هذه الدراسة يبدأ طاقم مرشوع البحث بعرض نتائجها عىل مجموعات من

والرتبويّني والناشطني االجتماعيّني والسياسيّني ،من أجل تطوير توصيات من الحقل للتفاعُ ل مع
هذه الظاهرة ومواجهة مختلف تجلياتها.
يف تحليلها لظاهرة العنف يف أرايض الـ ،1948تنطلق هذه الدراسة من تأطري العنف الفرديّ ا ُملمارس
أشكال سياسيّة
من قبل األشخاص ضمن العنف البُنيوي األكرب املمارس عليهم ،والذي يتجىل يف
ٍ
واقتصاديّة يفرضها الواقع االستعماريّ  .أي ّ
أن الدراسة تنطلق من مقاربة ترى أن السياسات البنيويّة
االستعماريّة املمارسة عىل الفلسطينيني ،من سياسات اإلفقار ومصادرة األرايض ،وغريها ،هي العامل
املركزيّ واملحوريّ األه ّم يف إنتاج العنف الفرديّ يف املجتمع .يف املقابلّ ،
فإن تحميل الواقع االستعماري
مسؤولية هذه السياسات وما يتبعها من تفكيك للمجتمع ونرش للعنف فيه ،يستدعي التفكري يف
ٍ
بكلمات
الحلول خارج إطار الدولة ،وإنما من خالل استنهاض مقومات املجتمع والشباب باألخص.
أخرى ،إذا كانت الدولة وسياساتها هي املشكلةّ ،
فإن البحث عن ح ٍّل بـ«إصالح» هذه السياسات أو
تغيريها غري وارد ،إنما الح ّل بيد الشباب أنفسهم واملجتمع الذين ينتمون إليه.

سؤال الدراسة
محور الدراسة إذن هو األسباب والسياقات االستعماريّة واملجتمعيّة التي تؤدي إىل تصاعد أنماط
الفلسطيني يف الداخل .والسؤال املركزيّ للدراسة هو :ما هي عوامل
العنف والجريمة لدى الشباب
ّ
6
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مــيدـقـت

محتويات

ٍ
منع
جذب الشباب لعالم العنف والجريمة من
ناحية ،وما هي العوامل التي يُفرتض أن تكون عوامل ٍ
ٍ
ناحية أخرى؟ عندما نُحَ دِّد أهم عوامل الجذب وعوامل املنع من االنخراط
تُبعِ دهم عن ذلك العالم من
الرسمي
يف عالم الجريمة ،فإنّنا نُساهم يف فه ٍم أعمق للدور املجتمعي املؤسساتي والسيايس ،والدور
ّ
الحكومي ،يف هذه الظاهرة ،وبالتايل نستطيع رسم صورة أوضح لحدود هذه الظاهرة وتشابكاتها،
ّ
وكذلك رسم صور ٍة أكثر واقعية عن إمكانيات الح ّل .لذلك ،تساهم هذه الدراسة يف تحديد التفسريات

الدقيقة واألق ّل دقة لظاهرة العنف ،فالالفت عىل الساحة املجتمعيّة والسياسيّة اإلعالميّة انتشا ُر
رزمة من التفسريات لظاهرة العنف والجريمة تُط َرح جُ ً
ٍ
ملة دون تمييز الغث من السمني.

مبنى الدراسة
ً
بداية منهجية الدراسة ،ومن ث ّم نقدّم مدخالً لفهم ظاهرة العنف والجريمة يف سياقها
نستعرض
االستعماريّ  .من ث ّم نستعرض عوامل الجذب واملنع يف خمسة فصول .تنقسم عوام ُل الجذب
األساسية عىل الفصول الثالثة األوىل .نستعرض يف الفصل األول السعي نحو املكانة باعتباره
أحد عوامل الجذب .ن ُ ّ
فصل أشكال املكانة التي يقدّمها عالم العنف والجريمة للشباب ،ومن ثم
نستعرض تصاعد مكانة املجرم املجتمعيّة وأثر ذلك عىل الشباب ،ونختم الفصل بالدور املركزيّ
ّ
واملس بها يف تأجيج الخالفات بني الشباب .ث ّم نستعرض يف الفصل الثاني
الذي تلعبه املكانة
الدور املركزيّ الذي يلعبه العائد املاديّ يف الجذب لعالم العنف والجريمة .يرتبط ذلك بظاهرتني
الفلسطيني يف أرايض الـ ،48وهما :ظاهرة تفاقم اإلفقار ،وظاهرة
اجتماعيّتني تسودان املجتمع
ّ
ً
تصاعد االستهالك .باإلضافة لذلك ،ن ُ ّ
مساحة لدراسة حالة ( )Case Studyلواحدة من
خصص
أبرز األنشطة املاليّة يف عالم الجريمة املنظمة ،وهي قروض السوق السوداء .أما الفصل الثالث
فيعالج آثار انعدا َم األمن واألمان عىل الشباب وارتباط ذلك بعالم العنف والجريمة.
ثم ينقسم عامال املنع األساسيني عىل الفصلني الرابع والخامس .يتناول الفصل الرابع دو َر مؤسسات
املجتمع ،فمقابل عوامل الجذب يُفرتض أن تُش ّكل هذه املؤسسات واألطر ،وهي األرسة والعائلة
منع وحماية للشباب .نطرح يف هذا الفصل
واملدرسة والحارة واألطر السياسيّة والدينيّة ،عوامل ٍ
متعلق
دور تربويٍّ
بعض املالحظات حول قيام املجتمع ومؤسساته بهذا الدور ،والذي نقسمه إىل ٍ
ٍ
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

7



محتويات

مــيدـقـت

ٍ
تنظيمي مُتعلق بما يُقدّمه
ودور
مرجعية أخالقيّة وإنتاج املعاني والهويّة واالنتماء،
بالتنشئة عىل
ّ
ٍ

املجتم ُع للشباب من احتياجات مثل حمايتهم وتطوير مهاراتهم وغريها .أمّ ا يف الفصل الخامس
فنُس ِّلط الضو َء عىل الدور املركزيّ الذي تتحمله أجهزة األمن اإلرسائيليّة ،وعىل رأسها جهاز الرشطة،
الفلسطيني يف الداخل ،باعتبار ّ
أن الحالة الطبيعيّة
يف انتشار العنف والجريمة يف صفوف الشباب
ّ
ً
يف الدول هو ّ
تغذية له.
وردع عن العنف ال
منع
ٍ
أن تُش ّكل الرشطة عامل ٍ

ً
بداية من املقابالت املطوّلة وهي وسيلة الدراسة
الكيفي،
تعتمد الدراسة عىل أساليب البحث
ّ
املركزيّة ،تُضاف لها مجموعة من وسائل البحث الثانويّة ،وهي املجموعات البؤريّة وتحليل املواد
ٍ
املرئيّة وتحليل النصوص .ويعتمد البحث عىل ٍ
مكوّنة من خمس بلدات/مدن فلسطينيّة،
عينة بحثي ٍّة
هي يافا والطيبة والنارصة وأ ّم الفحم وعكا.
مرشوع تقوم عليه جمعية الشباب العرب «بلدنا» بالتعاون مع جامعة
تندرج الدراسة تحت إطار
ٍ

كوفنرتي (بريطانيا) .يهدف املرشوع إىل تقديم فه ٍم أعمق لظاهرة العنف والجريمة لدى الشباب
حلول مجتمعيّة لها ،وذلك انطالقا ً من عمل الجمعية مع
الفلسطينيّني يف الداخل ،ومحاولة تقديم
ٍ
ّ
تخصه كالهويّة واالنتماء والعمل والتعليم ،والتي أصبحت أكثر
الفلسطيني يف مجاالت
الشباب
ّ
تعقيدا ً وإشكالية عىل ضوء تفاقم العنف والجريمة.
إحصائي صدَر عن املرشوع عام  ،2020رصدنا من خالله
لتقرير
كما تأتي هذه الدراسة مُكمّ ًلة
ٍّ
ٍ
ٍ
الفلسطيني يف الداخل بني سنوات 2011-2019
معلومات عن ضحايا جرائم القتل يف املجتمع
ّ

تحت عنوان «تسع سنوات من الدّم» .3ومن خالله قمنا بتسليط الضوء عىل خصائص انتشار ظاهرة
القتل ،فعرضنا األرقام عن الضحايا ،وأعمارهم ،وأماكن قتلهم ،ونوعهم ،واألداة التي استُخدِمت يف
قتلهم ،وغري ذلك.
ّ
ونخص بالذكر ك ّل من
ختاماً ،يتوجّ ه طاقم البحث بجزيل الشكر لك ّل من ساهم يف هذا اإلصدار،
عمر عبد القادر عىل مساهمته يف مرحلة إجراء املقابالت ،وأمري عودة ونسيم يحيى عىل املساعدة يف
التوثيق ،وخالد عنبتاوي وطارق خميس عىل مالحظاتهما.
إحصائي عن جرائم القتل لدى فلسطينيي الـ،48
جمعية الشباب العرب  -بلدنا .)2020( .تسع سنوات من الدم  -تقرير
ّ
)9YOB report arabic.pdf (momken.org

3

8

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

محتويات


ثــحـبلا ةـيـجـهـنم

منـهـجـيـة البـحــث

الكيفي ( ،)Qualitative Methodsوأبرزها املقابالت ا ُملطوّلة،
اعتمدت الدراسة عىل أساليب البحث
ّ
باإلضافة إىل أساليب ٍ
كيفي ثانويّة ،هي املجموعة البؤريّة وتحليل املرئيات وتحليل النصوص.
بحث
ّ
امت ّد العمل عىل الدراسة لعامني ،منذ مطلع عام  2019وحتى نهاية عام ّ .2021
خصصنا املرحلة
األوىل لقراءة ودراسة األدبيات املنشورة فيما يتعلق بالعنف والجريمة لدى فلسطينيي الداخل،
ً
مجموعة
باإلضافة ملجموعة من األدبيات العاملية حول الظاهرة .بالتوازي مع ذلك ،أجرى فريق البحث
الكيفي
من الورشات مع مختصني حول العنف والجريمة ،ومع مختصني آخرين حول آليات البحث
ّ
وآليات إجراء املقابالت.
ّ
ُ
املتوفرة حول الظاهرة أصدرنا يف البداية تقريرا ً إحصائيّا ً حول الظاهرة .إذ جمعنا
لشحّ املعلومات
الفلسطيني يف الداخل بني األعوام  2011وحتى
معلومات عن جرائم القتل التي ارتُكبت يف املجتمع
ّ
 ،2019والتي شملت بيانات حول العمر واملناطق والبلدات والنّوع االجتماعي وأدوات القتل .ساعدنا
ً
بداية ،أ ّكد التقرير ّ
أن رشيحة الشباب هي األكثر ترضرا ً من
هذا التقرير عىل اختيار عيّنة البحث؛

موضوع العنف والجريمة إذ وصلت نسبة القتىل بني أجيال  42% 19-30وحتى جيل  34حوايل
 .57%كما أ ّكد التقرير انتشار حاالت القتل يف جميع مناطق تواجد فلسطينيّي الداخل ،مع التأكيد عىل
التفاوت بينهاّ ،
ووضح التقرير وجود فارق من حيث نسبة حاالت القتل بني البلدات ال ُكربى والقرى
بشكل أكرب بكثري من الثانية  -مع وجود استثناءات يف بعض البلدات
الصغرية ،إذ تنترش يف األوىل
ٍ
الكربى مثل سخنني وشفاعمرو التي لم تتواجد يف أعىل القائمة ،واستثناءات عىل مستوى القرى مثل
جت وجلجولية والرامة  -مع املالحظة ّ
أن هذه الفروقات آخذة بالتقلص يف السنوات األخرية إذ ترتفع
معدالت الجريمة عىل مستوى القرى أيضا ً.4

الحقاً ،اخرتنا خمس بلدات لتكون عينة للبحث ،وهي يافا والطيبة وأ ّم الفحم والنارصة وعكا ،إذ أظهر
4

املصدر السابق.
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التقرير اإلحصائي هذه البلدات يف قائمة أعىل عرش بلدات فلسطينيّة يف الداخل من حيث حاالت القتل.
ً
إضافة إىل هذا املعيار ،فقد اخرتنا هذه البلدات بنا ًء عىل توزيعها الجغرايف ّ بني مناطق الجليل واملثلث
واملدن الساحلية ،إذ تُمثّل هذه البلدات مختلف مناطق تواجد فلسطينيّي الداخل ،ما عدا منطقة النقب
(والتي لم نخرت واحدة من بلداتها ألسباب مختلفة منها تقنية متع ّلقة باملوارد املحدودة لطاقم البحث).
ويسود جميع هذه البلدات نمطان من العنف والجريمة ،األول عنف األفراد ،والثاني العنف املرتبط
بمنظمات اإلجرام.

ً
بداية أجرينا مجموعة من املقابالت التجريبيّة
اعتمد الفريق املقابالت املطوّلة أسلوبا ً أساسيا ً للبحث.

( ،)Pilot Interviewsللمساهمة يف تحديد أسئلة الدراسة األساسية .من ث ّم بارشنا بالتحضري ملرحلة
املقابالت التي اعتمدت تحديدا ً عىل آلية املقابالت املعدّة-جزئيّا ً  ،semi-structuredإذ ّ
حضنا
ً
مجموعة من األسئلة لإلجابة عليها من قبل من قابلناهم ،فاتحني لهم املجال للتعبري والتط ّرق ملواضيع
ذات صلة باألسئلة التي طرحناها ،وقد سمحت طريقة إجراء املقابالت هذه بتوجيه أسئلة إضافية بناء
عىل األجوبة السابقة .حُ دّدت أسئلة املقابالت بحسب تصنيف الشخص الذي قابلناه ،فعىل سبيل املثال
جميع املحامني الذين قابلناهم من مختلف البلدات سألناهم أسئلة متطابقة ،وهكذا دواليك .تعتمد
منهجية الدراسة عىل فهم الظاهرة وفقا ً لنهج «من األسفل إىل األعىل» ( ،)Bottom-Upأي محاولة فهم
ٍ
نظرية مُسبقة عليها.
الظاهرة من واقع حالها ،دون إسقاط
امتدّت الفرتة األساسية إلجراء املقابالت من تموز  2020حتى آذار  .2021خالل هذه الفرتة التقى

طاقم البحث عدّة م ّرات لتبادل املعلومات حول مجريات البحث وإجراء تعديالت عىل األسئلة وفقا ً
ٌ
ً
صعوبة يف الوصول
بداية واجهتنا
للحاجة .شهدت مرحلة إجراء املقابالت تحديني أساسيني.
لألشخاص وإقناعهم بإجراء مقابلة ،إذ احتاجَ ت عملية إيجاد بعض األشخاص جهدا ً خاصا ً وبناء
عالقة ثقة معهم ،وبالتايل ّ
ّ
خاص ًة من كان لهم عالقة
فإن طريقة الوصول لبعض من قابلناهم –
بعالم العنف -كانت من خالل أقارب ومعارف ساعدونا يف بناء الثقة معهم .ثانياً ،شهدت عملية

إجراء املقابالت تق ّ
ّ
الخاصة بالتباعد االجتماعي عىل أثر جائحة فريوس
طعا ً بسبب اإلغالقات والقرارات
كورونا (كوفيد ،)19-وقد أجرينا مجموعة من املقابالت مع املهنيني عرب تطبيق .Zoom
قابلنا  67شخصا ً من بلدات عيّنة البحث و 7أشخاص من خارجها .امتدّت مجمل املقابالت بني خمس
10
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بشكل
صوتي ،وكتبنا بعضها
بمسجل
وأربعني دقيقة حتى ساعة ونصف ،وسجّ لنا غالبيتها الساحقة
ٍ
ٍ
ّ
مبارش يف حال رفض من قابلناه تسجيل الصوت .جميع من قابلناهم وافقوا عىل استعمال املواد لصالح
ٍ
الدراسة ،ونظرا ً لحساسية املوضوع بدّلنا جميع أسمائهم الحقيقية بأسما ٍء مستعارة (انظر قائمة
ّ
الخاصة لكل منهم؛ التقينا بعضهم
املقابالت) .التقينا من قابلناهم يف أماكن مختلفة ،بحسب الظروف
يف منازلهم أو يف مقا ٍه أو مكاتبهم والخ.
ينقسم من قابلناهم إىل خمس مجموعات .املجموعة األوىل هي ألشخاص لهم عالقة مبارشة يف عالم
العنف والجريمة ،إذ قابلنا شبابا ً منخرطني يف عالم العنف ،وآخرين منخرطني أو انخرطوا يف السابق
ً
إضافة
يف عالم الجريمة ،وآخرين مُق ّربني من هذا العالم أو مُحت ّكني بشكل مبارش معه .أعطى هؤالء
ً
مهمة للدراسة ،إذ أفسحوا لنا املجال لالطالع بشكل شبه مبارش عىل العوالم الداخلية لهم ،واهتماماتهم،
واألمور التي جذبتهم لهذا العالم ،باإلضافة لقصصهم الشخصية وعالقاتهم بمحيطهم.
أما املجموعة الثانية ،فهي لرتبويّني وأخصائيني يف مجال التعامل مع الشباب .والتي شملنا فيها
مع ّلمي مدارس ،وعاملني اجتماعيني يف مجال الرفاه االجتماعي ،باإلضافة لعاملني يف املراكز الشبابية
التي تتعامل مع «الشباب يف ضائقة» .5يتعامل هؤالء مع جيل الشباب يف املراحل املدرسيّة املختلفة،
وينكشفون عىل املراحل األوىل من انخراط بعضهم يف عالم العنف والجريمة.
ٍ
بقيادات وفاعلني اجتماعيني يحتكون مع حوادث العنف والجريمة عىل
يف املجموعة الثالثة ،التقينا
املستوى املحيل ّ لبلدات البحث ،أو عىل املستوى القطري .تختلف نوعية النشاط الذي يقوم به هؤالء،
سيايس ،وآخرون ينشطون عىل مستوى اإلصالح االجتماعي ،والبعض يعمل
بشكل
فبعضهم ينشطون
ّ
ٍ
عىل مستوى الحراكات املناهضة للعنف والجريمة يف البلدات.
يف املجموعة الرابعة ،التقينا بمهنيّني محت ّكني بعالم الجريمة ومن مقدّمي الخدمات .مثالً ،التقينا
محامني جنائيني يمثّلون من يرتكبون الجرائم ،ومحاسبني يتابعون أوضاع املصالح التجاريّة وعالقة
اإلجرام بها من خالل مساحات مثل اإلقراض و«الخاوة» (اإلتاوات) وغريها.
5

تع ّرف وزارة الرفاه اإلجتماعي «الشباب يف خطر» عىل الشكل التايل« :معرضون للخطر ويف حالة خطر ،وهم عىل حافة التواصل التعليمي
والعالجي يف املجتمع» .مصدر :وزارة الرفاه االجتماعي ( .)2012البند  9.1من دستور العمل .مستقاة منhttps://www.molsa. :
gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%209%20
-%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/9_1.pdf
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عائالت ثكىل وأشخاصا ً تعرضوا للعنف والجريمةّ .
ٍ
وفرت لنا
أما املجموعة الخامسة واألخرية ،فتشم ُل
ً
قريبة عن آثار الفقدان والتو ّرط مع عالم الجريمة واملعاناة املرتتبة عىل ذلك.
هذه املجموعة صور ًة
الحقاً ،عكفنا عىل سماع وتفريغ ّ
كافة املقابالت ،ومن ثم أعدنا قراءتها وصنّفناها إىل موضوعات
( ،)Themesومن ث ّم إىل موضوعات أصغر ( .)Sub-themesمن الجدير بالذكر ّ
أن بعض من
ٍ
مصطلحات باللغة العربيّة ،أبقينا عىل قس ٍم منها وأضفنا الرتجمة العربيّة لها ،ويف
قابلناهم استعملوا
حاالت أخرى اعتمدنا الرتجمة العربيّة لها مبارش ًة ،وذلك بحسب السياق.
يتكوّن فريق البحث من سبع باحثات وباحثني باإلضافة لثالثة مساعدي بحث .بعض الباحثني يعيشون
يف بلدات عيّنة البحث وبعضهم اآلخر لديهم عالقة وثيقة مع املجتمع املحيلّ ،مما ساهم يف الوصول
إىل من قابلناهم وبناء ثقة معهم .قبل املبارشة يف املقابالت أجرينا مجموعة من املقابالت-التدريبيّة
(املحاكاة) ،واتفقنا عىل أخالقيات وطريقة إجراء املقابلة ،وذلك لحساسية املوضوع املطروح .باإلضافة
لذلك ،وضعنا اسرتاتيجية لحماية من قابلناهم ولحماية الباحثني.
بالتوازي مع ذلك ،استعملنا ثالث وسائل بحث ثانويّة لفحص وتدعيم ما جاء يف املقابالت:
أوالً :إنشاء مجموعتني بؤريّتني .التقينا مجموعتني من الفتيات والفتيان يف أجيال  15-18عاماً،
مع ّرفني بأنّهم «شباب يف ضائقة» يف مركزين للشباب يف مدينتي يافا وعكا .مع العلم ّ
أن مجموعة يافا
أسايس إىل
بشكل
مبارش يف عالم العنف والجريمة .هدفت املجموعات
بشكل
هي لشباب منخرطني
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مراجعة النتائج األساسية الواردة من املقابالت ،وذلك من خالل فحص احتمالية ظهور أجوبة مختلفة
ٍ
مجموعة بؤري ٍّة يف كل واحدة من بلدات
يف املجموعات البؤرية .من الجدير بالذكر أننا سعينا لعقد
البحث الخمسّ ،إل ّ
ألسباب تقنيّة ولحساسية موضوع الدراسة ،فاكتفينا بمجموعتني
أن ذلك تع ّذر
ٍ
فقط.
ثانياً ،مقاطع برصيّة (فيديوهات) .رصدنا يف فرتتني مختلفتني من العامني  2020و،2021
بأغان ،وتحتوي عىل أحد مالمح العنف أو توثّق بعض
مرئي (فيديو) ،مرفقة
أكثر من مائتي مقطع
ّ
ٍ
الجرائم .ينرش الشباب هذه الفيديوهات عىل تطبيق التواصل االجتماعي «تيك توك» ( ،)Tiktokالذي
ّ
ً
ً
ّ
خاص ًة إلنتاج املحتوى وعرضه عىل األصدقاء وعىل مجمل املجتمع .فمن ناحية،
ومنالية
سهولة
يوفر
شاب صغري التقاطه
فريق كامل إلنتاجه ،أصبح بإمكان
الفيديو الذي كان يحتاج يف السابق إىل
ٍ
ٍ
12
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وإنتاجه ،وذلك عىل ضوء الثورة التكنولوجيّة يف العقد األخري ،والتي ّ
توفر كامريا بجودة عالية يف كل
ٍ
ناحية أخرى ،يتميز
هاتف ،ورسعة إنرتنت ،وخاصيّات مثل إدراج موسيقى ومؤثرات صوتيّة .من
«تيك توك» بأنه ال يعتمد عىل «الصداقة» ( )friendأو «املتابعة» ( ،)followفاملواد املعروضة عليه ال
بشكل حرصيّ  ،بل لعموم املشرتكني يف التطبيق ،بالتايل فإنّه من السهل رفع محتوى
تُقدَّم لألصدقاء
ٍ
وهمي إليصاله لعرشات اآلالف من الشباب ،دون أي رقابة تُذ َكر عىل املحتوى العنيف كما
حساب
من
ّ
ٍ

يحدث يف تطبيقات أخرى.
ثالثاً ،تحليل النّصوص (قرارات محاكم) .رصدنا جميع قرارات املحاكم التي صدرت بني األعوام
ّ
والرتصد ،بحسب املادّة 300
 2011-2020بحق أشخاص أدينوا بتهمة القتل عن سابق اإلرصار
(«רצח בכוונת תחילה») يف قانون العقوبات اإلرسائييل ،وهي أعىل تُهمة مدنية ،وتصل عقوبتها
للسجن مدى الحياة .وتختلف املادة  300عن املادة  ،298التي تتناول القتل بشكل عام (הריגה) دون
حاجة إلثبات «سابق اإلرصار والرتصد» ،وتُعترب جناية أخف وطأة ،إذ تصل عقوبتها القصوى للسجن

رشطي «الدافع» (מניע) و«التخطيط السابق للعمل» ،بينما تصل
لـ 25عاماً ،وال تحتاج النيابة إلثبات
ّ
العقوبة القصوى للمادة  300إىل السجن مدى الحياة.6

تشمل مجموعة القرارات الصادرة يف هذا العقد (ّ ،)2011-2020
بحق فلسطينيّني من الداخل قتلوا
ّ
فلسطيني آخرين من الداخل أيضاً ،وحوكِموا بحسب املادّة  ،300اثنني وأربعني قرارا ً (استثنينا

القرارات ّ
بحق فلسطينيني من القدس ومناطق «ج» ،كما استثنينا القرارات بحق فلسطينيني من الداخل
ممن َقتَلوا يهوداً) .واحد وأربعون من َ
القتَلة هم من الرجال ،بينما بلغ تعداد الرجال من الضحايا 17
ّ
خاصة بالضحايا والظروف املحيطة
رجالً ،وتعداد النساء  26امرأة .تحوي هذه القرارات معلومات
بعملية قتلهم .لذا ،حفاظا ً عىل الخصوصيّة ،آثرنا عدم كتابة أسماء وأرقام ملفات قرارات املحاكم
واكتفينا بكتابة ترقيم تسلسيل بحسب ظهورها يف النص.
نشري إىل ّ
أن العيّنة التي حصلنا عليها من قرارات املحاكم ليست عي ًّنة تمثيلي ًّة ،بل هي الحاالت التي ف ّكت
ُ
َ
أن القتل يالئم املادة  .300لذا ّ
املحكمة ّ
فإن هناك
النيابة
الرشطة فيها لغ َز الجريمة ،والتي أقنعت فيها
عدة أمور ال تجعلها تمثيليّة ،نذكر منها :أوالًّ ،
أن معظم حاالت القتل يف الداخل الفلسطيني ال تتوصل

6

قانون العقوبات اإلرسائييل للعام .1977
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الرشطة فيها إىل فك رموز الجريمة ،هذا يعني أن العينة يف الغالب تشمل الحاالت التي من السهل فك
رموزها ،وبالتايل يمكن استثناء كثري من حاالت القتل التي تتم بشكل «احرتايف ّ» ،أي من خالل منظمات
الجريمة أو استئجار أطراف ثالثة ورابعة ّ
لتنفذ عمليّة القتل .ثانياًّ ،
فإن نسبة الحاالت التي تصل إىل
اإلدانة بالقتل املتعمّ د لدى فئة ال ّرجال هي  40%من مجمل القرارات املرصودة ،وهي أق ّل بكثري من
نسبة قتلهم إذ أن  84%من القتىل يف العقد األخري هم من الرجال و 16%من النساء( 7وتبقى نسبة فك
رموز الجرائم يف حالتي النساء والرجال الفلسطينيني قليلة جدا ً كما نوضح يف الفصل الخامس) .ويف
املقابل ّ
فإن نسبة الحاالت التي تصل إىل اإلدانة بالقتل املتعمّ د لدى فئة النساء (من بني قرارات املحكمة
التي ح ّللناها) هي  ،60%أي أكثر بكثري من نسبة قتلهن .نرجح أن سبب ذلك هو ّ
أن الغالبية الساحقة
من النساء تُقتل عىل يد أحد أفراد عائلتها وغالبا ً يف بيتها ،بالتايل ّ
ّ
خاص
فإن الرشطة ال تحتاج لجه ٍد
البيانية الجريمة.8
بالرسومبالقتل وساحة
منها باملشتبه بهم
لكشف رموز الجريمة خاصة ما يتعلق
قائمة
رسم بياني ( - )1نسب القتىل من الرجال والنساء

رسم بياني ( - )1نسب القتىل من الرجال والنساء
يف العقد األخري مقابل نسب اإلدانة بالقتل املتعمّ د لدى الرجال والنّساء
يف العقد األخري مقابل نسب اإلدانة بالقتل املتع ّمد لدى الرجال والنّساء

نسبة الرجال والنساء من الحاالت التي تصل إىل
اإلدانة بالقتل املتعمّد

نسبة القتىل من الرجال والنساء يف العقد
األخري

ϭϲй
رجال

رجال

نساء

نساء

ϰϬй
ϲϬй

ϴϰй

رسم بياني ( - )2أعداد القتىل بني األعوام 2021 - 2011
إحصائي عن جرائم القتل لدى فلسطينيي الـ.48
جمعية الشباب العرب  -بلدنا .)2020( .تسع سنوات من الدم  -تقرير
ّ
مستقاة من9YOB report arabic.pdf (momken.org) :
للمزيد يف الفصل الخامس.

7

أعداد القتىل بني األعوام 2011-2021
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محتويات

مدخــل لفـهـم الظـاهـرة

الفلسطيني يف أرايض
شهد العقد األخري تفاقما ً مهوال ً يف انتشار ظاهرة العنف والجريمة يف املجتمع
ّ
الـ ،48إذ بلغت معدّالت الجريمة فيه أضعاف معدّالتها يف املجتمع اليهوديّ يف إرسائيل ،وكذلك يف
ّ
الضفة الغربيّة وقطاع غ ّزة.
الفلسطيني يف
املجتمع
ّ
ُ
معطيات تقرير بلدنا «تسع سنوات من الدم» تصاعد معدّالت العنف والجريمة عىل جميع
تُظهر
األصعدة ،فنرى ّ
أن معدّل حاالت القتل تزايد يف العقد املنرصم لتصل نسبة القتل يف عام 2021
( 112حالة قتل) إىل أكثر من ضعف نسبتها يف عام  53( 2016حالة قتل) .9يف املقابل ،من
الالفت الرتاجع يف عدد القتىل اليهود يف السنوات األخرية وثباته عند  44حالة قتل ،وذلك برغم َّ
أن
الفلسطيني يف الداخل .10تشري
اليهود يُش ّكلون من حيث تعداد الس ّكان أكثر من  4أضعاف املجتمع
ّ
املعطيات كذلك إىل ّ
أن حاالت القتل يف أوساط الفلسطينيّني يف الداخل وصلت إىل  7حاالت لك ِّل 100
ّ
والضفة نحو  0.5لكل 100
ألف شخص ،بينما بلغت حاالت القتل يف أوساط الفلسطينيّني يف غ ّزة
ألف شخص.11

9

10
11

املعلومات بني سنوات  2019-2011من تقرير بلدنا األول (جمعية الشباب العرب  -بلدنا .)2020( .تسع سنوات من الدم  -تقرير
إحصائي عن جرائم القتل لدى فلسطينيي الـ .48ص .7-6 ،مستقاة من،) 9YOB report arabic.pdf (momken.org) :
ّ
واملعلومات لسنة  2020تم جمعها من خالل طاقم البحث .أما املعلومات للعام  :2021فهي بحسب موقع «عرب  :»48قتيل يف جريمة
إطالق نار بأم الفحم | محليات | عرب) . 48 (arab48.comيُذكر ّ
أن هذه املعلومات ال تشمل املناطق املحتلة عام  ،1967أي القدس
وضواحيها والجوالن ،إذ تشملهم دائرة اإلحصاء اإلرسائيلية والدوائر الرسمية عامّ ًة يف إحصاءاتها.
مراقب الدولة .)2021( .تعامل رشطة إرسائيل مع حمل السالح غري القانوني وحاالت إطالق النار يف بلدات املجتمع العربي
والبلدات املختلطة .تقرير رقابة سنة71 ،ج .ص( .15 ،بالعربية) .مستقاة منhttps://www.mevaker.gov.il/sites/ :
DigitalLibrary/Documents/special/2018-Amlach/2018-amlach-100.pdf
https:// World population Review. (2022). Murder Rate by Country 2022. Retrieved from:
worldpopulationreview.com/country-rankings/murder-rate-by-country
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رسم بياني ( - )2أعداد القتىل بني األعوام 2021 - 2011

رسم بياني ( - )2أعداد القتىل بني األعوام 2021 - 2011
أعداد القتىل بني األعوام 2011-2021
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97
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67
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52

40
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2019

2018

2017

عدد القتىل اليهود

2014

2013

2012

2011

0

عدد القتىل العرب

ويشري تقرير بلدنا إىل َّ
أن األدا َة األكث َر استخداما ً للقتل يف أعوام  2011-2019هي إطالق النّار،
وذلك بنسبة  74.3%من حاالت القتل .12ويشري تقرير مراقب الدولة يف إرسائيل إىل ّ
أن ّ
السالح
ϭ

الناريّ كان أداة القتل يف  70%من حاالت القتل عام  2019لدى العرب ،مقابل  22%من حاالت
القتل لدى باقي الفئات يف إرسائيل.13

12
13

18

إحصائي عن جرائم القتل لدى فلسطينيي الـ .48ص،
جمعية الشباب العرب  -بلدنا .)2020( .تسع سنوات من الدم  -تقرير
ّ
 .12مستقاة من9YOB report arabic.pdf (momken.org) :
مراقب الدولة .)2021( .تعامل رشطة إرسائيل مع حمل السالح غري القانوني وحاالت إطالق النار يف بلدات املجتمع
العربي والبلدات املختلطة .تقرير رقابة سنة71 ،ج .ص( .3 ،بالعربية) .مستقاة منhttps://www.mevaker.gov.il/sites/ :
DigitalLibrary/Documents/special/2018-Amlach/2018-amlach-100.pdf
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رسم بياني ( - )3أداة القتل بني األعوام 2019 - 2011

رسم بياني ( - )3أداة القتل بني األعوام 2019 - 2011
أداة القتل  -سنوات 2011-2019

رسم بياني ( - )3أداة القتل بني األعوام 2019 - 2011
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3% 3%
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15%
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15%
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74%أعداد اإلصابات يف حوادث عنف
رسم بياني (- )4
 15,097إصابة
اإلصابات ،فنجد أنّهبني تم
تسجيل 2019 -
األعوام 2014

إطالق نار

لفلسطينيني يف العام 2019

وحده ،وهو أيضا ً الرقم األعىل يف السنوات األخرية  ،إذ ارتفعت اإلصابات من عام  2017وحتى
غري معروفة

التعنيف

التفجري

الدهس14

الحرق

الطعن

إطالق نار

أعداد اإلصابات يف حوادث عنف بني األعوام 2014-2019

15
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ويشري تقرير مركز أبحاث الكنيست إىل أنّه يف األعوام  2017-2020وصل تعدا ُد املصابني
َ
ضعف
والقتىل الفلسطينيّني باستعمال السالح الناريّ بالنسبة لكل  1000نسمة إىل 30
َ
النسبة عند اليهود ،أي َّ
بعيار ناريٍّ هي أكرب بـ 30م ّر ًة من
الفلسطيني
احتمالية إصابة
أن
ّ
ٍ

احتمالية إصابة اإلرسائييل ّ (اليهوديّ ) .وقد وصل عدد املصابني والقتىل عام  2020جراء إطالق
النّار  2983مصابا ً فلسطينيّاً ،يف مقابل  397مصابا ً إرسائيليّا ً (يهوديّاً) ،وهو ما يُش ّكل ارتفاعا ً
بنسبة  72%من عام .16 2017
إطالق ّراء إطالق
والقتىل ج
رسم بياني ( - )5أعداد اإلصابات
رسم بياني ( - )5أعداد اإلصابات والقتىل جراء
ّ

– 2017
بني األعوام
20202020
- 2017
األعوام
النارالناربني

3500
2983
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1921

1733
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334
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500
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0

2017

نار عىل مستوى الدولة،17
حادثةانيةإطالق
الفقريّةلدى9,216
اإلرسائيل
املختلفة ٍ
لتبياني ()6
خالل عام  ،2019سجّرسم
املجموعات الس ّك
الرشطة -نسبة
يف
ً
إرسائيلإطالق النّار ال تُسجّ ل .ويشري التقرير ّ
مع العلم أنها تعرتف ّ
أن 94%
حوادث
نسبة كبري ًة من
بأن
16
17

20

ارسائي
السيف
معطياتانيّة
املجموعات الس ّك
لدى
نوريت.الفقر
نسبة
املختلفة ّ
مركزلأبحاث الكنيست .مستقاة من:
لطات.
وطرق تعامل
جنايات السالح -
(.)2021
يخيموفيتش-كوهني،
עבירות נשק בישראל  -נתונים והתמודדות הרשויות)(knesset.gov.il
100.00%
مراقب الدولة .)2021( .تعامل رشطة إرسائيل مع حمل السالح غري القانوني وحاالت إطالق النار يف بلدات املجتمع
https://www.mevaker.gov.il/sites/
العربي والبلدات املختلطة .تقرير رقابة سنة71 ،ج .ص( .3 ،بالعربية) .مستقاة من:
80.00%
DigitalLibrary/Documents/special/2018-Amlach/2018-amlach-100.pdf
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الفلسطيني يف الداخل .18كما تشري
من حاالت إطالق النّار التي سجّ لتها الرشطة وقعت يف املجتمع
ّ
املعطيات إىل ارتفاع عدد حاالت إطالق النّار ا ُملسجّ لة لدى الرشطة عام  2018بنسبة  19%ويف عام
 2019بنسبة .19 8%
من املهم أن نذكر هنا َّ
أن آثار العنف والجريمة ال تقترص عىل األفراد ا ُملهدَّدين بعينهم أو عىل
االجتماعي ،بل تمتد لتطال ك َّل الفلسطينيّني
املنخرطني يف هذا العالم فقط وعائالتهم ومحيطهم
ّ
يف الداخل ،وتُهدّد مختلف مناحي حياتهم .يف املقابل ،ال ترتك هذه الظاهرة أثرا ً كبريا ً عىل املجتمع
اليهوديّ اإلرسائييل ّ ا ُملهيمن ،إذ يعيش الفلسطينيّون يف مجتمعات منفصلة تماما ً عنه ،باستثناء

املدن املختلطة .لذلك ،تنحرص اآلثار األساسيّة للعنف يف القرى والبلدات واألحياء الفلسطينيّة،
ّ
خاص ًة أن عوالم اإلجرام باتت تتداخل مع الهيكل
الشخيص لألفراد،
والتي يُخيّم عليها انعدام األمن
ّ
االجتماعي االقتصاديّ للبلدات ،سوا ًء عىل مستوى السياسة املحليّة ،أو املصالح التجاريّة ،أو
ّ
العالقات االجتماعيّة وغريها .لذا ،ليس من الغريب أن تكون قضية العنف والجريمة القضية األوىل
الفلسطيني يف الداخل سواء عىل املستوى
عىل األجندة السياسيّة واالجتماعيّة لكافة أطياف املجتمع
ّ
املحيل ّ أو القطريّ .

حدود الظاهرة وحدود الدراسة
الفلسطيني ،إذ ّ
إن معا َملها
ليس من السهل ترسيم حدود ظاهرة العنف والجريمة يف الداخل
ّ
وخيوطها متشابكة ،لكن من املمكن تفصيل األشكال األساسية لها عىل ثالثة محاور:
ً
الفلسطيني يف الداخل مجموعة من هذه
أول ،منظمات اإلجرام الكربى .تنشط يف املجتمع
ّ
ّ
وتختص كل منظمة منها بمنطقة جغرافيّة محددة تفرض عليها نفوذها .يميّز هذه
املنظمات،
هرمي ،ففيها من يرأس التنظيم ومن ينوب عنه ومن يتابع
تنظيمي
طابع
املنظمات أنّها ذات
ّ
ٍّ
ٍ
الحسابات وغريها .تتنوّ ع نشاطات هذه املنظمات يف مجاالت عدة ،مثل تجارة السالح واملخدرات

18
19
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محتويات

واإلتاوة (بالعاميّة «الخاوة») وقروض السوق السوداء وغريها .كما ازداد نشاطها يف السنوات
األخرية عىل مستوى السلطات املحليّة والبلديات واألعمال االقتصاديّة املرشوعة .بال ّرغم من ّ
أن
قيادات هذه املنظمات تكون يف معظم األحيان عبارة عن مجموعة من األخوة أو أوالد العَ م ّإل ّ
أن
ٍ
عائالت أخرى .وكثريا ً ما تتعاون هذه املنظمات مع مجموعات
باقي املنتمني للتنظيم ينحدرون من

صغرية أو أفراد يعملون يف عالم اإلجرام كما سنرى يف البند القادم.
ثانياً ،مجموعات إجرامية صغرية أو أفراد يف «عالم الجريمة» .تعمل هذه الفئة إمّ ا بشكل
مستقل ،أي أنّها تمارس نشاطات مثل بيع املخدرات وفرض اإلتاوات ،وتقديم خدمات لألفراد

كإطالق النار والتهديد وغريها؛ أو تنشط «تحت رعاية» إحدى املنظمات الكربى (مثالً تفرض
اإلتاوة مستخدمة اسم املنظمة الكربى مقابل نسبة ماديّة).
ّ
بالسالح .يف إطار هذه الفئة نجد شبابا ً ال ينشطون يف عالم الجريمة،
ثالثاً ،عنف األفراد املرتبط
لكن يمتلكون سالحا ً غري ّ
مرخص ،وعندهم استعداد شبه فوريّ الستعماله يف حال نشوب املشاكل
عىل مختلف أنواعها .بمعنى أنّه ولغياب آليات حَ ل املشاكل بني الشباب ،يصبح استعمال ّ
السالح
خيارا ً تلقائيا ً (« .)»Defaultللتوضيح ،ال نتحدّث هنا عن مج ّرد حيازة ّ
السالح باعتباره مؤرشا ً عىل
الجريمة أو االنتماء لعالم اإلجرام؛ إذ أننا نعي ّ
أن بعض املجتمعات يتس ّلح عدد كبري من أفرادها،
وال يؤدّي ذلك النتشار الجريمة.
َ
َ
حدود الدراسة :تظهر املعطيات الناتجة عن املقابالت التي أجريناها ّ
والجريمة يف
العنف
أن
الداخل ينترشان يف الفئات الثالث أعاله ،لكننا لم نستطع تحديد نسبة توزع ذلك عىل كل فئة من
أن سؤال البحث مرتب ٌ
الفئات .أخرياً ،وبما ّ
بشكل أسايس بالشباب الفلسطيني وعالقته بظاهرة
ط
ٍ
العنف والجريمة ،فإن عيّنة البحث وأسئلة املقابالت تر ّكزت حول أنماط انخراط الشباب يف إحدى
هذه الفئات .تجدر اإلشارة إىل أن املقابالت التي أجريناها اقترصت عىل الفئتني الثانية والثالثة.
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كيف نقرأ الظاهرة؟
ٍ
مستويات مختلفة من
بشكل واسع ،ونُشري به إىل
نستخدم يف هذا البحث مصطلح «العنف»
ٍ
العنف؛ العنف الفرديّ والعنف البُنيويّ  .من ناحية يمكن أن يكون العنف فعالً فرديّا ً يمارسه

األفراد باالعتداء الجسديّ عىل غريهم أو إطالق النّار عليهم أو عىل املمتلكات ،ومن ناحية أخرى
ُ
ّ
يتجسد من خالل قوانني وسياسات وبُنى اقتصاديّة وسياسيّة
العنف بُنيويّاً ،أي أن
يُمكن أن يكون
واالجتماعي وغريها من اآلثار .تشري مجموعة كبرية من األدبيات
والنفيس
تُسبِّب األذى الجسديّ
ّ
ّ
ً
نتيجة
يف علم اجتماع الجريمة مثل تلك التي كتبها غالتونغ وميتشل 20إىل اعتبار العنف الفرديّ

مبارش ًة للعنف البنيويّ الذي تمارسه النظم والقوانني والدول واملؤسسات .يربز ذلك عند الحديث
عن التمييز يف قطاع التعليم وق ّلة امليزانيات واملوارد وتضييق الحيّز ،إلخ.
عىل مستوى ظاهرة العنف والجريمة لدى فلسطينيّي الداخلّ ،
فإن ارتفا َع نسب الجريمة لديهم
ّ
(الضفة وغ ّزة)،
باملقارنة مع املجتمعات املحيطة ا ُملشابهة من ناحية القومية والدين والتقاليد
واملختلفة (اليهود يف إرسائيل)؛ يستدعي طرح السؤال حول اختالف البُنى والسياسات والنظم التي
مورست ّ
ً
عرضة النتشار العنف والجريمة.
بحقهم مما جعلهم أكثر
إن تطوّر هذه الظاهرة وبلوغها هذا الح ّد مرتب ٌ
ّ
ط بسلسلة من السياسات والعنف االستعماريّ
ّ
يتجل أثر هذا النهج بالضعف
البّنيويّ الذي مه ّد الطريق لنشوء الظاهرة وال يزال يغ ّذي تفاقمها.
الفلسطيني عىل مختلف األصعدة املتعلقة بوجوده وترابطه ونموّه .وجاء ذلك عرب
الذي أل ّم باملجتمع
ّ
السيايس والعائيل ّ واالقتصاديّ  ،أي إفقاره بالتوازي
التنظيمي عىل املستوى
رضب املجتمع ومبناه
ّ
ّ
مع منعه من تطوير مسالك بديلة لالقتصاد املستقل ،وإضعاف حركاته السياسيّة عرب سياسات
القمع واملالحقة ،وهي سياسات استعماريّة ُو ِّ
الفلسطيني
ظفت للضبط والسيطرة عىل املجتمع
ّ
وتفكيكه منذ النكبة عام .1948

20
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.Theory and Practice. Routledge
ويوهان غالتونغ.305–291 ,)3(27 ,Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research :

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

23



 ةرـهاـظلا مـهـفل لــخدم

محتويات

ضرب البُىن المجتمعيّة وأثره على ظاهرة العنف والجريمة الراهنة
ّ
الهش الذي تبدو عليه البُنى االجتماعيّة الفلسطينيّة يف الداخل ،والذي يتيح املجال
لفهم الشكل
لظهور أزمة العنف والجريمة بشكلها األعنف عىل مدار العقدين األخريين ،نُقدّم يف السطور القادمة
نبذ ًة عن املراحل التاريخيّة التي أسست لهذا الضعف منذ لحظة النكبة وحتى اليوم.

بقايا مجتمع عىل أنقاض النكبة
منذ أوائل القرن العرشين حينما كان ال يزال دعم الدّول االستعمارية التقليديّة للحركة الصهيونيّة
متواضعاً ،وعندما لم يبلغ تعداد املستوطنني الصهاينة عىل أرض فلسطني سوى بضعة آالف ،كان

الفلسطيني تحت الحكم العثماني ،يم ّر بعمليّة تطوّر رسيعة م ّكنت نُخبه من التنبّه إىل
املجتمع
ّ
مخاطر الفكر الذي يحمله هؤالء والذي ينزع أحقيّتهم بوطنهم ،ومحاربة هذه الخطط عرب الصحف
والعمل السيايس وغريه .21يف الوقت الذي كان فيه جريانهم يف املناطق التي ُق ّسمت بني املستعمرين

الفرنيس والربيطاني ،يناضلون من أجل االستقالل عن السيادة االستعماريّة املتمثّلة باالنتداب،
أُجرب الفلسطينيون عىل مضاعفة نضالهم م ّرتني ،م ّرة من أجل الحصول عىل ّ
الحق يف تقرير املصري
من اإلمرباطورية االستعمارية األقوى يف العالم ،وم ّرة من أجل عدم السماح لها بتوطني مستعمرين
الفلسطيني.
إحالليني كان وجودهم يعني القضاء عىل حلم الوجود
ّ
املدني
الفلسطيني بشطريه
يف عدّة مقاربات تاريخيّة 22يُمكننا أن نرى بوضوح كيف أبدى املجتمع
ّ
ّ
ً
ً
ّ
رشسة يف حماية وطنه من ّ
خاصة بعد أن
السلب يف األعوام التي تلت تلك املرحلة،
مقاومة
والريفي
ّ
أصبحت نوايا بريطانيا م ً
ُعلنة بشأن رغبتها يف تسيري عملية تأسيس وطن قومي ليهود العالم عىل
أرضه .منذ ذلك الحني ،تتالت الهبّات والثورات والخيبات حتى وصلت إىل حدثني مفصليني ّ
غيا
الفلسطيني إىل األبد؛ الثّورة الفلسطينيّة ال ُكربى عام  ،1936والنكبة الفلسطينية
مستقبل الشعب
ّ
21
22

24

,Khalidi, R. (2020). The hundred years’ war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance
.2017-1917
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عام  .1948تُوّجت معارضة الفلسطينيّني لخطط الصهيونية واالستعمار الربيطاني بثورة ُكربى
اشرتكت فيها جميع رشائح املجتمع ،والتي امتدت حتى عام  .1939تحت القمع والوحشية
الشديدين ،فشلت الثوّرة بتحقيق مطالبها ،بل ونجحت بريطانيا بمساعدة من الييشوف أيضاً ،يف
ً
الجماعي.23
مستخدمة بذلك سياسات القتل والنفي والتدمري والعقاب
إخمادها والقضاء عىل قواعدها
ّ
بحلول عام  ،1939فقد الفلسطينيون ،نحو  10%من إجمايل الذكور البالغني ،ونُفيت القيادات
الفلسطينيّة ،ودُمرت العديد من املصالح التجارية واملنازل والعقارات الفلسطينيّة األخرى.24
وكان األثر ا ُملبارش لهذه الثورة أن ّ
ً
تلقى الشعبُ
رضبة قاتلة ،م ّزقت قدرتَه عىل مقاومة
الفلسطيني
ّ
أكرب مـأساة تلقاها يف تاريخه؛ النكبة .بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية ،وأفول نجم بريطانيا كقوّ ٍة
ّ
خاص ًة وأنها تركت مستعمرتها
استعماري ٍّة مُهيمنة ،أصبح من الواضح أنّها تعتزم ترك فلسطني،
األكرب يف شبه القارة الهنديّة .25وكانت تلك الفرتة هي الفرصة التاريخيّة التي انتهزتها الحركة
الصهيونيّة الستكمال حلمها بطرد س ّكان البالد األصليني ،وجعل وطنهم مالذا ً ليهود العالم ،بعدما
أن أصبح ا ُملستعمرون يش ّكلون ما نسبته  25%من مجمل تعداد الس ّكان عشيّة اندالع الحرب عام
 .26 1947وبالفعل ،وخالل أقل من عام ،تم ّكنت العصابات الصهيونيّة من تهجري أكثر من 750
الفلسطيني آنذاك ،وتدمري نصف قراه ومدنه.27
فلسطيني ،أي ما يعادل نصف الشعب
ألف
ّ
ّ
نتيجة ذلك ،بسطت األقليّة االستيطانيّة التي لم تكن تحظى بأكثر من  6%من أرايض فلسطني
سيطرتها عىل نحو  80%من البالد ،وبدأ توزيع غنائم الالجئني والكثري من املتبقني أيَضا ً ملنفعة

دولة االستعمار االستيطاني حديثة النّشوء ،إرسائيل ،ويهود العالم الذين كثّفت جهود استقدامهم
ً
إلحاللهم مكان ّ
واستكماال لعمليّات النّهب والس ّلب الواسعة ملتاع العائالت
السكان الفلسطينيني.28
ا ُملهجّ رة أو املطرودة من منازلها التي أرشفت عليها العصابات الصهيونية خالل الحرب ،بدأت

إرسائيل برسقة أموال الفلسطينيني املودعة يف مصارف ومؤسسات املرحلة االنتدابية ،ومنازلهم
23
24
25
26
27
28

املصدر السابق.
روجان ،يوجني .)2011( .العرب من الفتوحات العثمانية إىل الحارض .القاهرة :كلمات عربية( .مرتجم).
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ومتاجرهم وعقاراتهم املختلفة ليصل املبلغ املقدّر لعمليّات النهب هذه إىل  100مليون جنيه
إسرتليني ،29والذي يعادل ما قيمته الرشائية اليوم  6مليار جنيه إسرتليني.30
ً
ّ
القومي اليهوديّ ،
وخاصة الصندوق
إضافة إىل هذه األمالك ،بدأت املؤسسات الصهيونيّة ال ُكربى،
ّ
الفلسطيني.
باالستيالء عىل أرايض الفلسطينيّني ،والتي تفوق مساحتها الـ  3.5مليون دونم يف الريف
ّ
الحكومي العام أن تكون األولويّة يف االستيالء عىل
يف األعوام األوىل التي تلت النكبة ،كان التوجّ ه
ّ
أرايض الفلسطينيني وقراهم املهجّ رة هي للمستعمرات الصهيونيّة القائمة ،والتي استخدمتها إمّ ا
ّ
التوسع .ويف املرتبة الثانية ،االستيالء عىل األرايض لغرض إنشاء مستوطنات جديدة .وأمّ ا
للزراعة أو
الثالث واألخري ،فهو لغرض إنشاء الغابات ،وهذه األخرية أُنشئت غالبيتها الساحقة عىل أنقاض

مئات ُ
القرى الفلسطينيّة التي دُمّ رت أثناء التّطهري العرقي ،ملحو ذاكرتها والحق بمطالبة أهلها
الرشعيني باستعادتها .لتربير رسقتها ملمتلكات الفلسطينيني وأرضهم ،قامت إرسائيل يف العقدين
العرقي ،بعمليّة ترشيعيّة م ّ
ُعقدة وطويلة تهدف إىل منع الفلسطينيني من
اللذين تليا التطهري
ّ
استعادة أراضيهم أو أرايض فلسطينيني آخرين عرب رشائها ،مُقابل السماح للمستوطنني بالتمتّع

بهذه األرايض وبناء مستوطناتهم الجديدة حيثما ومتى يرغبون.31
وهكذا وجدت مجموعة سكانية ُقدّرت بـ  200ألف شخص ،32نفسها فجأة ،مُف ّر ً
قة يف جميع
املناطق داخل «الخط األخرض» ،33واص ُ
طلح يف ٍ
وقت الحق عىل تسمية هؤالء بفلسطينيّي أو عرب
الداخل .ويعيش هؤالء اليوم عىل  3%من مجمل مساحة أرض بالدهم ،بحيث ّ
أن  2%من هذه
ّ
التوسع ،و 1%من األرايض هي زراعيّة ال يمكن البناء
األرايض هي لقراهم وبلداتهم التي تُمنع من
ّ
املوسعة وبقيّة أفراد
العربي ،وعُ زلوا عن أرسهم وعائالتهم
عليهاُ .34فصل هؤالء عن محيطهم
ّ
29
30
31
32
33
34
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املصدر السابق .ص .240
نجد يف هذا املوقع ّ
أن القوّة الرشائيّة للجنيه اإلسرتليني الواحد يف أربعينيات القرن املايض تعادل نحو  60جنيه إسرتليني اليوم:
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العرقي ،ليصبحوا مع إعالن إرسائيل «استقاللها» ،داخل
مجتمعهم من املهجّ رين بفعل التطهري
ّ
ُستعمر .35عنى ذلك ّ
دولة معادية أ ُ ّسست لكي تأخذ مكانهم وتستبدلهم بمجتمع أجنبي م ِ
أن شكل
تغي بالكامل بعد طرد معظمهُ ،
املجتمع الفلسطيني الذي ساد قبل لحظة التّهجريّ ،
وقيض عىل
مراكزه الحرضيّة وبدأت عمليات محاولة إخفاء جريمة النكبة وطمس اإلرث الثقايف ّ والحضاريّ
الطويل لسكان هذه البالد.36
وبعد اعتقال اآلالف من ال ّذكور الفلسطينيني الحاصلني عىل الجنسيّة اإلرسائيليّة يف العامني ال ّلذين
قتل عشوائي ٍّة بحق الكثريين ممّ ن بقوا عىل أرضهم وخاصة ض ّد
تليا التطهري العرقي ،وشن عمليّات ٍ
الالجئني الذين حاولوا العودة إىل منازلهم بعد هدوء الحرب ،وإجبار فلسطينيّي الداخل عىل البقاء
يف معازل متف ّرقة تحت الحكم العسكريّ  ،37بدأت إرسائيل تتجّ ه تدريجيّا ً نحو سياسات «الهندسة
االجتماعيّة» للمجتمع يف محاولة إللغاء أي قدرة موجودة لديه أو قد يمتلكها يف املستقبل ملجابهة
االستعمار.38

الهندسة االجتماعيّة :الحكم العسكري أداة لتفتيت املجتمع
منذ مطلع ثالثينيات القرن املايض ،بدأ املستعمرون الصهاينة ببلورة الخطط واالسرتاتيجيات
ّ
خاصة بعد أن أبدى قوّة يف مقاومة
الفلسطيني إلضعافه وتشتيته،
لرضب األسافني يف املجتمع
ّ
ّ
التوسع االستعماريّ للـ«يشوف» .ويف حني كانت هذه االسرتاتيجيات ال تزال يف طور النمو بينما
الفلسطيني قويا ً وقادرا ً عىل تحدّيها ،فإنّه بعد النكبة ّ
توسعت أدوات الرقابة
كان ال يزال املجتمع
ّ

وتعمّ قت ،وأصبحت تُمارس بغرض ضبط أقليّة ضعيفة إلعادة صياغتها بما يتالءم مع مصالح
الدولة حديثة العهد ،أي بما ال يهدّد رشعيّتها وال أمنها.39
35
36
37
38
39

Khalidi, R. (2020). The hundred years’ war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance,
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ورغم وطأة الرضبة القاضية الذي ّ
الطبيعي واستيالء الحركة
تلقاها هؤالء بعزلهم عن محيطهم
ّ
الصهيونيّة عىل الجزء األكرب من أراضيهم وممتلكات الالجئني وتدمري مئات القرى الفلسطينيّة يف
سبيل ذلك ،كانت إرسائيل ال تزال تراهم خطرا ً يجب التخ ّلص منه .40استمرت الرغبة بالتطهري
العرقي ملن تبقى من فلسطينيي الداخل رسميّا ً حتى نهاية الستينيات ،بل وقامت السلطات بالفعل
بتهجري نحو  40ألف فلسطيني من الداخل حتى عام  .1968بقي خيار التهجري مطروحا ً عىل

ّ
الفلسطيني يف الداخل وشأنه إىل إتمام هذه العملية ،ولذا
ولكن ذلك لم يعني ترك املجتمع
الطاولة،
ّ
تم يف الوقت ذاته فرض الرقابة الشاملة من خالل الحكم العسكري.41
لم يتمحور الحكم العسكريّ الذي ُف ِرض عىل فلسطينيّي الداخل يف األعوام  ،1948-1966حول

تقييد حريّة الحركة والعمل فقط ،بل جاء ليكمل ما بدأت به الحركة الصهيونيّة عام  ،1948وهو
الفلسطيني ،ولكن هذه امل ّرة وفق سياسات ممنهجة وموجّ هة ألقليّة أُوجدت بفعل
تفتيت املجتمع
ّ
التطهري العرقي ،وتمت الهيمنة عليها بقوّة السالح والتهديد.
يف األعوام األربعة منذ قيام الدولة ،وضع ساسة إرسائيل إطارا ً عامّ ا ً لكيفيّة التعامل مع الباقني
من فلسطينيي الداخل .احتاج حُ كم هذه األقليّة خطوطا ً عامّ ة موجّ هة ربّما يكون موشيه شاريت،
وزير الخارجية اإلرسائييل بني عامي  ،1948-1956أكثر من ّ
عب عنها بوضوح يف خمسة مبادئ
تأسيسية ستصوغ عالقة إرسائيل بـ«مواطنيها» الفلسطينيني ،لعقدين عىل األقل .وهي من حيث
األولويّة :التّهجري ك ّلما تسنح الفرصة بذلك ،والرتاخي معهم مقابل الالجئني الذين يعتزمون العودة،
وتزويدهم بـ«الحد األدنى من احتياجاتهم الثقافية» ،وتوطيد عالقتهم بالدولة من خالل الخدمات،
ودعم نخبة متعاونة مع االستعمار للسيطرة عىل أهواء املجتمع وتقديم املواطن العربي النموذجي
بالنسبة للدولة.42
اجتماعي جديد ،وهو ما
تطلبّت هذه العملية أيضاً ،إضعاف أوارص املجتمع وترابطه وهندسة نظا ٍم
ّ

تواصل طوال الحكم العسكري الذي انتهى عام  .1966وهكذا بدأت عمليّة إعادة إنتاج فلسطينيّي
40
41
42
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ً
مجموعة من الطوائف والحمائل التي يجب تفريقها،
الداخل باعتبارهم ،من وجهة نظر الدولة،
وضبطها ومنعها من التطوّر وعزلها عن بعضها البعض عرب بناء املستوطنات الجديدة ملنع أي
شكل من أشكال التواصل الجغرايف ّ بني قراهم.43
اجتماعي عنرصيّ إثني يف ّرق بني املستوطنني والسكان
بدأت التّجزئة أوال ً من خالل خلق نظا ٍم
ٍّ
األصالنيني ،ومن ث ّم تقسيم األصالنيني إىل أجزاء أصغر فأصغر وفقا ً ملبدأ ف ّرق تسد .ويف حني لم
تلتزم هذه السريورة دائما ً بالقانونّ ،إل أنّها كانت متسقة مع عمليّة ترشيعيّة ّ
تؤسس لهذا الفصل

العنرصيّ  ،أعادت إنتاج اإلثنيّة كعالقة هيمنة بني املستوطنني والفلسطينيني ،وعالقة طبقية أيضا ً

عرب رسقة ممتلكات وأرايض الفلسطينيني ومنحها للمستعمرين وتحويل مجتمع ريفي كان يعمل
بالزراعة يف أرضه إىل العمالة شبه املاهرة يف املصالح اليهوديّة والحكوميّة.44
تمييز اقتصاديّ  ،إذ حصل اليهود اإلرسائيليون عىل حوافز اقتصاديّة كبرية ناهيك
أنشأ ذلك نظا َم
ٍ

عن الحق باالستمتاع بما أصبح «أرايض دولة» ،45بينما حُ رص الفلسطينيّون يف قراهم وبلداتهم
تطور اقتصاديّ تُذكر .46ضمنت هذه الرتاتبية االقتصاديّة إبقاء فلسطينيّي
التاريخيّة دون فرص
ٍ

الداخل يف دائرة اإلفقار ا ُملمنهج والتي تستمر حتى يومنا هذا بوجود املجتمع بأكمله عىل هامش
االقتصاد اإلرسائييل ّ.47

الحمولة كمدخل للضبط والسيطرة
االجتماعي الحمائيل ّ للمجتمع الفلسطيني،
اقتضت الحاجة للسيطرة والضبط إىل التعامل مع املبنى
ّ
ويظهر من خالل ّ
تقص هذه السياسات وجود مسارين يف التعامل معه.
ٍ
نزاعات طائفي ٍّة وعائليّة عرب
الفلسطيني من خالل خلق
تر ّكز املسار األوّل يف إضعاف املجتمع
ّ
ٍ
ٍ
مجموعات
ملجموعات بعينها أمام
تأليب املجموعات املختلفة عىل بعضها البعض ،وإعطاء تسهيالت
43
44
45
46
47
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أخرى لضمان والئها لدولة االستعمار .واتّبع الحكم العسكريّ ألجل تطبيق ذلك نظا َم املحسوبيات
الذي ّ
فضل الزعماء املتعاونني واستغل معتقدات الفلسطينيّني املختلفة لتقسيمهم ،و«كانت الفئات
الدينية واالجتماعية الناتجة من ذلك من َ
ظمة تنظيما ً تراتبياً ،وحُ وّلت ( )..إىل بنى تابعة ألجهزة
الرقابة» .48ولكن ذلك لم يكن كافيا ً لتفتيت وحدة الفلسطينيني ،بل كان االستعمار بحاجة إىل
تدخالت أكثر ّ
ّ
دقة داخل كل قرية وبلدة للتوصل إىل غاياته.
تعاملت الدولة مع الحمولة كـ»وحدة ذات أهميّة اسرتاتيجية» باإلمكان التأثري فيها حتى آخر
النسبي أمام املجموعة األكرب (الطائفة أو البلدة) .وتحت قوانني الحكم
فر ٍد فيها ،وذلك لصغرها
ّ
العسكريّ  ،عملت منظومة الرقابة هذه عىل تعزيز سلطة الوجهاء املتحالفني معها أو أولئك الذين
أنتجتهم بنفسها ،والذين كان الناس يلجأون إليهم للحصول عىل احتياجات أساسية مثل تصاريح
الحركة والعمل يف األرض وفرص العمل وغريها .49وجرى «تحويل الحمولة ،التي كان دورها
واالجتماعي ألفرادها ،إىل وحدة يُما َرس ضب ُ
ط الدولة من خاللها.
التقليديّ توفري السندين املعنويّ
ّ
وصار الحفاظ عليها أمرا ً أساسيا ً من أجل اقتصاديات الضبط والرقابة .وأدّى ضبط الفلسطينيّني

من خالل انتمائهم إىل حموالت ،والتالعب بعالقاتهم االجتماعيّة عىل املستوى املحيل ّ عرب سياسات
الحمائل ،بما يف ذلك تشجيع املنافسة والخصومة بني العائالت ،إىل عزل السكان الفلسطينيّني عن
بعضهم بعضاً ،استنادًا إىل انتماءاتهم االجتماعيّة وعالقات القربى».50
وبهذا ّ
فإن أول محور واظب الحكام العسكريون عىل استهدافه هو املبنى العائيلّ/الحمائيل ّ الذي
َ
َ
خاص ًة ّ
ّ
وأن إرسائيل أفرغت املدن من س ّكانها.
الريفي،
الفلسطيني
األساسية للمجتمع
اللبنة
ش ّكل
ّ
ّ
يف املسار الثاني ،نرى أنّه يف مقابل حالة الضبط والسيطرة التي مارستها إرسائيل من خالل
نجد أنّها أضعفت ِ
مكامن القوّة للنظام االجتماعي
الحمائل والشخصيات االعتبارية املتعاونة معهاِ ،
الزراعي من خالل سياسات مصادرة
السائد ،بعد استيالئها عىل موارده وقضائها عىل اقتصاده
ّ

48
49
50
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االجتماعي الحمائيل ّ بمفهومه التقليديّ القادر عىل تصفية
األرايض .بالتّايل بدأ مفهوم النظام
ّ
الخالفات عىل املستوى املحيل ّ والتأكد من عدم استفحالها بالرتاجع؛ ونشأت آليات جديدة للحفاظ
عىل البُنى العائليّة والوالءات لها بما يتع ّلق بانتخابات السلطات املحليّة فقط .بالتايل ّ
فإن ما قامت
به السياسات االستعماريّة ليس تفكيكا ً للعائالت بل تغيريا ً لوظيفتها االجتماعية بما يتالءم مع
مصلحتها يف الضبط والسيطرة.51
فإن ما ّ
وبالتايل ّ
تبقى من الحمولة الفلسطينيّة يف الداخل يف الغالب األعم ،هو التنافس عىل قيادة
السلطات املحليّة م ّرة كل خمس سنوات ،والذي يصل إىل أشكال عدّة من العنف املتبادل أحياناً،
وبعض الدعم املعنوي يف األفراح واألتراح.52
ّ
إن تراكم هذه املمارسات االستعماريّة ،سواء املوجّ هة منها (مخابرات وتوجيه حكومي) أو العرضيّة
الفلسطيني يحتكم إليه .فقد هذا املبنى
منها ،أفىض إىل زعزعة املبنى التقليديّ الذي كان املجتمع
ّ
والسيايس وقدرته عىل
االجتماعي
االجتماعي ،رغم ما فيه من شوائب كثرية ،قدرته عىل الفِ عِ ل
ّ
ّ
ّ
مواجهة اآلفات االجتماعيّة ويف مقدمتها آفة العنف والجريمة الراهنة.
جرى ذلك بالتوازي مع مهاجمة أي محاولة لتش ّكل أجسا ٍم سياسيّة مناوئة للسياسات الحكوميّة،
ٍ
السيايس ،مع إبقاء حريّة
سياسات قمعي ًّة تمنع أي شكل من أشكال التنظيم
إذ اتّبعت األخرية
ّ
هامشيّة للحزب الشيوعي اإلرسائييل ،عارضها الكثري من قادة إرسائيل.53
ال نقول هنا بالرضورة إن املبنى العائيل الذي ساد يف املجتمع الفلسطيني ،هو السبيل الوحيد
لحماية الشباب من االنزالق لعالم العنف والجريمة ،ولكننا نس ّلط الضوء عىل تف ّكك غري طبيعي
يف مبنى تقليدي للمجتمع ،حدث نتيجة الستهداف استعماري مُبارش .أي أن تف ّكك هذه البُنى
أو تبدّلها ،لم ِ
طبيعي يف املجتمع ولم يحصل نتيجة تفاعل قوى دافعة مختلفة،
تطوّر
يأت ج ّراء
ّ
ٍ
كالنّخب السياسيّة والثقافيّة واالجتماعيّة .بل ُف ِر َ
بديل يُذكر ،وذلك بهدف
ض دون تطوير أي
ٍ
51
52
53
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الجماعي وضخ الفردانيّة بني أفراده ،وإضعافه عموما ً بما يخدم املصالح
تفتيت حواضن الفعل
ّ
االستعماريّة.

صناعة وعي مُهادن
كانت األجهزة السياديّة واألمنيّة اإلرسائيليّة خالل الحكم العسكري دائمة الخوف من احتمال تأثري
التعليم والثقافة عىل اآلراء السياسيّة للفلسطينيني ،لكنها لم تستطع أن تحرمهم منه لعدّة أسباب،
منها الرأي الدويل ّ .54لذا ،باإلضافة إىل ّ
تدخلها عىل مستوى الجماعة كما أسلفنا ،كانت إرسائيل
بحاجة إىل التدّخل عىل املستوى الفردي للفلسطينيني يف الداخل ملنعهم من تشكيل وعي يعاديها،
رسمي يفرض نظاما ً قهريّا ً عليهم بهدف السيطرة
رسمي وغري
وهذا ما دفعها لصياغة جهاز تعليم
ّ
ّ
والضبط.55
فلسطيني عنها ،وفرض التعاون عىل
قامت أُسس ذلك النظام عىل صياغة املناهج بما ينزع أي بع ٍد
ّ
معلمني ومدراء واستخدام املخربين يف املدارس .وعن ذلك يقول سعدي« :تحوّل النظام التعليمي
العربي إىل يشء يشبه نظام السجن املراقب من غري وجود السجن املراقب نفسه ،وذلك حيث يتخيل
وآذان تستمع إىل ما يقول يف كل مكان».56
أعني تنظر إليه
املرء وجود ٍ
ٍ
استم ّرت هذه السياسات بأشكال مختلفة إىل فرتة ما بعد الحكم العسكري ،إذ ما زال جهاز التعليم
الخاص بفلسطينيي الداخل متمحورا ً حول تشويه هويتهم وإنتاج ّ
طل ٍب منزوعي الهويّة الجماعيّة
متمركزين حول نجاحهم الفردي يف ماكنة االقتصاد اإلرسائيلية ،املرهون بعدم تفاعلهم السيايس

الجماعي لشعبهم .يرتبط هذا التوجّ ه بشكل مبارش يف تعزيز ظاهرة العنف والجريمة
مع الواقع
ّ
وبخلق شخصيّة أنانيّة متمحورة حول ال ّذات دون أي عالقة بالجماعة ،بعكس ما يقوم به جهاز
ّ
نتوسع حوله يف الفصل الرابع لهذه الدّراسة.
التعليم عند اليهود ،وهو ما
54
55
56
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ما بعد الحكم العسكريّ
ً
ساد شعور لدى فلسطينيي الداخل بأن انتهاء فرتة الحكم العسكريّ سيُحد ُ
انفراجة حقيقي ًّة
ِث
يف أوضاعهم االقتصاديّة والسياسيّةّ ،
لكن إرسائيل رفعت القيود املاديّة عىل الحركة والعمل
ّ
الفلسطيني يف
حققت الكثري من أهدافها يف الضبط والسيطرة عىل املجتمع
فقط ،وذلك بعد أن
ّ
الداخل وإضعافه .57ويف معظم سنوات السبعينيات ،استمرت إرسائيل بفرض القيود غري الرسميّة
ٌ
مرحلة جديدة سعت من خاللها إىل
التي فرضتها عىل املجتمع طوال الحكم العسكري .ث ّم بدأت
ٍ
ٍ
ثانية من خالل ممارساتها،
درجة
خلق الوضعيّة الجديدة للفلسطينيني بوصفهم مواطنني من
ومع محاولة (غري ناجحة دائماً) بإعطاء االنطباع بوجود ديمقراطية ليربالية ظاهريا ً من خالل
الترشيع ،58و«بشكل عام ،ظهر الترشيع وكأنه يحرس حقوق الفلسطينيني يف إرسائيل ،لكنه شكل
مصفوفة قوة احتوت الفلسطينيني داخل جدران زجاجية ال يمكنهم أن يأملوا يف اخرتاقها إال إذا
كانوا عىل استعداد العتناق اليهودية».59
مع ذلكّ ،
ٍ
وتمييز عىل املستوى
عنرصية
فإن املحاولة إلخفاء الفوقيّة اليهوديّة وما تستتبعه من
ٍ
الترشيعي لم تكن ناجحة تماماً ،فمثالً ،صدرت عدّة قوانني يف تلك الفرتة ّ
رسخت الفوارق بني
اليهود اإلرسائيليني وفلسطينيي الداخل .ونذكر منها قانون الخدمة العسكريّة الذي حرم املواطنني
الفلسطينيّني من امتيازات اقتصاديّة عدة بحجّ ة عدم انخراطهم يف صفوف جيش مُستعمرهم.60
تبعا ً ملا ذُ ِك َر أعاله ،فقد تبنى الخطابُ
الرسمي للحكومة اإلرسائيليّة يف تلك الفرتة (وإن كان ليس
ّ
ٍ
ٍ
وصياغات رسمي ًّة ّ
َ
قاموس
تؤسس لهذه الفوقيّة ،وتذ ّرعت بأنها تستخدم
مفردات
عىل الدوام)،
ٍ
الفلسطيني يف الداخل ،كما تدعي .ويف
مصطلحات ليربايل ّ ،تسعى وفقه لتحسني أوضاع املجتمع
ّ
حني احتفت الدولة برفعها القيود الظاهريّة عن مواطنيها الفلسطينيّني يف العقد الذي تال انتهاء
الحكم العسكري ،إال ّ
أن أساليب الضبط والرقابة بقيت عىل حالها ،إذ تمتّع أفراد الرشطة واملخابرات
57
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ٍ
بسلطة غري محدودة تقريبا ً عندما تعلق األمر بالفلسطينيني .كما ساد شعو ٌر عا ٌم لدى الفلسطينيني
باإلهانة الدائمة من قبل ك ِّل من كان ي َُقدِّم الخدمات الحكوميّة ،ناهيك عن استمرار اشرتاط تقديم
الحقوق األساسيّة بالتعاون أو إظهار الوالء للدولة ورموزها.61
عىل املستوى االقتصادي ،استمرت عمليّات املصادرة ألرايض الفلسطينيّني بال هوادة ،وحُ وّل
الريفي من االقتصاد املعتمد عىل الزراعة إىل اقتصادٍ تطغى عليه الصبغة العمّ اليّة ،ومُنع
املجتمع
ّ
تراكم رؤوس أموال عربيّة يمكنها أن تقوّي اقتصادا ً عربيّا ً مستقالً ،وأصبح العرب يمثلون قو ًة
عمّ ً
ٍ
خربات عالية.62
الية رخيصة ويف مجاالت ال تتط ّلب
بالتايل تعمّ ق االتجاه الذي كان قد بدأ أصالً يف الحكم العسكري ،وهو التحوّل التدريجي
الزراعي ،إىل عما ّل
للفلسطينيني يف الداخل من «مالكني وفالحني ،يعتمدون يف معيشتهم عىل العمل
ّ
مأجورين يُستخدمون يف األعمال الشاقة يف سوق العمل اإلرسائيلية ،لقاء أجور متدنيّة» .63وانحرص
ّ
وشق الطرق ،والتوصيالت وبعض املصانع بالتزامن مع حاجة
عملهم يف غالبه ،يف قطاعات البناء

الدولة لبناء مستوطنات جديدة تستوعب املهاجرين الجدد وتهيئة البنُى التحتية لهم .أنتج ذلك
شكل من أشكال
تع ّلقا ً اقتصاديّا ً باملجتمع اإلرسائييل ومنع الفلسطينيني يف الداخل من تحصيل أي
ٍ
االقتصاد املستقل ،وهو ما أبقاهم إىل اليوم مجتمعا ً مُستهلِكا ً ملنتجات ا ُمل ِ
ستعمر ،محروما ً من أي
قدر ٍة فعلي ٍّة عىل اإلنتاج الحقيقي.64
ّ
تجسدت املكانة الهامشية للفلسطينيّني يف االقتصاد اإلرسائييل ّ يف طل النواحي املمكنة ،كتدني
مستويات التعليم املدريس والتمييز القايس يف الخدمات وامليزانياتُ ،
وشح البنى التحتية املالئمة
وضيق الحيّز وغريها ،مع تقديم الحد األدنى من التحديث الذي يمنع االنفجار السيايس .وك ّل
ذلك وفق اسرتاتيجية مُعلنة ،عُ ّب عنها يف «وثيقة كينغ» ،ملنع فلسطينيي الداخل من تحقيق األمن
61
62
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االجتماعي واالقتصادي الذي قد يم ّكنهم من تطوير وعي بقدرتهم عىل التنظيم الجماعي والذي من
شأنه أن يتحدّى دولة االستعمار االستيطاني.65
ٌ
عىل املستوى
عالقات
فلسطيني تحكمه
مجتمع
السيايس ،استمرت إرسائيل بالعمل عىل ترسيخ
ّ
ٍّ
ٍ
حمائليّة تحتكم إىل قربها من ّ
السلطة .66بالتوازي مع ذلك ،بدأت تتشكل يف املجتمع الفلسطيني

بذور طبقة وُسطى صغرية من املقاولني وسائقي الشاحنات وأصحاب املطاعم واملحامني واألطباء
وغريهم من املهنيني التي لم يكن بوسعها حتى لو أراد بعض أفرادها ذلك ،أن تتماهى مع الدولة
اليهوديّة ورموزها .67ساهم ذلك يف نشوء أجسا ٍم محليّة وقطريّة نشطت يف مجاالت خدماتيّة
وسياسيّة واجتماعيّة ،مثل لجنة «الطالب الجامعيني العرب» ،و«اللجنة القطرية لرؤساء السلطات
املحليّة العربيّة» ،وحركة «أبناء البلد» ،و«لجنة الدفاع عن األرايض العربيّة يف إرسائيل» التي ستلعب
دورا ً هاما ً يف الهبّة األوىل لفلسطينيّي الداخل ض ّد إرسائيل.68
َّ
ٍ
ولكن االنكشاف املحدود
نشاط يعارض الصهيونيّة،
استمرت إرسائيل يف القمع التام ألي
ّ
انقطاع
الضفة الغربيّة وقطاع غ ّزة املحتلتني حديثا ً بعد
لفلسطينيي الداخل عىل أبناء شعبهم يف
ٍ
عربي ،وانتشار وسائل االتصاالت الحديثة مثل التلفزيون ،ساهم أيضا ً يف
لعقدين عن ك ّل ما هو
ّ

ّ
السيايس ،واألوضاع االجتماعيّة االقتصاديّة التي أنتجتها
زيادة املشاعر القوميّة .69عىل ضوء القمع
فرتة الحكم العسكريّ َّ ،
فإن نضال الفلسطينيّني يف الداخل بقي متمحورا ً يف تلك الفرتة حول املطالبة
باملساواة والحقوق مع دعم النضال التحرريّ لسائر الفلسطينيني ،لكن دون االنخراط به عىل
مستوى جماهريي.70
كانت املسألة األكثر إلحاحا ً يف تلك السنوات بالنسبة للفلسطينيني هي مشاريع استكمال نهب
65
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األرايض ،وخاصة يف منطقة الجليل التي التي كان ال يزال الوجود العربي يطغى عليها ،وهو ما
أراد قادة دولة االستعمار التخ ّلص منه عىل وجه الرسعة لخلق أمر واقع ال يم ّكن الفلسطينيني
ً
خاصة ّ
وأن الجليل ُخصص للدولة العربية يف قرار التقسيم عام .1947
من االنفصال عن الدولة،
وبالتايل أصبحت هناك رضورة إرسائيليّة لـ«تهويد» الجليل عىل حساب أرايض العرب ،مما أدى يف
نهاية املطاف إىل إشعال احتجاجات «يوم األرض» عام  ،1976والتي سقط ضحيّتها  6فلسطينيني
بنريان الجيش اإلرسائييل.71
أعادت أحداث «يوم األرض» الدمويّة التأكيد عىل املكانة ّ
ّ
الفلسطينيي يف إرسائيل،
الهشة جدا ً ملواطنة
واستسهال قتل الدولة لهم .أدّى ذلك إىل االمتناع عن أي مواجهة ُكربى أخرى مع الدولة يف العقدين
اللذين تليا الهبّة الشعبيّة ،ولكن أيضا ً إىل استكمال العمليّة الرشسة املسماة «تهويد» الجليل.72
السيايس الفلسطيني يف الداخل اتجاهني
من اآلثار املبارشة ألحداث «يوم األرض» أن شهد املشهد
ّ
متناقضني ،فمن ناحية ،تنبّه املجتمع إىل قوّته الوحدويّة وحصل عىل انتباه من قيادة «منظمة
التحرير الفلسطينيّة» ،وراكمت التنظيمات السياسيّة ،وأهمّ ها الحزب الشيوعي اإلرسائييل ،التي
الفلسطيني
السيايس
شاركت يف قيادة «يوم األرض» دعما ً سياسيّاً .يف اتجا ٍه معاكس ،انكمش العمل
ّ
ّ
ضمن حدود املواجهة الدُنيا خشية إظهار هذه القوّة م ّرة أخرى.73

تغيات يف إرسائيلّ ،
ّ
تغيات عند فلسطينيي الداخل
شهدت الثمانينيات ّ
تغيات ُكربى يف املجتمع اإلرسائييلّ .فقد نمت يف هذا العقد بذور نشوء االتجاه
تعن
النيوليربايل يف االقتصاد ،وصعود اليمني .ولكن التغيريات السياسية عىل الساحة اإلرسائيليّة لم ِ
أي تغيري يف أوضاع الفلسطينيني يف الداخل ،فكال التيارين (اليمني الصهيوني واليسار الصهيوني)،
رأوا بهذه األقلية عبئا ً كان يجدر التخلص منه إبّان النكبة ،ونظرا ً ّ
ألن ذلك لم يعد ممكنا ً اليوم،
فيجب عىل األقل منعهم من التنظيم القومي الحقيقي الذي قد يهدّد بتغيري شكل الدولة القائمة
71
72
73
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عىل الفوقيّة اليهوديّة .شمل ذلك الحفاظ عىل الفجوة االقتصاديّة الساحقة بني العرب واليهود
من خالل شحّ املوارد والخدمات ا ُملقدمة من الدولة عىل كافة األصعدة ،وحرمان الفلسطينيّني
من معظم الفرص للتعبئة االجتماعيّة ( )social mobilizationكما السياسيّة .مع ذلك ،أُتيحت
بعض الحريّات واملسارات الجديدة املحدودة للتقدم الفرديّ ألقليّة نخبويّة طاملا لم تتحدى الفوقيّة
اليهوديّة.74
ّ
التوسع املحدود جدا ً يف الحياة االقتصاديّة للفلسطينيني يف الداخل ،عىل شكل ظهور بعض
جاء هذا
الصناعات ذات رأس املال املنخفض يف مجاالت املواد الغذائية ومواد البناء ،والتي لم تملك البُنى
التحتية املالئمة للتوسع بسبب القيود عىل التصنيع والحيّز ،باإلضافة إىل بعض املصالح التجارية
التي ال تتعدى حدودها املستوى ّ
املحل للمجتمع ،ليبقى دائم االعتماد عىل االقتصاد اليهوديّ .75
أما عىل مستوى العمل السيايس يف الداخل ،فقد شهد تنوعا ً أكرب طوال فرتة الثمانينيات ،عىل ضوء
منجزات يوم األرض ،وأيضا ً بسبب الحدثني السياسيني األكرب ،وهما اجتياح لبنان عام ،1982
واالنتفاضة الفلسطينية األوىل عام  .1987يف نهاية الثمانينيات زاد التوازن بني التيارات السياسية
عىل حساب الحزب الشيوعي ،إذ تأسست كل من «اللجنة العليا ملتابعة الجماهري العربية يف إرسائيل»،
وظهرت تيارات سياسية قوميّة مثل «القائمة التقدميّة من أجل السالم» ،وتصاعدت قوّة تيار رافض
االنخراط بالعمليّة السياسية اإلرسائيليّة ممثّالً بحركة «أبناء البلد» و«الحركة اإلسالميّة».76
مع حلول االنتفاضة األوىل كان الفلسطينيّون يف الداخل يعانون يف كافة مناحي الحياة من الوضعيّة
الدونيّة التي تُلزمهم الدولة بها أمام األكثريّة املتفوقة ،وكان التمييز ضدّهم واضحا ً يف الشارع ،ويف
التعليمي،
التعامالت اليوميّة مع رجال الرشطة واألمن ،ويف السيطرة األمنية القاسية عىل جهازهم
ّ
واشرتاط الوالء ألنواع كثرية من العمل ،والتمييز يف األحكام القضائية الجنائية وغريها .ولكن
74
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صاحَ بَ هذه املكانة الدونيّة ّ
الشخيص لألفراد ،سوا ًء عىل الصعيد
تحس ٌن طفيف عىل مستوى النجاح
ّ
ّ
وخاص ًة لدى املستقلني وأصحاب رؤوس األموال الصغرية.77
املهني،
التعليمي أو
ّ
ّ
الفلسطيني يف الداخل .فمع
بالتوازي مع ذلك ،شهدت تلك الفرتة انتعاشا ً يف العمل
السيايس واألهيل ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،وفازت الحركة اإلسالميّة برئاسة عدّة
بداية التسعينيات بدأ يرتفع التأييد للعمل والفكر
ّ
ً
ٍ
ٍ
ناحية
ناحية وعىل وكالء األحزاب الصهيونيّة من
متفوقة عىل الحزب الشيوعّ ي من
مجالس محليّة،
أخرىّ .
عب هذا الصعود للحركة اإلسالميّة ليس فقط عن تصاعد التديّن يف املجتمع ،وإنّما أيضا ً عن
تصاعد مالمح الهويّة الفلسطينيّة لدى أفراده .وازدادت قوّة الحركة اإلسالميّة حتى انقسامها إىل
شق يرتشح للكنيستٍّ ،
ٍّ
وشق آخر رفض االعرتاف بالعملية السياسية االستعماريّة ورأى قوّة املجتمع
الذاتي.78
يف التنظيم
ّ
كحزب ذي أجند ٍة قوميّة
الديمقراطي»
الوطني
تزامن تعزز الروح الوطنيّة مع تأسيس «التجمّ ع
ّ
ّ
ٍ
ينافس يف الكنيست ،ولكن مع طرح يتحدى الجوهر اإلثني للدولة .شهدت هذه الفرتة أيضاً ،ازدها َر
الفلسطيني ،مع نشوء عرشات املؤسسات والجمعيات الحقوقيّة والثقافيّة والنسويّة يف
العمل األهيل ّ
ِ
ّ
حقوقي وبعضها اآلخر حاول ملء الفراغ الذي أحدثته الدولة يف خدماتها الشحيحة
الداخل ،بعضها
ّ
الفلسطيني .باإلضافة إىل العديد من املبادرات السياسيّة املجتمعيّة ،مثل إطالق سلسلة
للمجتمع
ّ
حزبي متعدّدة.79
سيايس ال
نضال
«مسريات العودة» للقرى املهجّ رة وأنماط
ّ
ٍ
ّ
خالل تلك الفرتة ،ازدادت عدائية املجتمع اليهوديّ لفلسطينيي الداخل ،وبدأت الساحة اإلرسائيليّة
تشهد انزياحا ً أكرب نحو اليمني ،خصوصا ً مع ظهور ٍ
فئة سياسي ٍّة استيطانيّة أكثر وضوحا ً يف
التعبري عن تطرفها .كانت السلطة االستعماريّة يف غاية الوضوح يف موضوع رغبتها يف «تهويد»
االستيطاني فيه،
الجليل ،وكانت «مديرية أرايض إرسائيل» تعمل بكفاءة أكرب عىل دعم التوسع
ّ
مقابل التضييق عىل القرى والبلدات الفلسطينيّة التي بدأت تزداد كثافتها السكانية وتتحوّل ملعازل

77
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مكت ّ
ٍ
ظة ّ
وخدمات قليلة جدا ً (وهو ما يستمر حتى يومنا هذا).80
بالسكان مع موارد
حافظت هذه السياسات أيضا ً عىل منع الفلسطينيني من حشد القدرة االقتصاديّة لتطوير بلداتهم
بمعزل عن الدولة ،فمثالً يف مطلع التسعينيات لم تقدّم إرسائيل ملواطنيها الفلسطينيّني الذين
ألغراض مثل
باتوا يش ّكلون نحو  18%من مجمل عدد الس ّكان ،سوى  0.15%من أرايض الدولة
ٍ
الصناعي والتجاريّ واإلسكان العام .طوال التسعينيات ،كان يمكن للفلسطيني يف الداخل
التطوير
ّ
أن يلحظ بسهولة كيف كانت الدولة تقدّم التسهيالت والعطاءات ملجتمع املستوطنني واملهاجرين
الجدد ،وكيف كانت مستوطناتهم تتوسع طوال الوقت مقابل التضييقات الخانقة عىل مجتمعه .يف
جب الفلسطينيون عىل بنائها عىل ضوء عدم
تلك الفرتة أيضا ً تصاعدت سياسة هدم املنازل التي أ ُ ِ َ
81

توسيع مسطحات بلداتهم وتضييق الخناق عليها

الصهيوني أق ّل وضوحا ً بما يتعلق
مع نهاية األلفية املاضية ،أصبحت الفروقات بني اليمني واليسار
ّ
بالفلسطينيني يف كافة أماكن تواجدهم ،ومع تعاظم قوة اليمني الفايش ممثّالً بالتيار االستيطاني
يف املناطق املحتلة عام  1967وحلفائهم من «القادمني الجدد» من دول االتحاد السوفيتي سابقاً،

جرت عمليّة ضمنيّة إلعادة إنتاج الهويّة اإلرسائيلية والعداء لفلسطينيي الداخل .انترش الخطاب
العنرصي يف اإلعالمُ ،
كخطر ديمغرايف ّ يُهدّد «نقاء» الدّولة اليهوديّة.
وصوّر الفلسطيني يف الداخل
ٍ
ومع تفاقم العنرصية واشتداد األزمة يف املجتمع الفلسطيني ،كان الغضب يرتاكم شيئا ً فشيئا ً

وصوال ً إىل االنفجار مع مطلع األلفية الثالثة.82

80
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االنتفاضة الثانية :التأسيس لمرحلة جديدة من الضبط
يف  28أيلول عام  ،2000أدى اقتحام عضو الكنيست أريئيل شارون باحات املسجد األقىص ،إىل
غضب عار ٍم يف كل زاوية يف فلسطني التاريخيّة ،لتتفجر االنتفاضة الثانية مشك ّلة منعطفا ً تاريخيّا ً
ٍ
يف مسار الفلسطينيني عامة ،وفلسطينيي الداخل خاصة .فقد التحم فلسطينيو الداخل مع أبناء

شعبهم منتفضني ضد ممارسات االستعمار اإلرسائييل.
الحي واملطاطي وقنابل الغاز ،ليسقط
استقبلت قوات األمن اإلرسائيلية املتظاهرين بالرصاص
ّ
ثالثة عرش شهيدا ً فيما عرف الحقا ً بـ«هبّة أكتوبر» .83ش ّكلت الهبّة صدمة كبرية لصانعي القرار
يف إرسائيل ،فمنذ يوم األرض عام  1976لم تشهد البالد ه ّزة بالزخم الذي نزل به الشباب للشارع
عام  .2000وكان حجم الصدمة كبريا ً إىل درجة أنهم بدأوا فورا ً بالعمل عىل محاولة لفهم -ظاهريا ً
عىل األقل -أسباب الهبة و ُ
طرق تفاديها يف املستقبل.

شهدت سنوات االنتفاضة وباألخص السنوات التي تلتها تصاعدا ً يف مستوى الخطاب العدائي
ّ
خاصة ،وتصاعدت السياسات
والعنرصي اإلرسائييل ضد الفلسطينيني عامة ،وفلسطينيي الداخل
والقوانني القمعية االستعمارية والتحريض العنرصي تجاه فلسطينيي الداخل .يف املقابل ،ازدادت
وترية ترصيحات صادرة عن مسؤولني ومثقفني إرسائيليني ،حول أهميّة االستثمار االقتصادي يف
البلدات العربية من أجل احتواء املجتمع ومنع أي انفجار كالذي حصل يف الهبّة .ولهذا أصداء
مستم ّرة عىل مستوى السياسات ،إذ بدأ وضع خ ّ
طة حكومية اقتصادية تلو األخرى لتعميق إدماج
فلسطينيي الداخل يف السوق اإلرسائيلية ،والتي كانت تمر يف معظمها عىل شكل ميزانيات متواضعة
للسلطات املحليّة العربية ،لكن مع الحفاظ عىل هامشيّتها وعدم القدرة عىل ّ
للغاية ّ
توسعها ومنعها
من تطوير مكامن اقتصاد محيل قوي.
ش ّكلت االنتفاضة الثانية اللبنة األساسية للمرحلة التي تلتها يف كيفية تعامل إرسائيل ،كمنظومة،
مع فلسطينيي الداخل ،والتي تستمر حتى يومنا هذا .وتتخذ هذه املعاملة ،مسارين متوازيني ،إذ
من ناحية ،صعّ دت إرسائيل القمع السيايس ،والذي شمل يف السنوات األخرية قوانني استعمارية
83
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السيايس مثل
مثل اقرتاح قانون «برافر» ،وسياسات عدائية مثل هدم البيوت ومالحقة النشاط
ّ
إخراج الحركة اإلسالميّة يف ّ
شقها الشمايل ّ عن القانون .وأما عىل الناحية األخرى ،فتنتهج االحتواء
االقتصاديّ  ،والذي يرتجم بزيادة الفرص للنجاح الفردي سواء عىل مستوى الخطاب أو عىل مستوى
السياسات االقتصادية ،وإيهام املجتمع بالرغبة يف تحسني حاله من خالل الخطط االقتصادية
الحكومية مثل خطة «.»922
تنتسب هذه السياسات إىل جذور قديمة يف الرؤية الصهيونية لفلسطينيي الداخل .لكنّها تع ّززت
وحملت طابعا ً أكثر حدة وتصعيدا ً منذ انتهاء االنتفاضة الثانية ،أي بعد العام  .2004ويعود ذلك
إىل سببني بنيويّني مركزيني :األوّل ،ضبط وسيطرة الفلسطينيني وحسم موضوع هوية إرسائيل
ّ
خاصة عىل ضوء موقفهم يف االنتفاضة
اليهودية وإغالق ملف الحقوق القومية لفلسطينيي الداخل،
الثانية .والثاني ،متع ّلق بعوملة االقتصاد اإلرسائييل وتحوّله نحو النيوليربالية ،وبالتايل ازدياد أهميّة
فلسطينيي الداخل بوصفهم أيدي عاملة وفتح أسواق جديدة لديهم.

السيايس
املسار األول  -القمع
ّ
توصيات لجنتي «أور» و«البيد»
يف ردّة فعلها األوليّة عىل أحداث االنتفاضة الثانية يف الداخل (هبّة أكتوبر) ،ش ّكلت الحكومة
ّ
لتقص الحقائق حولها ،ويف األول
تحقيق رسميّة برئاسة القايض ثيئودور أور
اإلرسائيلية لجنة
ٍ
من أيلول عام  ،2003أصدرت اللجنة تقريرها حول الهبّة .يُمكن تلخيص أهم نتائج التقرير عىل
السيايس ،بأنّه حمّ ل القياد َة الوطنيّة واإلسالمي َّة (وبشكل عيني ،د .عزمي بشارة والشيخ
املستوى
ّ

رائد صالح وعضو الكنيست السابق عبد املالك دهامشة) مسؤولية الهبّة ،واتهمهم بـ«تحريض»
الشباب عىل العنف واالنتفاض .باإلضافة إىل ّ
أن اللجنة اعرتفت -بشكل محدود جداً -بالتمييز
ّ
وخاصة عىل املستوى االقتصاديّ  ،لتعتربه أحد
الذي تع ّرض له الفلسطينيون عىل مدار العقود،
أهم مُسببات الهبّة ،كما أ ّكدت اللجنة عىل أهميّة أن تقوم الدولة بخطوات لـ«تقريب» الشباب
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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والديني.84
القومي
الفلسطينيني لها وإبعادهم عن أشكال االنتماء
ّ
ّ
ً
لجنة وزاري ًّة لدراسة تنفيذها،
تبنّت حكومة أريئيل شارون «بشكل مبدئي» التوصيات ،وش ّكلت
ّ
للتنصل من بعض
عُ ِر َفت باسم «لجنة البيد» ،قاطعتها قيادة فلسطينيي الداخل ،باعتبارها خطو ًة

االستنتاجات «الجيّدة» للجنة أور ،مثل االعرتاف بالتمييز املنهجي تجاه الفلسطينيني ،وانتقاد
الرشطة الستعمالها العنف املفرط ملواجهة املظاهرات .85وبالفعل ،تمركزت توصيات لجنة البيد
الصادرة يف حزيران  ،2004حول آليات ضبط فلسطينيي الداخل أمنيّا ً واقتصاديّاً.
كان عىل رأس هذه التوصيات ،86إقامة قسم اسرتاتيجي يف وزارة األمن الداخيل متع ّلق بفلسطينيّي
الداخل؛ تقسيم العمل بني جهاز األمن الداخيل الـ«شاباك» والرشطة بما يتع ّلق بـ«أعمال الشغب»،
إقامة سلطة لتطوير األقليات ،ودمج الفلسطينيني فيما يسمّ ى بـ«الخدمة املدنية».
تش ّكل توصيات لجنة البيد حجر زاوية مهم جدا ً لفهم املنطق السائد لدى الجهات الحكومية،
ّ
يخص فلسطينيي الداخل،
ويمكن اعتبارها مدخالً للسياسات التي ستُتّبع يف السنوات الالحقة بما

وبالتحديد فيما يتع ّلق بمنطق الضبط االستعماري .عىل سبيل املثال ،يهدف مرشوع الخدمة
املدنيّة الذي طرحته اللجنة ،إىل أرسلة الشباب الفلسطينيني من خالل دمجهم يف منظومة «تطوّ ع»
«أمني» ،يهد ُ
تبدو «مدنيّة»ّ ،إل ّ
النفيس بني الشباب الفلسطينيّني
ِف إىل إذابة الحاجز
أن جوهرها
ّ
ّ
واملؤسسة األمنيّة ،ومن ث ّم تجنيدهم لها باإلضافة إىل ممارسة خطاب ربط الحقوق بالواجبات.87
وتهدف إقامة «سلطة التطوير» لتعزيز القضايا املدنيّة عىل حساب القضايا الوطنيّة ،وبناء رشاكات
مع قيادات فلسطينيّة «معتدلة».
تتناسب توصيات لجنة أور مع التوصيات األمنيّة الداخليّة لجهاز الـ«شاباك» .إذ واكب رؤساء
األجهزة األمنية عىل تقديم توصيات للحكومات املتعاقبة ،حول رضورة االستثمار االقتصادي يف
املجتمع الفلسطيني يف الداخل ،من أجل محارصة الصوت الوطني ،وزيادة عمليّة األرسلة واالندماج
84
85
86
87
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يف املجتمع اإلرسائييل ،عىل أساس التمييز العرقي .88أ ّكد الباحثان كتسري وياشيف وجود إجماع
بني رؤساء الـ«شاباك» حول أهمية االستثمار يف البلدات العربية من أجل تعزيز عملية األرسلة (أو
«تعزيز التضامن مع الدولة» بكلمات الباحثني) .89وهو ما ورد أيضا ً عىل لسان أحد القضاة الثالث
يف «لجنة أور» ،والذي قال يف محارضة له« :الجهات األمنية املختلفة كانت تعلم بهذا الخطر ورأوا
بالتمييز والحرمان قنبلة موقوتة .لقد ح ّذروا منها أكثر من مرة أمام رؤساء حكومات إرسائيل عىل
مر السنوات».90
التحوّالت يف املجتمع الفلسطيني
واإلسالمي يف الداخل ،وأصبح أكثر تحديا ً ملنظومة الدولة والفوقية
الوطني
تعاظمت قوّة الصوت
ّ
ّ
اليهوديّة التي تعترب أساسها .وظهر ذلك يف تزايد قوّة الحركة اإلسالمية (الشق الشمايل) والتجمع
الوطني الديمقراطي ،وباإلمكان رصده أيضا ً يف تصاعد سقف الخطاب السيايس الذي طرحته
مجمل أحزاب فلسطينيي الداخل وجمعيّات املجتمع املدني ،باإلضافة للرتاجع املستمر يف نسبة
االنتساب والتصويت لألحزاب الصهيونية .بالتوازي مع تصاعد هذا الخطاب ،تصاعدت أيضا ً نربة
املالحقة للقوى الوطنية واإلسالمية؛ فمثالً ،بدأت محاوالت شطب التجمع الوطني الديمقراطي عام
 ،2003وبدأ تداول فكرة حظر الحركة اإلسالمية بج ّديّة مع السنوات األوىل لالنتفاضة الثانية ،فبعد
تنظيم الحركة املهرجان السنوي «األقىص يف خطر» يف أيلول عام  ،2002نرشت صحيفة «هآرتس»
تقريرا ً جاء فيه ّ
أن حظر الحركة بدأ يحظى بدعم الـ«شاباك» ،بعد أن حُ ِص الدعم يف السابق لهذه
الفكرة لدى قيادات اليمني املتطرف.91
السيايس يف العقد األول لأللفية ،باإلمكان اإلشارة إىل وثائق التصوّر
دليل آخر عىل زخم املشهد
ّ
يف ٍ
88
89
90
91

Pappé, I. (2011). The Forgotten Palestinians: A History of the Palestinians in Israel. United Kingdom: Yale
.University Press
ارلوزوروف ،مرياف« .)11.06.2013( .عرب إرسائيل يعيشون يف جيتوهات جغرافية واقتصادية  -يجب بناء بلدات جديدة لهم» .دي
ماركر( .بالعربيّة) .مستقى منhttps://www.themarker.com/career/1.2043121:
خطيب ،هاشم« .)2007( .العرب يف إرسائيل  -ثالث سنوات لنرش توصيات لجنة أور» .تل أبيب :كونراد ،جامعة تل أبيب.
ديان ،أرييه .)02.10.2002( .إخراج الحركة اإلسالمية عن القانون معناه دفعها إىل أيدي حماس .هآرتس( .بالعربية) .مستقى من:
https://www.haaretz.co.il/misc/1.828807
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املستقبيل «التصور املستقبيل للعرب الفلسطينيني يف إرسائيل» الصادر عن لجنة املتابعة العليا،
ومرشوع «الدستور الديمقراطي» الصادر عن مركز عدالة ،و«وثيقة حيفا» الصادرة عن مركز
مدى للدراسات التطبيقية االجتماعية ،ووثيقة «العرش نقاط» الصادرة عن مركز مساواة ،باعتبارها
ٍ
جهات سياسي ٍّة ومجتمعيّة واسعة ومتنوعة.
السيايس لتلك الفرتة ،إذ صدرت عن
تعبريا ً عن الخطاب
ّ
ً
معارضة
طالبت مجمل الوثائق بالحقوق الجماعيّة والفرديّة للفلسطينيني بالداخل ،وأظهَ ر بعضها
أوضح لطبيعة الدولة اإلثنية.
مع أن ّ
السلطات اإلرسائيلية لم تتخذ إجراءات فعلية يف قمع هذه املبادرات ،إال أنّها لم تمر مرور
الكرام ،ففي آذار  2007يف اجتماع بني رئيس الحكومة آنذاك إيهود أوملرت ،ورئيس الـ«شاباك»
يوفال ديسكني حول هذه الوثائق ،قال األخري ّ
إن فلسطينيي الداخل يشكلون «خطرا ً اسرتاتيجياً»
عىل إرسائيل .92أرسلت صحيفة فصل املقال رسالة احتجاج عىل ترصيح ديسكن ملكتب رئيس
الحكومة أوملرت ،الذي أجاب ّ
أن الـ«شاباك» سيمنع نشاط جهات معنية باملس يف الطابع اليهودي
والديمقراطي لدولة إرسائيل ،حتى لو كان عملهم قانونياً» .93ودعم املستشار القضائي للحكومة
موقف رئيس الـ«شاباك».94
يف حني لم يتّخذ ال ّرد عىل هذه الوثائق طابعا ً مبارشاً ،ولكن الروح العامة الستجابة إرسائيل للمشهد
ّ
املتغي لدى فلسطينيي الداخل تمثلت بتصاعد سياسات القمع واإلقصاء لفلسطينيي
السيايس
الداخل يف السنوات األخرية ،واتخذت أشكاال ً عدّة؛ مخططات وقرارات حكومية وترصيحات
تحريضيّة دمويّة وقوانني عنرصية وغريها.
يومي،
بشكل
عىل مستوى الترصيحات ،أصبحت قيادات اليمني تح ّرض بشكل أسبوعي ،وأحيانا
ٍ
ّ
ّ
خاصة ،لدرجة أن مجموعة مؤسسات بحثية فلسطينيّة
عىل الفلسطينيني عامّ ًة وفلسطينيّي الداخل
92
93
94
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خصصت مشاريع لرصد هذه الترصيحات .95ومن الالفت َّ
أن الترصيحات التحريضيّة املبارشة،
التي كان يستعملها يف السابق اليمني املتطرف ،أصبحت الخطاب السائد للحكومة اإلرسائيلية ،وعىل
رأسها بنيامني نتنياهو الذي صار يبني حمالتِه االنتخابيّة عىل التحريض عىل فلسطينيي الداخل.
ازدادت القوانني ومشاريع القوانني العنرصيّة املجحفة بحق الفلسطينيّني ،واتخذت أشكاال ً مختلفة.
عىل سبيل املثال ،رصد مركز «عدالة» يف ثالثة أعوام فقط ( 21 )2009-2012قانونا ً عنرصيّا ً سنّه
الكنيست ،وهو من الناحية العددية أعىل من عدد القوانني العنرصية التي سنّها الربملان منذ عام
.96 1977
من أهم هذه القوانني مثالً ،مرشوع قانون «برافر» ،الذي ُ
اقتح عام  ،2011وطرح تدمري عرشات
القرى غري املعرتف بها يف النقب وتهجري عرشات آالف املواطنني الفلسطينيني البدو ،ومصادرة
نحو  800ألف دونم من أراضيهم .عىل الرغم من أن السلطات سحبت مرشوع القانون عام 2013
بسبب االحتجاجات الواسعة ضدّهّ ،إل أن بنودا ً وتوصيات منه ن ُ ِّفذت وال تزال تُنفذ بمنهجية وهدوء

وبدون ضجة .وقانون «إبعاد النّواب» عام  2016الذي يسمح بإقصاء عضو كنيست من منصبه
بتهم مثل «التحريض عىل العنرصية» أو دعم الكفاح املسلح ضد االحتالل اإلرسائييل .كما ُ
اقتح
مرشوع قانون منع اآلذان عام  ،2017الذي حاول حظر رفع األذان عرب مكربات الصوت باملساجد.
وعىل رأس هذه القوانني ،جاء «قانون القومية» عام  2018ليؤسس لدونية الفلسطيني كمواطن يف
إطار دستوريّ يعترب إرسائيل ً
العرقي-
دولة قومي ًّة للشعب اليهودي ،ويضمن طابعَ ها
إرسائيل يف
ّ
ٍ
الديني ويُ َر ِّس ُخ اإلقصا َء والعنرصية بالقانون.
ّ

وأما يف الجانب املتع ّلق بالسياسات ،فتربز املالحقة السياسية للحركات والشخصيات القياديّة
الفلسطينيّة ،التي وصلت ذروتها يف إخراج الحركة اإلسالميّة (الشق الشمايل) عن القانون عام
 ،2015ومالحقة قياداتها وحبسهم املرة تلو األخرى .كما برز تصاعد سياسة هدم البيوت وتضييق
الحيّز عىل فلسطينيّي الداخل .ومما يربز يف هذا السياق هو قيام السلطات اإلرسائيليّة بهدم آالف
95
96

أنظر\ي ً
مثال ،تقارير مركز «مدار» https://bit.ly/3MqHu0d :ومؤسسة «إعالم»http://www.ilam-center.org/items. :
aspx?catid=22
عدالة .القوانني التمييزية يف إرسائيل .مستقى منhttps://www.adalah.org/he/law/index :
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املنازل يف العام الواحد ،وبالتحديد يف منطقة النقب التي تواجه سياسات هدم وترحيل مستمرة،
إذ هدمت الرشطة اإلرسائيلية ،عىل سبيل املثال يف عام  2018وحده  2775منزال ً تعود لعائالت
فلسطينيّة.97

املسار الثاني – سياسات االحتواء االقتصاديّ
ُ
السيايس ،تصاعَ دَت أيضا ً
بخطاب
سياسة االحتواء االقتصادي ،والتي تمثّلت
يف مقابل تصاعد القمع
ّ
ٍ
رسمي يُعيل الفردانيّة وتقدّم الفلسطينيّني كأفرادٍ يف السوق اإلرسائيلية ،واملشهد االجتماعي
سيايس
ٍّ
ّ
واإلسالمي.
الوطني
اإلرسائييل ،عىل حساب التنازل عن الخطاب
ّ
ّ
مؤرش لكيفية عملهما سوياً ،بادر
السيايس واالحتواء االقتصاديّ  ،ويف
تزامن مُثري بني القمع
يف
ّ
ٍ
ٍ
درايس حول قضايا الحقوق
أوملرت يف أيّار  2007بعد اإلعالن عن «وثائق التصور املستقبيل» ليو ٍم
ٍّ
املدنيّة يف «املركز اإلرسائييل للديمقراطية» ،شاركت فيه قوى فلسطينيّة «معتدلة» ،98يف تحديد
واضح إىل ّ
أن النقاش الوحيد حول مكانة فلسطينيي الداخل هو مجال امليزانيات وهمّ هم املعييش.
حول ذلك اللقاء ،يقول الباحث اإلرسائييل دورون ماتسا:
«تم تقليص حدود النقاش وتم تحديد حضور املثقفني الحاملني للتصورات املستقبلية ،وقاموا
بإنشاء إطار مفاهيمي جديد إلدارة منظومة العالقات مع األقلية العربية .هذه مبنيّة أقل عىل فكرة
تطوير املساواة ،بل عىل فكرة االحتواء أو انخراط املجتمع العربي يف اقتصاد الدولة ]..[ .بكلمات
أخرى ،كانت هذه محاولة إعطاء مقابل مادّي يف املجتمع العربي مثل وظائف يف النظام اإلرسائييل
وإمكانية لتحقيق الذات عىل أساس فرداني ،مقابل تغييب التط ّلعات القومية».99
من الالفت ّ
أن هذا التوجّ ه أصبحَ مُجمَ عا ً عليه يف طريف الحلبة السياسيّة يف إرسائيل .فنرى عىل الجانب
97
98
99
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اليميني ّ
أن من يقود التّحريض عىل املواطنني العرب وخطابهم الوطني ،رئيس الوزراء السابق
بنيامني نتنياهو ،يشجّ عهم عىل االندماج من خالل النّجاح الشخيص – إذ قال يف فيديو موجّ ه:
ٍ
إلنجازات مُبهرة – قضاة يف املحكمة العليا،
«أكثر من  20%من مواطنينا هم عرب .أنتم وصلتم
أعضاء كنيست ،كتاب معروفون ،أطباء ،صيادلة ،مبادرون ،أصحاب رشكات يف مجال الهايتك .أنا
فخور بالدور الذي تقومون به يف نجاح إرسائيل .وأنا أريد ان تقوموا بدور أكرب أيضاً» .100وأما عىل

أن قادتَه شديدو الوضوح بذلك أيضاً .تقول مثالً
فنج ُد َّ
الجانب املقابل املسمى باليسار أو الوسطِ ،

وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني يف مؤتمر هرتسليا للعام « :2003أنا أريد أن تكون إرسائيل
بيتا ً لعرب إرسائيل ،لكنها ال يمكن أن تكون بيتهم القومي».101
ّ
ملخص الخطط الحكومية االقتصادية منذ العام 2000
العربي واملجتمع اليهوديّ أُق ّرت
كجزء من سياسات الضبط ،وتحت شعار س ّد الفجوات بني املجتمع
ّ
ً
الفلسطيني يف
مستهدفة مجاالت عدة يف املجتمع
منذ عام  2000عدّة خطط حكوميّة اقتصاديّة،
ّ
الداخل ،عىل رأسها «تطوير» التشغيل والتعليم.
ً
خطة
لم ت َكد هبة أكتوبر تهدأ حتى أق ّرت حكومة إيهود باراك ،يف تاريخ  22ترشين األول ،2000
لعدّة سنوات بمقدار  4مليار شيكل .ويف أيلول  2003أقرت حكومة شارون خطة خماسية بحجم
ّ
خاصة لـ«بدو الشمال»
مليار شيكل (القرار رقم  ،)881ويف كانون الثاني  2004أقرت خطة
بقيمة  172مليون شيكل (القرار رقم  ،)1403وأخرى خاصة يف النقب أقرت يف آب  2005بقيمة
 388مليون شيكل (القرار رقم .102)3956
يف عام  2007أقيمت سلطة «التطوير االقتصادي للوسط العربي ،الدرزي ،الرشكيس» ،عىل أثر
التوصية املبارشة للجنة البيد ،وتم اعتمادها كهيئة «للتنسيق والتكامل والتفكري واملتابعة فيما
 100واينت .)26.07.16( .نتنياهو نرش فيديو للعرب :كونوا جزء من املجتمع اإلرسائييل .مستقى منhttps://www.ynet.co.il/ :
articles/0,7340,L-4833185,00.html
 101مبادرات ابراهيم .)2013( .املجلد املعلوماتي  -املجتمع العربي يف إرسائيل .الجزء السابع :مكانة األقلية العربية( .بالعربية).
 102كسري ،نيتسا؛ تسور-شاي ،أساف .)2016( .كشف حالة  -التطوير االقتصادي :املجتمع العربي ،الدرزي والرشكيس .جفعات
حفيفا.
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يخص مجمل اإلجراءات الحكومية الرامية إىل دفع السكان العرب والدروز والرشكس قدما ً يف املجال
االقتصادي» .103أرشفت ّ
السلطة عىل معظم الخطط واملبادرات االقتصاديّة الصادرة عن الحكومة
اإلرسائيليّة ،وبادرت ملجموعة من املؤتمرات والندوات.
صاغت سلطة التطوير الخ ّ
طة  1539وأرشفت عىل تنفيذها بالتعاون مع الوزارات املختلفة ،بعد
ان أق ّرتها الحكومة اإلرسائيلية يف آذار  2010ملدة  5سنوات .تر ّكزت الخ ّ
طة يف أربع مجاالت لخلق
مح ّركات تنمية وتشجيع فرص اقتصادية ،يف  13بلدا ً عربياً .شكل حجم الخ ّ
طة  800مليون شيكل،
وبحسب تقرير مراقب الدولة ،تم استغالل  64%من امليزانية فقط.104
أقرت الحكومة «خطة خماسية لتطوير بلدات بدو الشمال» ،لتشمل  21بلدة وتصل ميزانيتها
حوايل  350مليون شيكل .كما أقرت «خطة لتطوير النمو االقتصادي للسكان البدو» ،وهدفها
املعلن هو تطوير التشغيل والتعليم ،وتصل ميزانيتها حوايل  1.26مليار شيكل.
اتخذت الحكومة اإلرسائيلية عىل ضوء تقرير «لجنة تراختنربغ» التي أقيمت يف أعقاب االحتجاجات
حول الظروف املعيشية يف إرسائيل يف صيف  2011خطة سمتها «خطوات مكمّ لة» .تخصصت
الخ ّ
طة بـ«إزالة الحواجز» أمام تشغيل فلسطينيي الداخل ،ووصلت ميزانيتها  730مليون شيكل.
بالتايل وصل حجم امليزانيات املخصصة للمجتمع الفلسطيني يف الداخل يف سنوات  2010إىل 2015
حوايل  3.7مليار شيكل.105
تعترب الخطة الخماسية لألعوام ( 2016-2020قرار  )922األهم بني جميع الخطط ،باعتبارها
أكرب خ ّ
طة من الناحية املالية ( 11-15مليار شيكل) ،وباعتبار أن اتخاذها تم بالتشاور والتفاوض
مع القائمة املشرتكة ولجنة رؤساء السلطات املحلية العربية .من املهم اإلشارة إىل ّ
أن هذه األرقام
هي األرقام ا ُملق ّرة فقطّ ،
وأن نسبة تنفيذ الخطط وإيصال امليزانيات ال يتجاوز  50-70%بحسب
مجموعة من املصادر.106
103
104
105
106
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http://www.pmo.gov.il/ARAB/BRANCHESANDUNITS/Pages/ecoAR1.aspx
مراقب الدولة .)2016( .تقرير سنوي 66ج لعام  2012ولحسابات سنة األموال  .2011القدس( .بالعربية) .ص .24
املصدر السابق .ص.8 .
مثالِ ،صُ َ
ً
ف من الخطة الحكومية  62% - 922فقط من املبلغ .مصدر :موقع الكنيست .)2021( .الخطة الخماسية لالستثمار
يف الوسط العربي  :922حوايل ُ 90%خ ّ
صصت  -فقط  62%نُفذت .مستقى منhttps://main.knesset.gov.il/Activity/ :
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تأثري التحوّل يف االقتصاد اإلرسائييل
تناسبت الرغبة يف االحتواء االقتصاديّ مع التحوّالت عىل املستوى االقتصادي اإلرسائييل ،إذ أثّر
التحوّل نحو االقتصاد النيوليربايل يف رؤية فلسطينيي الداخل كـ»مح ّرك اقتصادي» ،يف السوق
نجد مثالً أبحاثا ً صادرة عن مؤسسات إرسائيلية رسميّة يف العقد األول لأللفيّة تشري
اإلرسائيليةِ .

إىل أهميّة زيادة نسبة التشغيل لدى فلسطينيي الداخل ملا يف ذلك من مصلحة لالقتصاد اإلرسائييل،
وعىل رأسها أبحاث برعاية البنك املركزي اإلرسائييل ،تر ّكزت بشكل خاص حول موضوع «التشغيل»
و«العمل».107
تر ّكز بعض هذه األبحاث عىل موضوع النساء الفلسطينيّات (من الداخل) يف سوق العمل اإلرسائيلية.
يظهر أحدها أنّه بالرغم من ارتفاع نسبة النساء الفلسطينيات العامالت من  10%عام  1970إىل
 20%عام  ،2010تبقى هذه النسبة متدنّية جدا ً إذا ما قورنت بنسبة عمل الرجال الفلسطينيني

ونسبة عمل النساء والرجال اليهود .108كما يشري الباحثان يشيف وكسري ،فإن هذا الوضع ال يرض
بفلسطينيي الداخل فقط ،بل باالقتصاد اإلرسائييل ككل .واقرتحا اتخاذ سياسات تع ّزز مشاركة
النساء الفلسطينيّات يف سوق العمل.109
ومن الالفت ّ
أن الباحثني أجروا محاكاة إلمكانية ارتفاع نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات يف
سوق العمل (إذا ما اتخذت الحكومة اإلرسائيلية سياسات مشجّ عة لذلك) ،والفائدة التي من شأنها
أن تعود عىل االقتصاد اإلرسائييل إذا ما ارتفعت هذه النسبة .بناء عىل النتائج خلص الباحثان إىل
ّ
إدخالهن
أن بطالة النساء الفلسطينيات تك ّلف الدولة سنويّاً 1.6 ،مليار شيكل ،وأن االستثمار يف
لسوق العمل ال يق ّلص فقط اإلنفاق عىل البطالة ،بل يصبّ
مبارش يف مصلحة االقتصاد.110
بشكل
ٍ
ٍ
بحث آخر ن ُ ِش يف حزيران  2010يف إطار «منتدى قيساريا للسياسات االقتصادية القومية» ،قدّر
أن انتهاز الفرصة يف تعزيز قوّة العمل العربيّة من شأنه تحقيق إضافة  31مليار شيكل يف السنة
107
108
109
110

committees/ArabSociety/News/Pages/pr_210621.aspx
ً
مثال :يشيف ،عريان؛ كسري ،نيتسانا .)2009( .أنماط اشرتاك عرب إرسائيل يف سوق العمل .القدس :بنك إرسائيل.
يشيف ،عريان؛ كسري ،نيتسانا .)2012( .نساء عربيات يف سوق العمل يف إرسائيل :خصائص وسياسات .القدس :بنك إرسائيل.
املصدر السابق ،ص .29
املصدر السابق.
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لالقتصاد اإلرسائييل ّ.111
كما صدر تقرير هام يف هذا السياق عن «اللجنة لدراسة سياسات التشغيل يف إرسائيل» ،والتي
عيّنها وزير االقتصاد يف حينه فؤاد بن إليعزر ،وترأسها نائب محافظ بنك إرسائيل ،و ُك ّلفت ببناء
ٍ
سياسات حكوميّة لتشجيع التشغيل ،وعرفت بـ«لجنة إكشطني» .فيما يخص املجتمع الفلسطيني
يف الداخل ،وضعت اللجنة أهدافا ً لرفع نسب تشغيل الرجال الفلسطينيّني يف الفئة العمرية 25-64

عاما ً إىل  78%بحلول يف عام  ،2020ورفع نسبة تشغيل النساء من نفس الجيل إىل  .41%وكذلك
رفع نسبة تشغيل الرجال من الفئة العمرية  20-24عاما ً إىل  65%بحلول عام  ،2020والنساء
إىل .112 42%
جدول ( – )1أهداف التشغيل التي وضعها تقرير لجنة إكشطني
الرجال الفلسطينيون بني أجيال 64-25
النساء الفلسطينيات بني أجيال 64-25
الرجال الفلسطينيون بني أجيال 24-20
النساء الفلسطينيات بني أجيال 24-20

الوضع يف عام 2008
74.1%
23.4%
61%
20.2%

الهدف لعام 2020
78%
41%
65%
42%

يف عام  2010انضمّ ت إرسائيل ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( .)OECDتضع املن ّ
ظمة
رشوطا ً للدول لدخولها ،وتصدر تقارير تقيّم عمل الحكومات بمواضيع مختلفة ،بما فيها مستوى
«املساواة» و«التمييز» يف هذه الدول.
حثّت املن ّ
ظمة إرسائيل ،قبل وبعد حصولها عىل العضوية فيها ،عىل اتخاذ خطوات لتقليص البطالة
عند فلسطينيي الداخل .أحد التقارير التي نُرشت قبل دخول إرسائيل للمن ّ
ظمة بعدة أشهر ،تحت
عنوان «املسح االقتصادي إلرسائيل ومراجعة سوق العمل والسياسات االجتماعيّة يف إرسائيل» أشار
 111جبارين وآخرون .)2010( .عمل العرب يف إرسائيل  -التحدي لالقتصاد اإلرسائييل .القدس :منتدى قيسارية واملركز اإلرسائييل
للديمقراطية.
 112وزارة الصناعة والتجارة والعمل .)2010( .لجنة دراسة سياسة التشغيل  -تقرير نهائي .القدس.
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إىل مؤرشات الفقر والالمساواة يف إرسائيل ،مشددا ً أنها إذا انضمت للمنظمة ستكون «الدولة األقل
مساواة واألكثر فقراً» .وضع التقرير رشطا ً للحكومة اإلرسائيلية أن تلتزم باتخاذ سياسات ج ّديّة
لتحسني اقتصاد فلسطينيّي الداخل واليهود املتدينني (الحريديم) ،باعتبارهم أضعف حلقتني يف
االقتصاد اإلرسائييل.113
أن أحد تقارير املن ّ
ولالستدالل عىل طريقة تأثري التقارير عىل متّخذي القرار ،نرى مثالً ّ
ظمة حول
مستوى الحوسبة يف املدارس ،أظهر َّ
أن إرسائيل تحتل املركز رقم  49بني  64دولة .114ما دفع لجنة
التعليم يف الكنيست إىل مناقشة هذا التقرير ،وعىل ضوئه ،طلبت من مركز أبحاث الكنيست تقديم
ّ
مفصلة حول املوضوع؛ أظهرت الدراسة سوء مستوى الحوسبة يف املدارس العربية ،وبرز
دراسة
فيه أن أسوأ مستوى حوسبة موجود يف  15بلدة عربية (باستثناء بلدة تل-موند).115
إىل جانب املسارات التي حصلت داخل أروقة النظام يف إرسائيلّ ،
ٍ
تحوّالت حدثت بموازاتها لدى
فإن
خطاب اقتصاديٍّ عند بعض أعضاء الكنيست،
الفلسطيني يف الداخل .فمن الالفت صعود
املجتمع
ّ
ٍ
وبعض من ّ
ٍ
صحف اقتصادي ٍّة ناطقة بالعربيّة والعربيّة .عقدت هذه
ظمات املجتمع املدني ولدى
نرشات متع ّل ً
ٍ
الفلسطيني يف الداخل،
قة باالقتصاد
املؤسسات الندوات ،واملؤتمرات ،وأصدرت
ّ
واضح سعيها للتأثري عىل السياسات االقتصاديّة.
بشكل
واستضافت سياسيني إرسائيليني ،وأعلنت
ٍ
ٍ

ملاذا ازداد الفلسطينيون فقرا ً بالرغم من الخطط االقتصاديّة؟
قبل اإلجابة عىل هذا السؤال من املهم اإلشارة إىل طبيعة الخطط االقتصاديّة تجاه فلسطينيّي
نجد ّ
أن املنطق النّاظم لها هو مصلحة االقتصاد اإلرسائييلّ ،أي
الداخل .عند البحث يف هذه الخططِ ،

ّ
أن أي استثمار يتم حسابه بمنطق العائد املاديّ عىل االقتصاد اإلرسائييلّ .تتمحور الخطط حول
زيادة نسبة التشغيل ،وبالتايل فإنّنا نجد يف هذه الخطط أن الرتكيز املركزيّ هو عىل أمور مثل:
.OECD (2010). OECD Reviews of Labour Market and Social Policies – Israel. Paris: OECD Publishing 113
 114فلمر ،تومر .)20.12.2010( .الحوسبة يف املدارس :إرسائيل بعيدة سنوات ضوئية عن الغرب .واينت .مستقاة منhttps://www. :
ynet.co.il/articles/0,7340,L-4001670,00.html
 115فورجن ،يوفال .)2010( .الحوسبة يف املدارس  -وصف حالة .القدس :مركز أبحاث الكنيست.
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زيادة مراكز التشغيل ،وزيادة املواصالت العامّ ة حتّى يتمكن أكثر عدد من العمّ ال للوصول ألماكن
العمل ،وزيادة امليزانيات للحضانات املدعومة حكوميّا ً حتّى تتم زيادة نسبة األمّ هات يف سوق العمل
وغريها.
تُحَ ّقق هذه الخطط أهدافا ً اقتصاديّة وقوميّة إرسائيلية ،فلو نظرنا إىل موضوع تشغيل النساء،
نجد ّ
أن النساء الالتي يتم تشغيلهن ال يحصلن بعدها عىل مخصصات تأمني مما يُعفي ميزانية
ِ
الدولة من تلك املسؤولية ،يف املقابل فإنّهم يبدأن بدفع الرضائب .كما ّ
أن تشغيل النساء يعني زيادة
ّ
قدراتهن عىل االستهالك (القدرة عىل االستهالك هي إحدى مؤرشات نجاح االقتصاد الرأسمايل).
ناحية ثالثة ،تتناسب زيادة التشغيل للنساء مع انخفاض معدّالت الوالدة وهو ما يحقق هدفا ً
ٍ
ومن
استعماريّا ً ديمغرافيّا ً إلرسائيل.116
لو ّ
حقيقي يف ظروف الفلسطينيني املعيشيّة لر ّكزت عىل مجاالت
تحسني
أن امليزانيّات هدفت إىل
ّ
ٍ

مثل الصحّ ة والرفاه االجتماعي والثقافة والرياضة وتطوير املناطق الصناعيّة العربيّة وغريها ،مما
يساهم يف إعطاء حلول جذريّة للفقر ولظواهر اجتماعيّة مثل العنف والجريمة.
نجد
ولإلجابة عىل السؤال أعاله ،أي ملاذا ازداد الفلسطينيّون فقرا ً بالرغم من الخطط االقتصاديّةِ ،
ّ
أن املستفيدين من الخطط االقتصاديّة ومجمل النظام االستعماريّ -النيوليربايل هي طبقة معيّنة
بشكل كبري .إذ تشري
من حملة الشهادات العليا التي يعتمد عليها النظام االقتصاديّ اإلرسائييل ّ
ٍ
املعطيات الرسمية إىل ّ
أن الفجوة بني األغنياء والفقراء يف املجتمع العربي تعمّ قت ،إذ ارتفعت الفجوة
بالدخل («הכנסה פנויה») بني طبقات العرب بنسبة  19%مقابل تعمقها بني طبقات اليهود

بنسبة  3%فقط.117
وتشري معطيات مؤسسة التأمني الوطني إىل ّ
أن نسبة الفقر عام  1990استقرت عىل  35%وارتفعت
بعد خمس وعرشين سنة إىل  50%يف عام ّ .2015
يفس عديدون هذا األمر بمجموعة كبرية من
 116هواري ،مريم .)23.02.2020( .هكذا قلصت إرسائيل معدالت الوالدة الفلسطينية .مرتاس .مستقاة من :هكذا قلصت“ إرسائيل”
معدالت الوالدة الفلسطينية | مرتاس) (metras.co
 117اندبلد ،مريي؛ دهان ،مومي .)2019( .لغز التصاعد يف الفقر عند العائالت العربية .بيطحون سوتسيايل ( .)107ص .57-25
(بالعربيّة).
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السياسات العنرصية والتمييزية التي تحِ د من فرص الفلسطينيني االقتصاديّة باملقارنة باليهود.
الفلسطيني ،وأدخلت
ويضاف لها ،السياسات الحكوميّة التي أضعفت طبقة الفقراء يف املجتمع
ّ
ط الفقر ،من خالل ما يُسمّ ى دولة «الرفاه االجتماعي» ،إذ ّ
آالف العائالت الجديدة إىل تحت خ ّ
توفر
هذه األخرية عطايا للطبقات الدُنيا اليهوديّة تساهم يف رفعها من تحت خط الفقر وال تقدّمها للفقراء
الفلسطينيني وتؤ ّزم مشاكلهم .118ومن هذه العطايا :مكافآت الجنود امل ُ ّرسحني ،ومخصصات
الناجني من املحرقة ،ومخصصات اليهود املتدينني الذين يتعلمون التوراة ،ومخصصات العائالت
ٍ
مخصصات للتأمني
الثكىل ،ومخصصات التقاعد «للمهاجرين» الجدد الذين لم يدفعوا من قبل أي
الوطني.119
فإن العنوان األسايس للعقود الثالث األخريةّ ،
وللتلخيص ّ
أن السياسات االستعمارية النيوليربالية،
ٍ
ملحوظ عند اليهود ،كما عمّ قت الفجوة بني الطبقات داخل
بشكل
تزده
ٍ
زادت الفقر عند العرب ولم ِ
ٌ
مجموعة محدود ٌة من الناس من هذه السياسات.
املجتمع الفلسطيني ،إذ استفادت

ذروة السياسات الحكوميّة :صعود الجريمة
ً
باإلمكان أن نرى كيف أنتج املسار التاريخي لفلسطينيي الداخل املوصوف أعاله ً
متواصلة
أزمة
رجمت يف إضعاف مجمل البُنى االجتماعيّة واالقتصاديّة التي من ِشأنها أن تحمي املجتمع من
تُ ِ
الترشذم .إذ أدّى تهالك هذه البُنى إىل أن يفقد املجتمع الفلسطيني يف الداخل مجمل مقوّمات
ّ
خاص ًة مع استهداف قدرته
ذاتي،
بشكل
صموده وقدرته عىل معالجة العنف ومحاربة الجريمة
ٍ
ّ
الجماعي.
عىل الفعل
ّ
لسياسات استعماري ٍّة م ّ
جرى هذا االستهداف وفقا ً
ٍ
الفلسطيني
ُعقدة وموجّ هة إلضعاف املجتمع
ّ
السيايس بمجموعة من األدوات املذكورة
ضبَ العم ُل
ُّ
يف الداخل سياسيّا ً واجتماعيّا ً واقتصاديّاً .إذ ُ ِ
 118املصدر السابق.
Rosenhek, Z. & Shalev, M. (2000). The contradictions of Palestinian citizenship in Israel. In N. Butenschon, 119
U. Davis, & M. Hassassian (Eds.), Citizenship and the State in the Middle East: Approaches and Applications.
.Syracuse: Syracuse University Press
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بشكل كبري .وأما عىل
أعاله والتي تتجىل اليوم برتاجع حضور األحزاب والحركات بني النّاس
ٍ
املستوى االجتماعي فقد تراجع املبنى العائيل أو الحمائيل الذي كان قادرا ً يف السابق عىل الردع
واستباق تطوّر املشاكل ،أو ح ّلها بعد نشوبها .وعىل املستوى االقتصاديّ  ،فقد أدّى تغلغل االقتصاد
ري مما تبقى من األوارص االجتماعيّة .وأمّ ا
الرأسمايل النيوليربايل إىل زيادة الفردانية عىل حساب كث ٍ
املدني للقرى والبلدات فقد أدّت سياسة مصادرة أراضيها إىل تضييق الخناق
عىل مستوى التخطيط
ّ
عليها ،وتشويه مشهد الحيّز العام فيها ممّ ا زاد من عنف الحيّز ومن مشاكل النّاس عليه.

ّ
حققت السياسات االستعماريّة التي استخدمتها إرسائيل طوال عقود يف محاربة فلسطينيّي الداخل،
سعيا ً لدمجهم يف املجتمع اإلرسائييل أو تشتيتهم ّ
ٍ
نجاحات يف كثري من
ألل يش ّكلوا خطرا ً عليها،
األحيان .وخلقت ٍ
آفات اجتماعي ًّة نرى أن العنف والجريمة من أشدّها وطأ ًة عىل املجتمع الفلسطيني
أثرها عىل أكثر الرشائح عُ ً
ِ
رضة لخطرها،
يف الداخل .وهي ظاهرة حاولنا فهمها من خالل
رؤية ِ
وهم ّ
الشباب ،سعيا ً لفهم أسباب انخراطهم فيهاّ .
وفصلنا ذلك يف فصول سنعرض ملحات عنها هنا.

ظهر أدوات البحث التي استعملناها يف هذه الدراسةّ ،
أن هذه السياسات االستعمارية خلقت
تُ ِ
ً
مجموعة من عوامل الجذب لدى الشباب الفلسطيني لعالم العنف والجريمة .قمنا بتقسيم هذه
العوامل إىل ثالثة محاور عىل طول الفصول األول والثاني والثالث ،كالتايل:
ّ
بـ«السعي نحو املكانة» .إذ رضبت
يف الفصل األول نستعرض ارتباط انجذاب الشباب لعالم الجريمة
السياسات االستعمارية عىل مختلف األصعدة االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ،إمكانية تحصيل
املكانة لألفراد بمساراتها الطبيعيّة والصحيّة داخل املجتمع وأغلقت الفرص أمام الفلسطيني للنمو
ّ
الصحي أمام اآلخرين ،وفتحت املجال للجريمة لتلبي هذه الحاجة.
يف الفصل الثاني ،نستعرض كيف خلقت السياسات االستعمارية االقتصادية ،حاجة ما ّديّة مُلحّ ة
ّ
وخاصة ا ُملفقر منه ،وجد الكثريون منهم أنّه من غري املمكن تلبيتها سوى
لدى الشباب الفلسطيني،
ّ
خاصة وأنّه مهما كانت ُسبل النجاح القليلة ا ُملتاحة للشباب مُغرية،
من خالل مسارات الجريمة.
فإن املجتمع الفلسطيني يبقى عىل هامش االقتصاد اإلرسائييل.
أما يف الفصل الثالث ،فنستعرض كيف خلقت هذه السياسات ً
حالة من انعدام األمان وأنشأت حيّزا ً
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عنيفا ً تتأجج فيه الخالفات بني الناس وتُنتج حاجة لدى الشباب للتأهب الدائم واستخدام أدوات
العنف.
أما يف الفصلني الرابع الخامس ،فنقوم باستعراض ما يُفرتض أن يكون عوامل منع النخراط الشباب
يف عالم العنف الجريمة ،متط ّرقني إىل املجتمع ومؤسساته ،والرشطة اإلرسائيليةّ .
نوضح يف الفصلني
ّ
نتوسع يف
مكامن الضعف يف قدرة هذه الجهات عىل منع وردع الشباب عن عالم الجريمة .إذ
الفصل الرابع حول مؤسسات املجتمع وكيف أدّى استهدافها إىل تقليص قدرتها عىل مواجهة العنف
والجريمة ،من خالل التط ّرق ملؤسسات األرسة والعائلة ،والحارة واملدارس والحركات السياسيّة
والدينيّة.
أما يف الفصل الخامس ،فنناقش دور الرشطة وأذرع األمن اإلرسائيلية يف تفاقم العنف والجريمة،
ً
أن أجهزة األمن يف الحاالت الطبيعية تمارس دورا ً إيجابيا ً
إذ نفرتض ّ
مشكلة مانعا ً ورادعا ً أمام
الشباب من االنضمام لعالم الجريمة ،وهو ما نجده معكوسا ً يف حالة دولة إرسائيل.
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َ
ُ
مسألة «املكانة» التي يكتسبُها املنخرط يف عالم الجريمة والعنف ،باعتبارها
نستعرض يف هذا الفصل
الفلسطيني يف الداخل لالنخراط يف ذلك العالم.
واحد ًة من عوامل الجذب الثالث األساسية للشباب
ّ
َّ
بشكل محددٍ باصطالح املكانة هو :قيمة املرء وأهميّته يف عيون الناس .تُع ُّد ظاهرة
إن ما نقصده
ٍ
الفلسطيني
سعي األفراد لتحصيل املكانة يف مجتمعاتهم ظاهر ًة إنساني ًّة طبيعيّة ال ينفرد املجتمع
ّ
ّ
سعي سائد لدى األفراد يف جميع املجتمعات .عىل مدى العصور،
خاص ،بل هي
بشكل
يف الداخل بها
ٍ
ٌ
َ
َ
ُ
ٍ
ملجموعات مختلفة من األشخاص .120وتتأثر مصادر
الرفيعة
املكانة
مختلف املجتمعات
منحت
املكانة بالقيم السائدة يف املجتمعات يف فرت ٍة زمني ٍّة مُحددة ،فمثالً نجد ّ
أن املكانة يف بعض املجتمعات
الغربيّة كانت مُستمد ًة من األنساب يف العصور الوسطى ،ث ّم أصبحت أكثر ارتباطا ً بالوضع

االقتصاديّ إثر تطور مظاهر الحياة املاديّة منذ القرن الثامن عرش.121
الفلسطيني يف الداخل ،تنوّعت منذ النكبة مصاد ُر املكانة املجتمعيّة .بدءا ً
ّ
يخص املجتمع
فيما
ّ
ً
من العائلة والعشرية التي تُ ِ
مكانة ما ،ثم الشهادات الجامعيّة التي
كسبُ الشخص املنحدر منها
ّ
ً
ٌ
فئات
وخاصة إذا كان طبيبا ً أو معلماً .كذلك ،حظيت
مكانة ما أيضا ً يف املجتمع،
أكسبت حاملها
ٍ
مثل كبار ّ
بنوع من التقدير
نبيلة
بأعمال
السن ،والشخصيّات االجتماعيّة االعتباريّة ،ومن يقومون
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
خاصة مثل
صفات
واألشخاص الذين يمتلكون
واملكانة ،مثل رجال الدّين واألرسى السياسيّني،
الحكمة والجسارة والكرم واألخالق .وأخرياً ،فلطاملا لعب الثراء دورا ً يف الحصول عىل املكانة ،ول ِكنّه
ّ
الفلسطيني يف الداخل (كما نناقش
التغيات االقتصاديّة يف املجتمع
أصبح أكثر مركزي ًّة عىل ضوء
ّ
 120مثل صيّادي الحيوانات واملحاربني والعائالت العريقة والكهنة واملرأة الولود .للمزيد يف :دي بوتون ،آالن .)2018( .قلق السعي نحو
املكانة( .ترجمة :محمّ د عبد النّبي) .بريوت :دار التنوير للطباعة والنرش.
 121املصدر السابق.
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يف الفصل القادم).
ُ
نفرتض
معطى إنسانيّا ً موجودا ً منذ نشأة املجتمعات ،وال
بالتايل فإنّنا نتعامل مع املكانة باعتبارها
ً
ً
طبيعة مالئكي ًّة للبرش .ولكن يف ظ ِّل إغالق املنافذ الطبيعيّة الكتساب املكانة مثل السوق والسياسة
واملجتمع ،أصبح كثريون يبحثون عن اكتسابها من خالل عوالم مختلفة مثل عالم الجريمة .نتجَ ذلك
عن االستهداف املتواصل ِ
الفلسطيني ،والتي ّ
فصلنا حولها سابقا ً يف «املدخل»،
ملكامن قوّة املجتمع
ّ

االجتماعي الذي
وضب املبنى
ّ
إذ استُهدِفت الحركات السياسيّة ا ُملنتِجة ملعاني الوحدة االجتماعيّة ُ ِ
ً
إضافة إىل ذلك ،ن ُ ِس َفت مقوّمات القوّة االقتصاديّة
كان يمكن من خالله تحصيل أشكال املكانة.
الجماعيّةُ ،
ٍ
مسارات محدود ٍة للنمو الفرديّ  ،مما حوّل قسما ً كبريا ً من الفلسطينيّني
وفتح املجال أمام

إىل ذوات تتنازع فيما بينها عىل ما تبقى من موارد ماديّة عىل هامش االقتصاد الرأسمايل ّ اإلرسائييلّ.
ُ
ِ
املكانة التي يمنحها عال ُم الجريمة للشباب
نستعرض يف الجزء األول من هذا الفصل أشكا َل
لذا
الفلسطيني ،وهي التقدير والهيبة والقدرة املاديّة .ومن ث ّم نستعرض يف الجزء الثاني ما وصفه
ّ
من قابلناهم بصعود مكانة املجرم عىل مستوى املجتمع وأثر ذلك عىل الشباب .أما يف الجزء الثالث
ُ
ُ
ّ
واملس بها يف تأجيج الخالفات بني الشباب.
املكانة
فنستعرض الدو َر املركزيّ الذي تلعبه
واألخري،
الجزء األول :أشكال المكانة اليت يمنحها عالم الجريمة
شباب منخرطني يف عالم
يستند استداللنا ملفهوم «املكانة» عىل ما جاء يف املقابالت التي أجريناها مع
ٍ
مختصني يف مجايل الرتبية والعمل مع الشباب .تشري املقابالت إىل ّ
ّ
أن إغالق
العنف والجريمة ومع
َ
مسار ي ِ
املكانة من خالل
ُكسب
الدولة للمنافذ الطبيعيّة الكتساب املكانة املجتمعيّة يؤدّي إىل إنتاج
ٍ
عالم العنف والجريمة.

يمكن تفصيل املكانة إىل مفهومني .األوّل ،متع ّلق بالتّقدير من اآلخرين ،الذي يحصل عليه ُ
بعض
من ينخرط يف مجال الجريمة .والثاني ،هو املكانة النابعة عن العائد املاديّ (وهو ما ّ
نفصل حوله
يف الفصل الثاني من الدراسة).
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يفس الحصول عىل تقدير اآلخرين جانبا ً كبريا ً من طموحات الناس وما يسعون ألجله .يف املقابل،
ّ ُ
يُش ّكل انعدام التقدير أيضا ً مح ّركا ً ملا يسعى النّاس ألجله .إذ يشري من قابلناهم إىل ّ
أن واحدا ً من
ٍ
مسارات حياتيّة أخرى
العوامل الجاذبة للكثري من الشباب إىل عالم الجريمة هو عدم نجاحهم يف
يحصلون من خاللها عىل املكانة.
ٍ
ضائقة عىل مستوى تقديرهم
يجد هؤالء الشباب أنفسهم يف
ألنفسهم وصورتهم يف محيطهم العائيل ّ
ِ
ِ
واملدريس ،وعىل مستوى الحارة ،فيُش ّكل عالم العنف والجريمة األدا َة التي من املمكن من خاللها
ّ
ٍ
مكانة أخرى بديلة.
اسرتداد الصورة واملكانة الغائبة ،وإثبات أنفسهم وتحقيق

«كنت دايما بدي أثبت حايل ،مش مهم إذا كان غلط أو صح».
ٍ
يرشح طارق ،وهو تربويّ ِ
الذاتي
مؤسسة للشباب يف ضائقة لعدة سنوات ،أث َ َر انعدام التقدير
عم َل يف
ّ
عىل هؤالء الشباب ،باعتباره إحدى املؤرشات األساسية ملن ينخرطون يف عالم العنف والجريمة:
«تقدير نفس معدوم .ثقة بالنفس معدومة .بحث يومي عىل التقدير .أبسط التقديرات .يعني بتتتصوريش قديش
ملا بتقويل لشاب أو صبية ’وجهك من ّور‘ ،ابتسامته من هني للبحر».
يُقدّم طارق مثاال ً حيّا ً لشاب ُق ِت َل قبل عدّة أيّام من مقابلتنا معه .عرف طارق الشابَ من خالل عمله
مع فئة الشباب ،وا ّ
طلع عىل ّ
شخيص ،ويقول عنه:
بشكل
قصته
ّ
ٍ
«الشاب األخري اليل انقتل يف يافا .أنا بعرفه شخص ّياً .أنا قعدت معه شخص ّياً .فهمت قصته شخص ّياً .أبوه انقتل.
بدور عىل حدا
بدور عىل حضنّ .
ترسب من املدرسة بصف سابعّ .
إمه فش عندها األدوات الرتبوية اليل تحضنهّ .

يحتويه .يشوفه ،يفهم انه إذا أنا مش مركز بدرس الرياضيات بقولش إنه أنا مش ذيك .بقول إنه أنا يف اشياء نفسية
حاملها ع كتايف اليل املجتمع مش قادر يفهم إنه عم بتسببيل مشاكل .فالطريق الوحيدة اليل لقاها هو إنه يخش
عىل عامل اإلجرام عشان يصري زملة ،عشان يصري عنده شخص ّية ،عشان يصري عنده هيبة بني جيله .احنا منحيك عن

بدور عىل إنّه عالقليلة جيله يحرتمه .واليل ز ّيه كتار وكتار».
حدا  19سنة .هادا ّ

ّ
خاصة يف رفع ثقة جيل الشباب بأنفسهم .يقول رائد ،وهو مدير
تلعب الحاجة للتقدير أهمية
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مراكز دعم الشباب يف ضائقة يف يف إحدى بلدات البحثّ ،
إن أحد أهم ما يقدّمونه للشباب يف املركز
هو التقدير .يجيب عن سبب تردّد الشباب عىل املركز بقوله:
«ح ّبك إله! بسألونا كثري مرات انتوا مش إلزامي ،يعني انتو مركز شبيبة .فبسألوين يل الولد بيجي عندك؟ بالذات
ُ
جيل اليوم ال طايق املدرسة وال طايق إيش ،إشمعنا عندك بيجي؟ بالبداية بيجي الولد عشان صحابه ،بيجي بلعب
بينغ بونغ ،بليستيشن ،شطرنج ،بس مبرحلة معينة الولد بيجي إلنه بعرف انك بتحبه ،ملا بتسأل عليه باملدرسة ملا
بغيب وبتتصله بتقوله ’اشتقتلك‘ بتسأله ’يل مإجيتش؟ يف إيش؟‘ فجأة بحس إنه هاي شغالت مفقودة».
يُحدثنا داوود ،وهو شاب ع ّكاوي يف مطلع الثالثينات من عمره ،كيف أدّت حادثة طرق حصلت له
إىل خفض ثقته بنفسه واإلرضار بصورته أمام باقي الطالب ،وساهمت الحقا ً يف انضمامه للجريمة.
انخرط داوود حتّى قبل سنوات قليلة ،يف مجال الجريمة وتجارة املخدرات ،وكان مسؤوال ً عن
محطة بيع للمخدرات إلحدى العصابات ،ويصف كيف أثّر االنخراط يف عالم العنف والجريمة عىل
ازدياد ثقته بنفسه واكتساب تقدير اآلخرين له:
«شو ايل بوصلك إنك تعمل هيك؟ חוסר בטחון (تدين الثقة بالنفس) ،كنت داميا بدي أثبت حايل ،مش مهم إذا
كان غلط أو صح .إذا بتقويل داوود روح طخ هداك بعرف اإليش صعب بس أنا عشان أكرب بعينك بعملها ،عمري
 20سنة بدي أثبت حايل».

«الناس بتصري تعملك حساب ،وتحرتمك»
استعمل بعض من قابلناهم مصطلح «الهيبة» للتعبري عن املكانة املرجوّة من انخراطهم يف عالم
العنف والجريمة .يمكن تلخيص املقصود بهذا املصطلح كالتايل :هو املبالغة يف تقدير وتفخيم
الذات وإبرازها وممارسة ذلك عىل مجتمع الشباب املحيط.
لذلك ّ
ري بما «يعتقده اآلخرون عني»،
فإن «الهيبة» هي عالقة مع املحيط باألساس ،وترتبط
ٍ
بشكل كب ٍ

أي ما يُسمّ يه بعض من قابلناهم بالـ»صيت» أو الـ«سمعة» .من هنا ،تصبح الهيبة يف احتكاكها
مع املحيط أكثر بروزا ً من مجرد «التقدير» ،بما قد تحمله من تمثيالً لإلطاللة وللقوة والقدرة
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عىل استخدام العنف والسالح .تجدر اإلشارة هنا ،إىل ّ
أن الحاجة المتالك القوّة هي حاجة إنسانيّة
طبيعيّة عند البرش ،ولكن ما نقصده هنا بمظاهر القوّة هو تفاعلها مع عالم العنف والجريمة.
ينفي رامز ،وهو شابٌ منخرط يف عالم الجريمة ،يف مطلع الثالثينات من عمره من مدينة النارصة،
أن يكون العائد املاديّ هو ما جذبه لعالم الجريمة ،ويقول ّ
إن أكثر ما جذبه هو إعالء سمعته يف
املجتمع املحيط« :بتعرف شو إيل أغراين أكرث ايش؟ السمعة ،مش السمعة ،إنه الكل بعرفك! الكل بعرفك إنه إنت
مش סתם (ضعيف) ،بال مؤاخذة تفهمنيش غلط .يعني مش الطرطور املايش بالبلد .فهمت عيل؟ أغراين ،إنه أكمل
بهاي الطريق ،يعن إيل بجي فيي أدبك فيو ،مأسكتش لحدا .كثري منه من هاد املوضوع أه».
ويقول خليل ( 19عاماً) ّ
ّ
وخاص ًة
إن سمعته يف قريته أنه شاب ذو هيبة تجذب الشباب له وملرافقت ِِه،
نزاع عائيل ّ ما« :مهو أنا بقولك كيف ،بالنسبة إلهن فخر إنهن متصورين مع خليل،
بعد أن أخذ دورا ً فعّ اال ً يف ٍ

بنزل عاالنستغرام عالتيكتوك إنه قاعد سهران معي معناها بقول للشباب إنه أنا وال حدا بيجي فيي إنه أنا قوي،
ليش إلنه مايش معي فبقول للعامل ديروا بالكوا תתעסקו (ترتكبوا خطأً) معي».
يحت ُّل االهتمام بتحصيل هذه ُّ
السمعة حيّزا ً أساسيا ً يف دوائر الشباب املنخرطني يف عالم الجريمة،
ويف دوائر الشباب املحيطة بهم من غري املنخرطني يف هذا العالم .نجد يف بعض الحاالت أنّه يكفي
ً
«هيبة» له عند باقي الشباب .نُالحظ ذلك من
أن تكون ألح ِد أفراد عائلة ما «سمعة» ،حتّى يرت َك ذلك
شباب التقيناهم .يتحدّث عميد وهو طالب مدرسة
خالل الحديث غري املبارش عن املوضوع من قبل
ٍ
ٌ
ٍ
مشكلة وقعت بينه وبني أحد الشباب قبل فرت ٍة من إجراء
ومنكشف عىل عالم العنف ،عن
من الطيبة،
املقابلة .يقول عميد بمعرض الحديث« :طالعة عنه سمعة ،إنه أبوه هيك هيك وأخوه هيك هيك ،وأخوه
محبوس» ،قاصدا ً ّ
أن تلك ّ
ردع له من أن يخوض نزاعا ً مع ذلك الشخص.
السمعة ش ّكلت عام َل ٍ
َ
الهيبة بالردع .بنا ًء عىل ذلك
يربط عد ٌد من الشباب يف عالم الجريمة – أو الدوائر املحيطة به-
فإن املجتمع «يحرتم» الشابَ املنخر َ
الربطّ ،
ناحية ٍ
ٍ
ٍ
ثانية «يرتدع»
ناحية ،ومن
ط يف عالم الجريمة من
شكل قد ي ِ
ُغضبُه .يشري باسل ،وهو شابٌ يف منتصف العرشينات من
الناس عن الترصف بأي
ٍ
عمره ،يعمل اآلن يف تجارة املخدرات يف عكا إىل «االحرتام» الذي حصل عليه بفعل االنخراط يف عالم
الجريمة« :والناس بتصري تعملك حساب ،وتحرتمك .وإذا بدك تبني ثقة بينك وبني اليل حواليك بنفعش تتبع غري
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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هاد الطريق».
كما ظهر هذا العامل يف نقاشات املجموعة البؤريّة يف أحد مراكز حماية «الشباب يف خطر» يف
كدافع
عكا .ففي اإلجابة عن السؤال عن دوافع االنخراط يف عالم العنف والجريمة ،أُشري إىل املكانة
ٍ
أسايس .رامي ،أحد هؤالء الشباب ،يف السنة األخرية يف املدرسة الثانويّة ،يقول« :يعني ايل برضب بصري
مقامه عايل ،بصريوا يعملوله حساب».
كما يظهر يف املقابالت أنّه يف مقابل إغالق منافذ املكانة الطبيعيّة أمام الشبابّ ،
فإن املؤسسات
ّ
املرخص ،امله ّرب بمعظمه من قواعد جيش االحتالل
األمنيّة اإلرسائيليّة تُسهّ ل انتشار السالح غري
اإلرسائييل باتجاه املجتمع الفلسطيني يف الداخل .122ومع الوقت ،بدأت تنترش مظاهر اتخاذ ّ
الصور
مع هذا ّ
السالح باعتبارها شكالً من أشكال املكانة.
االجتماعي .يرشح الطالب الطيباوي
ينرش بعض هؤالء الشباب صو َر السالح عىل وسائل التواصل
ّ
أن هناك من ّ
الصور أصبحت عاد ًة لدى أبناء جيله ،لدرجة ّ
عميد ّ
أن هذه ّ
يوفرون سالحا ً اللتقاط
الصورة معه مقابل مردود ماديّ « :يف ناس بدفعوا  50شيكل عشان ميسكوا شقفة كارلو يطخوا فيها يتصوروا
معها .أسهل ما بدك ،بدك سالح هسا بتصل لواحد ،ايل خرفتك عنه ايل صار هسا حشاش ،بقوله معاي  200شيكل
بتقدر تعطيني كارلو أتصور فيه أو أطخ فيه طلقة ،بقويل بسيدر خليني أشوفلك الشباب ايل معي ،فهو بحيك مع
دار [ ]..معهم كم سالح وبعطوا للوالد وهيك…».
ّ
ويعب الشاب خليل عن الفكرة ذاتها« :عشان يقول إنه أنا قوي بتصور مع سالح عشان وال حدا ميزح معاه،
مهو إذا انا بعرف انه انت معك سالح بصري أعمل حساب اذا آجي فيك وال أل».
الجنوبي ،إىل افتخار الشباب الذين
تشري نادرة ،وهي عاملة اجتماعيّة تعمل يف إحدى بلديّات املثلث
ّ
تلتقي بهم بحمل السالح والتقاط الصور معه ،وتُنبّه إىل انتقال هذه الظاهرة إىل الفتيات أيضاً« :يف

حاالت يجني بنات يفرجينا إنهن تصورن مع נשק [سالح] .بتفاخروا بهيك إيش ،إنه يعني بهاي الطريقة بحاولوا
يظهروا أو يبينوا قوتهم أو محلهم باملجتمع».
 122كما ّ
نوضح يف الفصل الخامس للدراسة.
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تُحدثنا فاطمة ،فتاة يف منتصف العرشينات من عمرها من بلدة أ ّم الفحم ،وهي واحدة من عائالت
ّ
ضحايا الجريمة التي التقينا بها ،عن نرش أفراد من عائلتها ّ
خاص
املوسعة صورا ً لألسلحة ،وبشكل
عىل ضوء مقتل أخيها« :هسا شباب الثانويات واإلعداديات بحطوا صور سالح ،إذا بعملش هاي الشغالت
ال ُيحرتم ،مرة ابن خالتي كان كاتب هاي الشغالت الهبل [ ]..قولتله’ :مش هيك احنا‘ ،قايل ’إذا منكتبش هيك
بحرتمونا‘».
ّ
يلخص رساج ،وهو تاجر مخدرات سابق من مدينة الطيبة ،سبق أن اعتُقل بسبب ذلك ،وهو يف
أواخر العرشينات من عمره ،التقيناه يف بيت أحد أقاربه ،مر ّكبات املكانة التي أثّرت عليه لالنخراط
يف عالم الجريمة:
«أول إيش أنا زملة منحرمتش بحيايت من إيش ،كل إيش كان متوفر إيل ،كل إيش ولد بتمناه بالحياة عندي وزيادة.
يعني أنا ملا رحت عىل هاظ العامل ،خلص جذبني .من جيل صغري بحب هاظ العامل ،بقولك مصاري مكنش ناقصني،
مش عارف ليش ،بجوز اسم ،بجوز בטחון (ثقة بالنفس) بجوز נוכחות (اثبات حضور) ،بدك تورجي حالك []..
بعرفش بقيت أشوف حايل غري عن األوالد رصاحة ،كثري محالت بشوف حايل أحسن ،كثري محالت بشوف حايل ال

أقل ،إين بفهم أكرث منهم ،إين יותר בוגר (أنضج) منهم ،إين أقوى منهم ،إين أزمل منهم ،إين بدي أخليهم تحت
إيدي».

«اسمع يا ولد ..احنا كبار البلد»
لع ّل أحد أهم األمور الدّالة عىل تصاعد الهيبة وارتباطها بالعنف والجريمة ،هو تصاعد نوع
( )Genreمن األغاني ا ُملمجّ دة للهيبة يف سياق العنف .تعكِس هذه األغاني برأينا دورا ً مهمّ ا ً يف
ترجمة ما يدور يف خلد الكثري من الشباب ،وال نعتربها سببا ً من أسباب الظاهرة ،بل هي إحدى

طرق التعبري عنها.
تعود أهميّة االستدالل بهذه األغاني لكونها باتت تُش ّكل جزءا ً مركزيّا ً يف األعراس واملناسباتّ ،
وألن
كثريين من الشباب يستعملون هذه األغاني يف سياق الجريمة تحديداً ،من خالل إنتاج فيديوهات
ذات صلة تكون األغاني جزءا ً منها .نعي جيّدا ً ّ
أن األغاني ا ُملمَ جّ دة للقوّة والهيبة موجودة منذ ما
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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قبل عقو ٍد من تصاعد ظاهرة العنف والجريمة ،بيد أن ما يهمنا هنا تتبع استعماالت هذه األغاني
يف سياق العنف والجريمة.
رصدنا خالل عا ٍم ونصف من البحث أكثر من مئتي فيديو يحمل طابعا ً ذا عالقة بالعنف أو
االجتماعي «تيك توك» – Tik
الجريمة أُرفقت بها هذه األغاني ،وك ّلها منشورة عىل تطبيق التواصل
ّ
( Tokللمزيد يف فصل «منهجية البحث»).
عند تحليل املحتوى البرصيّ لهذه الفيديوهات ،تظهر خمسة أنواع أساسية لهذا املحتوى ،وهي
ّ
خاص يف منطقة النقب
(أ) إظهار لألسلحة وإطالق نار يف الهواء (ب) تهريب املخدرات وبشكل
ّ
خاص السيارات ورزم األموال( ،123ث) شجارات
(ت) االستهالك املرتبط بالجريمة والعنف وبشكل
(ج) فيديوهات استقبال أو توديع لشباب من أو إىل السجن.
ٍ
تعبريات
أغان تُرفق مع الفيديوهات ،وتشمل
أما املحتوى
ّ
السماعي ،فهو عبارة عن مقاطع من ٍ
تُ ّ
ٍ
ٍ
ناحية أخرى ،كما تشمل تفاخرا ً بالقدرة
ناحية ،وتُق ّلل من اآلخر وتسخر منه من
ضخم ال ّذات من
العسكريّة والتهديد بالعنف املبارش.
عيل وتجِ خ ..صدّ يت تراِ ..شل َتك من
نجد مثالً التقليل من اآلخر واستحقاره يف جملة كهذه« :ال ِتكرب ّ
ُمخّي» .124والتهديد املبطن والتحذير من املعاداة للمتحدّث التي ال يُنصح بها بتاتاً ،مثل جملة «اليل
يعادينا ما انولد ..كني بسيدر مافيا البلد» .نجد ذلك أيضا ً يف أغنية «إلزم مكانك» ،125التي تقول كلماتها:
«إسمعني يا صبي ..إحنا كبار الحي  /إسمعني يا صبي ..هدّ ي اللعب شوي
إلزم مكانك ..ما نعرف الخوف  /اسمع م ّني وشوف ..ياليل ريشك منتوف»
كذلك يف مقطع «اسمع يا ولد ..احنا كبار البلد ..اسمع يا ولد ..احنا رجال البلد» الذي انترش بكثرة يف
صيف  ،2019ومن الالفت ّ
أن هذه املقولة استُعملت خالل األغاني الشعبيّة والدحية التي بُثّت يف
ّ
نتوسع حوله يف الفصل الثاني من التقرير.
 123وهو ما
 124صفحة ( )magic stuعىل موقع يوتيوب .)2019( .رابط لألغنيةhttps://www.youtube.com/watch?v=QK96SWJmjPI :
 125صفحة (األملاني ميوزك) عىل موقع يوتيوب .)2019( .رابط لألغنية :الزم مكانك || دبكات طناخة الجبل داوود العبدالله2020 -
YouTube
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مهرجانات انتخابات السلطات املحليّة لنفس العام .واحدة من األغاني التي يتم إرفاقها مع هذه
الفيديوهات هي أغنية للسوري مازن عساف تقول كلماتها:

126

«احنا ما نكرب عالناس ..الناس تكرب فينا  /ما دام احنا الدولة ..ما حد يعىل علينا
توصل الدولة ..بدّك عرش مراحل»
صغي أقعد عاقل ..عيب تس ّوي مشاكل  /حتى ّ
يا ّ
وترتفع لغة الوعيد والتهديد أحيانا ً إىل أقصاها ،بدون حاجة لتأويل للكلمات ،إذ تستخدم مصطلحات
تهديد مبارشة مثل حفر القبور وكرس العظام وغريها .كما وجدنا خالل البحث مجموعة من
نار مع موسيقى خلفية
الفيديوهات التي رفعها الشباب عىل موقع «تيك توك» تشمل أصوات إطالق ٍ

فيها مقاطع مثل« :اليل يتمشكل معانا ..إحنا أهل املشاكل» ،وهي جزء من أغنية املغني السوريّ محمد
ّ
أشخاص مدججني
الشيخ «زلم الجد الجد» .127نرى يف خلفية األغنية عىل موقع «يوتيوب» ،ثالثة
بالسالح ،وتقول كلمات األغنية:
«احنا زمل الجد الجد ..جبل عايل نهدّ ه هَد  /اليل يتمرجل علينا ..قربه وفرجته تن َمد
اليل يحيك وفاير مثه ..إال ارجعه لبطن ا ّمه
[ ]..ما نسكت ونتنازل ..ليل علينا يتطاول  /اليل يتمشكل معانا ..إحنا أهل املشاكل
عىل ال ِعز تربينا ..ويله ليل يعادينا».
هذا التهديد بحفر القرب يتكرر يف أغنية «نحنا بليل لريهب قمرة» ،128إذ تدعو كلمات األغنية «اآلخر»
ّ
وتوضح كلمات األغنية قدرات املتك ّلم
إىل النزال يف «امللعب» حيث سيقوده ذلك إىل القرب املحفور.
عىل األذى والتعنيف يف «وقت الجد»:
«نحن بليل برنهب قمرة ..اليل يالقينا منحفر قربه
 126صفحة (اغاني حفالت) عىل موقع يوتيوب .)2021( .رابط لألغنية :احــنــا مــانــكــبــر عــالــنــاس الــنــاس
تــكــبــر فــيــنــا || يــزن حــمــدان- YouTube
 127صفحة ( )mhmmad monstrعىل موقع يوتيوب .)2020( .رابط لألغنية :اغنية احنا زلم الجد الجد- YouTube
 128صفحة (عشاق وديع الشيخ) عىل موقع يوتيوب .)2020( .رابط لألغنية :جديد وديع الشيخ اسمع مني وتعلم احنا زلم الجد نحنا بليل
لريهب قربه بس من عنا- YouTube
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هذا امللعب وين اليل يقرب []..
مراجل ما تتمدد هالظهر بينا ينشد
نطحن عظم نرشب دم ،نكرس روس بوقت الجد».
يعكس مشهد الفيديوهات واألغاني مفهوم الهيبة لدى رشيحة الشباب املنخرطني يف عالم الجريمة،
إن ما يُد ّلل عىل َّ
ولدى آخرين ُكثُر يف الدوائر املحيطةّ .
أن هذه األغاني تعطي صور ًة عن املشهد
الحايل ،هو استعمالُها ا ُمل َكثَّف ،وهي تختلف عن األغاني الشعبيّة ا ُملمَ جِّ دة للقوّة ّ
بأن األغنية الراهنة
بمكانة ذاتيّة تُع ّ
َ
ٍ
ظم األنا وتستحقِ ر اآلخر.
ُباش وتربطه
العنف
تمجّ د
ٍ
بشكل م ِ ٍ

ولع ّل انتشار هذه األغاني بهذه املعاني الفرديّة الصارخة ،هو أحد التعبريات عن تراجع البُنى
التقليديّة والحركات السياسيّة وما تمثّله من قي ٍم مُتع ّلقة بالجماعة الوطنيّة أو العائليّة أو املحليّة.
فنذكر عىل سبيل املثالّ ،
أن األغاني الشعبيّة القديمة كثريا ً ما كانت تُر ّكز عىل مكانة الوطن ،أو
مكانة البلدة أو مكانة العائلة ،يف حني باتت األغنية الشعبيّة ا ُمل ِ
عاصة مرتكز ًة حول الفرد ومكانته،

وأصبحت تربط ذلك بالعنف والجريمة.
الجزء الثاني :تصاعد مكانة المنخرط في الجريمة في المجتمع
أن العقدين األخريين َ
يقدّر غالبية من قابلناهم ّ
ٍ
تغيريات يف مكانة الشخص املنخرط يف الجريمة
حمل
يف املجتمع .فإذا كان االنخراط يف الجريمة يف مراحل زمنيّة سابقة يعترب أمرا ً معيبا ً فإنّه أصبح يف
السنوات األخرية أكثر قبوال ً لدى كثريين.

ُ
نستعرض يف هذا الجزء من الفصل بعضا ً
ّ
التقص الدقيق لهذا التغيري زمنيّاًّ ،إل أننا
من الصعب
من مشاهد هذا التصاعد ملكانة الشخص املنخرط يف عالم الجريمة .وذلك من خالل عرض مشاهد
أحيان أخرى ،التي يبديها املجتمع نحو املنخرط يف
التقدير واالحرتام والفخر أحياناً ،والخوف يف
ٍ
هذا العالم ،من ثم نعرض أثر ذلك عىل الشباب.
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االحرتام يف الحيّز العام واملناسبات االجتماعيّة
تتمثّل أحد أشكال التغيري التي طرأت يف السنوات األخرية باالحتفاء ا ّلذي يحظى به ُ
بعض املنخرطني
يف عالم العنف والجريمة عند تواجدهم يف الحيّز العام واملناسبات االجتماعيّة .يشري دياب ،وهو
محا ٍم جنائي ترافع يف السنوات األخرية عن عدة منخرطني يف عالم الجريمة يف منطقة الجليل ،إىل
مركزيّة هذه الظاهرة .يحدّثنا عن مشاهدته لالحتفاء الذي ّ
يتلقاه ٌ
بعض من زبائنِه عند دخولهم
للمناسبات االجتماعيّة التي تواجد بها:
«لألسف ،إسا يفوت إنسان متعلم محرتم عىل مناسبة اجتامع ّية ويفوت واحد من منظمة جرمية عىل نفس املناسبة،
بتالقي الناس بتأهل وبتسهل وبتعطي احرتام لتبع اإلجرام أكرث من اإلنسان املحرتم .ولألسف حتى الناس املحرتمني
بعطوا هاد االهتامم لهاد الشخص».
ال يقترص هذا االحرتام الذي وصفه دياب عىل املناسبات االجتماعيّة فقط .إذ يُحدثنا سميح وهو
اجتماعي من بلدة أ ّم الفحم ،عن االحرتام ا ّلذي يلقاه أيضا ً بعض أقرباء عائالت الجريمة يف
عامل
ّ

املقهى مثالً« :إله محله بالقهوة ،فجأة يسلموا عليه ،فجأة يوقفوله ويحكوا معاه ،فجأة شباب حواليه ،تلفونه
ببطل يسكت».

احرتام من قبل قيادة املجتمع
تمت ّد هذه املكانة ا ُملمَ يّزة للمنخرط يف الجريمة من الساحة االجتماعيّة إىل الساحة السياسيّة .إذ
تشهد البلدات الفلسطينيّة تصاعدا ً يف تداخل عوالم الجريمة مع اختيار القيادة املحليّة للبلدة ،ونرى

ّ
بشكل
أن بعضا ً ممن ينتمون للجريمة أصبحوا يلعبون أدوارا ً بارزة عىل املستوى املحيلّ؛ يربز ذلك
ٍ
ّ
خاص يف مجايل ّ الصلح وانتخابات السلطات املحليّة.

أدّى اتساع الدور الذي يلعبه رجال الجريمة يف املجتمع إىل زيادة «احرتامهم وتقدير مكانتهم»
االجتماعي .يشري بسام ،وهو مدير مدرسة يف أ ّم الفحم ،إىل مشاهد االحرتام الذي يلقاه
يف املشهد
ّ
املجرمون أيضا ً من القيادات املجتمعيّة« :رصنا نعطي هاظ اإلزعر احرتامه بالشارع احرتامه باألعراس .بتالقي
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ٍّ
خاص
بشكل
كل الناس املحرتمني من رئيس البلدية ألعضاء الكنيست بروحوا عنده يكربوا فيه» .يرتبط ذلك
ٍ
بالدور الذي تلعبه بعض قيادات من ّ
بشكل فرديٍّ أو من
ظمات الجريمة يف اإلصالح يف الخالفات ،إمّ ا
ٍ
خالل بعض لجان الصلح ،ملا يحملونه من «احرتام» وسلطة تضمن تنفيذَ اتفاق الهدنة أو الصلح.

يخص ّ
ّ
السلطات املحليّة وانتخاباتها ،فقد أصبح املنخرطون يف عالم اإلجرام مطلوبني يف
أما فيما
بعض األحيان لكي يكونوا جزءا ً من الحملة االنتخابيّة ملا يمثّلونه من هيبة ،ألن املرشحني لالنتخابات
يشعرون أنّهم بحاجة ملن ّ
يوفر لهم اإلحساس باألمان والتهديد أمام الطرف اآلخر املنافس .يقول
إن هذا الوضع خلق نوعا ً من التحدّي ،إذ ّ
غسان ّ
إن بعضا ً من أبناء العائالت أصبحوا يشعرون
االنتخابي للعائلة« :اليوم التحدي بكل عيلة حتى
بالفخر لوجود «فالن» املنخرط بالجريمة يف املقر
ّ

بالغمز واللمز يقول إنه عندي بالعيلة أزعر ،حتى مرشح االنتخابات زمان ملا كان يكون عنده بالعيلة עבריין
[مجرم] كان يخبيه ،اليوم بقعدوه بصدر املقر االنتخايب».

ناحية أخرىّ ،
ٍ
الرئايس له ثم ٌن ،فمع االرتفاع يف امليزانيات
فإن وجود املجرم بصف املرشح
من
ّ
طة  ،922ازداد اهتما ُم من ّ
للسلطات املحليّة عىل ضوء الخطط الحكوميّة مثل خ ّ
املمنوحة ّ
ظمات
اإلجرام بالسلطات املحليّة وبفرض سطوتها عليها .تشري املقابالت التي أجريناها -باإلضافة إىل
تقارير صحافيّة -129إىل ّ
بصور عدّة ،عىل رأسها
أن الجريمة تتدخل يف أعمال السلطات املحليّة
ٍ

مقابل ماديّ ضخم يقابله مجهو ٌد قليل .إذ ّ
إن أحد أساليب العمل
مجال املناقصات لِما يف ذلك من
ٍ
األساسيّة لدى من ّ
ظمات الجريمة هو السيطرة عىل مناقصات بناء مدارس أو جمع القمامة مثالً ،من
خالل ترهيب املنافسني أو رشوة بعض املوظفني أو تمكني أحد املنافسني ومشاركته األرباح ،وبعد
طرف ٍ
ٍ
ثالث للقيام بالعمل مقابل مردو ٍد ماديٍّ أق ّل ،وبالتايل تحصل املنظمة
الفوز باملناقصة ،توكيل
عىل فرقية السعر دون مجهو ٍد يُذكر.
مما يؤكد هذا التعاظم لدور من ّ
ظمات الجريمة يف السلطات املحليّة العربيّة هو تع ّرض موظفني
ورؤساء مجالس سلطات محليّة عربيّة العتداءات وإطالق النريان عىل سياراتهم وبيوتهم .تع ّرض
خالل فرتة سبعة أشهر ،ما بني أيلول  2019حتى نيسان  ،2020عرش ُة رؤساء بلديات ومجالس
 129عراف ،سهى .)15.01.2020( .كيف تحولت السلطات املحلية العربية إىل «منجم ذهب» ملنظمات اإلجرام؟ .عرب  .48مستقاة من:
كيف تحولت السلطات املحلية العربية إىل“ منجم ذهب ”ملنظمات اإلجرام؟ | محليات | عرب) 48 (arab48.com
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محليّة عربيّة إلطالق النار أو حرق السيارات .130كما يشري تقرير ملركز أبحاث الكنيست إىل تضاعف
عدد رؤساء ّ
السلطات املحليّة العرب ا ُملسجّ لني لدى جهاز الرشطة بأنّهم «تحت التهديد» من 18
رئيسا ً عام  2017إىل  35رئيسا ً عام  ،2019وهو أعىل من عدد الرؤساء اليهود تحت التهديد .مع
العلم ّ
أن نسبة السلطات املحليّة العربيّة من بني مجمل السلطات املحليّة هي الثلث.131
جدول ( - )2رؤساء تحت التهديد
العام

2017

2018

2019

( 2020حتى آب)

يهودي

27

23

18

15

عربي
ّ

18

34

35

23

ختاماً ،وصل العنف ذروته يف انتخابات السلطات املحليّة األخرية يف عام  .2018وللمثال ال الحرص،
فقد سحب مرشحُ الرئاسة يف قلنسوة معروف زمريو ترشيحه بعد إطالق النار عىل بيته عدّة مرات
وشلل
وتهديد أفراد عائلته بالقتل .132كما أسفر العنف املتبادل يف بلدة طرعان عن مقتل ثالثة شباب
ٍ
لشخص آخر ،أحدهم ابن شقيق رئيس املجلس ،وإصابات عديدة وأرضار كثرية للممتلكات.
كامل
ٍ

املكانة النابعة من الخوف
ُ
أن واحدا ً من أشكال املكانة التي ّ
ظهر يف عددٍ من املقابالت َّ
الجريمة للمنخرط فيها ينبع
توفرها
االجتماعي سميح ّ
أن بعضا ً من
من الخوف منه ومن الرغبة يف «اجتناب رشّ ه» .يصف لنا العامل
ّ

املنخرطني يف عالم الجريمة يهتمّ ون ببناء وتصدير صورة ال ّردع ،وأنّه من ا ُمل َّ
فضل عدم «ارتكاب
خطأ» عند التعامل معهم .إذ ّ
مبني عىل
إن واحدا ً من مظاهر االحرتام للمنخرط يف عالم الجريمة
ٌ
 130صفحة «خبيزة» عىل موقع فيسبوك .)07.05.2020( .مجالسنا تحت التهديد .مستقاة منKhobeeze - :خبيزة| - Photos
Facebook
 131مركز أبحاث الكنيست ( .)2020معطيات حول رؤساء وعمّ ال السلطات املحلية املهدّدين( .بالعربية) .مستقاة منhttps:// :
fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/36a9dff9-5cdc-ea11-8118-00155d0af32a/2_36a9dff9-5cdc-ea118118-00155d0af32a_11_16471.pdf
 132عرب  .)28.10.2018( .48قلنسوة :زمريو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات .مستقى من :قلنسوة :زمريو ينسحب من سباق
الرئاسة بعد تهديدات | محليات | عرب) 48 (arab48.com
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الخوف من ردّة فعله« :ما حدا يجي فيه ،إنه إذا أجا بحدا ما حدا يرجعله ،إذا قرر يتسلبط عحدا بالشارع
محدا يرجعله».
أن هذا الخوف يخلق مع الوقت تطبيعا ً مع مكانة املجرم ،فتصبح مكانتُه أمرا ً
أشا َر البعض إىل ّ
ً
ٍ
مدرسة ثانويّة يف يافا،
معلمة يف
طبيعيّا ً بعد أن كانت مبني ًّة عىل الخوف منه .تقول دالية ،وتعمل
إن هناك «نوع من اإلعجاب بهدول الناس يف يافا» ،إال َّ
وشاهدة عن قرب عىل مشهد الجريمة يف املدينةَّ ،
أن
اإلعجاب «ببدأ بالخوف» ،ومن ث ّم ينتق ُل لإلعجاب بباقي ترصفات ا ُملنخرط يف عالم الجريمة.
أص َل هذا
ِ
ترشح« :نادراً ما تسمعي إنه عيب إنه هاد تاجر مخدرات ،التقدير بصري قديش معك مصاري ،أي سيارة سايقة».

بطل العائلة
أحد مشاهد الحفاوة باملنخرطني بالعنف والجريمة هو االحتفاء الذي يلقونه من أقاربهم ،وذلك
لدورهم يف الدفاع عن العائلة .تربُز أهميّة هذا الدّور يف حماية العائلة عىل ضوء غياب األمن واألمان
ِ

ّ
وخاصة مُلحّ ة للحماية من املخاطر املحدقة
الفلسطيني يف الداخل ،ووجود حاجة عامّ ة
يف املجتمع
ّ
ّ
(نفصل ذلك يف الفصل الثالث) ،وعىل ضوء تقاعس وتواطؤ الرشطة اإلرسائيليّة مع عالم الجريمة
ّ
(نفصل ذلك يف الفصل الخامس).
ّ
خاص عند العائالت التي تتع ّرض لتهدي ٍد ما.
وبشكل
بشكل عا ٍّم يف املجتمع،
تنشأ هذه الحفاوة
ٍ
ٍ
يُحدثنا عبد الله ،عن مشاهد االحتفاء با ُملجرم يف منطقة يافا واللد والرملة« :اإلنسان املسجون عىل طعن
بروح من السجن تاجر مخدرات بصري
إنسان من عائلة تانيةُ ،ينظر إله عىل إنه بطل قومي .جاب الفخر للعيلة .ايل ّ
ٍ
معرفة عامّ ٍة بعالم
يف حدث ودبح خرفان عىل رشف طلعته» .ال تنبُع الحرقة التي تحدّث بها عبد الله من
عر َ
قرب إذ تع ّرض لعمليّة إطالق نار أدخلته للعناية
الجريمة فقط ،فإنّه ِ
ف مرارة الجريمة عن ٍ

وشه َد كيف
املكثّفة لفرت ٍة طويلة ،ونجا منها ،وذلك كجز ٍء من محاولة االنتقام من أحد أفراد عائلتهِ ،
ُ
ّ
عائلة املعتدي عليه وحَ مته.
تستت
ٌ
ٍ
ٍ
يُحدثّنا مدير املدرسة ّ
مجموعة
العتداءات متكررة ،فش ّكلت
عائلة من أ ّم الفحم تع ّرضت
بسام عن
من شباب العائلة تنظيما ً صغريا ً للرد عىل هذه االعتداءات من خالل حرق سيارات وإطالق نار عىل
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املنازل .بعد فرتة تم الكشف عن هذه «الخليّة» وإدخالهم ّ
السجن لفرتات قصرية« :طبعا هذول بقوا
كلهم والد صف  11و ،12ملا انحبسوا ،أكرث واحد انحبس سنة ونص ،ملا طلعوا من السجن طلعوا زي كإنهم تقول
محررين الوطن العر ّيب ،صاروا يوخذوا احرتام باملدرسة والبلد».

املجرم ُ
كقدوة
يشري ُ
بعض من قابلناهم إىل ّ
أن بعض املنخرطني يف عالم اإلجرام أصبحوا يش ّكلون قدو ًة لدى الكثري
ٍ
وهيبة وصيت ،فيُق ّلدونهم ويُق ّلدون
من الشباب .يرى هؤالء ما يحصل عليه املجرمون من احرتا ٍم
ّ
وقصات
سلوكياتهم؛ مثل طريقة التحدّث واملفردات واألغاني وحتّى املالبس واألحذية والساعات
الشعر وغريه.
تشري مجموعة من الرتبويّني إىل أثر موضوع اقتداء الشباب باملنخرطني يف عالم اإلجرام .أحد هؤالء
هو كريم ،مدير إلحدى املدارس يف يافا« :صار عندهم قدوة مبجرمني معينني ،مبيش مشيته بلبلس لبسه أو
بترصف ز ّيه» .تضيف دالية أنّها الحظت أثر ذلك عىل بعض من طالبها« :بصريوا قدوة للوالد ،بصريوا
االجتماعي سميح إىل هذا التقليد ،باعتباره مقد ً
ّمة لالنخراط يف عالم
يقلدوهن» .يتط ّرق العامل
ّ
املجرم« :بحملش السالح بس بكون قاعد مع ايل بحمل السالح ،مغري هاد املوضوع ،فلام بشوف كيف الناس
بحرتموه ايل مايش معاه ،بفكر الناس إنه برضو راح يحرتموه إلنه محدا راح يطب فيه».
املجتمعي باملنخرطني يف الجريمة وبني تحوّلهم لقدو ٍة بالنسبة
يربط الرتبويّون بني االحتفاء
ّ
للشباب .يقول ّ
بسام مُع ِّلقا ً عىل االحتفاء بهم يف املناسبات« :ملا طالب بصف طناش بشوف أبو فالن ايل
معروف انه مجرم وبعملوله عرس وكذا ،بصري بده يصري زيه» .ويضيف دياب« :ملا الشاب بشوف إنه أحسن
ناس باملجتمع بترصفوا هيك مع تبع اإلجرام ،بقول بدي أكون هيك ،وطبعا معاه سيارة وكرثة وقوة ،وهاد بشجعهن
يصريوا هيك .يف مالن ناس أهاليهن مناح ووضعها االقتصادي مقبول والدها بتنضم ملنظامت إجرام ّية».
ويشري عبد الله إىل أثر مشهد االحتفاء بمن يخرج من السجن يف أعقاب أخذ الثأر لعائلته« :يف ناس
بتكون بهاد الحدث ويف جيل براقب الحفاوة ايل بينال فيها اإلنسان املجرم ،البطولة ،قالدة من الفخر تعلق عىل
رقبته لإلنسان ]..[.الوالد الضعاف بنظروا لهادا كمصدر قوة» .يف السياق ذاته ،يؤكد الناشط اليافوي بالل
هذه الفكرة بقوله« :من أكرث املشاكل عنا بيافا إنه املجتمع بترصف مع املجرم كبطل واملشكلة هون إنه البني
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

73

وألا لصفلا
ةــناـكملا

محتويات

آدم مجرم بطل ،هو الـמודל חיקוי (منوذج احتذاء) تبع األوالد».
ٍ
ٍ
يحدّثنا ّ
عائلة لطالب من املدرسة التي يديرها وعائلة أخرى ،تطوّرت
مشكلة ن َ َشبت بني
بسام عن
بشكل كبري ،مما أدّى إىل تغيريات كبرية يف حياة طالب وسلوك أبناء العائلة .فعىل سبيل املثال،
ٍ
أصبح أبناء هذه العائلة يأتون إىل املدرسة برفقة سائق يحرضهم عند بدء الدوام ويرجع بهم إىل
أن هذا األمر كان له أث ٌر مبارش عىل بعض الطالب إذ شعروا ّ
بسام ّ
البيت عند انتهائه .يرشح ّ
أن هناك
ً
مكانة مميّز ًة لهذا الطالب بعد دخول عائلته لعالم الجريمة« :بتبلش من هني ،بصري الولد ايل باملدرسة
بشوف هاد ايل الشاب ايل عيلته عندها مشاكل وكيف بيجي عىل املدرسة بيجي حدا راكبله سيارة» .ويستطرد
بسام ّ
ّ
أن هذا يُش ّكل عامالً لتق ّرب طالب آخرين لطالب هذه العائلة ،ثم يترصفون مثلهم الكتساب
الشعور بالقوّة والهيبة« :وبصري كل واحد يفوت بعامل األكشن هاظ وكلهم بتخيلوا حالهم إنه ’أنا القبضاي‘».
الجزء الثالث :دور الم ّ
َس بالمكانة في تعقيد الخالفات بني الشباب
ُ
نستعرض يف هذا الجزء دورا ً إضافيّا ً للمكانة ،وهو الدور ا ُملتَع ّلق باملشاكل التي تندلع بني الشباب،
إذ تُشري معطيات الدراسة إىل أن تصوّر املكانة الشخصيّة للشاب يلعب دورا ً مهما ً يف تفاقم املشاكل
ٍ
خلفيات مختلفة ،منها ماليّة ،ومنها أمور متعلقة باألرايض وأخرى
وتعقيدها .تقع املشاكل عىل
ّ
«صفات» السيّارات وغريها .بيد ّ
أن
بعالقات غراميّة وخالفات يف إطار الحيّز مثل الخالفات عىل
ما نشري إليه هو ّ
ّ
واملس بالكرامة ،وإحساسه برضورة
أن ا َملس باملكانة وإحساس الشاب باإلهانة
الر ّد عىل هذه اإلهانة ،ك ّل ذلك يلعب دورا ً أساسياً ،إن لم يكن األكثر مركزيّة ،يف تطوّر املشاكل بني

الشباب وتشعبها.
بشكل مُحدّد ،وليس الخالفات بني
من الجدير بالذكر هنا أنّنا نتحدث عن الخالفات بني الشباب
ٍ
املن ّ
ظمات اإلجراميّة ،إذ تأخذ األخرية طابعا ً ومنطقا ً مختلفا ً مثل النفوذ والسيطرة عىل مجاالت
اقتصاديّة وغريها.
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«محدا بدعسيل ع طرف»
املقابالت َّ
ُ
أن عددا ً من الشباب ،وبالتحديد الشباب يف عالم العنف والجريمة
كما أسلفنا فقد أظهرت
أو املقربني منه ،يحملون صورا ً مُعي ًّنة عن أنفسهم وعن مكانتهم .من جملة ما تتضمنه هذه ّ
الصورة

أن لهم مكانة واحرتاما ً وهيبة كبرية جداً ،وبالتّايل ّ
االعتزاز املفرط بالنّفس ،ومفاد ذلك ّ
فإن أيّ مَ ٍّس
ً
إهانة شديد ًة تستوجب ال ّرد.
باالحرتام يعترب

يرسد لنا رامز قصصا ً ملشاكل كان طرفا ً فيها ،ويرشح لنا ،كيف يؤثّر تصوّره عن صورته يف عيون
النّاس عىل رضورة قيامه بال ّرد عىل االعتداءّ ،
وإل ّ
فإن تلك الصورة سوف تهت ّز يف عيونهم:
«أنا برشحلك عاإليغو شوي ،برشحلك عن حايل كامن .يعني أنا آكل قتلة بالبلد بالنسبة إيل يعني بتعرف كيف،
يعني مش طوشة ،عادي بتوكل قتلة فيها ،يعني ينزل ييجي عليك تنني تالتة يطخوك بإجريك تضلك قاعد ماكل
هوا وساكت ،يعني هاد إيغو .يعني بقدرش أضلني ماكل هوا وساكت ،بدك تضلك تفور بدمك إلنه معروف مني
انت! يعني شو اإليغو؟ مهو كيف بيجي اإليغو؟ الناس بتعملك اإليغو ،أنا هيك بظن ،هيك بحس ،يعني لو الناس
بتعودك عىل إيش ممنوع يصري معك وبصري معك ،انت بتنجن بتفقع بتصري بدك تسوي العكس ]..[ .إجوا عدارهن
طخوا عدارهن ومردوش ،هاد إيغو إللهن ،أنا كيف مأردش؟ طيب أنا معروف بالبلد إيل إيغو بالبلد .طخوا عبيتك،
ومعملتش إيش؟ انت بتصري توكل بحالك! إيه إسا البلد شو بدها تحيك عني؟ كل هاد االسم يروح عىل الفايض؟».
يحكي لنا رامز ّ
قص ًة ألصدقاء له شعروا باإلهانة بعد تدخلهم لح ّل مشكلة وعدم االستجابة
إن سبب شعورهم باإلهانة كان ّ
لتوجّ ههم ،فيقول ّ
أن آخرين استطاعوا ح ّل تلك املشكلة بالقوّة ،وأنّه
أصبح البعض يتحدّث ّ
أن ال قوّة لهم ألن تدخلهم ُرفِ ض:
اجتامعي اإليغو .يعني صار مشكلة مع شباب ،وحدة كانت تشتغل مع جامعة معطوهاش
«أكرث من ضغط
ّ
مرصياتها .حلو؟ ثالث شباب مناح معروفني بالبلد مش من عائالت كبرية ،مقدروش يجيبوا مرصياتها ،فاتوا واسطة
خري ،شباب مناح مش عاطلني ،وفاتوا بحق مش راحوا طخطخوا وسووا وكذا .راحت القصة سنة سنتني مجبوش
عصب؟ الثالثة ايل مجبوش
الحق ،البنت راحت عند عيلة עברינים (مجرمني) ،شهر شهرين جابولها إياها .مني ّ
املصاري؟ هاد إيغو ،طيب احنا فايتني باالحرتام مقبلتوش تعطونا ،قاموا راحوا اشرتوا وطخوا عليهن ،بس عشان
هاي القصة .بس شو صار ينحىك؟ فاتوا بالقصة مطلعلهنش إيش».
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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يحاول رامز من خالل هذا املثال التأكيد عىل ثقافة «اإليغو» التي قد تستدعي دخول من هم يف
بشكل مبارش ،إىل العنف.
محيط دائرة العنف ،وليس فقط املنخرطني فيه
ٍ
نجد ّ
أن قسما ً ال بأس به من
ال يرتبط اإلحساس باإلهانة بالرضورة بحجم ا ُملشكلة أو املسبِّب لها ،إذ ِ
ٍ
حدث يُصنّفه الشباب -ذاتهم -بأنّه «تافه» .يقول خليل:
املشاكل يعود إىل
«يعني مهي هيك صارت ،املشاكل اليوم تافهة».«شو يعني تافهة؟»«يعني ع تطليعة ،ممكن تصري أي طوشة .يعني أقولك كيف ،يعني واحد اسا يقعد يتطلع عليكأو يسمعك كلمة ،بنفعش تسكتله»
«مانت عم بتقول املشاكل تافهة ،انت مستعد تفوت ع هيك مشكلة؟»«طبعا ،أه بفوت عهيك مشكلة ،إلنه شو معناها التطليعة؟ معناها انه أنا أقوى منك إين بديأكرسك ،مهي هيك صارت».
«وانت بتقبلش حدا يكون أقوى منك؟».«-ال مش هيك ،بس هي هيك صارت ،يعني أنا ممنوع أسكت بخليش حدا يعلّم عيل».

الجماعي لر ّد اإلهانة
الضغط
ّ

ّ
يتضخم لدى الناس الشعو ُر بال ّذل عند إهانتهم أمام الدوائر املحيطة.
نجد أنّه يف بعض الحاالت
فمثالً ،نرى يف قرار املحكمة رقم ( 133)1خالفا ً بني صاحب مقهى لم يسمح للقاتل بالدخول له

ّ
موضح يف قرار املحكمة) ،مما أشع َر القاتل باإلهانة الكبرية ،األمر الذي أجّ ج الخالف
(لسبب غري
ٍ
134
أن خالفا ً
بينهما ،مما أدّى يف النهاية إىل مقتل صاحب املقهى .أما يف قرار املحكمة رقم ( )2نجد ّ
ّ
خاصة بالضحايا والظروف املحيطة بعملية قتلهم ،لذا حفاظا ً عىل الخصوصيّة ،آثرنا عدم كتابة أسماء
 133تحوي هذه القرارات معلومات
وأرقام مللفات قرارات املحاكم واكتفينا بكتابة ترقيم تسلسيل بحسب ظهورها يف النّص.
 134انظروا املالحظة السابقة.
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مبلغ من املال أقرضه الضحيّة للقاتل ،وهو أحد معارفه ،وكان الضحيّة قد طالب القاتل
نشب حول ٍ
مرات بإرجاع القرض الذي ال يتعدّى بضعة آالف من الشواكل .يشري القايض إىل ّ
ٍ
أن املطالبة
عدّة
بتسديد املبلغ بح ِّد ذاتها لم تكن عىل ما يبدو سببَ القتل املبارش ،بل طريقة الضحية ا ُملهينة التي
ّ
وخاصة إثر
كان يستعملها أحيانا ً أمام النّاس للمطالبة بإرجاع املبلغ ،كانت هي السبب بذلك،
ٍ
مجموعة من األشخاص يف الحارة،
نقاش حا ّد اندلع ليلة جريمة القتل بني الضحية والقاتل أمام
ٍ
تعبريات مُهينة ،وهو ما أدّى للقتل.
وجّ ه فيه الضحية عىل ما يبدو
كما ن َ ِج ُد كيف يلعب املحيط ،وبالتحديد ّ
«الشلة» ،دورا ً يف تعزيز «اإليغو» وبالتايل تفاقم املشكلة.
فمثالً يشري صالح إىل ّ
أن العديد من الخالفات بني الشباب ،والتي تبدأ عىل أثَر احتكاكات عاديّة
يف ّ
فعل
الشارع ،يتم تأجيجها من خالل األصدقاء ،الذين يبدأون بتحريك مشاعِ ر الشاب ض ّد ٍ
«استفزازي» قام به الشخص اآلخر .يقتبس صالح أصدقاءه واللهجة التي يستخدمونها عند
تعرض أحدهم لإلهانة:
قصك‘،
قصه مث ًال ’إيي هذا ّ
«’إيي شو اليل يجحجح بيك هاظ؟ إيي شو اليل فرك السيارة قدامك؟‘ يعني واحد ّ
وكثري مشاكل ع هاي الشغالت .واحد قصني واحد فرك السيارة قدامي ،صار يظويله ويسكر عليه’ ،مالك طاير،
مالك بتفارك ،مالك بتقاتل‘«.
وعىل النّسق ذاته ،يصف لنا راسم الشعور باإلهانة الذي ّ
أحس به ج ّراء االعتداء عىل أخيه ،وتشجيع
ش ّلته له عىل ر ّد االعتداء ،بل ومساهمتهم يف التحضري لر ّد االعتداء واالنتقام« :وانا كنت كثري متضايق
وكنا نحيك أنا والشباب انه بدنا نرجعلهم بدنا نإذيهم ولو نرضبهم بعيص ،كيف ما رضبوا أخوي مش بحاجة لسالح
يعني ،همي غدروه هجموا عليه  ،6ورضبوه بالعيص وكهربا ومددوه عاألرض تحت السيارة .بقهرش؟ بقهر!».
يروي لنا صالح ّ
شخص اقرتب بسيارته عليه ،وكيف كادت األمور
قصة «طوشة» حدثت معه بسبب
ٍ
أن تتفاقم لوال إرصار أبيه وأعمامه عىل إنهاء الخالف .يصف لنا صالح موقفه ومشاعره حينها:
«يف عنا إحنا يعني أبوي ،ع ّمي الكبري[ ،قالوا] ’بدهاش تكرب يعني بدهاش تكرب‘ .ييجوا الصحاب يقولوا ’إيي
تسكتش‘ وبعرفش شو ،ويصري الواحد يقول عن حاله ’إذا بسكت أبقى نذل ،بده يصري الكل يفكرين إنه أنا نذل‘،
عشان محدا يفكره نذل ،بده يبطل يرد عأبوه وبده يعمل اليل براسه ،ووقتها بصري يقرقط بأصابعيه».
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نجد َّ
أن هذا اإلحساس باهتزاز الصورة أمام املجتمع يؤثّر يف حاالت «الثأر» أيضاً ،ففي بعض حاالت
ُ
الشخص بأنّه «نظرة املجتمع» تجاهه يف قرار الثأر للقتيل من عائلته .نجد عىل
القتل ،يؤثّر ما يظنُّه

ب
سبيل املثال يف قرار املحكمة رقم ( 135)3خليطا ً من الشعور بحرقة القلب نتيجة مقتل األخ ،يُع ّ
عنه القات ُل بعد أن ثأر لدم أخيه ،إذ يروي كيف ذهب لقرب أخيه وقال له إنّه أخذ بثأره بعد أن قت َل
السجن (قبل ّ
ٍ
ٍ
ناحية أُخرىّ ،
محادثة مع «عصفور» 136داخل ّ
أن يثأر له)،
عب القات ُل يف
قات َله .ومن
عن شعوره بالخزي أمام النّاس ألنّه لم ينتقم ألخيه:

«أنا حللت مشكلتي .ال أريد أكرث من ذلك .منذ تويف أخي ال يقبل أحد تزويج ابنته يلّ ،
ألن مل انتقم لدم أخي .أنا
أخجل امليش يف الشارع».137
ال نعلم هنا إذا كانت هذه املعلومة التي يرويها القاتل عن عدم تزويج الناس بناتهم له بسبب عدم
ً
أن املهم هنا ّ
ألسباب عديدةّ ،إل ّ
أن هذا الشعور
معلومة صحيحة أم ال ،فقد يكون ذلك
أخذه بالثأر
ٍ

موجود لديه .نشري هنا إىل ّ
أن أحد جوانب منظومة الثأر له عالقة بموضوع «اإليغو» واملكانة .نقول
بأن مشاعر الثأر أكثر تعقيدا ً وتركيباًّ ،
ذلك مع الوعي ّ
فإن فقدان أحد أفراد العائلة عن طريق القتل
ّ
خاص ًة أن املنظومة السلطوية اإلرسائيليّة،
هو أمر غري مُحتمل ،وال يمكن ملن لم يم ّر به أن يتصوّره؛
القتَلة وال ّ
ابتدا ًء بالرشطة وانتها ًء بالنيابة والقضاء ،ال تكشف عن َ
توفر ،يف أغلب الحاالت ،شيئا ً من
العدالة ألهايل الضحايا (للمزيد يف الجزء الخامس).

املكانة ليست كل يشء
برغم أهميّة ما عرضه علينا من قابلناهم بما يتعلق باإلحساس باإلهانة أمام املجتمع والدوائر
املحيطة ،إال ّ
أن ر ّد االعتداء ال يحصل فقط من باب الحفاظ عىل املكانة املجتمعيّة .فيما ييل نعرض
منطقني آخرين َو َردا يف املقابالت دون أن يكون هناك رب ٌ
ط مبارش بينهما وبني ّ
املس باملكانة
املجتمعيّة.
 135أنظر املالحظة السابقة.
« 136العصفور» هو سجني متعاون مع الرشطة يتواجد داخل أروقة ّ
السجن يف محاولة لإليقاع باملتهمني.
 137ترجمة عن العربية.
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املقابالت ّ
ُ
أن بعضا ً ممن ّ
يحسون بأهميّة ص ِّد االعتداء يعتربون
أوالً :منع االعتداء القادم .أبرزت
ٍ
ٍ
ٍ
عدم القيام بذلك ضعفا ً يستجلبُ
اعتداءات
ناحية ،يخىش ا ُملعتدَى عليه وقوع
اعتداءات أُخرى .فمن
ٍ
ناحية أُخرى ،قد يُعطي
إضافيّة من نفس الشخص يف حال عدم ردّه عىل االعتداء األول .ومن
االمتنا ُع عن ال ّرد إشار ًة للمجتمع ،وملجتمع الشباب عىل وجه الخصوصّ ،
بأن هذا الشخص ضعيف

ويسهل االعتداء عليه.
يلعب ر ُّد االعتداء إذن دورا ً وظيفيّا ً منطقيّاً .عميد ،واحد ممن ّ
عبوا عن هذا املعنى ،وهو طالب
ٍ
متواصل بالعنف يف محيطه ،ويعطينا صورة
بشكل
مدرسة ثانوي ٍّة يف مدينة الطيبة .ينخرط عميد
ٍ
ٍ
عن بعض هذه املشاكل التي تحدث .يقول إنّه ير ّد عىل كل اعتداء يتعرض له ،ألن عدم الر ّد معناه
إشارة خرضاء ألن «يعربد» الطرف اآلخر عليه:
«وأنا بدافع عن حايل إلنه أهبل ايل بدافعش عن حاله ]..[ .همي حاولوا يعربدوا عيل أول م ّرة وثاين م ّرة بعربدوا

مرة وقفتلهم
مرة ،إذا انت أول ّ
مرة إذا معملتش إيش بيجو بعربدوا عليك ثاين ّ
عيل ،باجي عليك أعربد عليك أول ّ

مرة بعدها راح تصري ألف م ّرة وساعتها راح تكرب».
وال عمرهم بعيدوها ،إذا انت موقفتهمش أول ّ

واقعي ُ
نرى هنا ّ
ِ
ِ
َ
هدف ُه ص ُّد االعتداءات
بشعور
الطرف اآلخر مجبو ٌل
باإلهانة من قبل
اإلحساس
أن
ٍّ
ٍ
املستقبليّة .أي َّ
أن ال ّرد هنا حاجة واقعيّة لبناء مكانة يف مجتمع الشباب ،تمنع اآلخرين من االعتداء
أو التفكري باالعتداء.
ثانياً ،نلحظ ّ
أن الشعور بالذ ّل جراء االعتداء غري مقرون بالرضورة بمعرفة املجتمع عن اإلهانة .أي
َ
َّ
املكانة االجتماعي َّة ال تُمَ س بالرضورة ،وهو ما ّ
عب عنه مجموعة من الشباب الذين التقيناهم يف
أن
أحد مراكز الشباب يف منطقة يافا .عناية ،واحدة من أفراد هذه املجموعة ،تبلغ من العمر 17عاماً،
ً
إهانة كبرية ال بُ َّد من ال ّرد عليها بالرضب مبارشة« :أنا
تعترب أي كلمة «ليست بمكانها» توجّ ه لها

عندي  12تيك رضب .أه رضبت مدير مدرسة و 3طالب ورشيت גז מדמיע [مسيل للدموع] .هيك إلين بحبش
حدا يدعسيل عىل طرف .هيك أذى .إلين بحبش حدا يغلط عيل وأسكتله».
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ن َ ِج ُد ذات التوجّ ه يف قرار املحكمة رقم ( ،138)4إذ يبدأ الخالف ،بحسب قرار املحكمة ،بني القاتل
حني آلخر ،ويقود به سيارته إذ يتنقالن
والضحية خالل مشوار عمل .يساعد القات ُل الضحي َّة من ٍ
ٌ
نقاش حا ّد بني القاتل والضحية.
خالل العمل بني البلدات املختلفة يف منطقته .يف إحدى املرات ،بدأ
يروي القاتل تفاصيل ما حدث :خالل املشوار ،سأل القات ُل الضحي َّة سؤاال ً مستفزا ً متعلقا ً بشكل

جسمه وقدرته الجنسيّة ،ف َر ّد الضحيّة طالبا ً أن «يحرض له زوجته بعد أن يتزوّ ج» وسوف يريه هذه
القدرة .هذه املالحظة دفعت الضحية لرضب القاتل بيده أثناء سياقته ،فر ّد الضحيّة برضبة للقاتل،
مما أزاح من مسار السيارة التي ارتطمت يف ّ
حافة الطريق .ن َزل االثنان من السيارة وتشاجرا،
فأخرج القاتل أدا ًة حديديّة من السيارة وطعن الضحيّة ،وتركه ينزف حتى املوت ،بال ّرغم من
استنجاده.
نجد النمط نفسه يتكرر يف الحاالت التي يكون فيها الخالف األصيل حول األموالّ ،إل ّ
أن املح ّرك
للقتل قد يكون بالحقيقة هو اإلهانة .مثالً يف قرار املحكمة رقم ( 139)5الذي يدور حول أموال تحِ ق
ألحد الضحايا قد طالب القاتل باسرتجاعها .ومن ثمّ ،التقى الضحية وشخص آخر ،ويف إطار نقاش
دا َر بينهما حول هذه األموال ،قام الضحية بأخذ مفتاح سيارة القاتل ،وقال له إنّه سيعيد املفتاح
يف حال أعاد له األموال ،وتركا املكان .وقبل أن يذهبا ،وضح القاتل« :ستدفع مثن ما تقوم به» ،من ث ّم
حاول القاتل تشغيل السيارة من خالل ربط «السويتش» إال أنّه كرسه ،واضطر إلحضار سيارة نقل

لنقلها لـ«كراج» تصليح .بعد خمسة أيّام خ ّ
طط القاتل لقتل االثنني .أثناء خروجهما للعمل ،انتظر
وصولهما ملكان ما ،وأطلق النار عليهما لريديهما قتيلني.
ختاماً ،ال بد من اإلشارة إىل ّ
فعل مرتبط بمعرفة النّاس
أن اإلهانة والحاجة لرد اإلعتداء إما كر ّد ٍ
فعل غري مرتبط بمعرفة النّاس بها ،ممكن أن يتواجدا معا ً لدى الشخص نفسه،
باإلهانة ،أو كر ِّد ٍ
كما يظهر يف حوارنا مع خليل:
«انا داميا بكون جاهز ،بضلني منتبه حويل ومركّز اذا أي حدا بده يعمل أي إيش».ّ
خاصة بالضحايا والظروف املحيطة بعملية قتلهم ،لذا حفاظا ً عىل الخصوصيّة ،آثرنا عدم كتابة أسماء
 138تحوي هذه القرارات معلومات
وأرقام مللفات قرارات املحاكم واكتفينا بكتابة ترقيم تسلسيل بحسب ظهورها يف النّص.
 139أنظر املالحظة السابقة.
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«طيب صارت معك مشكلة بالورشة بالشغل ومقدرتش تحمي حالك شو بتعمل؟»«برجعلهن».«يعني اسا أكلت قتلة بأشدود برتجع برتوحلهن؟».«أه ،بخطط كيف بدي أرجعلهن اياها».«وإذا اكلت القتلة لحالك وال حدا شافك من العامل ايل معك برتجعها؟».«أه برجعها بس بالعقل».«اذا شافوك العامل ايل بالورشة معك بصري أكرث الزم ترجعها؟»«أه طبعا ،بتصري تفرق أكرث ،مجبور أرجع هوايتي».«للكل برتجع هوايتك؟»«أنا بخليش حدا يعلّم عيل انا بعرف يف ناس انا بغدرلهاش ،بس حتى لو أنت مثال انت اجيترضبتني هواية وانا بعرف انك أقوى مني مثال انك انت من جامعة كبرية (جامعة إجرامية) ،بسكت
فرتة بس بغدرك وبرجعلك اياها من غري ما تعرف».
«طيب شو بفيدك اذا رجعتها بدون ما الناس يشوفوها؟»«-ال بقول لصحايب القراب ،بخيل الناس لتعرف بالعقل اين سدّ يت هوايتي».
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خاتمة
َ
املختلفة للعالقة بني السعي نحو املكانة وبني االنخراط
استعرضنا خالل الفصل األول األدوا َر
يف عالم الجريمة والعنف .أرشنا إىل ّ
أن تعزز البحث عن املكانة من خالل العنف والجريمة ناتجٌ
الفلسطيني
عن القمع االستعماريّ للمسارات الصحيّة ا ُملمكنة لتحصيل املكانة يف إطار املجتمع
ّ
يف الداخل ،وباألخص يف العقود املاضية .من ثم عرضنا أشكا َل املكانة التي يمنحها عال ُم الجريمة

للشباب املنخرطني فيه ،وعرجنا عىل تصاعد مكانة املنخرط يف الجريمة يف املجتمع ،وكيف أصبحت
تأخذ حيّ ًزا أكرب يف املجتمع .ومن ثّم انتقلنا للحديث عن اآلثار املبارشة لهذا التصوّر حول املكانة
ً
نهاية ،استعرضنا دور ا َمل ّس باملكانة يف تعقيد الخالفات بني
عىل عالم الشباب وتج ّلياته املختلفة.
االجتماعي.
الذاتي ومفهومها املتع ّلق بالضغط
الشباب ،وناقشناها من حيث مفهومها
ّ
ّ
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الفلسطيني لالنخراط يف
يُش ِّك ُل العائد املاديّ أحد العوامل املركزيّة التي تدفع الشبابَ يف الداخل
ّ
ُ
املعطيات التي جمعناها يف العامني األخريين إىل حجم األموال الهائلة التي
عالم الجريمة .تُشري
أن هذا العالم ّ
تُتداول يف عالم الجريمة ،وإىل َّ
ٍ
«بسيط»
يوفر مدخوال ً ماديّا ً كبريا ً مقابل أداء جه ٍد
ري من الشباب.
نسبياً ،مما يجعله عاملا ً مُغريا ً لكث ٍ

الفلسطيني يف أرايض
واضح بظاهرتني اجتماعيّتني تسودان املجتمع
بشكل
يرتبط هذا اإلغراء
ٍ
ّ
ٍ
الـ ،48وهما :ظاهرة اإلفقار وظاهرة تفاقم االستهالك .يف الجزء األول نستعرض أثر السياسات
االستعماريّة إلفقار فلسطينيّي الداخل الذين يعيشون يف القرى واملدن الفلسطينيّة والبلدات التي
تُسمّ ى بـ«املختلطة» وعالقة ذلك بالعنف والجريمة .ونستعرض يف الجزء الثاني تفاقم ظاهرة
االستهالك لدى فلسطينيّي الداخل يف إطار موقعهم عىل هامش االقتصاد الرأسمايل ّ اإلرسائييل ّ
وعالقته بالعنف والجريمة .أما الجزء الثالث ،فسن ُ َخ ِّ
صصه لدراسة حالة ( )Case Studyلواحدة
من أبرز األنشطة املاليّة يف عالم الجريمة والجريمة املن ّ
ظمة ،وهي قروض السوق السوداء ،والتي
َ
تُ ّ
طبيعة العالقة بني مثلث الجريمة واالقتصاد واملجتمع.
جسد
الجزء األوّل :دور اإلفقار في الجريمة

الفلسطينيّون يف أسفل السلم
االجتماعي-االقتصاديّ
ّ

يعيش حوايل نصف الفلسطينيّني يف أرايض الـ 1948تحت خ ّ
ط الفقر ،إذ يُشري تقرير ملؤسسة
َ
الوطني» اإلرسائيليّة إىل ّ
الفقر يف أوساط الفلسطينيّني يف أرايض الـ 1948وصلت
نسبة
أن
«التأمني
ّ
ِ
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96 ،47.4%يف حني َّ
أن نسبة الفقر العامّ ة لدى مجمل السكان يف إرسائيل 0بلغت
عام  2018إىل
فلسطينيو الداخل والقدس
يهود
غري املتدينني (غري
وصلت نسبة الفقر لدى اليهود من
 21.15%فقط.اخروفق التقرير ذاته ،فقد
2020

2019

2018

2017

الحريديم) إىل حوايل  ،8.6%يف حني وصلت لدى اليهود املتدينني (الحريديم الذين يختار رجالهم
طوعي عدم العمل والتفرغ لدراسة التوراة) إىل  .140 51.7%هذا يعني َّ
أن نسبة الفقر لدى
بشكل
ٍ
ّ
املختلفة
املجموعات الس ّكانية
من(- )6
بياني
الفلسطينيّني يف الداخلرسم
الفقر لدى
بأكثر من خمس م ّرات.
«الحريديم»
اليهود غري
نسبةعند
نسبتها
أعىل
يف إرسائيل

رسم بياني ( - )6نسبة الفقر لدى املجموعات الس ّكانية املختلفة يف إرسائيل
نسبة الفقر لدى املجموعات الس ّكانيّة املختلفة يف ارسائيل
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8.60%

0.00%

نسبة الفقر
اليهود من غري الحريديم

النسبة العامّ ة

العرب

اليهود املتدينون "الحريديم"

ِ
االجتماعي االقتصاديّ لدائرة اإلحصاء املركزيّة اإلرسائيليّة لقرى
املعطيات تقري ُر املؤرش
يؤ ّكد هذه
ّ
االجتماعي االقتصاديّ ،
ومدن البالد .يعرض هذا املؤرش البلدات حسبϯموقعها عىل درجات السلم
ّ

غنى .141بحسب هذا املؤرش
ويبدأ من الدرجة  ،1أي األكثر فقراً ،وينتهي عند الدرجة  ،10أي األكثر ً
ّ
فإن البلدات الفلسطينيّة يف الداخل تقع يف أسفل السلم ،وتختفي كليا ً يف األماكن املتقدمة ،أي يف

الدرجات الثامنة والتاسعة والعارشة ،كما هو موضح يف الجدول أدناه.142
 140مؤسسة التأمني الوطني .)2019( .أبعاد الفقر والفروقات االجتماعية  -تقرير سنوي( .2018 ،بالعربيّة) .مستقى من:
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
 141دائرة اإلحصاء املركزية .)2013( .ترتيب ّ
السلطات حسب املؤرش االجتماعي االقتصادي( .بالعربيّة) .مستقى منhttps:// :
www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/pw/pw77/pw77.pdf
االجتماعي-االقتصاديّ ( )Socio-economicللسكان يف كل بلدة ،وليس عىل وضع ميزانية السلطة املحليّة.
 142يد ُّل التدريج عىل الوضع
ّ
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رسم بياني ( - )7عدد البلدات العربية عىل درجات السلم االجتماعي االقتصادي
السلم
العربية عىل درجات
البلدات
عىل - )7عدد
بياني (
عدد البلدات رسم
االقتصادي
االجتماعي
السلم
درجات
العربية
االجتماعي االقتصادي

35
30
25

العربية عىل درجات السلم االجتماعي االقتصادي
عدد البلدات
عدد البلدات العربية عىل درجات السلم

20
15
35

االجتماعي االقتصادي

10
30
5
25
عدد البلدات العربية عىل درجات السلم
االجتماعي االقتصادي

10

9

8

6

7

4

5

3

2

0
20

1

15
10

إىلّ )8
الداخل (ومن ضمنها5 ،بلدات
االقتصادييّة يف
السلّمالفلسطين
البلدات
املؤرش
االجتماعي
بياني (
كما تُشري معطيات هذارسم
مندرجات
80%عىل
أن -العرب
0
األكثر فقرا ،ً1أي األوىل
من عينة بحثنا هذا؛ أم الفحم
2
الثالث3
الدرجات 4
5
تقع يف6
والطيبة) 7
8
والنارصة 9
10
والثانية والثالثة.143

العرب عىل درجات الس ّلم االقتصادي االجتماعي
0% 0%

األوىل

0%

1.25%

2.50%

3.75%

االقتصادي
بياني- )8(-
عىل درجات
العرب عىل
االجتماعي االجتماعي
االقتصادي
السلّمالس ّلم
درجات
العرب
رسم()8
رسم بياني
10%
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
األوىل
السادسة
الثانية
السابعة
الثالثة
الثامنة
الرابعة
التاسعة
الخامسة
العارشة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة

العرب عىل درجات الس ّلم االقتصادي 12.50%
االجتماعي
0% 0%
37.50%

0%

1.25%

2.50%

3.75%

10%
32.50%
12.50%

37.50%

ϰ

32.50%



العارشة

 143املصدر السابق.
ϰ
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محتويات

الرسمي ،تعيش السلطات املحليّة يف البلدات الفلسطينيّة (أو ما يُعرف بالسلطات
عىل املستوى
ّ
َ
ً
إضعافها
ضائقة مادي ًّة كبرية ،نتيجة للسياسات االستعماريّة العنرصيّة التي تعمّ دت
العربيّة)
وإفقا َرها وتكبيل نشاطها عىل مدار عقود .تعددت أشكال هذه السياسة االستعمارية كما وضحنا
يف «املدخل» ،وهدفت لتعزيز تبعيّة ّ
السلطات املحليّة العربيّة للحكم املركزي ،ولع ّل أحد أبرزها
هو مصادرة األرايض التي تع ّرضت لها البلدات العربيّة ،وتركيز املناطق الصناعيّة وأماكن العمل
يف البلدات اليهودية ،وذلك لضمان التبعيّة االقتصاديّة للعمال الفلسطينيني للمشغل اليهوديّ من
ناحية أخرى .ومن املثري هناّ ،
ٍ
أن
ناحية ،ولضمان عدم تعزيز قوّة السلطات املحليّة العربيّة من
السلطات املحليّة اليهوديّة أكثر استقالال ً عن الحكم املركزيّ من نظرياتها العربّية ،إذ تعود قوّة

ّ
السلطات املحليّة يف إرسائيل إىل املوارد الذاتيّة للبلدات مثل األرايض الزراعيّة للمستوطنات الزراعيّة
واملناطق الصناعيّة للمدن .وللتوضيح ّ
فإن مدخول رضيبة «األرنونا» من املناطق الصناعيّة ّ
للسلطات
املحليّة العربية يعادل حوايل  2%فقط من مجمل مدخول السلطات املحليّة يف إرسائيل.144
ٍ
ميزانيات واسعة
عىل الرغم من مصادقة الحكومات اإلرسائيليّة املتعاقبة يف السنوات األخرية عىل
للسلطات املحليّة يف البلدات الفلسطينيّة ،مثل الخطة رقم  ،145 922إال ّ
أن ذلك لم يُسعف تلك
السلطات ،ولم يؤ ِد إىل تحسن وضعها بما يكفي .وما يزال اله ّم األسايس ملعظم تلك السلطات املحليّة
هو تسديد رواتب املوظفني يف وقتها ،وال يوجد ما يكفي لتخصيصه للمشاريع التنمويّة والخدمات
األساسية التي تُقدّم يف نظرياتها اليهوديّة.
تعو ُد أهميّة تناول األوضاع االقتصاديّة للسلطات املحليّة يف سياق الدراسة إىل ّ
أن هذه السلطات
مُك ّل ٌ
االجتماعي ،والتي تلعب بطبيعة الحال دورا ً هاما ً يف توفري الحصانة
فة بتوفري خدمات الرفاه
ّ
وإمكانيات الحماية من الوقوع يف العنف والجريمة .يُمكن تقسيم هذه الخدمات لسبعة مجاالت
هي :الفقر ،والعجز ،واملشاكل العائلية ،والحاالت الصحية الصعبة ،واإلعاقات ،والعنف ،واإلدمان.
 144مركز مساواة .)2018( .تطوير املناطق الصناعية يف البلدات العربية .مستقى من0 :נייר עמדה אזורי תעשייה2018 -
להדפסה)18 12 18.pdf (mossawa.org
 145مكتب رئيس الحكومة اإلرسائيلية .)2015( .قرار الحكومة رقم  :922عمل الحكومة للتطوير االقتصادي يف مجتمعات األقليات
لسنوات ( .2020-2016بالعربيّة) .مستقى من :החלטת ממשלה מס ’ 922:פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית
המיעוטים בשנים |  2020-2016מספר החלטה |  922משרד הבינוי והשיכון)(www.gov.il
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محتويات

ً
وبالرغم من ّ
خاصة مع وجودهم عىل أسفل
أن فلسطينيّي الداخل هم األكثر حاجة لهذه الخدمات،
االجتماعي االقتصاديّ  ،إال ّ
أن سلطاتهم املحليّة هي األق ّل قدر ًة عىل توفري ما يكفي منها ،إذ
السلم
ّ
تُم ِّكنها ميزانياتُها إنفاق أق ِّل من ضعفي نظرياتِها يف السلطات املحليّة اليهودية ،كما هو م ّ
ُبي يف
البياني:146
الرسم
ّ

رسم بياني ( - )9امليزانية السنوية للشخص املحتاج

السنوية للشخص املحتاج
امليزانيةلعام 2014
رسم بياني ( - )9للخدمة
للخدمة لعام 2014

امليزانية السنوية للشخص املحتاج للخدمة لعام 2014
8749
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الفلسطينيني

باقي اليهود

الحريديم

منتدى الـ -15السلطات املحلية اليهودية غري املدعومة حكوميا

تناولت عدة تقارير هذه الحالة التي وصلت إليها السلطات املحليّة يف البلدات الفلسطينيّة يف الداخل،
ومنها تقرير صادر عن مركز أبحاث الكنيست يف حزيران  .2021يقول التقرير َّ
إن وزار َة الداخلية
تُصنّف السلطات املحليّة وفقا ً ملوازنة املالية لديها إىل خمسة تصنيفات ،من األفضل حاال ً إىل األسوأ:
( )1سلطات قويّة ( )2سلطات مستق ّرة ( )3سلطات يف وضعية متوسطة ( )4سلطات تخضع
لخطط تحسني الكفاءة (תכנית התייעלות) ( )5سلطات تخضع لخطط «التعايف» (הבראה).

 146جل ،جوني؛ ومدهلة ،شبيط؛ وباليخ ،حايم .)2017( .ميزانية الرفاه االجتماعي يف السلطات املحلية .مركز طاوب( .بالعربيّة).
مستقى منhttps://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/socialservicebudgetingheb.pdf :
ϱ
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داـملا دـئاـعلا

محتويات

يشري التقرير إىل ّ
أن جميع السلطات املحليّة يف البلدات الفلسطينيّة تقع يف واحدة من الدرجات
الثالث األخرية ،وال توجد أي واحدة منها يف أي من الدرجتني األوىل والثانية ،يف حني ّ
أن أغلب
السلطات املحليّة اليهوديّة تُصنّف إما يف الدرجة األوىل أو الثانية.147
ويشري التقرير إىل وجود «محاسب مرافق» يف  62سلطة محليّة عربيّة ،يف حني يوجد «محاسب
مرافق» يف  15سلطة محليّة يهوديّة فقط .يعني ذلك أن  78%من السلطات املحليّة الخاضعة
ملحاسب مرافق هي عربيّة و 22%فقط يهوديّة .148وللتوضيح ّ
فإن املحاسب املرافق هو شخص
ٍ
سلطة معيّنة موجودة يف الدرجتني الرابعة أو الخامسة ،ويملك
يُعيّنه وزير الداخلية اإلرسائييل ّ عىل
ً
ٍ
واسعة يف إدارة شؤون البلديّة مثل :جباية رضائبها ،وتخفيضات الرضائب ،وموافقة
صالحيات
أو رفض التعيني يف وظائف السلطة املحليّة ،وعمليا ً تحتاج السلطة التي تخضع لخ ّ
ٍ
تعاف
طة
149

السلطات .
معامالتها-املاليّة
للحصول عىل توقيعه عىل جميع
املحليّة العربيّة
رسم بياني ()10
الخاضعة لـ"محاسب مراقب"

رسم بياني ( - )10السلطات املحليّة العربيّة الخاضعة لـ«محاسب مراقب»
سلطات خاضعة لـ"محاسب مراقب"

ϮϮй
سلطات عربية
سلطات يهودية
ϳϴй

رسم بياني ( - )11تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهوديّة
عىل السلّم االجتماعي االقتصادي يف اللّد
 147لرير ،ميخال .)2021( .املحاسبون املرافقون للسلطات املحليّة .مركز أبحاث الكنيست( .بالعربية) .مستقى منhttps:// :
اللد
fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/727a8dda-55bf-ea11-8107-00155d0aee38/2_727a8dda-55bfea11-8107-00155d0aee38_11_17979.pdf
واليهودية بحسب التقسيم االجتماعي-االقتصادي
تقسيم الحارات العربية واملختلطة
 148املصدر السابق.
 149قانون البلديات من العام  .1965مستقى من100% https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p182_001.htm :
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يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

يُختم التقرير بالتأكيد عىل ّ
بعمل جيّ ٍد عىل مستوى تثبيت امليزانية
أن املحاسبني املرافقني قاموا
ٍ
(بالعربية «איזון» ،ويقصد بها تسديد ديون البلدية)ّ ،إل ّ
أن التقرير يتجاهل الجانب املظلِم لعمل
املحاسبني املرافقني ،وهو ّ
أن تثبيت امليزانية جاء عىل حساب تقديم الخدمات األساسية لس ّكان
البلدات الفلسطينيّة.150
ُ
ٍ
بمسألة أُخرى هي قيام وزير الداخليّة بح ّل بعض ّ
السلطات
مسألة ا ُملحاسبني املراقبني
ترتبط
املحليّة العربيّة وتعيني لجنة غري منتخبة إلدارتها .لرشح هذه املسألة نعود للعام  2004يف أواخر
االنتفاضة الثانية ،إذ منح تغيريٌ طرأ عىل قانون السلطات املحليّة (املادة 143أ) وزي َر الداخليّة
َ
صالحية تعطيل املجلس املحيل ّ إذا شعر ّ
أن رئيسه ال يقوم بواج ِبه كما يجب .وقد استخدم وزرا ُء
الداخلية اإلرسائيليون هذا التعديل لح ِّل مجالس عربيّة كثرية .وعىل الرغم من كون املجالس العربيّة
أقلي ًّة بني مجمل املجالس يف إرسائيلّ ،إل ّ
أن أكثر من  70%من املجالس التي تم ح ُّلها هي مجالس
َ
َ
عربيّة .151يف السياق ذاته ،تُشري التقارير إىل ّ
الساحقة من رؤساء اللجان املُعيّنة الذين
الغالبية
أن
ٍ
خلفية عسكري ٍّة أو من ا ُملقربني لوزير الداخليّة
تم تعيينهم يف البلدات الفلسطينيّة يهود ،وهم إمّ ا من
مثل أعضاء حزبه ،وغري ذلك.152
كما تُ ّبي التقارير ّ
أن العَ مَ ل األسايس الذي اهتمت به اللجان ا ُملعيّنة واملراقب املرافق هو تحسني
وضع ميزانية البلديّة من خالل رفع جباية الرضائب من ناحية ،وتقليص الخدمات التي تُقدّمها
ٍ
ناحية أخرى .153أدّى ذلك إىل إضعاف ّ
بشكل كبري،
السلطات العربيّة
السلطات املحليّة للسكان من
ٍ
االجتماعي املتهالكة .يقول غسان الذي عمل يف فرتة منتصف
وكان له أث ٌر مُدمّ ر عىل خدمات الرفاه
ّ
العقد األول من األلفية يف وزارة الرفاهّ ،
إن رؤساء اللجان املعيّنة الذين اهتموا بجباية الرضائب
وتقديم بعض الخدمات املرئية مثل جمع النفايات ،قاموا بالقضاء عىل خدمات الرفاه االجتماعي
التي ّ
توفر خدمات من شأنها الح ّد من مسببات ظاهرة العنف والجريمة:
150
151
152
153

املصدر السابق.
حيدر ،عيل« .)2012( .اللجان املعينة للسلطات العربية ليست الحل» .هآرتس( .بالعربية) .مستقى من :ועדות קרואות לרשויות
הערביות אינן פתרון  -הפרשנים שלנו- TheMarker
هرتسوغ ،استري« .)2008( .اللجان املعينة تمزق الديمقراطية»( .بالعربية) .واينتhttps://www.ynet.co.il/ .
articles/0,7340,L-3571290,00.html
املصدر السابق.
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«يعني يف عندك الشباب يف الضائقة هدول وقود عامل الجرمية ،هدول ما أخدوا حقهن ،بتيجي مدينة الطيبة  7سنني

كانت مع וועדה קרואה (لجنة مع ّينة) مخلوش زبالة ّإل ما جابوها .آريك برامي ملا إجا عالطيبة أقال العامل

االجتامع ّيني ،روحهم عىل بيتهم ،هو كان يهمه أرنونا ومل القاممة .إسا بقيلوا العامل االجتامعي بتعرفش بتحسش،
بس إذا مش قاميني الزبالة من بيتك برتفع تلفون بتبهدل أبو أبوه لرئيس البلدية .إسا إنت تحيك عن تقريباً لحد
الفلسطيني يف الداخل كان أو لجنة معينة او محاسب مراقب .هدول شو كان يعملوا،
 85% ،2013من املجتمع
ّ

مكانوش يزيدوا وظائف بالعكس .فانت بتطرد عامل اجتامعي ما حدا بنتبه .فهاد ايل اشتغلوه [ ]..طيب بعد
سنوات هاد الولد ايل ممرقش عالج وين بده يكون؟».
االجتماعي ،املتهالكة أصالً ،واحدا ً من أسباب تفاقم
مع الوقت ،ش ّكل االستهداف لخدمات الرفاه
ّ
هملت احتياجات الطبقات األضعف يف املجتمع وجد ْ
ظاهرة العنف والجريمة .فعندما أ ُ ِ
َت أنفسها
مدفوعة نحو عالم الجريمة .لنأخذ ً
ً
حالة عينيّة؛ يُشري تقرير «مراقب الدولة» حول بلدة كفر قاسم،
شخص
االجتماعي ،إىل وجود حوايل  3آالف
لعام  ،2005وتحديدا ً يف حديثه عن خدمات الرفاه
ٍ
ّ

بحاجة لتلك الخدمات ،وهم موزعون عىل ثالث فئات رئيسية :أطفال يف خطر ،فتيات يف ضائقة،
ومدمني مخدرات.154
تُشري نتائجُ ذلك التقرير إىل َّ
أن عالجَ قسم الرفاه ملختلف الفئات «معطوبٌ
بشكل جذريّ » ،وأنّه لم
ٍ
االجتماعي .لم يقم قسم خدمات الرفاه بأيّة
يتم االلتزام بأيٍّ من اإلجراءات املعتادة لخدمات الرفاه
ّ
ٍ
خطوات للوصول ألولئك الذين يحتاجون لخدماته ،كما لم تتم إدارتهم من خالل ملفات ،ولم يتم
التعامل بشكل فرديّ مع الغالبية الساحقة منهم .155عىل سبيل املثال ،لم يتواجد يف هذا القسم عام ٌل
اجتماعي واحد ممن ت ّلقوا تأهيالً للتعامل مع ا ُملبتلني بإدمان املخدرات .يُع ّلق غسان والذي شارك يف
ّ
جلسة إلحدى لجان الكنيست لنقاش التقرير« :كنت بالنقاش يف الكنيست ،بعطي أمثلة عىل إنه فش عالج

بـנפגעי סמים (املصابني من املخدرات) ،يف ناس مرقوا اغتصاب وممرقوش عالج ،طيب الولد ايل مرق اغتصاب
قبل  15سنة ،ومتعالجش ،وين بدكوا يكون اليوم ،فش حاجة تكون مختص عشان تجاوب».
ٍ
ٍ
منفصلة،
لدراسة
الفلسطيني يف الداخل
االجتماعي ا ُملقدمة يف املجتمع
تحتاج أوضا ُع خدمات الرفاه
ّ
ّ
 154مراقب الدولة .)2005( .املجلس املحل ّ كفر قاسم  -عالج املحتاجني( .بالعربية).
 155املصدر السابق.
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يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

محتويات

الثابت ّ
ّإل َّ
َ
أن جميع التقارير تشري إىل ضعفها الصارخ ،مما يؤثر عىل تنامي ظاهرة العنف
أن
ُ
الشهادات التي سمعناها يف مقابالت العُ مّ ال االجتماعيّني عن أوضاع خدمات
والجريمة .تؤكد ذلك
االجتماعي يف البلدات التي يعملون فيها ،إذ يقولون إنّهم غالبا ً ما يضطرون لتقديم خدمات
الرفاه
ّ
سطحيّة نظرا ً لألعداد الكبرية التي تحتاجها وتنتظر دورها.

الفلسطينيّون يف البلدات املختلطة
يعيش الفلسطينيّون يف ما يُسمّ ى «املدن املختلطة» (ونقصد بها املدن الفلسطينيّة ا ُملهجّ رة عام
ٌ
غالبية يهودي ٌّة مع وجود أحياء فلسطينيّة فيها مثل عكا ويافا)،
 ،156 1948والتي تسكن فيها اليوم

ً
أوضاعا ً
شبيهة بالقرى والبلدات الفلسطينيّة ،بل أكثر سوءا ً يف بعض األحيان .يُشري تقرير مركز
أبحاث الكنيست ،الصادر يف أيّار  ،2021إىل ّ
أن الحارات الفلسطينيّة يف «املدن املختلطة» تقع يف
ٍ
بدرجات عديدة عن الحارات اليهوديّة يف
منخفض
االجتماعي االقتصاديّ  ،يف موقع
أسفل السلم
ٍ
ّ
املدن نفسها .وذلك ينطبق حتى يف املدن املختلطة املعروفة عموما ً بفقرها ،مثل اللد والرملة.157
وليس من الغريب أن يُشري تقرير «تسع سنوات من الدم» لجمعية «بلدنا»ّ ،
«مدن مختلطة»
أن أربع
ٍ
(من أصل خمس مدن مختلطة يف الداخل) موجودة يف صدارة قائمة البلدات صاحبة أعىل عدد من
القتىل بالنسبة لعدد سكانها يف العقد األخري؛ وهي يافا واللد والرملة وعكا:158

 156وال نقصد املُدُن التي تطوّرت الحقا ً مثل «نوف هجليل» و«كرميئيل» الالتي انتقل للسكن فيها فئات من الطبقة الوسطى الفلسطينية.
 157أفجري ،عيدو وآخرون ( .)2021عرب يف البلدات املختلطة  -نظرة عامّ ة .مركز أبحاث الكنيست( .بالعربية) .مستقاة من:
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/723dfb8c-b1b8-eb11-8111-00155d0aee38/2_723dfb8cb1b8-eb11-8111-00155d0aee38_11_17923.pdf
إحصائي عن جرائم القتل لدى فلسطينيي الـ.48
 158جمعية الشباب العرب  -بلدنا .)2020( .تسع سنوات من الدم  -تقرير
ّ
مستقاة من9YOB report arabic.pdf (momken.org) :

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

93

يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

محتويات

جدول ( - )3أعداد الضحايا بني أعوام 2011-2019
البلد

عدد القتىل

تعداد السكان

عدد القتىل لكل  10آالف نسمة

1

يافا

48

19,722

24

2

اللد

36

22,641

16

3

الطيبة

32

42,401

8

4

أم الفحم

32

54,240

6

5

الطرية

31

25,721

12

6

الرملة

28

17,580

16

7

كفر قاسم

23

22,743

10

8

عكا

20

15,471

13

9

رهط

19

66,791

3

10

النارصة

18

76,551

2

وبالعودة إىل تقرير مركز أبحاث الكنيست ،نرى َّ
أن جميع الحارات الفلسطينيّة يف اللد تقع يف قاع
االجتماعي االقتصاديّ ؛  75%منها يف الدرجة  ،1و 25%منها يف الدرجة  .2يف حني تقع
السلم
ّ
حارات اليهود ما بني الدرجتني .159 3-6

 159أفجري ،عيدو وآخرون ( .)2021عرب يف البلدات املختلطة  -نظرة عامّ ة .مركز أبحاث الكنيست( .بالعربية) .مستقاة من:
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/723dfb8c-b1b8-eb11-8111-00155d0aee38/2_723dfb8cb1b8-eb11-8111-00155d0aee38_11_17923.pdf
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محتويات

يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

رسم بياني ( - )11تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهوديّة
عىل السلّم االجتماعي االقتصادي يف اللّد

رسم بياني ( - )11تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهوديّة
اللد
عىل الس ّلم االجتماعي االقتصادي يف ال ّلد

تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهودية بحسب التقسيم االجتماعي-االقتصادي

75%
حارات عربية
40%

حارات مختلطة

27%

حارات يهودية

20%

25%

13%
10

9

8

7

6

5

3

4

2

1

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

االجتماعي-
ويتشابه الوضع يف مدينة الرملة .إذ تقع  25%من الحارات الفلسطينيّة يف أسفل السلم
ّ
االقتصاديّ  ،وتحديدا ً يف الدرجة  ،1و 75%منها يف الدرجة  .2يف حني تقع حارات اليهود ما بني
رسم بياني ( - )12تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهود
والرابعةيّة.160
الدرجتني  .3-6أما الحارات املختلطة فتقع يف الدرجتني الثالثة
عىل السلّم االجتماعي االقتصادي يف الرملة
ϲ



رسم بياني ( - )12تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهوديّة
الرملة
عىل الس ّلم االجتماعي االقتصادي يف الرملة
تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهودية عىل ّ
السلم االجتماعي-االقتصادي

100%
80%

75%
حارات عربية

50%
43%

حارات مختلطة

29%

حارات يهودية

60%

50%

40%
25%

21%
7%

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20%
0%

 160املصدر السابق.
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حارات عربية

50%
43%

حارات مختلطة

29%

يناثلا لصفلا
يهودية
حارات
داـملا دـئاـعلا

60%

50%

40%
25%

21%
7%

محتويات
20%
0%

بلدية تل 1أبيب – يافا ،إذ
نطاق
وترتبع الحارات
ّ4
2
االجتماعي يف 3
االقتصاديّ 5
6
عىل رأس 8السلم 7
اليهوديّة 9
10
تقع أكثر من نصف الحارات اليهوديّة يف الدرجتني العُ ليا التاسعة والعارشة ،وتقع جميع الحارات
الفلسطينيّة يف الدرجات السفىل الثالثة والرابعة ،يف حني تقع الحارات املختلطة يف الدرجتني الرابعة
والخامسة.161
رسم بياني ( - )13تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهوديّة
عىل السلّم االجتماعي االقتصادي يف يافا

رسم بياني ( - )13تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهوديّة
بلديّة تل أبيب  -يافا
عىل الس ّلم االجتماعي االقتصادي يف يافا
تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهودية عىل ّ
السلّم االجتماعي-االقتصادي

100%
80%

75%
حارات عربية

50%

60%

50%

38%

حارات مختلطة

40%

25%

حارات يهودية
14%

10

9

11%

10%

8

7

3%
6

10%

8%
5

20%

5%
4

3

1%
2

1

0%

أما يف مدينة عكا ،فتقع الحارات الفلسطينيّة ϳ
واملختلطة بني الدرجات السفىل  ،2-4يف حني تتواجد

 80%من الحارات اليهوديّة بني الدرجتني الرابعة والثامنة.162

 161املصدر السابق.
 162املصدر السابق.
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محتويات

يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

رسم بياني ( - )14تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهوديّة
عىل الس ّلم االجتماعي االقتصادي يف عكا

رسم بياني ( - )14تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهوديّة
االجتماعي االقتصادي يف عكا
عىل الس ّلم
عكا
تقسيم الحارات العربية واملختلطة واليهودية عىل ّ
السلّم االجتماعي-االقتصادي
100%

100%
80%
60%

حارات عربية
40% 40%

حارات مختلطة
حارات يهودية
10%
10

9

8

10%
7

6

20%

5

40%

40%

20% 20%

4

3

20%

2

1

0%

الفلسطيني يف الداخل ( 18-24عاماً) بدون عمل أو تعليم
ثلث الشباب
ّ

Comment
☺tKZ

الفلسطيني يف الداخل يف العقد األخري
يشهد مجاال التعليم والعمل لدى فئة الشباب يف املجتمع
ّ
رسم توضيحي ( - )1مقرضو السوق السوداء
ّ
ٍ
ّ
خاص ًة أننا نشهد تصاعد مسارين متناقضني يف هذا
التوقف والتحليل،
تغيريات كثرية تستأهل
الصدد.
ُ
نسبة الحاصلني
العلمي .فمثالً ،ارتفعت
يف املسار األول ،نرى أن هناك ارتفاعا ً عىل مستوى التحصيل
ّ
ً
مستوفية رشوط النجاح من  47%يف عام  2010إىل  63%عام  ،2018يف
عىل شهادة «بجروت»
حني ارتفعت هذه النسبة لدى املدارس اليهوديّة من  61%إىل  70.8%يف األعوام نفسها.163
كما تضاعفت أعدا ُد الطلبة الفلسطينيّني يف الجامعات اإلرسائيليّة من حوايل  26ألف طالب يف السنة
الدراسيّة  2010\2009إىل ما يقارب  53ألفا ً عام  .2020\2019وبهذا تُصبح نسبتهم 17.2%
من مجمل نسبة الطلبة الجامعيني عامّ ة يف إرسائيل ،بعد أن كانت  9.2%فقط عام .2010\2009
ُ
نسبة الطلبة الفلسطينيّني امللتحقني بربامج املاجستري من  6.5%من مجمل عدد
كذلك ارتفعت
ϴ


مستقاة من:
عال يف املجتمع العربي .املعهد اإلرسائييل للديمقراطية( .بالعربية).
 163حاج يحيى ،نرسين وآخرون ( .)2021تربية وتعليم ٍ
https://www.idi.org.il/media/15620/education-in-arab-society-disparities-and-signs-of-change.pdf
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يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

محتويات

ُ
الطلبة الذين
الطلبة عام  2010/2009إىل  15%يف عام  164.2020/2019يُضاف إىل هؤالء،
ٌ
ٌ
دقيقة حول تعدادهم ،ويُقدّرهم البعض بحوايل
معلومات
يتعلمون خارج البالد ،والذين ال توجد
 15ألف طالب.165
ً
ّإل ّ
حقيقة ُم ّرة ،إذ إنّها تُعبِّ ُ عن ٍ
الفلسطيني
فئات مُحدّدة يف املجتمع
أن هذه األرقام تُخفي وراءها
ّ
يف الداخل ،وال تُ ّ
عب عن مجمل الناس فيه .ففي مقابل املسار املتصاعد لاللتحاق بالتعليم العايل،
الجامعي ،وال يحصلون عىل
يتصاعد أيضا ً مسا ٌر آخر ،يتعلق بعدد الذين ال يلتحقون بالتعليم
ّ
مهني .يتناسب هذا مع ما ذكرناه أعاله يف «املدخل» ،فقد شهدت العقود الثالث األخرية
تأهيل
أي
ٍ
ّ
الفلسطيني ،وتُشري املعطيات الرسميّة إىل ّ
ّ
أن الفجوات
توسعا ً للفجوة بني الطبقات داخل املجتمع
ّ
الفلسطيني ،وارتفعت الفجوة يف الدخل («הכנסה
بني الطبقات األغنى واألفقر تعمّ قت يف املجتمع
ّ

פנויה») بني طبقات الفلسطينيّيم بنسبة  19%مقابل تعمقها بني طبقات اليهود بنسبة 3%
فقط .166وبهذا ّ
ٍ
طبقة مُحدد ٍة من السياسات
فإن ارتفاع حملة الشهادات يُشري إىل استفادة
ٍ
طبقات أخرى .وللتوضيح ،فمنذ سنوات التسعينيات،
االقتصاديّة اإلرسائيليّة وزيادة الفقر لدى
مال برشيٍّ مكوّن من العمالة املاهرة املعتمدة عىل حملة
أصبحت إرسائيل بحاجة أكثر لرأس ٍ
ّ
خاص ًة يف مجاالت الصناعات الذكيّة (الهايتك) ،مما دفع الحكومات املتعاقبة
الشهادات العلميّة،
للرتكيز عىل زيادة الطالب العرب يف تلك املجاالت وتفرعاتها.
نجد أحد الشواهد عىل هذا االستنتاج من خالل تحليل نسبة نجاح الطالب الفلسطينيّني يف شهادة
«البجروت» ( 63%عام  )2018والتي تبلغ يف املسارات األدبيّة  ،46%يف حني بلغت النسبة يف
املسارات العلمية والتكنولوجية املتقدمة  .91%167كذلك تربز نسبة ّ
التعليمي
الترسب من النظام
ّ
أن النسبة الرسميّة تصل  4.5%فقطّ ،إل ّ
املدريس ،إذ تدّعي وزارة املعارف ّ
أن النسبة الحقيقية غري
164
165
166
167
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املصدر السابق.
ٌ
عنبتاوي ،خالد .)2021( .الشباب الفلسطينيّون يف أرايض الّ - 48
واحتياجات .جمعية بلدنا :حيفا .مستقى
تصورات ومواقف
من :الشَّباب الفلسطينيّون)(1).pdf (momken.org
اندبلد ،مريي؛ دهان ،مومي .)2019( .لغز التصاعد يف الفقر عند العائالت العربية .بيطحون سوتسيالي ( .)107ص .57-25
(بالعربيّة).
عال يف املجتمع العربي .املعهد اإلرسائييل للديمقراطية .مستقاة منhttps:// :
حاج يحيى ،نرسين وآخرون ( .)2021تربية وتعليم ٍ
www.idi.org.il/media/15620/education-in-arab-society-disparities-and-signs-of-change.pdf
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الرسميّة ّ
الترسب حتّى  .168 20%من هنا ّ
فإن نسبة النجاح يف «البجروت» هي نسبة
تتوقع وصول
ّ
نجاح املتقدمني لالمتحانات وليست نسبة الناجحني من مجمل الطالب الفلسطينيّني يف الداخلّ ،
ألن
نسبة كبرية ال تتقدّم أصالً لالمتحان مما يزيد من نسبة النجاح.

مالحظات م ً
ُ
ٍ
ّ
يف اإلطار ذاته ،تعك ُ
يخص قضية
ُلفتة فيما
الوطني»
معطيات مؤسسة «التأمني
ِس
ّ
التعليم والعمل .إذ يظهر َّ
أن حوايل ثلث الشباب الفلسطينيّني من الذكور واإلناث ما بني 18-
 24عاماً ،لشهر كانون األول  ،2019غري مُسجّ لني كعاملني أو كطالب ،أي حوايل 71,739

فلسطيني من الداخل يتع ّلم خارج البالد بحسب
شخصا ً (يشمل هذا الرقم حوايل  15ألف طالب
ّ
إحصائية من العام  ،2018وال يشمل الشابات املتزوّجات غري العامالت).169
جدول ( - )4غري مُسجلني كعاملني أو طالب
ذكور

إناث

مجموع

أجري

74,826

50,547

125,373

مستقل

2,671

567

3,238

طالب

3,607

8,443

12,050

-

19,412

19,412

بدون عمل وبدون إطار تعليمي

37,743

33,996

71,739

إجمايل

118,847

112,965

231,812

امرأة متزوجة ال تعمل

بالتايل ّ
فإن  25-30%من الشباب الذكور الفلسطينيّني بني  18-24عاماً ،ممن يُفرتض أن يكونوا
تعليمي .تُش ّكل هذه الفئة العمريّة الجيل األخطر
إطار
عمل ودون
يف سن العمل ،موجودون دون ٍ
ّ
ٍ
ٌ
 168عنبتاوي ،خالد .)2021( .الشباب الفلسطينيّون يف أرايض الّ - 48
واحتياجات .جمعية بلدنا :حيفا .مستقى
تصورات ومواقف
من :الشَّباب الفلسطينيّون)(1).pdf (momken.org
 169يحيموفيتش-كوهني ،نوريت .)2020( .معلومات أوّلية حول أعداد الشباب العرب غري املندمجني يف سلك العمل أو التعليم.
مركز أبحاث الكنيست( .بالعربية) .مستقاة منhttps://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c6560ab9-d5da- :
ea11-8118-00155d0af32a/2_c6560ab9-d5da-ea11-8118-00155d0af32a_11_16255.pdf
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نجز َم َّ
أن عددا ً ال بأس به من املنخرطني يف
من حيث قابلية االنضمام للجريمة .ويُمكننا هنا أن ِ
َ
الجريمة ينتمون لهذه املجموعة .أحد الشواهد عىل ذلك ،هو َّ
نسبة القتىل من الشباب الذين
أن
ترتاوح أعما ُرهم بني  19-26عاماً ،يف السنوات ما بني  ،2011-2019هي األعىل من بني مجمل

عدد القتىل لكل الفئات العمريّة .إذ يُشري تقرير «بلدنا» إىل مقتل  182شابا ً ترتاوح أعمارهم بني
 19-26عاما ً يف تلك السنوات ،وذلك من أصل  575قتيالً عىل مدار ذلك العقد ،وهو ما يُقدّر بحوايل
 31.6%من مجمل عدد القتىل من مختلف الفئات العمريّة ( مع التذكري أننا نتحدث هنا عن القتىل
وليس َ
القتَلة).170
جدول ( - )5أعداد القتىل لسنوات  2011-2019بحسب الفئة العمرية
الفئة العمريّة

42-39 38-35 34-31 30-27 26-23 22-19 18-15 14-0

عدد الضحايا

17

نسبة القتل

3%

الفئة العمريّة

34

91

91

60

44

61

44

7.7% 10.6% 7.7% 10.4% 15.8% 15.8% 5.9%

62-59 58-55 54-51 50-47 46-43

+63

عدد الضحايا

27

28

18

20

14

15

نسبة القتل

4.7%

4.9%

3.1%

3.5%

2.4%

2.6%

غري
معروف املجموع
11

575

100% 1.9%

عالقة اإلفقار بالعنف
الفلسطيني يف الداخل أوجه عديدة .عرضنا أعاله بعضا ً من جوانبه التي قد تدفع
للفقر يف املجتمع
ّ
ً
بداية بمؤرشات الفقر العامّ ة التي يعيشها حوايل نصف
الشباب لالنخراط يف عالم العنف والجريمة،

الفلسطينيّني يف الداخل ،مرورا ً بوضع ّ
السلطات املحليّة املتهالك ،وعدم قدرتها عىل توفري خدمات
املهني ملا يُقارب ثلث
تح ّد من ظاهرة العنف والجريمة ،وانتها ًء بنسب البطالة وانعدام التأهيل
ّ
إحصائي عن جرائم القتل لدى فلسطينيي الـ.48
 170جمعية الشباب العرب  -بلدنا .)2020( .تسع سنوات من الدم  -تقرير
ّ
مستقاة من)9YOB report arabic.pdf (momken.org :
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الفلسطيني.
الشباب
ّ
ّ
خاص ًة ممن
يُش ِّك ُل العامل االقتصاديّ سببا ً مركزيّا ً يف انضمام العديد من الشباب لعالم الجريمة،
ٍ
ٍ
حارات معروفة بظروفها املعيشيّة املتدنية .أمام تلك الظروف
لعائالت فقرية ،ويعيشون يف
ينتمون
الصعبةّ ،
خاص ًة إذا رجحنا ّ
ّ
أن أكثر من
توفر الجريمة مدخوال ً ماديّا ً عاليا ً مقابل مجهو ٍد ضئيل،
ينجذبون لذلك العالم هم من الفئة العمريّة  18-24عاماً ،والذين ،كما أسلفنا ،يعيش ثلثهم بدون
ٍ
تعليمي.
انخراط يف مسار
عمل أو
ٍ
ّ
ُ
تُ ِ
الدراسات العامليّة عىل العالقة الطرديّة بني ازدياد معدّالت الفقر وانخفاض األجور وبني
جمع
ُ
تخفيض رواتب العُ مّ ال غري الحاصلني
زيادة معدّالت الجريمة .نرى عىل سبيل املثال ،كيف يؤدّي
نسبة الجريمة يف صفوفهم ،171ونرى كيف َّ
ِ
أن رفع الح ّد األدنى لألجور يف بل ٍد
تأهيل إىل زيادة
عىل
ٍ
مثل بريطانيا أدّى لتقليل مستوى الجريمة يف املناطق التي استفادت من هذه الخطوة .172وتشري
عدّة دراسات إىل وجود ٍ
رابط قوي بني التمييز واإلقصاء االقتصاديّ وبني معدالت الجريمة ،173كما
ُ
ٌ
نسبة عدم املساواة
دراسات أخرى ارتفاع نسبة الجرائم الخطرية وحاالت القتل ك ّلما ازدادت
تظهر
والتمييز االقتصاديّ .174
ري سيُصبح مُجرما ً بالرضورةّ ،إل َّ
ال يعني ذلك َّ
أن ازدياد معدل الفقر يزي ُد من احتمالية
أن كل فق ٍ
ٌ
أن بيئة الفقر ٌ
االنجذاب لعالم الجريمة ،كما ّ
خصبة للجريمة ،وبالتايل تزداد احتماليّة االنجذاب
بيئة
واقع من اإلفقار .برز دور الفقر يف الجريمة يف ّ
كافة املقابالت التي أجريناها
للجريمة ملن ُو ِل َد يف
ٍ
تقريباً ،ومن خالل تلك املقابالت يُمكننا رس ُم صور ٍة لهويّة الشباب املنخرطني يف الجريمة ،عىل
االجتماعي.
رأس مر ّكباتها الواقع االقتصاديّ
ّ

171
172
173
174

Machin, S., and Meghir, C. (2004). Crime and Economic Incentives. Journal of Human Resources, 39.
Hansen, K. and Machin, S. (2002). Spatial Crime Patterns and the Introduction of the UK Minimum Wage.
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64: 677-697.
–Ehrlich, I. (1975). The Deterrent Effect of Capital Punishment. American Economic Review, 65(3):397
447.
Reiner, R. (2007). Law and Order: An Honest Citizen’s Guide to Crime and Control. Cambridge: Polity.
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الجريمة والفقر واملال السهل
أن عام َل الجذب األسايس للشباب من البيئة املفقرة ،هو َّ
تُشري املقابالت التي أجريناها إىل ّ
أن الجريمة
ّ
ُ
الوظائف
توفر لهم مدخوال ً ما ّديّا ً مُغرياً ،ال يمكنهم تحصيله من خالل سوق العمل .إذ ال تصمد
ُ
املعروضة للشباب غري املتع ّلمني يف املنافسة أمام ما ّ
فرص ومردو ٍد مايل ّ ال يتطلب
توفره
الجريمة من ٍ
ّ
خاص ًة ألولئك الذين لم يتعلموا أو لم يحصلوا
جذب مهم،
جهدا ً كبرياً .لذلك ،فإن العائد املاديّ عامل
ٍ

مهني.
عىل تأهيل
ّ

ٍ
يحكي لنا ّ
مدرسة ثانويّة يف أم الفحم ،عن األوضاع الصعبة للعائالت الفقرية ،وما يدفع
بسام ،مدير
أبناءها نحو عالم الجريمة:
اقتصادي
«الطالب اليوم بإم الفحم ،فش عنده مسكن .واليوم الطالب ،ويف منهم شاطرين ،بقولك ’أنا بوضع
ّ
صعب ،إذا بدي أتعلم ،بدي كم سنة عشان أقدر أشتغل ،وأجيب مصاري‘ [ ]..فبتالقيه بصف  11اس ُتغل من إكس،
חיילים [جنود] بعامل اإلجرام .بالقي إنه معاه فيزبا (دراجة نارية) ،ببلش يوزع سموم ،زي ساعي الربيد ،بعدها
بصري يبقى معاه مصاري ،وبشوف قدي بسهولة قاعد بجيب املصاري ،فبعد أشهر ببطل يسوق فيزبا ،بصري هو
املسؤول ايل يجيب الشباب يوزعوا ،بتالقيه بصف  12حامل سالح ،يف معاه  10آالف شيكل بالنسبة إله زي الـ100
ألف شيكل».
يُـنـبّـهنا كال ُم ّ
بسام إىل ارتباط الفقر بأزمة السكن .يعود ذلك إىل االرتفاع الكبري يف أسعار األرايض
ا ُملعدّة للبناء يف البلدات الفلسطينيّة .يتفق معه ساهر ،وهو ممرض من أ ّم الفحم يف سنوات الثالثني
ناج من عالم الجريمة ،لكنه ما يزال قريبا ً منه ،ويشري إىل أزمة ّ
السكن كجز ٍء من
من عمره ،وهو ٍ

ُ
الناس يف أ ِّم الفحم« :شاب مخلص صف  12بده يأسس حاله ويبني ،قسيمة
األزمة املاديّة التي يعيشها
األرض بتكلف مليون شيكل والدار بتكلف نص مليون شيكل ،وإذا مكانش يف عنده أبوه مخليله مصاري أو
يأسس حياته».
مساعدة ،بده  100سنة تيشتغل ويجيب هاي املبالغ تيغدر ّ
أحصل مبلغ مليون شيكل لرشاء نص دونم أو أشرتي دار
أما سميح وهو عامل
اجتماعي ،فيقول« :عشان ّ
ّ
بـ 800 700ألف ،معروف بدي أشتغيل عرش سنني عشان هاي األساسيات .بالجرمية أرسع ،بكثري أرسع ،ومتوفر
اإليش بشكل عايل».
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خاصة ،إذ يعيش الفلسطينيّون فيها ظروفا ً
ّ
تتوضح عالقة اإلفقار بالجريمة يف «ا ُملدن املختلطة»
اقتصاديّة أصعب تربز يف حاراتهم ومؤسساتها وبنيتها التحتيّة املوجودة عىل هامش املدينة
ً
ّ
خاص ًة يف يافا ،القريبة
إضافة إىل جهاز التعليم ا ُملتهالك يف تلك املدن ،وغالء املعيشة،
اإلرسائيليّة .هذا
من تل أبيب ،إحدى أغىل املدن يف العالم .وما يزيد الوضع سوءاً ،مخططات التهجري والتهويد التي

يتع ّرض لها السكان.
ٍ
ٍ
ناحية أُخرى بظاهرة
ناحية واإلفقار من
يربط من قابلناهم من «املدن ا ُملختلطة» غال َء املعيشة من
االجتماعي يف يافا« :ملا منحيك
العنف والجريمة .يقول بالل ،وهو أحد النشطاء الفاعلني يف القطاع
ّ
عن يافا ،منحيك عن إنه أغلب البلد عنا فقراء ،عم نحيك عإيش نسبي ،بس احنا منقارن نفسنا ببات يام وتل أبيب،
واحنا مننحسب كثري فقراء نسبياً ملستوى الحياة هاد ،وهاد اإليش بجر العنف والجرمية أكرث وأكرث».
ّ
خاصة .يتطرق كريم ،وهو
ر ّكز املشاركون يف املدن املختلطة عىل ربط الفقر بأزمة السكن بصور ٍة
مدير مدرسة ثانويّة يف مدينة يافا ،إىل تطوّر الفقر منذ عام :1948
«يف مشكلة باملدن املختلطة من الـ .48الفقراء ضلوا هون وما هاجروا ،فكانت هاي العائالت كلها توخد بطاقات
مؤونة ،حتى يافا ضلت بالحكم العسكري فرتة طويلة .فالبيوت والدكاكني هجروها صحابها وأخدوها اليهود ببالش،
واقتصادي ،اليهودي صار ّ
والفلسطيني اتاخدت منه أرضه
ملك بدون ما يدفع وال فلس،
فصار عنا فارق اجتامعي
ّ
ّ

توسع للسكان كانت تقابل بالهدم عىل مدار
حتى وصار يشتغل عامل ،واليهودي صاحب العمل .كل محاولة ّ

سنوات طويلة ،والناس صارت بدها تسكن وتدفع ديون .ووضع األوالد صار أسوأ ،هدول معندهنش بيوت أصالً،
و ُيضاف إىل ذلك ملا إجو األمريكان والفرنسية وعملوا جنرتفكاتسيا (استطباق) للبلد صارت األسعار باهظة جداً،
وحتى أنا مقتدر نسبياً ،بقدرش أشرتي بيت ،فش أمل ،فام بالك بالشباب ايل طلع من املدرسة ومخلصش مدرسة
وفش عنده وظيفة يربح منها ،فش أمل».
ويشري عبد الله ،وهو شخصية اجتماعيّة ودينيّة ،ويتابع موضوع العنف والجريمة يف منطقة املركز
عن كثب« :البيوت أسعارها خيالية ،املعيشة بيافا غالية لدرجة إنه أهل يافا  -مث ًال جاري ،-بقدروش يشرتوا بيوت
االقتصادي املوجود يف يافا ،والشباب بتشوف الحالة صعبة ،فبرتوح عىل شغل املخدرات
بيافا .فطبيعة الحال الوضع
ّ

واإلجرام والسوق السوداء والقروض وكل مسلك الرش هاد».
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ويقدّم لنا عثمان ،وهو مدير ألحد مراكز العناية بالشباب يف ضائقة يف يافا ،شهاد ًة عن أحد الشباب
الذين رافقهم يف املركز ،وهو شاب تعيش عائلته الفقرية يف ٍ
ري مملوك لرشكة «عميدار»،175
بيت صغ ٍ
والتي تسعى إلخالئهم منه:

«ملا بجيني طالب عندي بقوله ليش بتتاجر بالسموم .بقويل اسمع ’العميدار بدهم يزتونا من الدار وعلينا ديون
بعرشات آالف الشواكل ،وإذا أنا بدفعش الدين راح نالقي حالنا بالشارع وهاد أبسط إيش .فأحسن حال وأرسع
حل إذا بدي أنزل أشتغل بدي أقبضيل  4-5آالف شيكل كشاب صغري ،بتفكر بقدر أسد  150ألف شيكل‘ .بس ملا
بتاجر بالسموم كل يوم بسوي بني  1000لـ 1500شيكل ،بقويل ’أستاذ انت قديش برتبح؟‘ بقوله ’ 10آالف‘ ،بقويل
’إنت فاهم إين بأسبوع بسويهم؟‘».
العمراني ،وأنّه يلعب دورا ً
من الواضح إذن ّ
أن اإلفقار يرتبط بسياسات السكن واألرض والتخطيط
ّ
ّ
مبارش لسياسات املصادرة اإلرسائيليّة
بشكل
خاصا ً يف االنجذاب ملال الجريمة .تعود أزمة السكن
ٍ
ٍ

التي بدأت منذ السنوات األوىل للنكبة وتأسيس إرسائيل .صادرت إرسائيل األغلبية الساحقة ألرايض
ً
السكاني ،وعدم وجود
زراعة وبناءً .مع االزدياد
الفلسطينيّني ،وحرمتهم من إمكانية االستفادة منها
ّ
مخزون ٍ
العمراني ،وتعمّ د إرسائيل عدم توسيع مسطحات
كاف من األرايض املخصصة للتوسع
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
متاحة داخل البلدات
زاوية
الناس للبناء يف كل
نفوذ السلطات املحليّة يف بلدات الفلسطينيّني ،اضطر
السكاني .آخرون خاطروا بالبناء فوق
نفسها ،مما أدّى يف النهاية إىل حالة متقدمة من االكتظاظ
ّ
أراضيهم دون انتظار الحصول عىل رخصة بناء (وهو ما لن يحصل غالباً) ،وهؤالء يف غالبهم
واجهوا جريمة الهدم اإلرسائييل ملنازلهم .هذه الحالة أدّت – بطبيعة الحال – إىل ارتفاع أسعار ما
أراض م ّ
ُخصصة للبناء ،وهي أسعار ال تستطيع سوى فئات محدودة من الناس تحملها
بقي من ٍ
(للمزيد يف مدخل الدراسة).
ٍ
ٍ
سياسات من اإلفقار
سنوات طويلة
أما يف البلدات «املختلطة» ،فقد انتهجت إرسائيل عىل مدار
ً
ساعية لطرد الفلسطينيّني منها ودفعهم إلخالء بيوتهم ،وصوال ً إىل تهويد
واإلضعاف واملصادرة
االجتماعي -االقتصاديّ  ،وصعوبة
بشكل كامل .وبالتايل ،يُش ّكل الفقر وتدني املستوى
هذه املدن
ٍ
ّ
« 175عميدار» هي رشكة اإلسكان الحكومية التي أسستها الدّولة بعد النكبة بفرتة قصرية للسيطرة عىل أمالك الالجئني الفلسطينيني الذين
ُ
طردوا خالل عملية التطهري العرقي ،وتوزيعها عىل املستوطنني.
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مجابهة هذه السياسات اإلرسائيليّة العميقة ،دوافع متقاطعة تجذب الشباب نحو عالم الجريمة
قيايس ،وجه ٍد قليل.
بزمن
حيث يُمكنهم الحصول عىل الكثري من املال
ّ
ٍ
الجزء الثاني :العنف وثقافة االستهالك
ري من حاالت االنجذاب لعالم الجريمة .إذ يُشري من قابلناهم إىل الدّور
ليس الفقر وحده ُمفسِّ ا ً لكث ٍ
ُ
الفلسطيني يف الداخل يف السنوات
ثقافة االستهالك التي تفاقمت يف املجتمع
املركزيّ الذي تلعبه
ّ
األخرية ،يف جذب الشباب لالنخراط يف عالم الجريمة .بمعنى ّ
أن بعضا ً من الشباب ال ينجذبون لعالم
الجريمة بسبب الفقر أو بسبب ٍ
أزمة سكنيّة ،بقدر ما تجذبهم القدر ُة عىل االستهالك التي يُمكن أن
تتع ّزز من خالل عالم الجريمة.
أن الخ ّ
ط الفاصل بني ظاهرتي االفقار واالستهالك ليس واضحا ً
ومع ّ
بشكل تامّ ،إل أننا نُف ّرق
ٍ
بينهما لكي ّ
نوضح الدور الخاص الذي يلعبه ك ٌّل منهما .فمن املمكن أن يكون الفقر لدى بعض

يكون االستهال ُك وحده ،ومن املمكن أن يكونا سويّا ً
َ
جذب للجريمة ،أو أن
الشباب وحده عام َل
ٍ
عاميل جذب.

لم تكن ظاهر ُة انتشار ثقافة االستهالك وعالقتها بالجريمة من االفرتاضات التي ف ّكرنا فيها حينما
بدأنا بإعداد هذه الدراسة .لكن تكرار الحديث عنها من قبل مَ ْن قابلناهم دفعنا للرتكيز عىل أثرها
ّ
ري من األحيان مفاهي َم الناس عن الحياة،
يف املجتمع عامّ ًة والشباب
خاصة .فوجدنا أنّها تُش ّك ُل يف كث ٍ
وتُعيد صياغة عاداتِهم وسلوكياتهم.

نشري هنا ،إىل ّ
تحليل شامل ألثرها عىل
أن ثقافة االستهالك هي ثقافة عامليّة ،وأنّنا لسنا بصدد
ٍ
املجتمعات ،بقدر ما نهتم بوطأتها عىل فلسطينيي الداخل ،لوجودهم عىل هامش االقتصاد
الرأسمايل ّ اإلرسائييلّ .بمعنى ّ
أن لثقافة االستهالك أثرا ً تدمرييّا ً عىل ا ُملجتمعات التي تقع عىل هامش

ّ
االقتصادات الرأسماليّة أكثر من غريها .إذ ّ
سنوضح الحقاً ،تعني أنه
إن وضعيتها الهامشيّة ،كما
يتم التمييز ضدّها وإفقارها من ناحية ،بينما تُمنح وهم القدرة عىل تغيري حالتها االقتصاديّة من
ٍ
ناحية أُخرى.
خالل االستهالك من
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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االستهالك عىل هامش الرأسمالية
العاملي منذ ستينات القرن املايض فصاعداً ،إذ
بدأت ثقافة االستهالك باالنتشار عىل املستوى
ّ
أصبحت أكثر توسعا ً مع ازدياد انتشار الراديو والتلفزيون يف أوساط الطبقات الوسطى والسفىل
يف مجتمعات الدول الرأسماليّة .176عىل أثر انتشار هذه الثقافة ،بدأت تعلو أصوات ناقدة لها ،إذ
ّ
إن وصفة الرأسمالية ،التي تُعيل من شأن النجاحات الفرديّة ،مع ثقافة االستهالك ،ترجمت النجاح
الفرديّ بامكانية اقتناء السلع املعروضة للبيع .177ويشري هربرت مركوزاه إىل ّ
أن ظاهرة االستهالك
بدّلت كثريا ً من القيم القديمة وخلقت ما يُسميه «اإلنسان ذا البُعد الواحد» ا ُملنشغل باملزيد من
السلعة ً
السلع ،باعتبار ّ
استهالك ّ
قيمة بذاتها ،وامتدادا ً له ولشخصيته.178
ُ
ثقافة االستهالك أمرا ً واقعا ً تُولد فيه أجيا ٌل لم تخرب واقعا ً غريه ،فأصبح الجيل الشاب،
أصبحت
وحتى األطفال ،يجدون أنفسهم أمام أساطري تحاول هذه الثقافة إقناعهم بها ،مثل شعار «عِ ش
تثقيف يُقاوم تلك الشعارات وي ُّبي َ
ٍ
زيفها واآلثار
اآلن ،وادفع الحقاً» ،دون أن يُقابَل ذلك بأي
الكارثيّة ا ُملرتتبة عليها .وقد ازدادت القدرة التسويقيّة للرشكات يف السنوات األخرية بالوصول إىل
الناس (املستهلكني) ،من خالل خاصية االستهداف املبارش التي ّ
توفرها شبكة اإلنرتنت ووسائل
االجتماعي والهواتف الذكيّة.
التواصل
ّ
عىل أثر التحوّل يف النظام اإلرسائييل ّ يف ثمانينيات وتسعينيات القرن املايض نحو سياسات االنفتاح
االقتصاديّ  ،بدأت مالمحُ ظاهرة االستهالك تتصاعد تدريجيا ً أيضا ً يف املحيط املحيلّ ،وانعكس ذلك

الفلسطيني يف الداخل .إذ أصبحت البنوك اإلرسائيلية تمنح قروضا ً
عىل سلوك األفراد يف املجتمع
ّ

الفلسطيني يف الداخل لزيادة استهالكه ،مما أدّى تدريجيا ً لنشوء ثقافة
مُخصصة للمجتمع
ّ
استهالكيّة مرتبطة بالـ»كريديت» ،إما عىل شكل قروض أو شيكات أو «املينوس» وغريها .وبالتايل
كامل من
بتمويل
أصبح رشاء السلع سهالً جداً ،وأصبحت السلع الباهظة مثل السيّارات تحظى
ٍ
ٍ
البنك مقابل الفوائد الربويّة التي يجنيها.
 176دي بوتون ،آالن .)2018( .قلق السعي نحو املكانة .بريوت :دار التنوير للطباعة والنرش( .مرتجم).
 177املصدر السابق.
 178ماركوز ،هربرت .)1988( .اإلنسان ذو البُعد الواحد .بريوت :منشورات دار اآلداب( .مرتجم).
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أثّر هذا االزدياد يف القدرة الرشائيّة (ولو كانت يف كثري من األحيان قدر ًة وهميّة أي ال تُ ّ
عب عن القدرة
الحقيقيّة للشخص لدفع ثمن ّ
السلعة) ،عىل ارتفاع مستوى التنافسية االجتماعيّة حول مفاهيم مثل
«النجاح» و«املكانة» التي ي ّ
ُعب عنها من خالل امتالك السلع الباهظة والتباهي بها.
تغيريات مجتمعيّة يف أنماط االستهالك ،إذ ّ
ٍ
إن ثمة
أحدثت السياسات االستعمارية النيوليربالية
«فائض يف االحتياجات» التي استحدثت والتي لم تكن تعترب «احتياجات» أساسيّة ورضورية يف
الفلسطيني يف الداخل ،مثل
السابق .انعكست آثار هذه الظاهرة عىل مستويات عدّة يف املجتمع
ّ
ّ
تغي أنماط الرتفيه كالرحالت واملناسبات االجتماعيّة كاألعراس وأشكال جديدة من املناسبات
واالحتفاالت التي استحدثت ،بي َد ّ
ّ
خاص هو أثرها عىل ظاهرة
بشكل
أن ما نر ّكز عليه يف هذا الجزء
ٍ
العنف والجريمة.
تدّعي الفرضيات األساسية للرأسمالية وللنهج النيوليربايل تحقيق املساواة يف الفرص للمواطنني،
ورغم َّ
أن أعدادا ً ال حرص لها من األدبيات تفنّد هذا االدعاءّ ،إل أننا مهتمون هنا بتفنيدها يف السياق
ٌ
االستعماريّ  .إذ ّ
مجموعة إثني ٌّة (هي
واقع استعماريّ تملك فيه
إن فرض السياسات النيوليربالية عىل ٍ
ِ
املستعمر اإلرسائييل ّ يف الحالة الفلسطينيّة) مفاتيح السياسة واالقتصاد واملوارد الطبيعيّة واألرايض
(بشكل يشبه االنفتاح الذي حصل يف
يُع ِّزز من انعدام املساواة والتهميش للمجموعة ا ُملستعمَ َرة
ٍ

جنوب أفريقيا والواليات املتحدة) .بالتايل ّ
فإن ما يخلقه النظا ُم الرأسمايل للمجموعة املستعمَ رة هو
قدرة وهميّة للنجاح الفرديّ واالستهالك ،يستطيع من خالله قليلون من هذه املجتمعات التساوي
مع املجتمع ا ُمل ِ
ستعمر ا ُملهيمِ ن .تُع ّزز هذه القدر ُة الوهمي ُّة عىل النّجاح من انخراط الشباب يف عالم
الجريمة ،إذ ّ
إن النّجاح غري متاح لهم بالفعل من خالل املسارات الطبيعيّة يف االقتصاد ،فيجدون يف
اللجوء لعالم الجريمة مدخالً لتحقيق النّجاح املرتبط  -كما أسلفنا -باقتناء السلع.

الشباب وثقافة االستهالك والجريمة
ُ
الثقافة االستهالكي ُّة حيّزا ً واسعا ً لها يف أوساط الشباب ،ولعبت دورا ً
يف السنوات األخرية ،حجزت
سلع باهظة
أساسيّا ً سلبيّا ً يف بناء قيمِ هم وسلوكياتِهم .يُعَ ّب من قابلناهم عن توجه الشباب لرشاء ٍ

الثمن ال يملكون – يف غالب األحيان  -سوى نسبة قليلة من املبلغ املطلوب لرشائها .أبرز السلع التي
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تنعكس فيها هذه الرغبة االستهالكيّة هي السيارات ،واملالبس ،واألحذية ،والساعات ،واملجوهرات،
والخروج يف رحالت ،وتنظيم الحفالت ،وغريها.
للوهلة األوىل ،تبدو تلك حاجات أساسيّة ألي إنسان ،إال ّ
سلع ومنتجات
أن الحديث هنا يجري عن ٍ
تُك ِّل ُ
ف مبالغ طائلة غري منطقيّة .ويف هذه الحالة ،ال تكون جود ُة السلعة أو الحاجة الفعليّة وا ُمللحة

لها هي املعيا ُر لالستعداد لدفع تلك املبالغ ،بل «القيمة االجتماعيّة» للسلعة ،أي ما تُم ِثـّله من
ٍ
اجتماعي عنه .تتكامل هذه املعطيات مع ما عرضناه
ترميز
مكانة مُتخيلة ملالكها أو ما تعكسه من
ّ
ٍ
يف الجزء األول من الفصل املتعلق باإلفقار ،بمعنى ّ
أن الرفاهية التي تمنحها النيوليربالية هنا هي
مشوهة ،أي ّ
ّ
أن ّ
السلعة التي يراد بها إعطاء صورة رفاهية نحو الخارج ،ال تمثّل الوضع
رفاهية
االقتصاديّ الحقيقي لإلنسان الذي يعيش يف حقيقة األمر ً
حالة من اإلفقار.

كما َّ
أن القدر َة عىل الحصول عىل هذه ّ
السلع تُمثّل نوعا ً من أنواع النجاح الفرديّ  .ومع تعاظم
أهميّة النجاح الفرديّ  ،باعتباره القيمة األساسيّة لفئات كثرية من املجتمع والشباب ،ازدادت القيمة
ُ
املجتمعي للنجاح إىل فئة
التعريف
الرمزيّة للسلعة باعتبارها رمزا ً للنجاح واملكانة .تس ّلل هذا
ّ

الشباب ،ومنهم األكثر احتماال ً لالنخراط يف عالم العنف والجريمة .إذ نرى من خالل املقابالت مع
َ
بعض ا ُملنخرطني يف عالم العنف والجريمةَّ ،
تعريف «النجاح» يكون من خالل الحصول عىل عددٍ
أن
َ
َ
وأفخم من ّ
السلع.
أكب

السلعة .وبينما يحصل بعض أبنا ُء ا ُملقتدرين ما ّديّا ً
أنتجَ ت هذه الحالة سعيا ً حثيثا ً للحصول عىل ّ

بنوع من السهولةّ ،
عىل ما يرغبون به من هذه ّ
فإن غريهم من أبنا ِء غري املقتدرين ماديّاً،
السلع
ٍ
ري من األحيان إىل عالم الجريمة من أجل الحصول عليها.
يلجأون يف كث ٍ

يشري عبد الله ،وهو شخصية اعتبارية دينية واجتماعية ،إىل دور ّ
السلع الغالية ا ُملغرية يف جذب
الشباب نحو هذا العالم:
«بالقيه بالشارع مجرم بعطيه لسان حلو وبوخده من إيده عىل دكانة أواعي وبيكسيه بـ 3000شيكل ،فش إيش
من غري مقابل ،بوخده عىل أفخم مطاعم ،بخبطه صورة بالفيسبوك إنه والله إنه إحنا مع بعض وكذا وهيك [.]..
اميش بيافا ،شفتي حدا البس مهرجل بيافا؟ يعني أي بلوزة أو أيا بنطلون ،بيافا ،بالذات بيافا ،وعنا كامن يف بعض
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الجوانب ،لو بده يشحد بدور عىل بلوزة أم الـ 700والـ 800شيكل ،وأبوه بقبض  7-8آالف شيكل وإمه بشتغلش
من وين بده يجيبهم هدول».
تبدأ الحاجات االستهالكيّة بالتضخم عند الشباب األكرب سنّاً .فإذا كان االستهالك بني األصغر سنا ً
يدور باألساس حول اللباس وأمور مشابهة ،فإنّها تصل للرحالت والحفالت والسيارات الفارهة،
التي يصل ثمنها ملئات آالف الشواكلّ .
يوضح داوود ،وهو تاجر مخدرات سابق ،كيف كانت ثقافة

االستهالك مدخله لالنخراط يف عالم الجريمة وبيع املخدرات:
«عمري  20سنة بدي أثبت حايل وبدي بنات وبدي سيارات وبدي أطلع ،وبديش أتعب وشايف صحايب ايل ماشني
بهاي الطريق ،هاد رشا بيت هاد راكب سيارة ،خطب هديك هداك سافر ،طيب أنا بدي كامن .إسا ممكن أهيل
عملوا شو بقدروا انه يعطوين كل ايش بالحياة بس بالنسبة إيل هاد مكفنيش ،أنا بديش أكون من هدول الناس ايل
بقبض بعرشة الشهر  6 5آالف شيكل ،وبصفي نص الشهر خالص املعاش .بديش أمد لحايف عقد إجري ،بدي أجيب
لحاف أغطي الدنيا كلها .داميا عندي برايس ،بقول أنا بقدر .بقدر أوصل إيش بدي ،فش ايش مستحيل».
ويشري رامز ،وهو شابٌ منخرط يف عالم العنف والجريمة ،إىل وضعية أخيه الذي يعمل يف مجال
«الفوركس» ،إحدى املجاالت املرتبطة بعالم الجريمة ،وكيف ّ
أن التعوّد عىل األموال التي تأتي
بسهولة يصبح إدماناً ،ويُوضح عالقة النمط االستهالكي بذلك:
«أخوي اليوم امسكوا تعال اشتغل بعرشة آالف شيكل ،بقولك ’شو؟؟ انا الـבסיס (الراتب األسايس) تبعي 10
آالف‘ .كيف بده يشرتي البلوزة ايل حقها  ،3000وال البوط الكربوتيش هاد ايل حقه  .7000والساعة األخت ***
ايل بدي اشرتيها عشان صاحبي اشرتى زيها».
وبعد االنخراط يف عالم الجريمة ،تصل الفنتازيا االستهالكيّة لدرجات أعىل مع ازدياد العائد املاديّ ،
وكما أسلفنا ّ
فإن االستهالك ال حدود له ،وك ّلما زادت أموال املستهلك ،زادت حاجاته االستهالكيّة.
يقول داوود عن نمط الحياة االستهالكيّة من خالل الجريمة:
«أنا كنت מנהל תחנה (مدير محطة توزيع مخدرات) [ ]..عم بحكيك بالجمعة  200ألف شيكل ]..[ .احنا كنا
كثار طبعاً ،ىل ندبر حالنا هون .بس املال الطايح رايح ،نعمل  10آالف ينرصفوا عادي ،عمليا انت شب ،البس ذهب،
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البس ساعة رادو بـ 7000مش املز ّيفة .كنا نطلع عىل معادونيم (نوادي ليلية) كنا نروح نرصف  7-8أالف عىل املغني
وامللترسيوت (النادالت) ،أواعي ،هدول ايل برسقوا أواعي ،كان حق البلوزة  ،1000نحطله .»1500
بدأت أنماط االستهالك يف السنتني األخريتني تأخذ أبعادا ً جديدة ،فقد استُحدثت أنماط جديدة من
املناسبات (مثل حفالت توديع العزوبية والكشف عن جنس املولود وغريها) ،كما أصبحت الحفالت
ري عىل استئجار الخدمات ،فعىل سبيل املثال يشري رصدنا خالل هذه املدة إىل
تعتمد
ٍ
بشكل كب ٍ
ّ
ّ
خاص .تُظهر الفيديوهات
مغن
انتشار الحفالت
الخاصة ملجموعات من األصدقاء الشباب ،يُحييها ٍ

من تلك الحفالت ،والتي يتم رفعها أحيانا ً عىل مواقع التواصل وموقع «يوتيوب» مظاهر االستهالك
أن جزءا ً كبريا ً
املمزوجة بظواهر تعظيم الذوات املشاركة يف الحفلة .فنرى يف بعض هذه الحفالت ّ

منها مخصص للـ»تحيّات» ،إذ يقوم املغني بإرسال التحيّات بأسماء الحارضين ،بعرشات ومئات
امل ّرات يف كل حفلة .يأتي ذلك يف ظل إغداق الحضور «البقشيش» عىل املغني بمبالغ تصل إىل
عرشات آالف الشواكل يف بعض األحيان.
ً
عالمة مُميّزة للشباب ا ُملنتمني إىل
يف السياق ذاته ،نُشري إىل أن بعض السلع االستهالكيّة أصبحت
عالم الجريمة أو من يُق ّلدونهم ،منها أنواع مُحددة وفخمة جدا ً من الساعات واملالبس .يُع ّلق العامل
االجتماعي سميح عىل ذلك بالقول« :صارت ّ
كل الشبيبة الصغار تحاول تقلد التنظيامت اإلجرام ّية .وصاروا
ّ

يجيبوا موتاغيم (ماركات= عالمات تجار ّية مرموقة) بحياتنا ما سمعنا عنها ،صار حق النظارة  15و 20ألف،
وسيارات إكس 5وإكس ،6تأمينها لحاله قد معايش .ومع هيك يف ايل بضلهم مستويات متدنية ،بركب مع صاحب

السيارة بس بكونش هو صاحبها ،بلبس طاقية أديداس مش חליפה (بدلة) كاملة ،بحملش السالح بس بكون قاعد
مع ايل بحمل السالح ،مغري هاد املوضوع».

استعراض االستهالك
صحيح ّ
أحيان
أن بعضا ً من أنماط االستهالك ترتبط بالرغبة يف االستمتاع بالسلعة ذاتها ،إال أنّها يف
ٍ
السلعة بحد ذاتها مظهرا ً
أخرى ترتبط بالرغبة يف االستعراض والتباهي أمام الغري ،إذ تُش ِّكل ّ
من مظاهر املكانة املجتمعيّة والتي يسهل عرضها عىل املأل .عن بيئة الجريمة التي ينتمي إليها،
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ويستحقرها يف الوقت نفسه ،يقول رامز ،بصفته «مجرماً» عىل الطريقة «التقليديّة» القديمة« :أغلب
الفيديوهات عىل التيك توك استعراض أخوي .استعراض مصاري ،سيارات ،عضالت .مفروض تنزل إيش عىل التيك
توك خيل الناس تغار .تصري زيك .اليوم بدك تكون زي ايل رافع الفرد ايل راكب السيارة ،ايل عم بزين ،ايل عم بخون.
يف تحدي بني بعض ،بحطوا صورة السيارة مع سالحهن».
ّ
االجتماعي ثور ًة يف موضوع االستهالك واستعراضه والتباهي به.
منصات التواصل
أحدثت
ّ
فالفيديو الذي كان ّ
بالسابق يحتاج فريقا ً كامالً إلنتاجه ،أصبح بإمكان أي شاب صغري العمر
تسجيله وإنتاجه ،يف ظ ّل الثورة التكنولوجية التي ّ
وفرت كامريا بجودة عالية يف ك ّل هاتف ،ورسعة
يف االتصال بشبكة اإلنرتنت ،وخاصيّات متعددة وسهلة التطبيق مثل إدراج موسيقى ومؤثرات
صوتيّة وبرصيّة .وإذا كان عدد معارف الشخص الواحد ال يتجاوز املئاتّ ،
فإن النرش عرب منصات
االجتماعي ّ
تكفل بنرش الفيديو وما فيه من استعراض إىل آالف املشاهدين واملعارف
التواصل
ّ
االفرتاضيني خارج الدوائر القريبة ،وهو ما يعني أن صاحب الفيديو أصبح قادرا ً عىل التباهي أمام
عامة املجتمع ،ال فئته القريبة فقط .تنترش تلك الفيديوهات ،واملرتبطة فعليّا ً باملنخرطني يف عالم

واسع عىل تطبيق « Tik Tokتيك توك».179
بشكل
الجريمة،
ٍ
ٍ
ويف إطار الفيديوهات التي رصدناها ،وجدنا هيمنة لثقافة استهالكيّة مرتبطة باملال واستعراض

القوّة والجاه ،ال تخلو من التباهي بالحياة املاديّة التي يتمتع بها الشخص ،سواء كان ذلك مرتبطا ً

العيني ،أو بالسيارات ،أو باألكل واللحوم ،أو باملوسيقى ،أو باملالبس والساعات ،أو
باملال بمعناه
ّ
بالسفر ،أو باملشاركة يف حفالت صاخبة ،باإلضافة للسالح واملخدرات .عىل سبيل املثال ،تظهر يف
عرشات الفيديوهات رز ٌم من النقود يمكن تقديرها بعرشات أو مئات آالف الشواكل والدوالرات،
كيس أو حقيبة .كذلك تنترش فيديوهات
ويظهر شبان يرمون النقود أو يُـرتِّـبونها أو يضعونها يف ٍ
ٍ
سهرات شبابيّة تتجمع حول سيارات فارهة بحضور مطربني وموسيقى صاخبة .فيديوهات
تُوثّق
أخرى توثّق مناز َل إىل جانب سيارات فارهة ،وأُخرى توثّق سباقا ً للسيارات يف الشوارع الرئيسة

وغريها.
 179للمزيد يف فصل «منهجية البحث».
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مقاطع من فيديوهات مختلفة

أغان تُ ّ
ترتافق هذه الفيديوهات يف العادة مع ٍ
عب عن هذه الحالة،
نمط م ّ ٍ
ُعي من املوسيقى قوامه ٍ
أغاني تُمجّ د املال والسيارات والقوّةِ .لنَأخذ عىل سبيل املثال أغنية «سيارات ومصاري».180
فنجد
َ
تبدأ بتمجيد السيارات الفاخرة:
«سيارات ومصاري ...جي يت أر وفراري | سيارات ومصاري ...أس يف أر وفراري
وعدنا بدنا نسافر ...ونركب بالرينج روفر | ال بهمه م ّية وال نار ...ل ّوعهم باألس يف أر
ما يف مثله والله بالكون ...بركب بالروبيكون»

ُ
األغنية إىل ربط السيارات بأسماء أشخاص ،عاد ًة ما يتبدّلون بحسب حضورهم يف
من ث ّم تنتقل
الحفلة التي تُسجّ ل فيها األغنية .ولربما يربز من بني كلمات األغنية تعبري «راعي اللمبورجيني»،
 180صفحة (نجوم فلسطني) عىل موقع يوتيوب .)2020( .رابط لألغنية :الفنان احمد فودي وصابر السويطي :جديد جديد سيارات
ومصاري2020 - YouTube
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و«راعي الكورفيت» و«راع الجي كالس» ،أي الشخص الذي يملك مركبة (أو أكثر) من هذا النوع
من السيارات:
«فالن وملك اإلحساس ...ل ّوعهم بالجي-كالس | األسود ملك األحساس ...املرسيدس والجي-كالس
هي يا أبو عالن الغايل ...يا راعي اللمبورجيني | إدعس وطلعلهم النار ...ول ّوعهم باألس يف آر».

الجزء الثالث -دراسة حالة :قروض السوق السوداء
يرتبط نشاط من ّ
ظمات الجريمة عموما ً
مبارش باالقتصاد وحركة املال .عىل مستوى
بشكل
ٍ
ٍ
ُ
الجهات الفاعلة يف مجال اإلجرام يف العقدين األخريين إىل الفرص التي
فلسطينيّي الداخل ،تـنَبَّهت
يُتيحها النشاط االقتصاديّ  .وازداد اهتمامها به وأصبح حاجة رضورية لها لعدة أسباب ،منها:
تبييض األموال وتغطية مصاريف املنظمة ّ
وأن النشاط االقتصاديّ عموما ً أق ّل مخاطر ًة من أنشطة
مثل تجارة املخدرات.
توسع النّشاط االقتصاديّ للجريمة يف العقود األخرية ملساحات جديدة .فأصبحنا نرى ّ
ّ
أن نشاط
من ّ
ظمات الجريمة لم يعُ د يقترص عىل األمور «التقليديّة» مثل تجارة املخدرات واألسلحة و«الخاوة»
(اإلتاوة) ،بل أصبح يتعدّى ذلك باتّجاه األسواق والتجارة والهيمنة عىل مناقصات ووظائف
ّ
السلطات املحليّة ومجال البناء والقروض الربويّة ومجال «الفوركس» ( 181)Forexوغريها.
نُ ّ
خصص هذا الجزء من الفصل الثاني للتعمّ ق يف واحدة من هذه النشاطات األساسية للجريمة
بشكل غري
والجريمة املنظمة ،وهي «خدمة» القروض التي تعرضها جهات مرتبطة بعالم الجريمة
ٍ
رسمي أو ما يُعرف بـ«قروض السوق السوداء» .أصبحت هذه الظاهرة التي بدأ انتشارها أواخر
ّ
التسعينيات واقترصت يف حينه عىل ٍ
فئات ومناطق محدودة ،من أبرز الظواهر املرتبطة بالجريمة
واملؤثرة عىل املجتمع وقيمه.
تنبع أهمية دراسة حالة قروض السوق السوداء ليس فقط لكشف حيثياتها وطريقة عملها،
 181التجارة بالعملة األجنبيّة ،والكلمة « »Forexهي اختصار مصطلح «.»Foreign Exchange
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بل أيضا ً ألنّها حالة كاشفة ملجموعة الجوانب االقتصاديّة ا ُملتع ّلقة باملجتمع والعنف والجريمة.
ً
نسب تتم .ومن ث ّم نستعرض أسباب لجوء
نستعرض
بداية طبيعة الظاهرة؛ كيف وأين وبأيّ
ٍ

النّاس وحاجتهم لالقرتاض من السوق السوداء رغم املخاطر املرتتبة عىل ذلك .بعدها نستعرض
أنواع ا ُملقرضني واملآالت املرتتبة عىل االقرتاض.

مسارات االقرتاض
عاد ًة ما تبدأ مسارات االقرتاض بتوجه الراغب يف االقرتاض إىل البنك لطلب قرض ،إال أن طلبه
ري من األحيان ،مما يدفعه إىل املح ّ
طة الثانية ،وهي ما يُسمّ ى «السوق الرماديّة»،
يُرفض يف كث ٍ
ّ
خاصة قانونيّة عادة ما تعمل يف املجتمع اليهوديّ  ،وتقوم بتقديم خدمات
وهي عبارة عن رشكات
ً
نسبة
اإلقراض .تخضع هذه الرشكات للقانون ولكنها غري خاضعة لقوانني البنوك التي تفرض
ُ
الرشكات إعطاء القروض للفلسطينيّني ،ويف حال
مُحدد ًة للفائدة عىل القروض .أحيانا ً ترفض هذه
وافقت فإنّها تطلب رشوطا ً أق ّل تعقيدا ً من رشوط البنوك (مثل الكفالة وإظهار القدرة عىل السداد)،

ومع ذلك ّ
فإن الكثريين ال يُمكنهم االستيفاء بذلك ،مما يقودهم نحو السوق السوداء .تجدر اإلشارة
ٍ
ّ
حسابات
خاص لدى الفئات األضعف اقتصاديّاً ،ممن ال يملكون
بشكل
إىل مسار آخر موجود
ٍ
بنكيّة ،أو ال يتوجّ هون بتاتا ً للبنوك من أجل االقرتاض ،وهو مسار التوجّ ه مبارش ًة للسوق السوداء.

السوق السوداء
ً
تُسمّ ى قروض السوق السوداء بهذا االسم ألنّها ال ِ
صفة رسمي ًّة من ناحية ا ُملقرضني أو
تحم ُل
ا ُمل َ
َ
الكشف عن أموالهم للجهات الحكوميّةّ ،
قتضني .يعود ذلك إىل ّ
وألن
قرضني ال يريدون
أن ا ُمل ِ
ٍ
ناحية
مخوّل بذلك من
قانوني ،وذلك إمّ ا ألن الشخص غري
نشاط اإلقراض بذاته هو نشاط غري
ٍ
ّ
رشكة ّ
مرخصة) ،أو ّ
ٍ
ألن نسبة وطبيعة الفائدة أعىل
قانوني ٍّة (يحتاج اإلقراض القانوني إىل تأسيس
من النسبة املسموح بها حسب القانون.
ُ
ٍ
قروض ّ
مجموعة من الرشوط االستغالليّة غري القانونيّة ،تجعل النّشاط
السوق السوداء عىل
تنطوي
أرضار للمُقرتض ،منها:
واألخالقي ،ملا يُسبِّبُه من
القانوني
اإلقرايض نشاطا ً إجراميّا ً عىل املستويني
ّ
ّ
ٍ
الرشط األول هو ّ
أن نسبة الفائدة تزيد يف قروض السوق السوداء عن نسبة الفائدة التي تجبيها
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بأضعاف مضاعفة ،وهي غري خاضعة للرقابة وتختلف من ٍ
ٍ
حالة ألخرى.
البنوك
الرشط الثاني هو ّ
أن الفائدة تُف َرض يف القروض السوداء شهريّا ً وأسبوعيّاً ،ال سنويّا ً كما يف قروض
ّ
تضخمها إىل مبالغ خياليّة .ففي حني ّ
أن قيمة الفائدة السنويّة يف البنك تصل
البنوك ،مما يعني
حتى ( 7%أيّ أن استالف مبلغ  1000شيكل مثالً يُحتّم دفعة واحدة سنويّا ً بقيمة  70شيكالً)،
ّ
فإن الفائدة يف ا ّلسوق السوداء تصل  10%وأحيانا ً  20%يف الشهر أو األسبوع (مما يعني يف حالة
املثال السابق ّ
أن هناك مبلغا ً متحصالً للفائدة يصل إىل  100أو  150شيكالً شهريّا ً أو أسبوعيّاً).
يف الجدول التايل ّ
نوضح كيفية تضاعف املبلغ:
جدول ( - )6الفائدة عىل قرض بقيمة  10000شيكل.
قرضة
الجهة ا ُمل ِ

البنك

السوق السوداء

السوق السوداء

نوع الفائدة

سنويّة

شهريّة

أسبوعيّة

مثال عىل قيمة الفائدة

7%

15%

10%

قيمة القرض

 10000شيكل

 10000شيكل

 10000شيكل

عدد دفعات الفائدة يف سنة واحدة

1

12

52

حجم الدفعة الواحدة من الفائدة

 700شيكل

 1500شيكل

 1000شيكل

حجم الفائدة السنويّة

 700شيكل

 18000شيكل

 52000شيكل

قرضون يف السوق السوداء،
حاولنا من خالل مقابالت الدراسة معرفة النسبة الدقيقة التي يجبيها ا ُمل ِ
ُ
ظروف إىل أخرى ،ويمكننا القول َّ
فوجدنا ّ
ٍ
إن نسبة الفائدة
مكان إىل آخر ومن
تختلف من
أن النسب
ٍ
األق ّل واألكثر شيوعا ً هي يف بعض محالت الرصافة ،والتي ترتاوح بني  4-10%يف الشهر ،وترتفع
خارجها لتصل  20%وأكثر.
قتض زياد ،والذي اقرتض من عدّة جهات مرتبطة بعالم الجريمة ،وصلت نسبة الفائدة
مثالً ،ا ُمل َ ِ
عىل قرضه إىل  ،15%يقول« :النسبة مختلفة مرات  ،7%مرات  ،12%مرات  ،15%بحسب املبلغ وقديش كنت
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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َ
ٍ
بشكل مبارش ،فيقول إنّه كان يدفع
مجموعات إجراميّة
اقرتض من
أرجع» .أما املقرتض طالل الذي
ٍ
 20%فائدة ك ّل شهر ( 5%باألسبوع) ،وقد بدأ باقرتاض  5آالف شيكل .يقول« :إنت عاملك تدفع
عىل مبلغ  5000شيكل  250شيكل بالجمعة ،بتسدش انت بس بتدفع عليهن ،انت إذا بتوخد  5000شيكل ،انت
بتدفع عليهن  1000شيكل بالشهر .فأنا وصلت الثالثني ألف  35ألف ،مبلغ كبري» .يستطرد طالل« :فرصت
أشتغل بس عشان أقدر أقوم بهاي املصاريف مع مصاريف أجار البيت عىل حساب مرصويف الشخيص ،مرات عىل
حساب لقمتي ،مرات ميكنش معي أشرتي أبسط األمور ،مرطبان شمينت ورغيف خبز».
يشري بعض من قابلناهم إىل أنّه يف كثري من الحاالت ك ّل ما ق ّل مبلغ القرضُ ،ك ّلما ازدادت احتماليّة
َ
قرضني ّ
ارتفاع النسبة عليه ،وذلك ّ
مبالغ كبرية ،حتى يكون املدخو ُل ّ
الصايف
يفضلون إقراض
ألن ا ُمل ِ
منها يف نهاية املطاف أعىل .ومن الالفت هنا ،أنّه يف بعض الحاالت ،توجد نسب استثنائيّة للفائدة عىل
القروض الصغرية ،إذ ّ
ٍ
كامل يف نسبة الفائدة
انفالت
إن وجود هذا العالم يف مساحة الظ ّل يؤدّي إىل
ٍ
املدفوعة عىل القروض .يشري نائل هنا إىل استغالل الفئات األضعف املحتاجة لقروض صغرية:
 «اليوم مستعدين يعطوا ألي واحد حتى لو بشتغلتش ،إلنه كلّه بوخد .يف كثري نسب ،يف فائدة بتوصل لـ،80%ويف  ،30%و ،50%حسب كل واحد ورشوطه».
 « 80%عىل القرض؟» «آه طبعاً بس هاي املصاري الصغرية ،يعني األلف واأللفني عشان يربحو عليهن بوخدوا نسبة عالية».من خالل املقابالت التي أجريناها ،يبدو أن وترية دفع الفائدة يف السوق السوداء هي يف الغالب
شهريّة أو أسبوعيّة .يف بعض األحيان تكون الفائدة يوميّة ،أي ّ
واملقتض
قرض
َِ
أن االتفاق بني ا ُمل ِ
(صاحب مصلحة يف هذه الحالة) يكون بدفع نسبة فائدة كل يوم .يقول ساهر:

«ويف עסקים (مصالح تجار ّية) بدفعن بشكل يومي ،يعني مبرق عليه ،بيجي شاب كل يوم بفر عىل  20مصلحة
مث ًال بوخد مبلغ صغري من هذا املحل… بدك تحسبيها عاملبلغ كله ،بعرفش قديش بده أيام قديش بده شغل ،هاد
بده يطلع عىل صاحب الעסק (مصلحة) يف עסק (مصلحة) برجع  1000شيكل باليوم ويف  1500ويف  200شيكل

و 500شيكل باليوم».
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الرشط الثالث ،هو ّ
أن التأخر يف تسديد القرض يجُ ّر فائد ًة إضافي ًّة عىل الفائدة األصليّة .فمثالً إذا
ّ
تأخر الشخص بسداد الفائدة األسبوعيّة بقيمة  100شيكل ،تُضاف الفائدة إىل املبلغ األصيل ،ويبدأ
املقرتض بدفع نسبة الفائدة عىل املبلغ األصيل وكذلك يدفع فائد ًة عىل الفائدة .فبدل أن يدفع 100
شيكل أسبوعيّاً ،يقوم بدفع  110أسبوعيّاً.

وقد ّ
شخيص آلخرين تو ّرطوا بإرجاع
بشكل
قص علينا من قابلناهم عرشات القصص التي يعرفونها
ّ
ٍ
أضعاف املبلغ األصيل ،وذلك بسبب تأخريات يف سداد بعض األجزاء من الدّين .يقول التاجر سليم:
«أنا بعرف عدة مواقف صارت ايل واحد يوخد  100ألف يرجعهن  300ألف .حسب شو بصري ،مرات ايل أخد قرض
بدبر حاله وبقدر يرجع بالوقت حسب املتفق عليه ،منقول مزط من هاي الخرافية ،برجعهن  140-150ألف ،يف
ناس رجعوهن  300ألف وأكرث».
ً
دفعة واحدة .بمعنى ّ
أن الدفعات األسبوعيّة
الرشط الرابع ،هو أنّه ال يُسمح بتسديد املبلغ األصيل ّإل
أو الشهريّة هي دفعات الفائدة فقط ،أمّ ا املبلغ األصيل فال يُمكن إرجاعه بالتقسيط ،بل يجب
إرجاعه كامالً .تُسمّ ى هذه الظاهرة يف عالم السوق السوداء والرماديّة «קרן עומדת» (قرض غري
قابل للسداد) ،بمعنى ّ
أن املبلغ األصيل ال يتح ّرك ،والدفعات تقترص عىل الفائدة فقط .يرشح القيادي
اليافوي رائد عن هذه الظاهرة:
«إذا إنتي برتوح تتديني  100ألف شيكل الزم ترجعي بالشهر  5%يعني  5000شيكل كل شهر بس الـ 5000شيكل
هدول بتنزليهمش من الـ ،100إنتي راح تضيل تدفعي  5000شيكل لعند ما تيجي يكون معك الـ 100ألف شيكل،
وتنزيل دينك هاي קרן עומדת (قرض غري قابل للسداد) ،وهاي أسوأ طريقة يعني بنفع تسدي دينك 10
مرات و  20مرة إذا إنتي مش جايبة كل املبلغ عشان تسدي الدين يعني مدفعتيش إيش».
املقرت ُ
ُقرضني ،لدرجة َّ
ٍ
قرضني «يحزنون» إذا
يُش ِّك ُل
رزق شهريٍّ
ِ
أن ا ُمل ِ
ثابت للم ِ
ض إذن مصد َر ٍ
قتض إرجا َع املبلغ األصيل كامالًّ ،
قتضون
ألن املأمو َل بالنسبة لهم هو أن يستم َر ا ُمل َ ِ
استطاع ا ُمل َ ِ
ٍ
صاف لهم دون أي مجهود .يحدثنا املحاسب آدم إىل أنّه
ربح
بتسديد الفوائد فقط ،فهي عبارة عن ٍ

شخص «معه مصاري وقاعد يف البيت بشتغلش غري يف القروض ،وقتها
اضطر يف إحدى امل ّرات لالقرتاض من
ٍ
وقعنا مبشكلة ،اجا الزملة اقرتح يساعدنا ،وجبلنا مليون شيكل [ ]..بقينا ندفعله عىل املليون شيكل  18ألف شيكل
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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بالشهر .يعني نسبياً قليل .هاد بني آدم مش بقاتل بس إذا بتتأخر عليه ممكن يتصلك مليون مرة .ملا ُفرِجت ورحنا
أعطيناه ّ
كل املصاري ،زعل».
كما تُشري مجموعة من اإلفادات إىل َّ
قرضني يف ّ
السوق السوداء يُسوّقون أنفسهم ألصحاب
أن بعض ا ُمل ِ

عىل خدماتهن .اجت
املصالح ،أي أنهم هم من يُبادرون لعرض القروض .يقول عدنان« :هني بعرضوا ّ
فرتة يروحوا عىل املحالت ،بس ميكن اسا شوي خففوا» .أما فراس فيشري إىل ّ
أن أحد املقرضني عرض عليه
رشاء بيت له عند إقدامه عىل الزواج« :أنا ملا جيت أتجوز كان املفروض آخد منرة ،ايل هي قطعة أرض عن
طريق الدولة ،سعرها أقل من أرايض إم الفحم العادي ،باآلخر قررت أشرتي بيت بعامرة [ ]..فلام جيت أشرتي
بيت وبحيك لحدا ،قايل إذا معاكش مصاري قايل أنا بشرتيلك إياه وانت قسطيل».
كما يضيف فراس ّ
تمويل لرشاء السيارات يتواصلون
قرضني الذين يُقدّمون خدمات
ٍ
أن بعض ا ُمل ِ
تاجر السيّارات ويشرتون السيارة منه ث ّم يبيعونها للـ»زبون»« .مرات بجييل املُقرِض
مبارش ًة مع ِ

بشرتي السيارة للزبون ،برفعيل تلفون بقويل جبيل سيارة كذا كذا بس تحكيش للزبون قديش سعرها ،يعني سيارة
حقها  60ألف ميكن يبيعها  80-90ألف ،املُقرِض بدفعيل מזומן (نقداً) مرصيايت ،بس بينه وبني الزبون عقد ثاين،
بتأخر دفعة بدفع فائدة ،إذا مدفعش مرتني برتوح السيارة ،واملصاري ايل دفعهم راحوا».

الطريق نحو الهاوية :دوائر السداد ال تنتهي
طريق مسدو ٍد
واحدة من الظواهر املنترشة ،ولع ّلها األخطر ،والعالمة األكرب عىل وصول ا ُملقرتض إىل
ٍ
بديون ربوي ٍّة
تماما ً قد يؤدّي به إىل خيارات صعبة ،هي تغطية الديون الربويّة ذات الفائدة ا ُملرتفعة
ٍ

شخص بدأ االستدانة بمبلغ  50ألف ليصل املبلغ إىل
أخرى من مقرضني آخرين .يُحدثنا عدنان عن
ٍ
ُقرض« :يف ناس بتوصل  20%الريبيت (الفائدة) ،بدفع مبالغ خيالية،
مئات اآلالف بعد توجهه ألكثر من م ِ

ببطل يقدر يرجع هاد املبلغ بروح عند واحد ثاين بوخد كامن خمسني ،عشان يقدر يرجع لهداك ،وبعدين بروح
بوخد من واحد ثالث كامن خمسني ،وايل بدينوا بكونوا عارفني انه ماخد من هاد وماخد من هاد ،هني مبسوطني».
إن هذه الحالة منترشةّ ،
ويقول رائد ّ
ـرض يريد أن «يسرتيح من مضايقات ومهاتفات املُقرِض
ألن ا ُملقتَ ِ
ُقر ٍض جديد« ،فبتصري زي لعبة ،إنتي بتكوين متداينة من فالن  50ألف ،برتوحي
ّ
األول» ،فيقرتض من م ِ

بتتديني  70ألف ،بتدفعيلهم الــ 50ألف ،بعدين بتبليش تسدي للثاين الـ 70ألف».
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ٌ
النفيس من جرأتهم
مجموعة كبرية من أصحاب األعمال يف هذه الدوّامة ،إذ يضاعف الضغط
تعيش
ّ
عىل املخاطرة .يشري املحاسب آدم الذي يعايش هذه الظاهرة من خالل أصحاب املصالح الذين
يُرافقهم« :شو بصري ،ملا تنحرش ،برتوح عىل أخرى ( Changeمحل رصافة) بقولك انت مف ّول (استنفذت امكانيات
االقرتاض) ،برتوح عىل أخرى ،ايل بوخدوا أزود وبوخدوا ( Riskمخاطرة) .بتقول אין מה לעשות (ما باليد حيلة)،
برتوح بترصف شك מזומן (نقدي) ب 500ألف ،بتخرس عليه  7500باليوم ،ودائرة .مالن ناس وقعوا بسبب هاي
الشغلة وباعوا مصالحهم التجار ّية وباعوا كليش».
كما نرى كيف تؤثّر الحياة االستهالكيّة ،أو ما سمّ اه البعض «مستوى املعيشة» العالية ،عىل
االستعداد لالنخراط أكثر يف الجريمة ويف الديون .إذ يشعر الكثريون أنّهم وصلوا لذلك «املستوى»

من الرفاهية وغري مستعدين للتنازل عنه ،وي ِّ
ُفضلون االستمرار يف نفس نمط الحياة عىل أن يسدّدوا
ديونهم .حدّثنا البعض عن استحالة بيع سيارات فارهة يملكونها حتّى ال يتم تصنيفهم اجتماعيّا ً

بأنهم من مستوى أقل ،أو حتى ال يُشري ذلك إىل ّ
أن أوضاعهم تتضعضع.
عىل سبيل املثال يشري ا ُملقرتض زياد إىل أنّه كان ي ّ
ُقص يف الدفع للمقرضني ألنّه أراد الحفاظ عىل
نمط حياة ّ
معي ،وذلك بالرغم من توقفه عن العمل الحقاً« :بتصري تفكر ،أنا متعود أعيش مببلغ معني
 10آالف ،هدول حيايت الخاصة ملهنش بايش بدفع» .ويُسهب زياد حول الطريقة التي اختارها من أجل
الحفاظ عىل نفس املستوى املعييشّ « :فأنا متعود أعيش بهاد املبلغ وبدي أدفع فرحت أخدت من حدا ثاين
دفعت لألول ،فصفيت عم بدفع هون مبلغ كل شهر ،وصار عندي كامن بني آدم الزم أدفعله كامن ،كنت مميش
هون ومميش هون ،فصار معي اين خلصت شغل كامن مرة ،فرحت لكامن واحد ،واحد ثالث ،كلهن عىل نفس
وأسد هاد ِ
الطريقة ،أخدت من هاد ِ
وأسد هاد ،وصار عندي دين هون وهون وهون».
ّ
يلخص زياد «الطريق نحو الهاوية»« :أول شهر مشيته ،ثاين شهر مشيته ،بس انا كنت عم بدفع مبلغ كبري،
كتري كبري .رصت أنا آخد من هون عشان اعطي هون وهون ،حسب كيف وضعي بالشغل وايش املصاري ايل معي
وكامن وين أنا كنت موجود بناتهن ،البني آدم الثاين داميا د ّبرت أموري معه ،وهداك كان يوخد أكرت واحد ،بس
إلين كثري مضغوط ،مكنش يهمني من قديش برجع للثالث ،بس اهتميت لألول والثاين ،بس اخدت املصاري عشان
اتخلص من هاد ومن هاد ،وصار اين عم بدفع لهاد كثري ריבית (فائدة) ،أول شهر وثاين شهر ،الواحد بوقع .فبطلت
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أدفع لهاد وبطلت أدفع لهاد ،فهاد صار يزيد وهاد صار يزيد .هون شغلهن انك تضلك تدفعلهن .انه توقع عشان
يضخمولك املبلغ كتري».

حجم القروض
ترتاوح مبالغ القروض التي تُعطى يف السوق السوداء من ألف إىل مليون شيكل (جزافاً) .وتختلف
تلك املبالغ باختالف الفئات العمريّة التي تحتاج إليها ،واهتماماتها ،وباختالف البلدات التي يحصل
فيها االقرتاض .نجد مثالً ّ
أن النّاس يف البلدات األكثر فقراً ،والحارات األكثر تهميشاً ،يتوجهون أكثر
نحو القروض الصغرية ،أي بمبالغ تصل يف حدها األقىص إىل  10آالف شيكل .ويكون الهدف س ّد
دين آخر أو رشاء يشء ما .وهناك ظاهرة أخرى ،وهي أن شبابا ً يقرتضون مبلغ ألف شيكل من أجل
«قضاء ليلة» ،لرشاء املالبس واملشاركة يف حفالت والخ.
أما القروض ذات املبالغ الكبرية فإنّها عادة ما ترتبط بأصحاب املصالح التجاريّة .ويمكن القول
ّ
املتوسطة هي قروض استهالكيّة
جزافا ً إنَّها عادة ما تكون ألصحاب املصالح يف حني أن القروض
لرشاء سيارات وسفر وما شابه.
خدمات إضافية ذات صلة :رشاء الشيكات
قرضني ،وبالتحديد يف هذه الحالة
تُعترب رصافة الشيكات واحدة من الخدمات الرائجة لدى ا ُمل ِ
الصافة .ال ّ
املقرضني من نوعية ّ
طريقة مبنيّة ببساطة عىل فكرة ّ
محلت ّ
أن الشخص الحامل للشيك
بشكل فوريّ  ،وليس عند املوعد املحدد لرصفه بعد شهرين أو ثالثة مثالً.
يحتاج ألن يرصف املبلغ
ٍ
لذلك ،يبيع ذلك الشخص الشيك ملحل ّ
الصافة مقابل التنازل عن نسبة عالية منه يتح ّكم بها محل
الرصافة ،بشكل غري قانوني يف كثري من األحيان.
ّ
يفصل سليم هذه العملية« :اليوم انت معك شك ،وضايله شهر بدك املصاري هسا بدكيش تستني[ ]..برتوحي
عند اإلنسان ،معك شك خلينا نقول ب  10أالف شيكل ألخرى شهرين ،بوخد الشك منك وبعطييك سبعة ،مثانة

מקרה טוב (حالة ج ّيدة) ،إنت أخديت ال 8مشيتي حالك فيهن وهو فش عنده مشكلة مع املصاري معاه ماليني،
وعدّ ي قديش بربح آخر الشهر من الشكات .وشغلة الشكات مربحة إلنه كل ما الواحد بكا معاه مصاري أزيد ،أو
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شكه أكرب ،ربحة التاجر أزيد».
بحسب ما جاء يف املقابالت ،يمكن تفصيل من يحتاجون لهذه الخدمة لثالث نوعيات أساسيّة:
األوىل واألساسية ،هي أصحاب املصالح .تتعامل هذه الفئة بطريقة الدفع بعد  30أو  60أو 90
يوما ً (ما يمىس بالعربية «שוטף פלוס  ،)»90 ,60 ,30أي أنّها بعد أن تُقدّم خدماتها تحصل عىل
مستحقاتها عىل شكل شيك مؤجّ ل (هذه الطريقة املتبعة يف البالد تعترب واحدة من أكثر املشاكل
التي تؤدي إىل انهيار املصالح التجاريّة ،وتحتاج لدراسة خاصة) .الثانية ،هي عمّ ال ال يملكون
ّ
الضفة الغربيّة .الفئة الثالثة هي من لديهم ضائقة أو
حسابات بنكيّة ،ومن بينهم فئة العمال من
لسبب ما.
مشاكل ماليّة يف التعامل مع البنوك ،أو ال يريدون إدخال الشيك عىل حسابهم
ٍ
ينتظر مح ُل ّ
الصافة حتّى موعد رصف الشك ليرصفه فيحصل عىل املبلغ الكامل .يقول سليم« :إذا
أجاله مقاول عامر ماخد شك من الرشكة أو من واحد وبده مييش حاله وال بده يرصف شك وال بعرفش شو بده
يساوي ،فربحة التاجر راح تبقى أزيد ،يعني تخييل خالل شهر بدون أي تعب تشرتيت شك بـ 100ألف شيكل،
تشرتيه ،وبآخر الشهر يفوتلك  140من هذا الشك .כסף קל (أموال سهلة)».

أسباب التو ّرط مع السوق السوداء
أدّى انتشار ظاهرة القروض يف السنوات األخرية إىل زيادة الوعي حول مخاطر االقرتاض من هذه
ّ
السوق .برغم ذلك ،ما زال الكثريين يتوجهون للحصول عىل هذه القروض عالية التكلفة واملخاطرة.
فما هي أسباب ذلك؟
هذه األسباب ليست عبارة عن «قائمة مغلقة» ،فأسباب االقرتاض عديدةّ ،إل أننا حاولنا حرصها
بمجموعة من األسباب عىل الشكل التايل( :أ) اإلفقار والحالة املاديّة السيئة (ب) سياسات البنوك تجاه
فلسطينيّي الداخل (ت) الثقافة االستهالكيّة والخلل يف اإلدارة املالية (ث) تو ّرط أحد أفراد العائلة
بالديون .نقوم بالتمييز يف بعض هذه املحاور بني توجه أصحاب املصالح التجاريّة لالقرتاض وبني
توجّ ه األفراد ،إذ تختلف طبيعة االقرتاض يف بعض األحيان وتتشابه يف أحيان أخرى ،إذ ّ
إن اصحاب
املصالح بنهاية املطاف هم أيضا ً أفراد والفصل بني العمل والخاص ليس واضحا ً يف بعض األحيان.
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أوالً ،اإلفقار واملستوى املاديّ اليسء
تشري أغلبية املقابالت إىل ّ
أن أحد األسباب األساسية لالقرتاض من ّ
السوق السوداء هو الوضع
االقتصاديّ اليسء (وا ّلذي أرشنا له يف مطلع الفصل) ،إذ ّ
إن الضائقة املاديّة التي يعيشها قسم كبري
الفلسطيني يف الداخل تدفعهم إىل دائرة السوق ّ
السوداء بعد أن ترفض البنوك
من أبناء املجتمع
ّ
إقراضهم.
الفلسطيني يف الداخل تحت خط الفقر ،ويصعب عليها العيش
تعيش فئات واسعة يف املجتمع
ّ
بكرامة وتوفري االحتياجات األساسية .يف مقابلة مع أفنان ،وهي محامية متخصصة يف مجال
اإلفالس ،ومثّلت الجهات الرسميّة أمام مئات الفلسطينيني الذين يُعلنون إفالسهم ،إذ يصل معظم
هؤالء إىل السوقني الرمادية والسوداء ،أشا َرت إىل ّ
أن الكثري من العائالت الفلسطينيّة يف الداخل
ري يطرأ (مثالً صحّ ي ،أو مولود جديد وغريها) يف حياتهم يدفع
ظهر اقتصاديّ  ،فأيُّ تغي ٍ
تعيش دون ٍ
حالتَهم املاديّة نحو األسوأ:
«بتكرب العيلة بصري يف والد بقدروش يوقفوا باملصاريف بروحوا عبنك بوخدوا قرض بعدين عبنك ثاين بوخدو
قرض أكرب .بصري عندك دفعه ،من هناك ببلشوا ،بكون عندهن دخل محدود ومصاريف بتزيد ،مع كل ولد بزيد
املرصوف ،أو مشاكل صحية بتصيبهن ببطلوا يقدروا يف ّوتوا الدخل ايل كانوا يف ّوتوه ،حادث وال اي سبب ،بصري زي
طابة الثلج .بتكون حاسبة حساباتها إنه الدخل بغطي ،إذا بروح شهر -شهرين ببطل يفوت الدخل نفسه ،بروحو

عىل السوق الرمادية ،بريبيت (فائدة) عالية جداً».
أثّر الوضع الصحي لطالل عىل أوضاعه االقتصاديّة ،مما أدّى به للتوجه إىل عالم السوق السوداء،
خاص ًة ّ
قائالً ّ
ّ
أن البنك لن يُعطيه قرضا ً بسبب تقصريه يف
إن ال بديل لديه غري االستدانة من هناك،
دين سابق« ،صار يف شوية ظروف بالحياة صعبة ،صح ّياً يعني ،مرقت فيها عمليات وكان عندي مشاكل
سدّادِ ٍ

املادي صعب ،وفش معي عجنب ،وفش عندي حساب بنك
بالقلب .وفتت بوضع ،أنا إنسان عايش لحايل ،ووضعي
ّ
وفش حدا من الصحاب واألهل بساعد الكل بقول إنه معوش .فمفش عندي غري أروح لهاي العامل ،أنا بقدرش افتح

حساب بنك ،عندي مشاكل».
جميع ُقروض طالل قروض صغرية لكي يتم ّكن من االستمرار يف املعيشة ودفع إيجار بيته .يعيش
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طالل حياة كارثيّة متهربا ً بشكل ثابت من ا ُملقرضني ،مع ّ
أن كافة القروض التي بحاجة أن يسدها
ال تتعدى يف لحظة لقائنا معه  11ألف شيكل ،أي ما يقارب معدّل املعاشات العام يف إرسائيل للشهر
الواحد.
ثانياً ،سياسات البنوك تجاه فلسطينيّي الداخل
تُش ّكل سياسات البنوك واحدا ً من األسباب األساسية لتوجّ ه النّاس لالقرتاض من السوق السوداء.
تحليل شامل
إذ تعترب القروض البنكيّة ا ُملح ّرك األسايس لشكل االقتصاد الراهن .لسنا هنا بصدد
ٍ
لسياسات البنوك ّإل أننا سنُشري إىل بعض املحاور التي أشار لها يف املقابالت بعض زبائن البنوك

واملحاسبني والعاملني يف البنوك.
ً
نجد ّ
بداية ،نشري إىل ّ
أن البنوك
أن البنوك ساهمت وتساهم يف تشجيع النّاس عىل االقرتاض منها ،إذ ِ
ٍ
االستهالكي ،ملا يعود ذلك بالنّفع عليها من خالل الفائدة التي
بحمالت تشجيعي ٍّة لالقرتاض
تقوم
ّ
تجنيها مع تسديد تلك القروضّ .إل أنّها تقوم بـ«سد الحنفية» بحسب مصالحها ،أي أنّها تتوقف

عن اإلقراض برغم حاجة النّاس لها ،وهي الحاجة التي تخلقها وتغذيها البنوك من خالل الدعايات
وغريها ،لدرجة القيام بحمالت إعالمية لإلقراض قبل مواسم مثل األعياد وشهر رمضان .كما أنّها
تتوقف عن اإلقراض يف حالة تعثر الشخص وعدم سداد قرضه .وبالتايل بعد أن يتعوّد الناس عىل
االقرتاض ،ترميهم هذه السياسة يف أحضان السوق السوداء.
ّ
خاص من رفض البنوك منحهم القروض .يشري املحاسب
بشكل
ويعاني أصحاب املصالح العرب
ٍ
آدم ،وهو أحد املحاسبني البارزين يف منطقة املثلث ،إذ يقوم بمرافقة أكثر من مئة مصلحة أمام
الفلسطيني
البنوك يف معامالت استصدار القروض ،إىل التمييز الذي يواجهه صاحبُ املصلحة
ّ
مقابل صاحب املصلحة اليهوديّ « :يف فرق بني البنوك يف الوسط العريب ،وبني الوسط اليهودي .نفس الزبون

جبيل إياه سمييل إياه روين وسمييل إياه عبدلله عىل نفس املعطيات عىل نفس الעסק (مصلحة تجارية) .بس
إلنه هاظ عريب هاظ يهودي أسهل للبنك يعطي اليهودي».
باإلضافة للتمييز ض ّد أصحاب املصالح ،يحدث التمييز عىل مستوى فروع البنك أيضاً ،إذ يشري
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

123

يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

محتويات

آدم إىل ّ
أن الصالحيات التي تعطى لفروع البنك يف البلدات الفلسطينيّة أق ّل من صالحيات الفروع
اليهوديّة« ،إذا بقارن بني بنك هبوعليم بالطيبة ،لبني بنك هبوعليم بكفار سابا ،إذا أنا بوخد زبون منيح من
الطيبة ،وبروح فيه عىل كفار سابا ،النتيجة بنك كفار سابا بعطيه أحسن من الطيبة… هني (كفر سابا) يف عندهم
صالحيات أكرب ،وبتطلعوا أزود عىل الעסקים (املصالح التجارية)»ّ .
يلخص آدم« :إذا بتوخدش من البنك ،بدك
تروح تدور من وين توخد .اليهود عندهم مجال إنهم يوخدوا من البنك أكرث فاحتامل إنهم يوصلوا للسوق السودا
أقل .وإذا بدهم يوصلوه بوصلوه مبرحلة متأخرة».
أما بما يتعلق بقروض اإلسكان (משכנתא) فيحصل الفلسطينيّون عىل  2%فقط منها بالرغم من
أن نسبتهم من املواطنني أعىل من  .20%كما ّ
ّ
أن الفلسطينيّني الحاصلني عىل هذه القروض يدفعون
باملعدّل فائد ًة أعىل بـ 0.3%من اليهود الحاصلني عىل القروض نفسها.182
ثالثاً ،الثقافة االستهالكيّة وضعف اإلدارة املاليّة
يُجمع من قابلناهم عىل الدور الكبري الذي تلعبه ظاهرة ثقافة االستهالك يف دفع الناس نحو
ّ
بالتغيات االقتصاديّة يف العقود األخرية يف النظام
االقرتاض من السوق السوداء .يرتبط االستهالك
«اشرت اآلن وادفع الحقاً»،
االقتصاديّ اإلرسائييل الذي يقوم عىل نظام «الكريديت» ،تحت شعار
ِ
وشعار «عِ ش اللحظة» .كنا قد ّ
توسعنا يف الجزء الثاني حول أثر ثقافة االستهالك عىل املجتمع عامّ ة
ّ
خاص ًة ،ووضحنا كيف يعيش الفلسطينيون عىل هامش االقتصاد الرأسمايل ّ اإلرسائييلّ.
والشباب
أما يف هذا الجزء فنر ّكز عىل الكيفيّة التي تؤدّي من خاللها أنماط االستهالك الجديدة إىل التورط

مع عالم الجريمة ،إذ يقرتض البعض من عالم الجريمة ألجل رشاء سلعة ما ،ومن ث ّم يتو ّرط مع
ا ُملقرضني.
ً
ٍ
الفلسطيني يف
مطوّلة عن أنماط االستهالك غري املسؤول يف املجتمع
شهادات
يقدّم من قابلناهم
ّ

ري بالقروض وإمكانيات التورط مع الجريمة ،والتي نورد بعضا ً
الداخل ،ويربطون ذلك
ٍ
بشكل كب ٍ
منها يف األسطر القادمة.

 182روخفريجر ،ميخائيل .)22.11.2017( .العرب يحصلون عىل  2%من قروض اإلسكان مع أنّهم  21.4%من السكان .ذا ماركر.
(بالعربية) .مستقى منhttps://www.themarker.com/markets/1.4622867 :
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بشكل مبارش ،من خالل تعامله مع
يقول فراس ،وهو تاجر سيارات يتعامل مع عالم اإلقراض
ٍ
املقرتضني واملقرضني عىل ح ّد سواء« :يف إم الفحم صار مستوى الحياة كثري عايل ،اتطلعي عىل السيارات

بتالقي جيبات ،مالن ناس بدهم يطلعوا عىل اسطنبول مش مرة وال مرتني بالسنة ،משכורת (ال ّراتب)  10و12

 14ألف شيكل بالشهر بتكفيش .إلنهم بدهم يلبسوا ثوب مش إلهم ،كله بده يعيش كالس .أص ًال بطل يف سيارات

قدمية بإم الفحم .وعنا ثقافة املوتاغ (العالمة التجارية  )Brandيف ناس مستعده تعمل تصليحات مبصاري كثري
عشان ’شوفوين‘ .فمن هون بروحوا يوخدوا مصاري ،بدفع أول دفعتني بعدين بعلق ،بصري يبيع بيته أرايض ،سيارته،
أو بهرب بسافر».
يقدّر أيمن ،وهو رجل أعمال من الطيبة وهو أحد املقربني من عالم الجريمة يف املنطقةّ ،
أن الغالبية
الساحقة من األفراد املقرتضني (بما يختلف عن املقرتضني من أصحاب املصالح) ،يقرتضون
ألسباب استهالكيّة« :يف ناس بسيطني ويف رشكات ،كلهم باآلخر بوصلوا للجحيم للهاوية ،بسبب املشابهات (أي
ٍ

املقارنات بني الناس) ،ورحالت وسفرات والسيارات ،اللبس ،املطاعم .صار كله يزيد أزيد مشابهات عىل الفيس
واالنستغرام .فالن قاعد بوكل بعرفش وين واحد عامل تشيك إن باملطار .البنك بعمله חסימה (منع استعامل
للحساب) .بروحوا للسوق السوداء».
يربز أثر االستهالك يف مجال السيارات .يقول فراس« :اليوم بيجي عندي زبون عمره  21سنة بده يركب
سيارة يف املوضة ،مثالً ،سكودا أوكتافيا ،2017 ،إحنا عم نحيك عىل سيارة ايل مش جديدة ،سيارة (مستعملة) ،مش
فارقة معه قديش مايش وكم إيد وقديش يدفع بالـ מימון (قرض) املهم يركب سيارة ،مش فارقة معاه قديش يدفع
تأمني ،يعني السكودا األوكتافيا تأمني السيارة بجوز يكلف  12 10ألف شيكل ،بتالقيه ماخد מימון (قرض) عنده
دفعة  1400شيكل ،وأخرى  1000شيكل تأمني ،شهر ًيا بس للسيارة .وهاد مش إيش شوي».
كما أشار كثريون ِممَ ن قابلناهم ،ليس فقط إىل الرغبة الشخصيّة باالستهالك ،بل أيضا ً إىل الضغط
ّ
خاص أرباب العائالت ومعيليها الرئيسيني ،من أجل
وبشكل
االجتماعي الذي يُما َرس عىل األفراد،
ٍ
ّ
توفري الحياة االستهالكيّة التي يحظى بها اآلخرون ،وما يرتبط بذلك من تأثريات قد تطال العائلة
وتماسكها وتؤدي إىل ظهور املشاكل فيها .يقول املحامي بدر ،حول حالة -تكررت يف عدّة مقابالت-
ألحد معارفه ،أخذ قرضاً ،من أجل السفر مع عائلته إىل خارج البالد:
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«يف ناس بفوتوا عمحل الرصافة عشان الرحالت .واحد مرته عاملتله َش .زي ما دار أختي طلعوا بدنا نطلع .الزملة
معوش مصاري ،بروح عليهم بقوله اسمع كل الناس بتطلع بالشكات ،حالياً راح عىل محل السياحة دفع بـ 6شكات،
هسا بده شوية מזומן (نقدي) بروح ع رصاف بطلع شكات من حاله .الزملة بقولك وأنا مايل برضبه  7%بالشهر.
شهرين بصريو  .10%هو رايح دافع  10آالف شيكل شكات وماخد فيهم  7آالف .بوخدهن يورو وبسافر».
أشكال أخرى من التو ّرط .تروي لنا تسنيم ،وهي عاملة
يدفع تصاعد النزعة االستهالكيّة أحيانا ً إىل
ٍ
اجتماعيّة يف مدينة عكاّ ،
قصة شخص عادي ال عالقة له بالجريمة قام بتوصيل شحنة مخدرات
مقابل عائد مادي« :يف عندي شخص عادي عىل اآلخر ،ايل مرة مرته بدها تسافر وهو معوش مصاري ،طلع
أخذ مخدرات بده ينقلها من محل ملحل بالصدفة بوليص مسكهن عىل مخالفة مرور ،امنسكت املخدرات وانحبس
الزملة».
ترتبط الثقافة االستهالكيّة واملرتبطة -كما أسلفنا -بالوجود عىل هامش االقتصاد االستعماريّ
بخلل يف ثقافة اإلدارة االقتصاديّة .يمكن تصنيف هذا الخلل ،من خالل ما استنتجناه
الرأسمايل ّ،
ٍ
من املقابالت ،إىل جانبني ،األول متع ّلق بجهل كثريين بحقوقهم املاليّة أمام البنوك وجهلهم يف مسألة
إدارة مصالح عرصيّة مُعتمدة عىل نمط البنوك اإلرسائيليّة .أما الثاني فيتع ّلق باإلدارة الداخليّة

للمصلحة وكذلك اإلدارة املاليّة للبيت والعائلة.
يف الجانب األوّل ،نجد مثالً ّ
الفلسطيني يف الداخل
أن نسبة الفائدة الربويّة عىل القرض يف املجتمع
ّ
أعىل من النسبة يف املجتمع اليهوديّ  ،183أحد األسباب لذلك هو ّ
أن العرب أق ّل تفاوضا ً بما يتعلق
بالفائدة .يقول رسحان ،مدير بنك يف النارصة« :يهودي بقولك أنا البنك الثاين أعطاين اقل بواحد باملية،
بصري يفاصلك ،العرب خلص بده  50ألف شيكل بتفرقش معاه قديش يدفع ،نفس اإليش بتفرقش معاه ملا تقوله
«بقدرش أعطيك قرض روح عىل بنك ثاين» ،بروح عىل السوق الرمادية وبوخد بفائدة  10و  ،15%ويف ايل بروح
عىل السوق السوداء».
أما فراس ،فيشري إىل ّ
أن الفلسطينيّني ال يفاوضونه عند رشاء سيارة عىل نسبة الفائدة التي يعرضها
 183ملريد ،إيتاما .)2012( .الخدمات البنكية يف الوسط العربي  -فروع البنك ،العموالت والربح من الفائدة .مركز أبحاث الكنيست.
(بالعربية) .روخفريجر ،ميخائيل .)22.11.2017( .العرب يحصلون عىل  2%من قروض اإلسكان مع أنّهم  21.4%من السكان .ذا
ماركر( .بالعربية) .مستقى من.https://www.themarker.com/markets/1.4622867 :
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عىل القرض ،بعكس املشرتي اليهودي« :كل يوم ببيع عىل األقل سيارة ،وبشتغل مع رشكات מימון (متويل)

خارج البنوك ،وال زبون أجا مرا يناقشني عىل الـריבית (الفائدة) أو قايل أنزلها أو بدي آخد عرض ثاين» .أما
املحامية أفنان فأوضحت أنّه يف أغلب الحاالت التي كانت تسأل فيها األشخاص ا ُملفلسني عن نسبة

الفائدة عىل قروضهم للسوق السوداء لم تتلقى أجوبة« :أقولك إيش تستغرب ،وال مرة أخدت جواب،
أغلب األجوبة إيل باخدها إنه ’بعرفش قديش ،انا بعرف انه بيجي كل جمعة بوخدو مني هالقدة‘».
ٍ
ناحية ثانية ،وجدنا نقدا ً الذعا ً من بعض من قابلناهم لإلدارة الذاتيّة للبيت لكثري من العائالت.
من
االقتصادي غري املسؤول مبجتمعنا يعني مش إنه بدي ألوم الضحية
يقول رائد« :جزء من اإليش طبعاً هو الترصف
ّ
بس يف عنرص أسايس كيف نترصف مع املصاري».

الفلسطيني،
أشار الكثريون إىل أن ثقافة «عِ ش اللحظة» أثّرت كثريا ً يف السلوك االقتصاديّ للمجتمع
ّ
الصحفي أكرم« :زمان بقت
إذ تراجعت ظاهرة التوفري مقابل االستهالك الفوريّ اآلني املتاح .يقول
ّ
تغيت ،معظم الناس للمدى الطويل» .يجد رسحان ّ
أن هذا النّمط متكر ٌر
الناس توفر ،اليوم قامئة األولويات ّ
لدى زبائن البنك الذي يديره« ،ملا واحد معاشه  8آالف شيكل ،وبيجي عليه فيزا  10آالف ،هاي لحالها مشكلة،
وين معيشتك الثانية؟ وين توفريك؟».
رابعاً ،تو ّرط أحد أفراد العائلة بالديون
واحدة من الحوادث املتكررة هي ّ
أن النّاس يتو ّرطون مع السوق السوداء بعد تو ّرط أحد أبنائهم أو
أقاربهم .أحيانا ً يُع ّرض تو ّرط أحد أفراد العائلة باقي أفرادها للتهديد املبارش ،إذ يتوج املقرضون
مبارشة إىل أحد أفراد العائلة لجباية األموال أو الفائدة .يقول نائل أن هناك ح ّلني أمام ابن العائلة

أو القريب ،إمّ ا أن ينفي عالقته ب َديْن قريبه وإمّ ا أن يتحمّ ل مسؤولية سداد الدّين معه« :بس إذا أخوك
قال بتفرقش معي إذا بقتلوك بقربوش عليه ،بس إذا بدكاش إياه ينأذي بدك تدفع ،والدين بصري عليه وعليك».
وقد قدّم أحد املقرتضني مؤخرا ً شهادة علنيّة عىل صفحته عىل موقع فيسبوك ،حول املضايقات التي
يتع ّرض لها كافة أفراد عائلته .نرش هذا الشاب شهادته لكي تقوم النّاس بمساعدته ماديا ً نارشا ً

صورا ً للرصاصات التي اخرتقت شبابيك بيته ومشريا ً إىل التهديدات التي تلقتها عائلته« :اعرتف
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بخطأي وبتقصريي وسوء إداريت ،واشهد الله واشهدكم إين نادم عىل ما فعلت ،ومل اترك بابا اال وطرقته ،وقد قمنا
بعرض بيوتنا للبيع ومل ننجح يف ذلك ،ولو بقي األمر عيل لدفعت مثن خطأي وحدي ،إال أن األمور خرجت عن
السيطرة وطالت التهديدات أيب أمي وأخي أختي».184
حالة إضافية متكررة هي أن يقوم أحد أفراد العائلة بكفالة قريب لهم متو ّرط ماديّا ً مع البنوك أو
مع السوق السوداء وبالتايل يتورطون هم أيضا ً مع هذه السوق .يقول أيمن« :الناس البسطا دايرين
بالهم عىل حالهم بس مرات الناس ايل أكرب منهم بغلطوهم ،يعني مث ًال ’اكتبيل شك ،اميض عني ،اكفلني ،عند
رصيف أو يف بنك‘»ُ .
يق ّ
لشخص ما بالتو ّرط مع
ص علينا فراس قصة رجل أعمال ناجح أدّت كفالته
ٍ
السوق السوداء .يقول عن هذا الرجل« :طلع السلم درجة درجة ،يف إله صاحب راح عنده ضحك عليه يعطيه
شك كبري ،فهداك أعطاه ،اجت كورونا ،شغله خف ،الشكات صارت ترجع .هداك صار يبيع الشكات ،املقرضني
صاروا يتوجهوا ليل إسمه مسجل عىل الشك .اليوم هاد وضعه صعب ،باع سياراته ،املقرضني اسا بيجو عنده عىل
املحل بقولوله احنا عارفني انك قاعد توقع احنا جايني نساعدك».
السفر ألنهم كفلوا قريبا ً
تؤثّر هذه الحالة كثريا ً عىل العالقات داخل َ
األس ،فالكثريون ممنوعون من ّ
لهم لم يلتزم بتسديد قروضه ،وآخرون تأثّرت حياتهم بشكل كبري وأثرت عىل عالقاتهم داخل

عائالتهم .يحكي ظافر قصة أحد األشخاص تو ّرط مع ّ
السوق السوداء وقام أوالده بانتشاله« :والده
راحوا دفعوا عنه القرض .العالقة بتتغري بني األبو وابنه ببطل األبو املحرتم ايل إله كلمة ،بصري هاد ايل خرب بيتنا».

قرضني
أنواع ا ُمل ِ
أوالً ،مقرضون تابعون ملنظمات يف عالم اإلجرام
تعترب هذه الفئة األساسية يف عالم اإلقراض ،ويختلف نمط عملها يف القروض باختالف بلدات
البحث .يف النمط األول وجدنا أنّه يف بعض البلدات هناك نوع من االحتكار لإلقراض؛ إذ ّ
إن من
 184صفحة «الصحفي عيل مغربي» عىل موقع فيسبوك .)9.8.2021( .لعلنا نمنع #الجريمة املقبلة .مستقاة من :لعلنا نمنع... -
الصحفي عيل مغربي-Ali mograbi-עלי מוגרבי| Facebook
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أن ال ّ
يُعطي القروض هي جهات قليلة جدا ً ومعدودة .ومع ّ
ظاهر أن كثريين يقومون بإعطاء هذه
القروض ،إال أنّهم ينتمون بنهاية املطاف لواحدة من هذه الجهات .يقول سليم« :يف ناس مبينة للناس
انها بتعطي قروض إلها ،بس بتبقى تشتغل عند حدا أكرب منها .ومعروفني يعني مش إنه مخبيني .بكون معروف
إنه بشتغل عند فالن ».يشري سليم إىل ّ
أن هؤالء كثريا ً ما يقومون بتنفيذ أعمال أخرى يطلبها منهم
«الكبار» ،أي من يقومون بتشغيلهم« :طبعا اإليش تبعه مش بس قروض يعني ،يعني ’طخيل‘ ،مرات عشان
قروض مرات شكات ،مرات جباية».
وأمّ ا النمط الثاني ،فهو نمط أكثر عشوائية وأقل مركزيّة ،تقوم من خالله الكثري من املجموعات
اإلجراميّة الصغرية ،بتجميع بعض األموال ال تتعدى يف بعض األحيان عرشات آالف الشواكل
وإقراضها للناس وأخذ فائدة ربويّة عالية عليها .يصف لنا طالل ،كيف تبدأ مجموعة صغرية من
 4-5مثالً ،من الشباب بأجيال صغرية العمل يف هذا املجال« :بحطولهن مبلغ  50ألف شيكل ،انت عىل
 10أشخاص بتعطيهن  5000عندك  2500شيكل بالجمعة .عالخمسة هدول بوخدوا  10آالف بالشهر ،صار املبلغ
 60صارو  70صاروا  14شخص».
أ ّكدت جميع املعطيات من املقابالت عىل تزايد أعداد املقرضني من النمطني يف السنوات األخرية« ،بقوا
ينعدوا عىل األصابع ،بعدين صارت شغلة ليل ملوش شغلة» ،يقول سليم.
إحدى التفسريات املركزيّة لهذا التصاعد هو الربح الكبري مقابل املخاطرة األقل .فكما سنرى يف
الفصل القادم ّ
فإن الرشطة ال تتعامل مع قضايا التهديدات واالعتداءات (إذ نرى أن الرشطة قدمت
لوائح اتهام يف  3%فقط من امللفات التي فتحتها بتهمة إطالق نار) .يقول عدنان« :قسم من املجرمني
شافوا إنه باملصاري يف مخاطرة أقل ،انت ملا حامل  3كيلو كوكايني الحبسة  10 - 20سنني والربح مش مستاهل».
حاولنا من خالل املقابالت إحصاء أعداد من يقومون باإلقراض يف كل بلدّ ،إل أنّه رسعان ما ّ
تبي لنا
ألن هذا العمل يدور ك ّله يف ال ّ
ظل وال يمكن حرصهّ .إل ّ
صعوبة املسألة .يعود ذلك ّ
أن تقديرنا ،املبني
عىل أجوبة من قابلناهم هو ّ
أن جميع املقرضني يف إحدى البلدات من النمط األوّل ،ينضوون تحت
إطار من ّ
ُقرضة،
ظمتني أساسيّتني؛ ويف البلدات األخرى يعلو إىل  10-20جهة إجراميّة أساسية م ِ

لريتفع بشكل كبري يف إحدى املدن ا ّلتي قدّر بعض من قابلناهم ّ
أن عدد من يقوم باإلقراض فيها
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

129

يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

محتويات

يتجاوز الـ 80-100مقرض؛ إذ برز فيها نموذج املجموعات الصغرية التي تقوم بتجميع مبلغ ما
من املال وإقراضه.
ثانياً ،محالت الرصافة
تنترش محالت الرصافة يف مجموعة من البلدات الفلسطينيّة يف الداخل ،ويزداد اللجوء إىل هذه املحال
ٍ
بلدات أخرى .جميع هذه املحال تحصل عىل تراخيص
يف بعض بلدات عيّنة البحث ،وينخفض يف
وفق القانون .واحدة من الظواهر املرتبطة بموضوع ّ
محلت ّ
الصافة بشكل حرصي هو ظاهرة
بيع الشيكات (وإن كانت منترشة عىل املستوى الفرديّ كذلك) ،وا ّلتي فصلنا حولها يف القسم األول
من هذا الجزء.
يمكن تصنيف هذه املحال إىل نوعني :النوع األول ،هو ّ
محلت الرصافة التي ال تعمل مع منظمات
الجريمة؛ بمعنى أنّها ال تتعامل يف السوق السوداء ،أي ّ
قانوني ،وتقوم باإلقراض بحسب
أن نشاطها
ّ

النّسبة املسموح بها قانونيّاً ،كما تقوم بالجباية بال ّ
طرق املعروفة قانونيّاً .يُسمّ ى هذا النّشاط
بقروض «السوق الرماديّة» ،ألنّها غري خاضعة لقوانني البنوك ،وتكون نسبة الفائدة فيها أعىل من
نسبتها يف البنوك.
محلت رصافة ّ
أما النوع الثاني ،فهي أيضا ً ّ
قانوني ،يف
مرخصة قانونيّاًّ ،إل أنّها تعمل بشكل غري
ّ
قانوني يمكن العودة إليه وذلك
موضوعني أساسيني :أوالً ،هو أنّها تقوم باإلقراض بدون مستند
ّ
حتى تكون بعيدة عن أعني الرضيبة ،ولكي تتح ّكم بنسبة الفائدة عىل القرض .ويف بعض األحيان،
قانوني وفق النسبة املسموح فيها بإطار القانونّ ،إل أنّها
تقوم هذه املحال بإعطاء قرض مع سند
ّ
تتفق بشكل شفوي مع املقرتض عىل نسبة أعىل بكثري مما هو مُسجّ ل .يصف املحاسب آدم العملية
بأنها «قانون ّية ومش قانون ّية ،التشينج (محل رصافة) ايل بوخد  10%فائدة بكون مسجل .»1%
ثالثاً ،أناس عاديون
لع ّل هذا امللمح هو واح ٌد من أبرز املالمح ا ُملقلقة فيما يتعلق بظاهرة القروض .إذ ّ
أن إعطاء
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وبعض من «حيتان»
القروض الربويّة ،الذي كان يف بدايات األلفية حِ كرا ً عىل منظمات الجريمة
ٍ
َ
زحف يف السنوات األخرية ليص ِبحَ عاد ًة عند البعض من جميع الطبقات االقتصاديّة (العليا
األموال،
أن هذا املال السهل الذي ّ
والوسطى والسفىل) ،إذ نشهد ّ
يوفره اإلقراض أصبحَ مغريا ً ألفراد عاديني
بشكل رسيّ مُعوّلني عىل عالم اإلجرام يف حال عدم تسديد
من املجتمع ،فأصبحوا يُقرضون اآلخرين
ٍ
الديون.
شخيص ،ممن
إذ أشا َر األشخاص الذين قابلناهم ،إىل مجموعة من الحاالت التي يعرفونها بشكل
ّ
وجدوا أن هذه الطريقة مثىل لجني األموال .يشري فراس إىل أحد املقرضني يف أم الفحم الذي يعرفه
شخيص بأنه «شخص متعلم قعد بالبيت وصار يشتغل هيك» .وأما املحاسب آدم فأشار إىل
بشكل
ّ
ٍ
استعمال الشيكات لهذا الغرض« :يف ناس عنا معها مصاري بتبقى قاعدة بالدار وبعطيك قرض مث ًال 100
ألف ،وبوخد منك املبلغ مع الفائدة من خالل شكات .مث ًال شك بـ 3آالف شيكل بالشهر».
يتضح من خالل املقابالت وجود نوعني من النشاط .األوّل ،هم أشخاص غري منتمني بشكل مبارش
لعالم اإلقراض ،ممن يمتلكون بعض املال ،يقومون بإقراض أشخاص آخرين ،تحت مسمّ ى
«تشغيل» األموال ،وبقروض ربويّة عالية؛ ّإل أنّه يف حال عدَم س ّد الدّين يقوم هؤالء بعمليّة «بيع»
دينهم ملنظمة إجرام .يرشح القيادي اليافوي رائد كيف تتم العملية:
«إذا إنتي معك  100ألف شيكل بدك تشغليهم برتوحي بتدينيهم واليل قبالك بدوش يسد املصاري أو فش معاه
وإنتي إيش بدك تسويله [ ]..برتوحي بتبيعي الدين لوحدة من منظامت الجرمية بتقوليله أنا بدي أبيع الدين أنا
بدي منه  100ألف أنا بدي أبيع الدين بـ 80 ،70 ،50ألف ،بحسب» .يضيف رائد حول الكيفية التي تعمل
بها منظمة الجريمة« :هأل هاد مش شغل والد زغار [ ]..همه بطلبوش الـ 100ألف ،بصريوا يطلبوا ـ 150إلنه
يف هأل غرامة».
السياق ،نشري إىل ّ
يف نفس ّ
أن «بيع الدّين» ليس متعلقا ً يف ظاهرة القروض فقط ،بل أيضا ً يف
أن بعض أصحاب املصالح ممن ال يستطيعون تحصيل ّ
مجاالت حياتيّة أخرى ،إذ نرى ّ
حقهم بعد
أداء عملهم ،وذلك إمّ ا لصعوبة ذلك من خالل املسار القضائي أو عدم ثقتهم به ،فيقومون ببيع
الدّين ألحد من ّ
ظمات الجريمة ،أو من خالل استخدام خدمات أحد رجال الجريمة كمُح ّكم (בורר)
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وبالتايل إعطائه نسبة من املبلغ املختلف عليه.
يقول فراس ،حول أحد أصحاب املصالح الذي قام ببيع دينه إلحدى منظمات الجريمة:
«بني آدم عنده עסק (مصلحة تجارية) نجارة عمل لناس  200أو  300ألف شيكل شغل ،الشكات رجعن ،مش
عارف يحصل مرصياته إذا توجه للقانون ،مش راح يفيده راح يقسطوله ومش راح يتوجهلهم بالقوة إلنهم ميكن
أقوى منه ،فهو بروح بعطي الشكات  300ألف شيكل لتعون الجباية [ ]..بعطوه  150ألف شيكل ،هدول بروحوا

لصاحب الدّ ين ،وبطلبوا ריבית (فائدة) وإذا مقبلش بطخوا عليه»

أما النوع الثاني من نشاط األشخاص العاديني ،فيندرج ضمنه بعض من يُقرضون غريهم،
ٍ
طرف ثالث،
ولكنهم ال يتعاملون مبارش ًة من منظمات الجريمة ،وإنما يتواصلون معها من خالل
مثل محالت الرصافة .يرشح املحاسب آدم َ
أن هؤالء يختارون طريقا ً أسهل ،إذ يختارون مشاركة
نسبتهم من الفائدة مع الطرف الثالث ،فمثالً أولئك الذين يُقرضون املال نقدا ً مقابل حصولهم عىل

«شيكات» بفائدة عالية من ا ُملقرتضني ،يرصفون هذه الشيكات لدى الرصّ افني ،ويخرسون بنسبة
معينة كي ال يتحملوا عنا َء جباية الرضيبة يف حال عدم ّ
السداد.
ّ
خاص ًة بعد
يربط آدم انتشار هذه الظاهرة بالعائد املاديّ الكبري الذي بدأ يجنيه املتعاملون بها،
النصف الثاني من العقد الثاني لبداية األلفية« :هسا بتالقي بني آدم طبيعي بتشوفه بتقول مستحيل
يشتغل بهاي األمور ،يبقى حاطط  500ألف مبحل رصافة يشغلهم .التشينج مث ًال بوخد  6%بقوله انت إلك .2%
صار ناس طبيعية تحط مصاري هناك».
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رسم توضيحي ( - )1مقرضو السوق السوداء
مقرضو السوق
السوداء
إحتكار ملنظمة
أو اثنتني

بيع الدّين
ملنظمة جريمة
تابعون ملنظمات
إجرامية

عدّة تنظيمات
صغرية

محالت رصافة

سوق
سوداء

سوق
رماديّة

أناس عاديّون
تواصل مع منظمة
جريمة من خالل
طرف ثالث

مآالت االقرتاض
إن الثابت األسايس عند االقرتاض من الجهات املرتبطة مع الجريمة هو ّ
ّ
أن من يقرتض سيدفع يف
أن نشا َ
نهاية املطاف ما اقرتضه وأكثر ،أو أكثر بكثري .وبما ّ
قانوني ،ال تتوجه هذه
ط اإلقراض غري
ّ
الجهات إىل القانون والقضاء لتحصيل ّ
حقها عند التخ ّلف عن سداد القروض (كما تفعل البنوك
ُقتض لتحصيل الدّين ،ووقتئذ تكون جميع
ورشكات السوق الرماديّة) ،بل تتوجّ ه
بشكل مبارش للم َ ِ
ٍ
الطرق والوسائل مباحة.
تكشف املقابالت عن َّ
ِ
أن اللجوء للعنف املبارش هو األداة األساسية املستخدمة يف كافة بلدات عينة
َ
البحث لضمان تسديد ديون السوق السوداءّ .إل ّ
العنف الذي يعرف عنه املجتمع من خالل إطالق
أن
النّار عىل بيوت املقرتضني يبدأ ُ قبل ذلك بكثري ،إذ يتصاعد تدريجيّا ً ثم يتوسع إىل حاالت يسمع بها
الناس .يف ّ
قرضني عىل ا ُملقرتضني وعائالتهم ،وآثار
السطور القادمة نستعرض أشكال اعتداءات ا ُمل ِ

ذلك.
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اللفظي
أوالً :التهديدات واالعتداءات
ّ
ُقتضني
عند عدم تسديد القرض أو التأخر يف الدفعات املفروض تسديدها تكو ُن الخطوة األوىل للم َ ِ
وجنوني لتسديد القرض .قد ال
قرتض ،واإللحاح عليه بشكل مكثّف
هي االتصاالت املكثّفة عىل ا ُمل ِ
ّ
أن ّ
تحمل بعض هذه االتصاالت يف البداية تهديدا ً واضحاًّ ،إل َّ
تلقي مكاملة ك ّل يوم صباحا ً للتذكري
بسداد القرض هي بحد ذاتها عام ٌل ضاغط.

ٍ
رسيع نسبيّاً ،وألنّه
بشكل
لتهديدات بارزة ألنّه ح ّل مشكلته
قتض زياد أنّه لم يتع ّرض
ٍ
يُحدثنا ا ُمل َ ِ
ٍ
ٍ
قرضني« :أنا شخصياً اه تعرضت لتهديدات .وأنا بني آدم مش ابن هاد
كان عىل
عالقة شخصي ٍّة مع بعض ا ُمل ِ
الكار .كانت لغة تبعت العصبية ،تلفونات ’جبيل املصاري وشو مع املصاري وعم بزيدو‘ وأنا كنت كثري مضغوط».

أما املرحلة التالية فهي مرحلة اإلهانة والسباب« ،بصريوا يغلطوا بالحيك» ،يقول أكرم .تهدِف هذه
قرض يسدي معروفا ً
املرحلة إىل «التذكري» بطبيعة العالقة بني ا ُمل ِ
قرض ،باعتبار ا ُمل ِ
قرتض وا ُمل ِ
اللفظي
للمقرتض ،وباعتبار أنّها املرحلة االستباقية للمرحلة الالحقة .يحكي لنا طالل بداية التعدّي
ّ
عليه:

«بتتعامل مع ناس فش ضمري فش أخالق (املقرضني) فش لغة حوار بينك وبينهن ،يعني انت بتحيك معه بتقلّه ’انا
اليوم معيش بهمش اصرب عيل لبكرا‘ ،بصري يقول ’اسمع يا أخو الهيك ويا ابن الهيك عالساعة  6بكونوا جاهزات‘،
(سب و َذم) ،انت بتقدرش تعمل ايش».
بتصل فيك واحد عىل الساعة ستة ببدا تشاقيع تشاقيع َ
ال تطول هذه املرحلة يف كثري من األحيان ،حتّى تتبعها مرحلة التهديدات املبارشة التي تتنوّ ع
باختالف ا ُمل َ
قرضني .يرشح لنا طالل أشكال وتفاصيل االعتداءات التي يتع ّرض لها
قتضني وا ُمل ِ

من العصابة التي استدان منها ،ومن ذلك :الوصول للبيت« ،ملا ييجوا عالبيت يدقوا بعمل حايل مش يف

البيت» ،والتهديد غري عابئني بإمكانية تسجيل املكاملات« ،اتصيل سألني إنت بالشغل؟ قلتله أه ،بقويل ’اسا
بحطلك ولد بريت الدار بخليكاش تفوت عالدار’» .ويف مرة أخرى ،يضيف طالل« :مش قادر يصرب عيل بقويل
’اياين شفتك وجاييك عىل الفيزبا’ ،بتصيل واحد بقله ’بس اصرب عيل لبكرا’ ،بقويل ’اليوم إذا فش مصاري بنعملك
فيلم كل البلد تحيك عنه’».
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قرضني وسيلة التهديد عىل باب البيت أو حتى داخله .وكما يظهر من خالل
يستخدم بعض ا ُمل ِ

املقابالت أنه ال خطوط حمراء يف هذا الشأن ،فقد تصل التهديدات إىل األهل واألوالد« :بيت امك

هونا ،ومنسقط عليك بعرفش شو .رمانة ومش رمانة .».كما يصل األمر ببعض املقرضني إىل ح ّد التهديد
الجنيس عىل نساء البيت .يقول سليم« :بيجوا عىل نص دارك بهددوك مبرتك ووالدك بقلب الدار،
باالعتداء
ّ
يعني بهددوهم بنسواهن ،آه هاد عادي بقولوه» .ويشري باسل« :هاد أسلوب املحاسبة أخوي .ياما ناس اتأخرت
بالـقرض يالحقوا مرأته ويهددوها ،ويروحولها عىل الشغل يوقفولها ويخلوها تتصل بجوزها عشان يدفع .وتخرب
بيوت وقصص وصلت للطالق».
وضع اقتصاديّ م ّ
لنتذ ّكر هنا ّ
ُعقد
أن من يقرتض من السوق السوداء والرماديّة يُعاني بالعادة من
ٍ
وصعب ،كأن تكون مصلحتُه التجاريّة تراجعت عىل صعيد الربح ،أو أنّه يعيش منذ فرتة طويلة يف
دوّامة للحفاظ عىل نفسه من اإلفالس ،وربما تكون عليه ديون لعدّة بنوك .يعيش الشخص الذي يجد
نفسه يف هكذا ظروف شهورا ً أو سنوات من الضائقة النفسيّة إىل أن يتوجّ ه ُملقريض السوق السوداء.
وعندما يتورط أكثر مع السوق السوداء ،وتبدأ التهديدات بمحارصته من كل جانب ،فإنّه يصل حالة
من التح ّ
النفيس والعائيلّ .يف ضوء ذلك ،يُش ّكل االنتحار خيارا ً عند البعض« :يف ناس انتحرت ،فش
طم
ّ
إيش يعمل بطخ حاله ،بعلق حاله» ،يقول التاجر عدنان .ولقد قص علينا ا ُملقرتض طالل كيف شعر
بأن الدّنيا ضاقت به وخ ّ
ّ
طط لالنتحار« :أقنعت الدكتور اين مش عاميل أنام ومضغوط وتعبان ،كتبيل عىل
دوا من ّوم ،يف عندي حل من الـثنني ،يا إسا بالقي حل للمشكلة يا اسا بحط  10حبات الدوا بتنام بتقومش وانتهى

املوضوع ،فش حل ،آخر إيش ،عيل وعىل أعدايئ ،وعىل البوليص».

باإلضافة لذلك ،قد يُش ّكل التهديد مصدرا ً للقلق أكثر من الفعل نفسه .يقول أكرم إنّه يف كثري من
ألن حرق السيارة معناه ّ
األحيان يكون الخوف من التهديد أقوى من الخوف من الفعل نفسهّ ،
أن
كل الحارة والبلد عموما ً تعلم َّ
أن هذا الشخص متو ّرط بيشء ما« .إذا انحرقت السيارة בפועל (فعلياً)
خلص انحرقت ،أما يتصلوله عىل الثالثة الصبح بقوله بدي أعملك بلغان (فوىض) وفضيحة بالحارة ،مهددينه إنه
أن ا ُمل َ
لحد بكرا وبده يرهنلهم الدار ،بتكون أصعب» ،يضيف .ويشري عدنان إىل ّ
قتض ال يريد أن يُفتضح
أم ُره وحجم االستدانة أمام عائلته «ايل متد ّين عنده مشكلة يقول من مني متد ّين ،ملا يروح يلجأ ألهله ويقول
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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انا يا عمي وقعت ،عم بهددوين» .كما يضيف ّ
أن بعض ا ُملقرتضني عندما يضطرون للتوجه إىل عائالتهم
لطلب املساعدة ،فإنّهم ال يخربونهم باملبلغ الحقيقي الذي اقرتضوه ،بل بمبلغ أق ّل ،وذلك «خجالً»
من عائالتهم .يقول عدنان« :بروح عنده أهله بطلب مبلغ أقل ،مث ًال هو مديون مبليون ومتني ألف ،بروح
ألهله بقول إنه مديون ب 500ألف» ،وعلما ً أصالً بمحدودية قدرة العائلة بكثري من الحاالت.
يلخص لنا طالل الوضعية النفسيّة التي وصل إليها« :طبعاً األهل عىل قدهن ،وحتى لو معهن ،أنا
ممعيش إنت غلطت» مبرحلة معينة ساعدوين بس قديش بقدروا يساعدوين .انا بهاد الوضع وصلت لقمة اإلحباط،
انا وصلت واإليش مش عيب ،إنه حاولت أحط حد لحيايت .أنا عايش يف جو بيت كئيب .فانت عايش بكل هاد
العنف ايل حواليك واألذى ايل حواليك ،وانت وحيد مش قادر تتنفس ،حتى إذا برتوح تحيك مع إنسان واعي ،بيجي
بسألك معك صنعة انت ليش وصلت لهييك؟ طيب أويك يف عندي صنعة وبشتغل ،بس يف عندي أسباب ،والكل
بنزل عليك ،انت بهاي اللحظات ،بحاجة لحدا يطبطبلك مش حدا يقىس عليك أكرث».
كما ّ
أن االقرتاض من السوق السوداء يكون له األثر الكبري عىل العالقات داخل العائلة واألداء يف
العمل .يحكي املحاسب آدم قصة صاحب إحدى الرشكات الناجحة كيف ّ
أن اقرتاضه من السوق
السوداء أدّى إىل عدم تقدّم الرشكة وتحقيقها مكاسب جديدة .يقول« :يف زملة محرتم عنده رشكة .اجا

عندي الستشارة .عنده מחזור (دورة مالية)  3مليون بالشهر .بعد ما عملتله حسابات ،املفروض يربح صايف
بالشهر أقل يشء  300ألفّ .
بقل إنه مبشكلة بده رشيك .بقله ليش بدك رشيك إذا انت برتبح .بقيل انه كليش بلش
ملا اضطر يساعد قريب اله وملا اجى يوخذ من البنك مأعطهوش .بدأ بـ 500ألف ،اليوم الدّ ين تبعه  3مليون شيكل.
عشان تفهم ،ماخذ من واحد  200ألف شيكل بدفعله عليهن  16الف بالشهر [فائدة] .ماخذ من واحد مليون
بدفعله عليهن بالشهر  70ألف [فائدة] .ومن كامن واحد ماخذ  500بدفعله عليهن  30ألف [فائدة] .هاذ غري
الشكات .بعد ما حسبنا كليش اتضح انه بدفع بالشهر  270ألف شيكل .يعني اليل بربحهن بخرسهن ،ومش قاعد
بسد الدّ ين ،هو بدفع بس الفائدة .باآلخر جبنا رشيك بـ 3مليون ونص وسدّ ينا فيهن الديون األصلية مش الفايدة».
يشري املحاسب آدم إىل ّ
أن هذا الشخص كان من املفرتض أن تكرب رشكته أكثر يف السنوات األخرية،
ّإل ّ
النفيس عليه جعل الرشكة تقف مكانها وال تتطوّر؛ «البني آدم صار عنده דיכאון (اكتئاب)،
أن األثر
ّ
بربحش ومش قادر يتقدم وال بفكر يتقدم ألنه من ناحيته كليش بربحه عم بروح للسوق السوداء».
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ثانياً :االعتداءات عىل الجسد واملمتلكات
تندرج تحت إطار هذه املرحلة مختلف أشكال االعتداءات عىل الجسد واملمتلكات .تختلف هذه
االعتداءات بحسب الحالة ،فممكن أن يبدأ األمر بالرضب يف الشارع ،وممكن أن يتحوّل للتشويه
ومن ثم إطالق النّار عىل البيت وحرق السيارة ،حتى يتطوّر إىل إطالق النّار عىل األرجل« .مالن ناس
أكلتها بإجريها ،مالن ناس اطّحنت ،اليوم بالبلد فش رحمة أخوي ،الكل فايت ببعضه» يقول نائل .كما أشا َر
آخرون إىل األرضار الجسدية البالغة نتيجة إطالق النّار ،كما شهدنا بعضا ً من حاالت الخطف
املتفرقة.
كما ظهر يف املقابالت ّ
فإن واحد ًة من أكثر األمور شيوعا ً بما يتع ّلق بالقروض هي حوادث إطالق
السيارات .إذ يُقدّر بعض ممن قابلناهم ّ
النّار عىل البيوت وحرق ّ
أن قسما ً كبريا ً من هذه الحوادث
تعود لظاهرة القروض .يحاول الصحايف ظافر ،الذي يتابع ظاهرة العنف والجريمة عن كثب،
تقدير حجم مجمل حوادث إطالق النّار عىل خلفية القروض« :أنا متأكد إنه فش شارع فيوش واحد عاألقل
(مقرتض)» ،ويستطرد قائالً« :إلنه فش شارع بعرفه مكنش فيو إطالق نار عىل هاي الخرفية» .كما يُقدّر التاجر
عدنان ّ
أن ظاهرة القروض هي أحد أسباب تحوّل حاالت إطالق النار بني «املجرمني ببعضهم» إىل
باقي املجتمع ،وذلك ألنه يف السابق كانت مجاالت الجريمة مقترصة عىل فئات معيّنة« ،ايل بشتغلوا بال

פשע (الجرمية) كانوا يشتغلوا باملخدرات والكازينوهات مكنش يف سوق رمادية وسوق سوداء ،فمكنتش תדירות
(وترية) الطخ عايل».
هل يؤدّي االقرتاض إىل القتل؟
أن مجمل من قابلناهم أ ّكدوا عىل ّ
برغم حوادث إطالق النار واالعتداءات الكثريةّ ،إل ّ
أن القتل هو
املقرضني ،لعدّة أسباب أهمها ّ
أن املقرضني يريدون املقرتض حيّاً ،حتّى
خيار غري محبّب لدى ِ
يستمر بدفع املال والفوائد لهم .يقول رائد:

«همه باآلخر بدهمش يقتلوا همه بتطلعوا عىل البني آدم مديون كمصدر رزق وبدنا إياه يضل مديون وبدنا إياه
يضل يدفع .نقول لو مديون  3مليون شيكل حتى لو يدفع  3آالف شيكل بالشهر بضلوا مناح يعني حيضل يدفع
 3000شيكل كل شهر .هأل إنتي ملا بتطلعي عليها لسنني البني آدم بكون متدين  100ألف الدين بصري مليون
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

137

يناثلا لصفلا
داـملا دـئاـعلا

محتويات

وسنوياً بكون يدفع  30ألف شيكل يعني همه كل  3سنني برجعوا املصاري االوالنية اليل أعطوه إياها ،ولسا مديون
ولسا بكرب وكل شهر بتأخر وبزيد».
ّإل ّ
أن بعض الحاالت تصل للقتل فعالً .وقد ذُكرت لنا يف كل بلد حالة واحدة عىل األقل ،ومن الواضح
ّ
ُقرض
أن الحاالت ا ّلتي تصل للقتل هي الحاالت القصوى ا ّلتي يقوم املقرتض بفعل يشء مهني للم ِ
ّ
التوقف عن السداد بشكل مطلق أو الته ّرب «املبالغ به» .ويمكننا الرتجيح ّ
أن الحاالت التي
مثل
تصل للقتل تتداخل فيها عدة عوامل ويتورط فيها عدة العبني ،مما يُضيف أبعادا ً معقدة للمسألة

ويخلط األوراق .يقول أيمن ،الذي يعرف هذا العالم عن قرب« :صار מקרים (حاالت) ببقاش جاي يقتلك

إلنه بالنهاية ايل بده املصاري برحن عليه املصاري إذا بقتلك ،بس بتصري مجموعات وعائالت تفوت بالقصص وهينا
بتتخربط الوراق ،اإليغو بشتغل هينا (بحاالت القتل)».
عندما يُصبح القتل هو الخطر الداهم ،يُصبح الخيار األكثر واقعية هو الهروب خارج البالد ،وقد
الفلسطيني يف الداخل يف السنوات األخرية عددا ً من حاالت الهرب خارج البلدة ،ومن
شهد املجتمع
ّ
ث ّم الهرب خارج البالد تماماً .تكررت هذه الظاهرة يف جميع بلدات البحث ،فهناك منهم من اختاروا

مج ّرد الفرار بعد أن تورطوا يف مشاكل السداد لعائالت اإلجرام ،يصفهم فراس« :متشكلوا معاهم
املبلغ زاد ،رشدوا برا البالد لهسا ،صار لهم سنني» .آخرون استطاعوا الفرار بمبلغ كبري من املال« :أخدوا
املقرضني أكرب.
ماليني وقدحوا سافروا بريت البالد» ،كما يصفهم سليم ،وهؤالء يكون الغضب عليهم عند ِ
مع العلم أنّه يف بعض األحيان تستمر مجموعة اإلجرام بالتضييق عىل العائلة وإطالق النار عىل
بيوتها.
ثالثاً :االستيالء عىل املمتلكات
املباش ليس الرضر الوحيد لالقرتاض ،بل نرى ّ
أظهرت املقابالت ّ
ِ
أن أحد أشكال العنف
أن العنف
غري املبارش هو االستيالء عىل البيوت واألرايض وحتّى املصالح التجاريّة.
إذ حدّثنا الكثريون عن املصلحة التجاريّة الفالنيّة التي أصبحت بني ليلة وضحاها ملكا ً للمنظمة
اإلجراميّة ،رغم نجاحها واستقرارها املايل ،واملصلحة ّ
العلنية التي استولت عليها املجموعة وأصبح
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عامل فيها .ومن هذه األمثلة قصة مصلحة كبرية يف إحدى بلدات عيّنة
مالك املصلحة األصيل مج ّرد
ٍ
البحثّ ،
قصها علينا الصحايف ظافر« :يف مصلحة يف البلد كثري كثري ناجحة ،همي األفضل يف مجالهم ،ايل اخدوا
قروض مقدروش يرجعوهن األخوة كلياتهن  5-6أخوة تحولوا ملوظفني» .ي ّ
ُعقب ظافر أن بعض املقرضني

يفضلون أن ال يُسدد ُ
بعض أصحاب املصالح دفعاتهم يف الوقت حتى يستولوا عىل املصلحة ذاتها،
ّ
خاص ًة إذا كانت مصلحة ناجحة« :بفكر هاي اسرتاتيجية للمقرضني الكبار انه انا شو بدي بالـ 50ألف شيكل،
هو بفضل يوخد البيت املطعم القاعة الدكانة».
نفس الحادثة حصلت بالضبط مع املقرتض زياد ،مع اختالفات بسيطة .إذ يحدّثنا أنّه كان مديونا ً
يرسد لنا زياد تفاصيل «العذاب» الذي عاشه لعدّة
لثالث جهات إجراميّة وأخرى مق ّربة لهذا العالم؛ ُ
أشهر يف محاولة لسداد دينه ،دون أن يتمكن من ذلك .حتّى عرض عليه أح ُد املقرضني أن ينقل له

ملكيّة مصلحته ،مقابل عدم تسدي ِد ِه لدينه ومساعدته عىل تسديد باقي الديون ،ليستمر زياد عامالً
يف مصلحته غري مالكٍ لها.

قتضني إحدى الظواهر الخطرية املرتبطة
كذلك ،تُش ّكل ظاهرة االستيالء عىل بيوت وأرايض ا ُمل َ ِ
بالجريمة ،إذ ّ
إن قيمة هذه البيوت ترتفع باستمرار عىل ضوء التضييقات اإلرسائيلية عىل البناء يف
البلدات الفلسطينيّة ،مما فتح أعني منظمات الجريمة عىل الفرصة االقتصاديّة من ورائها .نرى ّ
أن
هذه املنظمات تستويل عىل البيوت بعد عدم قدرة أصحابها عىل السداد ،ومن ث ّم تؤجرها ،ويف بعض
األحيان لصاحب البيت نفسه .يرشح فراس« :أنا بعرف شخص بإم الفحم ايل باع داره وإمه ساكنة فيها
بااليجار ،فش ميا ارحميني باملوضوع» .يقول ظافر حول الظاهرة يف النارصة« :يف ناس عندهن ّ
فيلت أخدوا
ّ
الصحفي أكرم ،فيحدثنا عن معلومات
بالفيلت بس صاروا عايشني باألجار» .أما
قروض ،بعدهن عايشني
ّ
مسجلة
مفصلة عن استيالء مجموعات إجراميّة عىل ٍ
أراض يف مدينته« :عرشات الدومنات بس طبعاً مش ّ
عىل أساميهم».

ختاماً ،نشري إىل ّ
أن طريقة تعامل ا ُملقرضني مع املقرتضني تختلِف أحيانا ً باختالف خلفية ا ُملقرتض.
قرضون مع من يعرفون أنّه من املمكن زيادة الضغط عليه ،وذلك بعكس صاحب
إذ يتمادى ا ُمل ِ

املكانة أو القوّة يف املجتمع ،كما يصف سليم« :يعني مث ًال فالن أخذ قرض ،وإله وزنه بالبلد وشعبية ،الطريقة
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راح تختلف شوي ،يعني إذا عنده נכסים (ممتلكات) أو سيارات .وااليش بكون مبارش مع صاحب الעסק
(املصلحة) نفسه ايل مشغل سناجري عنده ،أما ملا إنسان بسيط بكون أعنف ،بهددوه بوخدو داره سياراته ،بطخوا
عليه ،بتفرقش معهم إيش .يعني اإليش داميا نسبي ،أنو بعطي القرض وأنو بوخد منه .بس نادراً ما حدا يفوت عىل
هذا املوضوع ويطلع بال أرضار».
يستطرد سليم« :معلم مدرسة لحالها وال إيش بسوى ،ستام إنسان عادي .بيجو بطلعوا وراك ،أنو عيلته،
مني عيلته ،أنو بقدر يوقف معاه .صار يف موقف خطفوا معلم مدرسة إلنه مسدش الدين .باآلخر همي بدهم
مرصياتهم بهمهمش إيش .بس مث ًال إذا واحد معروف ومعاه مصاري وراح يسدلهم ،حتى لو تأخر شوي اإليش مش
راح يبقى تهديد إلنه أكيد راح يرجع يوخد منهم أخرى مرة ،بجوز يعتازوه ،فاإليش متشاية مصالح ،أما اإلنسان
العادي البسيط شو بدهم فيه».
خاتمة
استعرضنا يف هذا الفصل إحدى آثار السياسات االستعماريّة االقتصاديّة عىل انتشار ظاهرة العنف
كعامل دافع للشباب نحو
والجريمة يف الداخل
الفلسطيني ،من خالل توضيح مركزيّة العائد املاديّ
ٍ
ّ
هذا العالم .يف الجزء األوّل من الفصل ّ
ُ
سياسات اإلفقار عىل انتشار الجريمة،
وضحنا كيف توثّر
وكيف باتت األخرية تُش ّكل ملجئا ً لعددٍ كبري من الشباب .أما يف الجزء الثاني فح ّللنا ظاهرة
االستهالك وأثرها التدمرييّ عىل ا ُملجتمع الفلسطيني يف الداخل باعتباره واقعا ً عىل هامش االقتصاد
الرأسمايل ّ اإلرسائييل ،فهو مجتمع يُعاني من التمييز واإلفقار ويُمنح يف الوقت نفسه قدر ًة وهميّة
َ
عالقة ك ِّل ذلك بالعنف .أما يف الجزء
عىل تغيري حالته االقتصاديّة من خالل االستهالك ،ورشحنا
الثالث واألخري ،فدرسنا فيه حالة قروض السوق السوداء والتي تعطي صور ًة عن الواقع االقتصاديّ
لفلسطينيي الداخل وعالقة ذلك بالعنف والجريمة.
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ُ
البحث عن األمان غريز ًة إنساني ًّة أساسي ًّة منذ فجر البرشيّة ،ويؤثّر فقدانُه عىل جميع مستويات
يُعترب
حياة اإلنسان واملجتمعات .يهدف هذا الفصل لدراسة آثار انعدام األمن واألمان عند الفلسطينيّني
خاص ًة ،إذ ندّعي َّ
ّ
أن انعدا َم األمن واألمان
يف أرايض الـ ،1948عىل املجتمع عامّ ًة ،وعىل الشباب
يُش ِّكل واحدا ً من العوامل األساسية الثالث (باإلضافة للمكانة والعائد املادّي) التي تجذب الشبابَ
لالنخراط يف عالم العنف والجريمة.
الفلسطيني يف الداخل ،وهو
نتحدث يف الجزء األول من هذا الفصل عن الجوّ العام يف املجتمع
ّ
ج ٌّو مشحون وميل ٌء بمختلف أحداث وأشكال العنف والجريمة ،ونرشح كيف يخلق هذا الج ُّو
الشخيص ،وكيف يدفع الشبابَ للدخول إىل عالم الجريمة سعيا ً
شعورا ً بانعدام األمان عىل املستوى
ّ
بعض من أمانهم املفقود.
الستعادة ٍ
ّ
الخاص للشباب .ينقسم
أما يف الجزء الثاني من الفصل ،فننتقل للحديث عن انعدام األمان يف الحيّز
بشكل فرديٍّ ،
هذا الجزء لبابني أساسيني؛ يدور األوّل حول الشباب ا ّلذين تو ّرطوا يف مشاكل وأزمات
ٍ
ٍ
لعائالت تو ّرطت يف
وبالتايل ش ّكل عال ُم الجريمة ملجأ ً لهم ،ويدور الثاني حول الشباب املنتمني
ٍ
جهات أخرى ،وبالتايل وجدوا أنفسهم منخرطني يف عالم العنف والجريمة بحكم االنتماء
مشاكل مع
وبمعزل عن إرادتهم الشخصيّة.
للعائلة
ٍ
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ّ
الحي العام
الجزء األول :سيطرة مشهد العنف والجريمة على
الفلسطيني يف الداخل خالل العقد األخري،
سيطر مشه ُد العنف والجريمة عىل املشهد العام يف املجتمع
ّ
إذ أصبحت البلدات الفلسطينيّة تعاني من
أوضاع مُقلِقة وغري محتملة ،وأصبح عدد الضحايا الكيل ّ
ٍ
يمس ٍ
يزداد عاما ً بعد عام .ومن املالحظ أن هذا املشهد الذي كان ّ
فئات محدود ًة من املجتمع أصبح
يمس ٍ
اليوم ُّ
فئات أوسع ،ويطال رشائح متنوعة ،ويؤثّر عىل مختلف العائالت واألفراد.
إذا ا ّ
طلعنا عىل األرقام مثالً ،سنج ُد ّ
ِ
حاالت القتل تضاعفت يف العقدين األخريين وبالتحديد يف
أن
ً
حالة ،وارتفع
السنوات الخمس األخرية؛ إذ كان عدد الضحايا من جرائم القتل عام 53 – 2016
إىل  97حالة عام  .2020أما يف  ،2021فقد وصل عدد الضحايا  112ضحية .185وعىل مستوى
ً
إصابة عام  2019وحده ،وهو أيضا ً الرقم األعىل يف السنوات
اإلصابات ،فقد ُسجِّ لت 15,097
األخرية ،إذ ارتفعت اإلصابات منذ عام  2017وحتى عام  2019بأكثر من  .11%يُضاف ذلك إىل
عرشات آالف حاالت إطالق النّار يف الهواء وعىل البيوت والسيارات واملمتلكات ،والتي ال تسجّ ل غالبا ً
كإصابات.186
الفلسطيني
بشكل كبري عىل انعدام الشعور باألمن واألمان لدى النّاس يف املجتمع
يؤث ّ ُر هذا الواقع
ٍ
ّ
يف الداخل؛ إذ تشري ج ُّل استطالعات الرأي إىل ّ
أن العنف والجريمة باتا التهدي َد األسايس عىل حياة
النّاس .فمثالً ،أجاب حوايل  84%من املستطلعني عام  2019أنّهم يخشون العنف والجريمة،

فيما أجاب  82.1%من املستطلعني أنّهم قلقون أو قلقون جدا ً من حوادث إطالق النَّار ،كما أجابَ
 60.5%من املستطلعني أنّهم ّ
أحسوا بانعدام األمان يف بلدتهم عام  .187 2019وأشا َر نحو 38.7%

الحي الذي يسكنوه خالل ساعات الليل
من األفراد بعدم شعورهم باألمان أثناء التجول بمفردهم يف
ّ
بواقع  29.8%بني الذكور و 47.6%بني اإلناث .بينما أشار نحو  21.0%من األفراد عن عدم
 185ال يشمل القدس والجوالن .مصدر :عرب  .)31.12.2021( 48قتيل يف جريمة إطالق نار بأم الفحم .مستقاة من :قتيل يف جريمة إطالق
نار بأم الفحم | محليات | عرب)48 (arab48.com
ّ
للتوسع حول هذه املعلومات يف الفصل الخامس.
186
ُ
األمن َّ
الش ّ
خيص والجماهرييّ  .2019مبادرات ابراهيم.
 187عيل ،نهاد؛ ولفني حني ،روت؛ ونجمي يوسف ،عال.)2020( .
مؤشِّ
ِ
האישי-הביטחון-מדדhttps://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/uploads/2020/06/من:
مستقاة
-2019.pdfוהקהילתי
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السكني خالل ساعات النهار.188
شعورهم باألمان يف التجول بمفردهم يف حيّهم
ّ
يف ضوء هذا الشعور العام بانعدام األمان خرج الناس للتظاهر؛ فخالل األعوام الثالثة األخرية
الفلسطيني يف الداخل ،والتي خرج
كانت قضية العنف والجريمة القضية األكثر إلحاحا ً يف املجتمع
ّ

للتعبري عن قلقهم منها يف مظاهرات ووقفات احتجاجيّة آالف الفلسطينيني .كما تش ّكلت حول
ٌ
مجموعة من االئتالفات والحراكات املحليّة التي حاولت إثارة املسألة يف محاولة للح ّد
قضية العنف
منها والتصدي لها .من تلك الحراكات ،حراك بلدة مجد الكروم يف الجليل ،والذي انطلق نهاية عام
ٍ
جريمة وقعت يف توقيت خروج الطالب من املدارس ،وأودت بحياة ثالثة شبان .كردة
 2019عىل إثر
فعل مبارشة ،تجمهر األهايل باآلالف حول مقر الرشطة اإلرسائيلية يف البلدة ،ومن ث ّم أطلقوا سلسلة
ٍ
مظاهرات يوميّة أمامه .كما برز خالل عام  2021حرا ُك أم الفحم يف املثلث ،والذي نشط تحت اسم
«الحراك الفحماوي املوحد» ،ون َ َّ
ٍ
أحيان كثرية إىل صدامات
مظاهرات أسبوعيّة كانت تتطوّر يف
ظم
ٍ
ً
قطرية ضخمة شارك فيها حوايل  20ألف متظاهر.
ومواجهات مع الرشطة ،وشهد مظاهر ًة
يف هذا الجزء من الفصل نُس ّلط الضوء عىل أشكال سيطرة مشهد العنف والجريمة عىل الحيّز العام
الفلسطيني وما يعنيه ذلك من انعدام األمن واألمان؛ ومن ث ّم نعرض آثار ذلك عىل فئة
يف املجتمع
ّ
الشباب ومساهمته يف دفع البعض منهم باتجاه عالم العنف والجريمة.

أشكال سيطرة مشهد العنف والجريمة عىل الحيّز العام
احتماليّة التع ّرض للعنف أو مشاهدته
َ
ٍ
نتيجة العنف والجريمة يف صفوف
إلصابات
تشري األرقام الرسميّة إىل ارتفاع حاالت التع ّرض
الفلسطينيني يف الداخل ،إذ وصلت املستشفيات اإلرسائيلية يف العام  2019وحده أكثر من  15ألف
إصابة .189تعني هذه األعداد املرتفعة من اإلصابات أيضا ً ّ
أن هناك نسبة مرتفعة ممن عَ لِموا بها،
 188شيخ محمد ،أحمد؛ ورزق  -مرجية ،سوسن؛ وخطيب ،محمد ( .)2019مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل .2018
جمعية الجليل وركاز .مستقاة من :ملخص مسح العنف املجتمعي) 2018 - The Galilee Society (gal-soc.org
 189مراقب الدولة .)2021( .تعامل رشطة إرسائيل مع حمل السالح غري القانوني وحاالت إطالق النار يف بلدات املجتمع العربي
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وبالتايل قد يكونوا شعروا بنوع من غياب األمان ،إذ يشري  15%من املستطلعني الفلسطينيني يف
الداخل أنّهم أو أحدا ً من معارفهم تع ّرضوا لالعتداء بالسالح النّاري أو األبيض (مقابل  1%فقط
من املستطلعني اإلرسائيليني (اليهود)) .190ومما يؤ ّكد هذه النسبة املرتفعة ،ليس فقط من «علموا»
عن وجود اإلصابة ،بل من شاهدوا هذه اإلصابة بالفعل .إذ رصّ ح  28.6%من األفراد أنّهم شاهدوا

رضب أو خنق أو ش ٍّد من املالبس؛
يف السنة ما بني منتصف  2017حتى منتصف  ،2018حاالت
ٍ
ورصّ ح  13.7%أنّهم شاهدوا هجوما ً بواسطة سكني\عصا\حزام.191
ويربز من بني هذه املعطيات ّ
أن  6.6%من األفراد شاهدوا هجوما ً بواسطة
سالح ناريّ  .192يعني
ٍ
ذلك َّ
فلسطيني يف الداخل شاهدوا خالل عا ٍم واح ٍد فقط اعتدا ًء ناريّا ً واحدا ً عىل
أن حوايل  100ألف
ّ
األق ّل (مع العلم أنّه يمكننا الجزم َّ
أن هذا الرقم ارتفع يف السنوات الثالث األخرية التي تلت العام
الذي أُجري فيه هذا االستطالع ،وذلك استنادا ً إىل حقيقة ارتفاع حوادث إطالق النّار والقتل وأعداد

اإلصابات عموما ً خالل تلك السنوات).

قد تبدو هذه النسبة للوهلة األوىل منخفضةَّ ،
لكن األمر ال يتوقف عند رؤية االعتداء ،إذ ترتفع هذه
النسبة بالتأكيد عند الحديث عمن «سمعوا» عن اعتدا ٍء بإطالق النّار .تُشري املقابالت التي أجريناها
إىل شيوع حاالت إطالق النّار يف شوارع البلدات التي شملتها الدراسة ،ويشري من قابلناهم إىل ّ
أن
ً
شائعة يف معظم حارات البلدات يف السنوات األخرية.
أصوات إطالق النّار والقنابل الصوتيّة كانت

بالتايلّ ،
شخص يف بلدات عيّنة
فإن احتمالية سماع إطالق النّار أو القنابل الصوتيّة كبرية جدا ً لك ِّل
ٍ
َ
البحث .عىل ضوء ذلك ،نفرتض َّ
احتمالية سماع صوت إطالق النّار أعىل من احتمالية مشاهدته.
أن
َ
ومما يؤكد هذا االستنتاج َّ
نار (يف مختلف
أن
الرشطة اإلرسائيليّة سجّ لت  9,216حادثة إطالق ٍ
ً
أن الرشطة تعرتف ّ
املجتمعات داخل إرسائيل) خالل عام  ،2019مع العلم ّ
نسبة كبري ًة من
بأن
والبلدات املختلطة .تقرير رقابة سنة71 ،ج( .بالعربية) .مستقاة منhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/ :
Documents/special/2018-Amlach/2018-amlach-100.pdf
ُ
األمن َّ
الش ّ
خيص والجماهرييّ  .2019مبادرات ابراهيم.
 190عيل ،نهاد؛ ولفني حني ،روت؛ ونجمي يوسف ،عال.)2020( .
مؤشِّ
ِ
האישי-הביטחון-מדדhttps://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/uploads/2020/06/من:
مستقاة
-2019.pdfוהקהילתי
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حوادث إطالق النَّار ال تُسجّ ل (للمزيد حول هذه النقطة ،راجعوا الفصل الخامس).
بشكل مبارشّ .إل أنّه من املهم
تتع ّلق هذه األرقام باألشخاص ا ّلذين شاهدوا أو سمعوا إطالق النّار
ٍ
األخذ بالحسبان َّ
أن الغالبيّة الساحقة من العرب تتع ّرض ملشاهد إطالق النّار والقتل واإلصابات من
أسبوعي ،وأحيانا ً
يومي ،وذلك من خالل مواقع
بشكل
بشكل
خالل الفيديوهات التي يتم تناقلها
ٍ
ٍ
ّ
ّ
التواصل االجتماعي ومجموعات تطبيق «واتساب» ومن خالل املواقع املحليّة .تلعب هذه الفيديوهات،
بنظرنا ،دورا ً هاما ً يف نرش هذا الشعور بانعدام األمان ،إذ «تُ َق ِّرب» االعتداءات وتجعلها محسوسة.
ولع ّل واحدة من أبرز الظواهر الدا ّلة عىل الشعور بالتهديد أو انعدام األمان ا ّلذي يحِ س به أفراد
ّ
ري
الخاصة
الفلسطيني يف الداخل هو انتشار ظاهرة كامريات املراقبة
كثريون يف املجتمع
ٍ
ّ
بشكل كب ٍ
يف السنوات األخرية .نتحدّث هنا عن ازديادٍ ملحوظ يف نسبة كامريات املراقبة يف ساحات املنازل
واملصالح التجاريّة ،والتي تقوم بتصوير املحيط الخارجي للمنزل أو املتجر ،وأحيانا ً تصل إىل
تصوير الشوارع املحاذية له .يمكن االستنتاج ّ
أن الدافع وراء الحرص عىل تركيب تلك الكامريات
ٌ
متعلق بالشعور العام بانعدام األمان يف ظ ّل انتشار العنف ،كما أنّه قد يكون متعلقا ً بالشعور
الشخيص عند صاحب الكامريات بالتهديد املبارش .يف حديث مع عبد ا ُملعِ ز وهو صاحب محل تركيب
ّ
كامريات يف املثلث ،أ ّكد ازدياد الطلب ّ
وأن نسبة كبرية ممن يركبّون الكامريات عىل أسطح بيوتهم

بشكل مبارش ،بل ممّ ن يشعرون بانعدام األمان بسبب حالة العنف
ليسوا بالرضورة من املهدّدين
ٍ
والجريمة يف املجتمع .مع التنويه إىل ّ
أن التطوّر التكنولوجي لهذه التقنيات يف السنوات األخرية
وانخفاض أسعارها زاد من مناليتها وقدرة الناس عىل رشائها.
ٌ
إحساس عا ّم بقرب العنف من ك ِّل شخص .تحدث االعتداءات يف كل
الفلسطيني
يسود يف املجتمع
ّ
مكان ،يف كل بلد ،أمام أي أحد .فمثالً ،حدثت بعض حاالت إطالق النار والقتل أثناء عودة الطالب

من املدارس يف وضح النهار (مثل حادثة مقتل الشبان الثالثة يف مجد الكروم) .يفرض ذلك شعورا ً

عاما ً بالقلق من إمكانية التع ّرض للعنف بغض النظر عن املكان أو الزمان الذي تكون فيه ،ويعني
محصننيّ ،
كذلك –بالنسبة للناسّ -
ّ
وأن الجريمة قد تصل أيّ فر ٍد من
أن جميع أفراد املجتمع غري
أفراد املجتمع ،إذ لم تعد مساحة العنف والجريمة عىل هامش املجتمع كما كانت يف السابق ،أي ّ
أن
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حاالت القتل كانت تقترص عىل عدد محدود من املنخرطني يف عالم الجريمة ،يف حني يصل التهديد
يف هذه األيام اىل جميع أفراد املجتمع.
ٌ
ّ
َ
عالقة
تكون لهم
إن ما يزيد من اإلحساس بعدم األمان هو إمكانيّة إصابة أفرادٍ بالرصاص دون أن
بعالم العنف والجريمة ،أو دون تو ّرطهم أو تو ّرط أح ٍد من أفراد عائالتهم يف أي مشكلة ،وهو ما
يُسمّ ى أحيانا ً «إصابات الرصاص الطائش» أو لخطأ يف التشخيص .فحوادث إطالق النّار الكثرية
عشوائي ،إما بفعل التواجُ د «يف املكان الخطأ» ،أي يف
بشكل
تزي ُد من إمكانية اإلصابة بالرصاص
ٍ
ٍّ
رصاصة ُ
السماء ،إذ يُطلِق ُ
ٍ
تسقط حرفيّا ً من ّ
بعض
نار بني طرفني ،أو ببساطة بفعل
محيط إطالق ٍ
ِ
استعراض ِه.
من يملكون السالح النّا َر باتجاه السماء لتجري ِب ِه أو

ٌ
اتسعت ظاهر ُة الرصاص الطائش يف السنوات األخريةُ ،
حاالت من الوفاة واإلصابة،
وسجِّ لت بفعلها
ٌ
حاالت ُسجّ لت يف البلدات التي أُجريت فيها الدراسة التي بني أيدينا .يف الطيبة مثالً،
ومن ضمنها
ٍ
ٍ
طائشة بمنطقة
برصاصة
ويف الثاني من تموز ُ ،2017ق ِت َلت نادية برانيس ( 55عاماً) بعد إصابتها
الصدر أثناء تواجدها يف ساحة منزلها .193ويف عرص السادس من أيّار  ،2019كان الضحية توفيق
زهر يتجه برفقة حفيدته ( 4سنوات يف حينه) من الحضانة إىل منزله القريب من أحد املخابز ،يف
الوقت الذي وصل فيه ملثّمون وأطلقوا النّار باتجاه املخبز ،فأُصيب توفيق وأُردي قتيالً .194ويكفي
البحث رسيعا ً يف محركات البحث لنجد عرشات األخبار حول الرصاص الطائش يف بلدات عيّنة
البحث الخمس وحدها؛ فمنه ا ّلذي أدّى إلصابة فتى يف الـ 14من عمره ،195ومنه الذي أصاب ً
طفال

بعمر السنتني ،196ومنه الذي سقط يف غرفة أطفال ،197ومنه الذي سقط يف بيت عزاء ،198ومنه الذي
193
194
195
196
197
198
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جريدة االتحاد« .)10.02.2021( .الحكم بالسجن املؤبد عىل قاتل الفنان توفيق زهر» .مستقاة منhttps://bit. :
ly/3EnBf8R
قسماوي.نت« .)22.10.2016( .إصابة فتى ( 14عاماً) بعد تع َرضه لرصاصة طائشة يف حي عني النبي» .مستقاة منhttps://bit. :
ly/3diSAnD
موقع العرب« .)08.09.2020( .النارصة :رصاصة طائشة تخرتق جسد طفل (عامان) أثناء لعبه مع أخته يف ساحة منزلهم!» .مستقاة
منhttps://bit.ly/3dkAbXG :
موقع العرب« .)21.06.2016( .رصاصة طائشة تخرتق غرفة نوم لألطفال يف أم الفحم» .مستقاة منhttps://bit.ly/3EoJKka :
موقع بلدتنا« .)22.08.2016( .أم الفحم :رصاصة طائشة تخرتق سقف بيت عزاء وكادت أن تصيب أحد املعزين» .مستقاة من:
https://bit.ly/3pp4Pom

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

محتويات

ثلاثلا لصفلا
مألاو نمألا مادعنا لوح ً،افنع دّلوي فنعلا

سقط عىل مائدة طعام ،199أو عىل سيارة ،200وغريها الكثري من الحوادث.
أن سقو َ
املقابالت َّ
ُ
ِ
البيوت
مكان ويف أكثر األماكن أمناً ،كساحات
ومما أظهرتْ ُه
ط الرصاص يف أيّ
ٍ
وسطوحها مثالً ،أصبحَ أمرا ً «عادياً» ومتوقعاً .وقد ّ
عب لنا أحد من قابلناهم عن هذه الحالة بالقول

إنّه يف ك ّل م ّر ٍة يسم ُع إطالق نار يدخل من ساحة منزله لالختباء داخله ،وينتظر فرتة زمنية ما بعد
انتهاء اإلطالق ث ّم يعود للخارج .حكى لنا الشخص ذاته عن إحدى الجلسات «الخطرة» التي تواجد
بها؛ إذ زاره ُ
بعض أصدقائه ليالً يف واحد ٍة من الليايل «الزاخرة» بإطالق النّار ،وكانوا يضطرون
لالنتقال من ساحة املنزل إىل داخله عدّة مرات ،مما جعلهم يف النهاية يقررون العودة إىل بيوتهم
وإنهاء السهرة.
ً
عرضة لالنتقام دون أن تكون
يضاف إىل ذلك ك ّله حاالت الثأر التي تجعل من بعض أبناء العائالت
لهم عالقة باملشكلة .يحكي لنا عبد الله تفاصيل ّ
قصته الشخصية ،إذ أُطلقت عليه النّار دون أن
تكون له عالقة باملشكلة بني طريف الرصاع .أراد أحد أطراف الرصاع إيالم الطرف الثاني ،لكنه لم
يستطع الوصول إليه وإطالق النار مبارش ًة عليه ،فاختار إيالمه من خالل قريبه ،وهو عبد الله،
فأطلق النار عليه ،ونتيجة لذلك مكث يف العناية ا ُملكثفة لعدة أسابيع.

الحيّز العام :حق ٌل مُفخخ بالخالفات
أمّ ا الشكل الثاني من أشكال سيطرة مشهد العنف والجريمة يف البلدات الفلسطينيّة يف الداخل
ً
ِ
ِ
بداية،
ورسعة التو ّرط يف أيّ مشكلة .يجري الحديث هنا عن أمرين:
سهولة
فينعكس من خالل
ُ
املعلومات التي جمعناها إىل «بساطة» و«تفاهة» و«عدم جدّية» مُسببات املشاكل التي تحدث
تُشري
وتتطور إىل حوادث عنف وإجرام ،أما ثانياً ،فتشري املعلومات كذلك إىل رسعة تحول تلك املسببات
إىل دوافع إلطالق النار ،وهو ما يعني رسعة االنزالق والتدحرج نحو العنفّ ،
وخفة اليد عىل الزناد.
 199موقع بلدتنا« .)01.06.2016( .رصاصة طائشة تسقط عىل مائدة طعام لعائلة من أم الفحم» .مستقاة منhttps://bit. :
ly/3xTazub
 200موقع الحمرا« .)07.09.2019( .الطيبة :رصاصة طائشة أصابت سيارة وكادت أن تودي إىل كارثة» .مستقاة منhttps://bit. :
ly/3xSRSqG
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يقول صالح إنّه «يخترص نزالته عىل البلد» (يُق ّلل مشاويره يف شوارع البلدة) بسبب هذا األمر،

ويرشح« :مرات بخترص إين بنزلش عىل البلد بتصل لשליח (عامل توصيل) يجيبيل أغراض .اليوم الزملة هو ايل
ٌ
صديق
بخترص ،ايل بفوتش حاله مبشاكل وايل بفوتش أهله مبشاكل ،الزملة ايل بحافظ عىل أهله» .لدى صالح
كان منخرطا ً يف عالم العنف ُ
وقتِل ،فيما يحاول هو االبتعاد عن عالم العنف ّإل أنّه ما زال قريباً.
يشري صالح إىل أنّه يشعر دائما ً بالقلق من االحتكاك بمجمل الشباب يف الشارع ،إذ يخىش أن ي ّ
ُفس
ً
حركة معي ًّنة تصدر منه عىل أنّها تهدي ٌد أو إهانة« :لع بحسش أمان ،م ّرات بخاف أوقف قبال دكانة،
أح ٌد ما
بجوز أكون غلطان مع حدا».

ّ
ويوضح ّ
ي ّ
بأن الكثريين يحاولون فرض سيطرتهم عىل الحيّز العام،
ُعب بالل عن الحالة ذاتها،
ويُهدّدون بقدرتهم عىل االعتداء عىل أي أحد يف حال و ُِجهت لهم املالحظات .يقول:
«هذا موجود بكيف بسوقوا سيارات وبوسكليتات ،وكيف بترصفوا مع ناس إذا واحد بقدم مالحظة عىل إيش ،كيف
بتنمر عليه وكيف بحيك معاه بطريقة مش حلوة ،بحبوش يستنو بالدور ،اإلحساس إنه والله أنا جاي أفرض حايل
عالناس ،بكثري أشياء منشوفها طبعاً .كل يوم ،أنا بجرب أبعد قد ما بقدر».
َ
ٍ
مصيبة يجدر باملرء اجتنابُها ،فهو رسعة
بداية
وأمّ ا ما يجعل التو ّرط بجدال أو نقاش أو مشكلة
وسهولة تطوّر تلك املشكلة إىل العنف الذي يصل ح ّد إطالق النّار والقتل .تُشري املقابالت إىل ّ
أن «جيل

رسيع جدا ً لتصل إطالق
بشكل
اليوم» حرق الكثري من مراحل تطوّر املشاكل ،إذ تتدهور املشاكل
ٍ
ٍ
ٍ
وبأدوات كالعيص وغريها« .وأنا مش
النّار ،بعد أن كانت املشاكل سابقا ً تقترص عىل العراك الجسديّ
عارف بطل حدا يحيك مع حدا ،الكل بفكر بدي أطخه ،بدي أحرقله السيارة عىل أتفه األسباب» ،يقول صالح.

ويضيف العامل االجتماعي صامد بأنّه إضافة إىل سهولة ورسعة تحوّل املشاكل إىل جرائم إطالق
نار ّ
متوقع بتاتاً:
بشكل غري
فإن ذلك يحصل
ٍ
ٍ
(مجرد) إنك مش مالقي محل للسيارة حد دارك هاد ممكن يأدي للقتل .إحنا عايشني ببيئة خطرة ،إحنا كلنا
«עצם ّ
بدائرة الخطر ،بقدر أقول إنه أكرث من نص شبابنا موجودين يف دائرة الخطر .اإليش לא צפוי (غري متوقع) ،ممكن

يصري بلحظة الشب يتورط بالعنف».
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ٍ
مشكلة قدر اإلمكان .يقول بالل إنّه يختار االبتعاد،
تبعا ً لذلك ،يحاول الكثريون االبتعاد عن أي
ويحاول «االختصار» وعدم توجيه أي مالحظات إذا لم يعجبه ترصّ ٌ
ف ما يف الحيّز العام:
«إذا واحد بحيك معي بطريقة مش منيحة بتعصبنش إلنه اإليش بسواش ،إلنه اليوم أيا واحد عنا بيافا بقدر يوصل
لسالح ،وعىل أي إيش صغري بنفع يجي �يإذيك ،أنا بديش يرصيل إيش ،عشان إيش هبل ،لو بتقول جايني يحرروا
مرات».
الدولة بتقول معقول ،بس ال عأشياء تافهة ،عىل صفة سيارة بتقتقلوا ّ
أن صالح يقول ّ
أن هذا الخيار ليس سهالً عىل الكثريين .مثالً ،فبالرغم من ّ
ّإل ّ
إن «الزملة هو اليل بخترص
وبف ّوتش حاله وبفوتش أهله عىل مشاكل» ّإل أنّه يُقِ ّر بصعوبة هذا الخيار من ناحيته ،وأنّه يف الغالب

ٍ
متواصل مثالً.
بشكل
بطريقة «ال تليق» ،كأن ينظ َر إليه
األعم لن «يمررها» إذا ترصّ ف أحدهم معه
ٍ
ٍ
ً
واقعي عند كثريين ،فالتنازل يُعترب ضعفا ً
كما ّ
ورسالة لآلخرين
أن هذا الخيار يُعترب خيارا ً غري
ٍّ
لالستمرار باالعتداء (كما بيّننا يف الفصل األول).

أثر سيطرة مشهد العنف والجريمة عىل واقع الشباب
ٍ
فئات كبري ٍة من الناس
يؤدّي الشعور بعدم األمان الذي وصفناه يف السطور أعاله إىل إحساس
والشباب بحاجتهم للحماية .فعىل ضوء رضب البنُى املجتمعيّة الذي أدّى لتآكلها (للمزيد يف الفصل
الرابع) ودور الرشطة اإلرسائيليّة املتواطئ مع العنف والجريمة (للمزيد يف الفصل الخامس) ،ويف
محاولة الحصول عىل األمان ،يتوجّ ه الكثري من الشباب لوسائل عديدة ،نُعِ دد منها ثالث وسائل
أساسيّة مرتبطة بعالم العنف:
أوالً ،التأهب الدائم واستعمال أدوات ولغة عالم العنف والجريمة
يدعو جو التوتّر يف شوارع وحارات البلدات الفلسطينيّة يف الداخل َ
بعض الشباب إىل التأهب الدائم.
يصف ُ
بعض من قابلناهم الج َّو ا ّلذي يعيشون به بـ«الغابة» ،وبالتايل يشعرون بحاجتهم الدائمة

للتأهب استعدادا ً ألي حدث .صحيحٌ ّ
أن هذا التوصيف ال يشمل جميع البلدات وال جميع الحارات،
به كثريٌ من الشباب .مثالً ،يقول باسل ،وهو شاب مرتبط بعالم الجريمةّ ،
ُعب عمّ ا يشعر ِ
ّإل أنّه ي ّ
أن
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ج َّو بلدتِه جع َل ُه دائ َم الجهوزي ِّة والتأهب أليّ يش ٍء من املمكن أن يحدث ،فيقول:
«أنا أخوي بنزل من البيت داميا جاهز ،جاهز ألي إيش يصري معي ،وإلين أعمل شو مكان .الجو بخليك داميا مشحون،
برتوح بتتعلم قتال ،بتصري ترضب ،املحيط بغريك ،بخليك داميا جاهز .وهاد إيش أنا ندمان عليه بس كامن بحس
بإدمان عىل نوع الحياة هاد .والناس بتصري تعملك حساب ،وتحرتمك .وإذا بدك تبني ثقة بينك وبني محيطك
بنفعش تتبع غري هاد الطريق».
وأما رائد ،وهو أحد مدراء مراكز الشبيبة العاملة عىل مساعدة الشباب املنخرطني يف عالم الجريمة،
أن كثريين يجدون أنفسهم «مجربين» عىل الترصّ ف بهذه الطريقة ألنّها ّ
فيرشح لنا ّ
توفر لهم

َ
بعض الشباب ال يتماثلون بتاتا ً
أن َ
ظه ُرهم بمظهر قوّ ٍة أمام بقية الشباب .يشري رائد إىل ّ
الحماية وتُ ِ

مع هذا العالمّ ،
وأن جل ما يقومون به هو «التمثيل» حتّى ال يظهروا بمظهر الضعف:

«جزء من الناس ايل بتحمل سالح أو بتخانق هي بتيجي من خوف وضعف ،إلنه أجواء املجتمع فش فيها محل
للضعيف .بعرف شباب بتعمل بتساوي بس هي من جوا مش هيك ،بس ليش بهاي الطريق إلنه ترسخ يف ذهنه
إنه إذا بكنش جدع بكون ملطشة .نفس اإلنسان إذا حطيته مبحل أفضل مش ممكن يكون بهاد العامل .اترسخ الفكر
اجتامعياً ،إنه إذا بتكونش جدع بتوكلها».
ثانياً« ،لوقت العازة» – سالح اليوم األسود
ٍ
محاولة للتغلب عىل الشعور بعدم األمان ،يتجه البعض إىل رشاء ّ
السالح لـِما يُسمّ ونَه بـ«وقت
يف
العازة» .إذ ّ
عب كثريون ممن قابلناهم أنّهم يسعون لرشاء السالح ليتمكنوا من حماية أنفسهم عند

ٌ
ٌ
دقيق وواضح ملعنى «العازة» وحدودها.
تعريف
«العازة» ،دون أن يكون هناك

نشري هنا إىل ّ
أن «الحاجة للحماية» مفهوم مُر ّكب ينعكس بأشكال مختلفة ،فهناك من يحملون
السالح يف سياراتهم ،وهو ما تم رصده من فيديوهات ُسجّ لت خالل بعض الخالفات و«الطوش»
التي اندلعت يف بلدات عينة البحث .وهناك من يعتقدون أن امتالك األسلحة ّ
يوفر القدرة عىل ال ّرد
ّ
السيع والحماية يف حال التعرض إلطالق النّار عىل البيوت أو املمتلكات.

كما ّ
أن مج ّرد امتالك ا ُملسدّس يعطي شعورا ً ما باألمان والقوّة .من الالفت هنا أنّه يف بعض البلدات
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ال ينحرص امتالك األسلحة عىل من ينخرطون يف عالم الجريمة ،بل يمت ّد ذلك أيضا ً ليشمل أفرادا ً
عاديني يريدون ببساطة تأمني حياتهم من «غدر الزمان» .يقول سميح:
«يف كثري ناس مسلحة برتوحش تحيك إنه عندها ،ناس بدهمش مشاكل بس ايل قانيني السالح لحامية شخصية،
واليوم الوضع بخوف .الكل بقول إنه الوضع مش مضمون ،ممكن أكون مايش بالشارع وأحيك كلمة بالغلط مع ولد
عمره  16سنة يطول الفرد ويطخ .فكثري ناس بدها توخد تدابري واحتياطات ليومها األسود ،يف مثل قرشك األبيض
ليومك األسود بدلو القرش بالسالح».
ّ
يلخص راسم هذه الحاجة ّ
بأن «البيئة ايل انت عايش فيها هيك ،الجو هيك ،البلد هيك ،فش عيلة بام الفحم
ايل ما عندها سالح» ،ويستطرد« :إذا مش بالدار ممكن األخوة ووالد العم يكونو مشرتكني ،يعني مش بستعملو
السالح باإلجرام ،بس موجود لوقت العازة ]..[ .يعني اذا صار يف ايش مش ممكن تسكتي عليه وفش امكانية ينحل
بطريقة ثانية ،يعني قصة رشف أو قصة أرض».
ثالثاً ،مصادقة القوي
ُ
الرشطة يف
يؤدي انعدام األمن إىل بحث النّاس عن مالجئ وعناوين يحتمون بها .ففي حني تُ َش ِّك ُل
الدّول الحديثة ملجأ األمن واألمان ،نجد ّ
أن الرشطة اإلرسائيليّة ليست فقط مقرص ًة بل متواطئة
أيضا ً مع الجريمة ،ومُساهمة يف انتشارها واستمرارها (راجع الفصل الخامس) .يُضاف إىل ذلك ّ
أن
بشكل كبري ،ولم تعد موجود ًة
قدرة البنى االجتماعيّة التقليديّة عىل توفري الحماية لألفراد تراجعت
ٍ
البتة يف بعض البلدات (راجع الفصل الرابع).
ٍ
ٍ
ُنخرط يف عالم اإلجرام،
شخص م
صداقة مع
يف ضوء ذلك ،ن َ ِج ُد كثريين يسعون للتقرب أو لنسج
ٍ
مُعتربين ّ
«صديق» كهذا وقت الضيق فكر ٌة مريحة ،إذ تُعطي نوعا ً من األمان؛ أي عند
أن وجود
ٍ
ٍ
مشكلة يوجد هناك من يُعتمد عليه ،وليس بالرضورة أن يقوم بقتال الطرف اآلخر ،ولكن
الوقوع يف
عىل األقل يُساهم يف ردع االعتداء.
تزداد أهمي ُّة هكذا صداقة يف ظ ّل الجوّ العام كثري املشاكل ،والذي يسهُ ُل فيه استخدام ّ
السالح لحل
الخالفات وحسمها .يفهم أولئك الساعون للبحث عن هكذا صداقات أنّه حتى لو كانوا أشخاصا ً
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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بعيدين عن عالم العنف والجريمة فإنّهم معرضون للتورط يف خالف ما؛ خالف تجاريّ  ،خالف
حول أرض ،يف العمل ،يف الشارع ،يف املدرسة وغريها .ولذلكَّ ،
فإن الحاجة لذلك الصديق هي حاجة
«أساسية» حتى لو َ
كنت بعيدا ً عن عالم الجريمة.
يحكي لنا ُ
بعض من قابلناهم عن الدّور املحوري الذي بات يلعبه هؤالء «األصدقاء» يف التعامل مع
الخالفات واملشاكل .واحدة من القصص التي تابعناها هي لعائلة تع ّرضت ملحاولة استيالء عىل
ٍ
عائلة أُخرى لها سوابق
أرض تابعة لها بأق ِّل من نصف ثمنها ،إذ تقع تلك األرض بالقرب من أرض
ٍ
ُ
إمكانية التوجّ ه للرشطة واردة ،لكنّها
يف العنف والتهديد .بالنسبة للعائلة مالكة األرض ،لم تكن
توجّ هت ألحد األقارب ،وهو ليس بمجرم ،إنما مُق ّربٌ لعائلة إجرام ،بالتايل «له كلمته» ،فقام األخري
بالتوسط َ
ّ
بسعر معقول .هكذا نرى أنّه عىل ضوء واقع انعدام األمان ،تتصاعد
وف َرض بيع األرض
ٍ
مكانة «أصحاب القوّة» يف املجتمع ،وتزداد حاجة النّاس لهم.

ً
نتيجة لهيبة تُ ِ
كسبُهم إياها
نو ّد اإلشارة هنا إىل أنّه ال يزال هناك يف املجتمع من لهُ م «كلمة» مسموعة
عائالتُهم أو عِ لمهم أو تديّنُهم أو أخالقهم أو جسارتُهم وغريها من الصفاتّ ،إل ّ
أن هذا النمط تراجع
كثرياًّ ،
ألن مصادر قوّة هؤالء تراجعت أمام صعود قوّة من يملكون ّ
السالح أو املال ،أو كالهما.
ٌ
ولذلك ،ومع ّ
مكانة يف املجتمع يستمدونها من مصادر خرييّة أو إيجابيّةّ ،إل أنّه
أن بعضا ً ممن لديهم

ّ
«التوسخ» -يف
يف كثري من الحاالت مؤخرا ً ال يمكن كسب املكانة دون االنخراط – أو بلسان الشارع
عالم الجريمة.
بدور عضويٍّ يف املجتمع ،وهو دو ُر الحماية ا ّلذي أدّته يف ّ
السابق
عىل ضوء ذلك نج ُد املجرم يقو ُم
ٍ
األط ُر والبُنَى املجتمعيّة التي تُسمّ ى «تقليديّة» .ي ّ
َ
قضية العنف والجريمة،
ُعقد دو ُر الحماية هذا
َ
ٍ
محاربة ظاهرة الجريمة
ناحية يُري ُد أفرا ُد املجتمع
ويصعّ ب املهمّ ة عىل من يريد إيجاد ح ٍّل لها .فمن
التي يقف يف مركزها «ا ُملجرم»ّ ،إل ّ
أن هذا املجرم ،يف الوقت نفسه ،يُش ّكل ملجأ ً لهم لح ّل املشاكل،
وهو نفسه الذي تزداد مكانته وتقديره لدوره يف بعض لجان ُ
الصلح وغريها من طرق ح ّل املشاكل.
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ّ
الشخيص وأثره على االنخراط في
الجزء الثاني :انعدام األمان
العنف والجريمة

ّ
الخاص
من العا ّم إىل
ننتقل يف هذا الجزء من الفصل الثالث من عرض تأثري انعدام األمن واألمان يف الحيّز العام وكيفية
الشخيص وأثر ذلك عىل الشباب .ينقسم الجزء إىل قسمني:
تعاطي الشباب معه إىل أثر انعدام األمن
ّ
ً
ُ
ونعرض كيف ش ّكل عال ُم الجريمة
بشكل فرديّ ،
بداية نستعرض أمثلة لشباب تو ّرطوا يف مشاكل
ٍ
ملجأ ً لهم وملشاكلهم ،كما نعرض معضلة األمان ملن يف ّكرون بالخروج من عالم الجريمة وعدم

ُ
نستعرض تو ّرط بعض العائالت يف عالم العنف والجريمة ،وتأثري
االستمرار به .ث ّم يف القسم الثاني
ذلك عىل أفرادها ،وبالتحديد أثر ذلك عىل ذكور العائلة ،وإمكانية انزالقهم نحو العنف والجريمة.

شخيص مدخالً لعالم العنف والجريمة
بشكل
أوالً ،تو ّرط الشاب
ٍّ
ٍ

أسهبنا يف الجزء األول من هذا الفصل بالحديث حول ّ
ٍ
مشكلة وسهولة تدحرجها
خفة التو ّرط يف
ُ
ونعرض يف هذا الجزء أثر فقدان األمان لدى الشباب عند تو ّرطهم بمشاكل
نحو العنف والقتل،

تؤدّي لجذبهم لعالم العنف والجريمة.
شخص يعرفه يف عالم العنف عىل ضوء مشكلة وقعت له ،ث ّم
فمثالً يحكي لنا سميح عن تو ّرط
ٍ
تطوّرت ،فيقول« :مشكلة بديت مبلعب فطبول أكل سكينة بوجهه ،علّم عليه ،بلشو يطخوا عبعض ،وحرق
سيارات ،باآلخر واحد قتل  ،2وردوا قتلوا واحد» .ويروي لنا ساهر قصة أحد أصدقائه الذي تع ّرض إلطالق
نار تسببت له بعاهة مُستديمة يف قدمه أفقدته القدرة عىل امليش .يقول ساهر ّ
إن صديقه لم يخرج
ٍ
أحس بالعار من ناحية ،كما ّ
لسنة كاملة بعد إطالق النار عليه ،إذ ّ
أحس بعدم األمان من
من البيت
غيت كثريا ً
عالقة بعالم العنفّ ،إل ّ
ناحية أخرى .ويُضيف ّ
ٍ
ٍ
أن هذه الواقعة ّ
أن صديقه لم تكن ل ُه أيُّ
متواصل« :كان يف
بشكل
يف شخصيته ،وجعلته يريد االنتقام من ناحية ،وجعلته يشعر بعدم األمان
ٍ
ٍ
أفكار إنه أنا بقدرش أطلع من البيت وال أجي من البيت اذا معيش ايش أدافع فيه عن حايل ،بعرفش اذا اليوم بيجو
يطخوين كامن مرة ،الزم أكون جاهز أرد عليهن».
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وبقدر ما يمنحه عال ُم العنف والجريمة للمنخرطني فيه من إحساس باألمان (وليس أمانا ً فعليّاً)
بقدر ما يمنحهم إحساسا ً بعدم األمان إذا خرجوا منه .من بني القصص التي سمعناها يف هذا

الصدد ،نعرض قصة الشاب «مجد» التي حكاها لنا املحامي أسامة ،وهو محامي لشاب كان صديقا ً
ألحد الشباب املنخرطني يف إحدى منظمات الجريمة ،وكان يخالطه ويخرج معه حتّى تو ّرط يف
إحدى املشاكل التي يفتعلها صديقه« :كان معاه ،أخوه لهاد الشاب تلفنله قاله تعال عندي هسا ،مبا انه كانوا
مع بعض ،كان يف اشرتاك بطوشة ،هو مشرتكش فيها بس هو كان حوليها ،ميكن إنه شجع عليها إلنه كانوا ثالثة
عقبال واحد ،وقفوه قدموا ضده כתב אישום (الئحة اتهام)» .يستطرد أسامة ّ
أن تو ّرط الشاب يف مشكلة
ً
ً
وحماية ،وهو األمر الذي القى استحسانه وجعله يشعر
مكانة
سان َد فيها ابن منظمة اإلجرام أعطاه
بشكل أكرب لتلك العائلة وذلك العالم« :وهاد اإليش أدى إنه هاد البني يرتبط أكرث مع هاي الجامعة،
باالنتماء
ٍ

מתויג (تم وصمه) معهم».

خيص ال ّ
ولكن انعدام األمان بسبب التّهديد ّ
َّ
يتوقف عند الدفع نحو انخراط الشباب يف عالم
الش ّ
الجريمة ،بل يؤدّي أيضا ً إىل منع الشباب املنخرط يف الجريمة من الخروج من دائرتهاً .
فمثل يقول

عثمان ،العامل مع الشبيبة يف يافا ،بأنّه «ما يف رجعة يف طريق الجرمية» ،ألن الشاب سيحتاج طيلة
ٍ
دوامة من انعدام األمان املستمر .يرشح« :ملا هو بنزل عىل هاي الطريق
الوقت إىل حماية نفسه ،فهو يف
فش رجعة لورا ،إلنه ملا بنزل عهاي الطريق بنزل كامن عالسالح ،الزم كامن يدير باله عحاله ،والزم يوزع ،واذا
ضاعوله أغراض فهو مهدد» .ث ّم يذكر مثاال ً عينيّا ً
لشاب تعامل معه يف إطار عمله:
ٍ
«حكايل مرة شب ،بجيل  13ببعثوله يبيع سموم .ببلش من أدىن محل بالسلسلة ،צובר ניסיון (براكم تجربة)
وبجند والد آخرين معاه ،بطلع بالدرجة ،بدل ما يكون عنده بس بسكليت بعطوه مسؤوليات أكرب .وإذا عنده

رخصة بعطوه مطور أو سيارة ،وبهتمو بأكله ،وبكرب وبصري بده يشتغل لحسابه ،وبصري عنده سيارة وخط تلفون קו

חלוקה (خط توزيع) .يف عندك اسم وزباين ،وعشان تدير بالك عحالك بتفوت عىل عامل السالح ،أو اختلفت مع
ايل بتشتغل معاه وبتكميل بعامل اإلجرام ،يا بتنقتل يا بتنطخ يا بتتعور يا بتنجو لحد توعى وتصري بجيل كثري كبري ،يا
إنه بتطلع من املوضوع هادا ،وصعب جدا ،يا إنه بتالقي حالك ورطت كامن ناس من العيلة والصحاب أو والدك».
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ثانياً ،تو ّرط العائلة سببا ً النخراط الشباب يف عالم العنف الجريمة

ٌ
عندما يكون الجو العام مشحونا ً بحوادث العنف والجرائمّ ،
ٍ
عائلة ما قد
مشكلة تقع فيها
فإن أي
ٍ
وانخراط يف عالم الجريمة.
تقلب حياتها رأسا ً عىل عقب ،بحيث تتطوّر األمور بسهولة إىل تورط
وعند الوقوع يف مشكلة ،يسود العائالت شعو ٌر بانعدام األمان والتهديد املستمر ،وباألخص يف
صفوف شبابها ،مما يدفعهم نحو التسلح والبحث عن «الحماية».
تُبتىل هذه العائالت بموضوع الدّم .ويف الحاالت األصعب ال تتوقف دوّامة الدّم قبل أن تقيض عىل
عددٍ كبري من أفراد األرسةُ .
تقص علينا دالية ّ
قصة جريانها الذين ُقتِل أحد أفراد عائلتهم ،وكيف
استم ّر هذا األمر وتدحرج لرصاع طويل و ّرط جميع أفراد العائلة فيه ،وكيف تحوّلت حياة العائلة
منذ القتل وأصبح أفرادها يحتاطون بشكل مضاعف ،بدءا ً من األسوار العالية إىل كامريات املراقبة،
إىل تحديد الخروج من البيت بالتنسيق وغريهاّ .إل ّ
أن ذلك لم يسعفهم ،إذ ُق ِت َل خمسة أخوة من أصل
ٍ
عائلة واحدة فقط:
ثمانية يف
«بتذكر املوجة املخيفة بني عائالت محددة لدرجة اإلنسان بنسوا ليش هدول متقاتلني ببعض .أنا جرياين ،يعني
وحدة من العائالت هدول عايشني زي בונקר (ثكنة) ،سور ،وكامريات ،انقتل منهن خمسة إخوة من مثانية والعيلة
اليل عقبالهم ايل بتعاديهم كامن خمسة».
أن هذه الحالة لقتل معظم أفراد العائلة هي من الحاالت األصعَ بّ ،إل ّ
ومع ّ
أن االعتداءات «األخف»
لها مفعوال ً كبريا ً عىل العائلة ،إذ يكفي تع ّرض أحد أفراد العائلة العتداء دون أن يتم قتله او تع ّرض
البيت إلطالق نار لكي «يُخض» البيت عىل ما فيه .وقد وجدنا أثرا ً استثنائيا ً عىل جيل الشباب يف
العائلة يف هذه الحاالت.
يف بعض الحاالت نجد ّ
أن بعض األشخاص يُخلقون يف هذا الواقع ،أي يولدون يف كنف عائالت يكون
بعض أو كامل أفرادها متورطني يف عالم الجريمة .يحكي لنا عثمان ،مجموعة روايات تعامل معها
(متورطة باملشاكل) ،عائالت إجرام .أو أبوي
بشكل مبارش« :يف ناس نولدت لواقع معني .لعائالت מסובכת
ّ
مجرم انطخ وأخوي مات بالقي حايل بدائرة اإلجرام .بكون مهدد أصال».
ويستطرد عثمان ّ
أن الوالدة يف واقع الجريمة ليست لوحدها املشكلة ،فحتى لو أرادت العائلة
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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املتورطة تجنيب أحد أبنائها العمل يف مجاالت عمل األرسة ،أي الجريمةّ ،
فإن الواقع الخارجي
تورط بعامل السوق السودا .إذا بقتلوين بطلعوش مني مصاري ،إيش بساووا ،بروحوا
يفرض ذلك عليها« :ويف ّ
ألخوك ألبوك ،بالقي حاله الشب ايل ملوش وال إيش عشان صاحبه أو أخوه أو ابن عمه علقان .أبوك عامل بحياته
كثري أشياء وبدهن ينزلوك انت».
يف حاالت أخرى نجد ّ
أن تو ّرط أحد أفراد العائلة بمشكلة يدفع شباب العائلة نحو «التس ّلح»
و«التجهز» .ال يعني «التجهز» هنا االستعداد لالعتداء عىل الطرف اآلخر بقتل أحد األفراد (وهذا
موجود بالطبع) ،ولكنه يعني بالدرجة األوىل أن أي عائلة بمجرد تع ّرضها العتدا ٍء ما ،أو وقوعها
ٍ
خطر قد يداهمها .يُسهب سليم حول
مشكلة ما ،فإنّها تشعر عىل الفور برضورة االستعداد ألي
يف
ٍ
العائالت التي تتعرض العتداء أو تهديد:

«كل شباب العيلة من أعامر  16خليني أقول لـ 35سنة بكونوا معرضني لقصص السالح ،مش رضوري البني آدم يطخ
الفرد حتى لو بده يودي يقيم يحط يخبي ،كل الشبيبة بتكون מעורבת (متورطة) بالقصص هاي .ويف عندهم

سبب نفيس انهم يحموا حالهم أو بدهم الثار تاعهم».
حول هذا اإلحساس بالخطر والتهديدّ ،
قص علينا رساج حكاية تغوّله يف عالم الجريمة كنتيجة
ملشكلة مع عائلته ،إذ تع ّرض أحد بيوت أعمامه إلطالق نار من قبل جهة أخرى عىل خلفية مشكلة
ما .حتّى إطالق النار ،كان رساج يعمل يف مصلحة أبيه ،ويف املقابل يقوم ببيع مخدّر الحشيش

عىل مساحة ضيقة« ،عالخفيف» بحسب تعبريهّ .إل ّ
أن ما حدث للعائلة جعله «يغوص» يف تجارة
املخدرات واملخدرات الثقيلة حتى يتم ّكن من رشاء ّ
السالح ويقوّي مكانته ومكانة عائلته أمام
العائلة الخصم:
«وبتعرف شوي شوي رصن مشاكل عنا بالعيلة ،ورصت أقول أنا חייב (مجبور) أبيع سموم عشان يكون عندي
مصاري .مشاكل يعني إنه انطخ عىل سيارة دار عمي ،وانطخ ابنه بقى عمره  13-14سنة .وأنا وحياة ابن عمي

كنا بوز مدفع ط ّوايل ]..[ .وأنا الرصاحة לא קיבלתי את זה (مل أتقبل ذلك) ،معملتش إيش بس قعدت أخطط،
بدي أسدّ ها ،وإين بدي أردلهم إياها وراح أعملهم وراح أسويلهم [ ]..ورصت أبيع سموم أكرث وأجهز بحايل أكرث».

األسايس له هو ُ
ّ
كما يشري رساج أنّه إىل جانب رغبت ِِه باالنتقامّ ،
خوفه من أن يتطوّ َر األم َر
املحف َز
فإن
ّ
158

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

ثلاثلا لصفلا
مألاو نمألا مادعنا لوح ً،افنع دّلوي فنعلا

محتويات

ويصله الخطر ويصل أفرا َد أُرستِه« :قولت إذا وصل اإليش هيك ،بجوز يجي الدور عىل أهيل عىل دار عمي،
طبعاً ،قولت خلص إحنا منسوي ايل علينا كيف ما همي ساوو منسوي فيهم».
ٍ
ملجموعة إجراميّة
تحوّل شباب العائلة
ً
حالة يتيمة ،إذ هناك حاالت كثرية شبيهة ،ومنها ما قد
حالة الشاب رساج املذكورة آنفا ً ليست
يتفاقم ،ليس فقط نحو اللجوء إىل تسليح العائلة ،ولكن نحو الجريمة األكثر تنظيماً .تُشري املقابالت

إىل ّ
أن اإلحساس بالخطر الذي يطرأ عىل كثري من العائالت وبالتايل يج ّرها نحو التس ّلح ،خ َل َق يف
َ
حالة ال-عودة للعائلة .بمعنى َّ
أن الدخول إىل عالم العنف من باب الحماية يتدحرج
بعض الحاالت
يف بعض األحيان ليكون دخوال ً يف عالم الجريمة أو الجريمة املن َّ
ظمة.
تشري معطيات املقابالت إىل وجود نمطني:
مجموعة مس ّل ٍ
ٍ
حة صغرية تُمارس العنف أو اإلقراض أو
النمط األوّل ،هو تحوّل أفرادٍ من العائلة إىل
ألسباب عدّة ،منها ّ
أن وجود ّ
السالح مع العائلة
التجارة باملخدرات وغريها من األمور .يحدث ذلك
ٍ
االجتماعي سميح إىل ّ
ٍ
أن
مجاالت أخرى .يشري العامل
يمنحها قوّ ًة معيّنة ،فتقوم باستغاللها يف
ّ
ّ
السالحَ الذي تم رشاؤه خالل املشكلة األصليّة ،يبقى مع شباب العائلة ،والذين منذ ذلك الحني بدأوا
بالتعود عىل نمط حيا ٍة ّ
معي ،مما يخلق نوعا ً من اإلغراء لالستمرار يف هذا النمط .يضيف حول ّ
قصة
يعرفها عن قرب« :العيلة مكنتش بحياتها بهاد املوضوع ،صار مشكلة دم ،فصار يف شباب تجيب سالح ،بدهم
يردوا ،وانحلت املشاكل بس األشياء ضلتها موجودة وانخلق تنظيم».
النمط الثاني ،هو التحوّل تدريجيّا ً ملنظمة إجرا ٍم كبرية .ينترش هذا النمط يف حاالت ّ
الصاعات
ُ
ٍ
عرشات الضحايا .يف
لسنوات بني عائلتني ،ويذهب ضحيتها يف بعض األحيان
الدمويّة التي تستمر
هذه الحالة ،ال يقترصُ اإلجرام عىل كونه نم َ
ط حيا ٍة فقط ،بل يأخذ طابعا ً مُمأسساً .تقول لنا دالية

حول العائلتني اللتني ابتُليتا بالدّمّ ،
إن شباب العائلة الذين عاشوا يف هذه الظروف لسنوات ،طوّروا
عم َل العائلة نحو مجاالت الجريمة األوسع« :هاي العائالت نفسها تح ّول اإلجرام عندها ملصدر رزق ،خاوة،
مرتزقة ،وهيك بتكرب الدائرة إلنه بصري كامن يف جنود».
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فإن عالم الجريمة بحاجة ملوارد كبرية .فمثالً ،يُك ِّل ُ
وكما أرشنا يف الفصل الثانيَّ ،
ف رشا ُء ّ
السالح
ُ
مبالغ طائلة ،إذ تُك ّل ُ
السالح الواحدة بني  50-100ألف شيكل ،كما ّ
قطعة ّ
إن االنخراط يف عالم
ف

الجريمة يعني االضطرار لدفع مبالغ طائلة أيضا ً للمحامني واملحاسبني .يوضح جمال َّ
أن هذه
السجن وغريها من املصاريف؛ مع األخذ بالحسبان ّ
العائالت «مضطرة» للدفع ملن هم داخل ّ
أن
طبيعي «غري آمن» .وال تحتاج
عمل
الكثريين من أبناء هذه العائالت ال يستطيعون العمل يف مكان ٍ
ٍّ
عائلة اإلجرام املال فقط ،بل تحتاجه يف كثري من االحيان «اآلن وبرسعة» ،كما يصف جمال« :عامل
الجرمية مكلف من ناحية إنه إذا بحال كان يف يعني ناس فاتت عليه بدها محاميني بدها بدك تدفعي لناس []..
يعني يف كثري مرصوف ،وبصفي بتصريي مجبورة كامن تجيبي مصاري وتجيبي مصاري رسيع» .للخالصة ،تحتاج
اإلجرامي ،والعكس صحيح ،إذ
منظمة اإلجرام لتوسيع نشاطها االقتصاديّ لِترصف عىل نشاطها
ّ
اإلجرامي لتوسيع نشاطها االقتصاديّ .
تحتاج لنشاطها
ّ
خالصة
عرضنا يف هذا الفصل العامل األسايس الثالث لالنجذاب لعالم الجريمة ،وهو ّ
السعي لتحقيق األمان
واقع غري آمن ُف ِر َ
الفلسطيني يف الداخل .وجدنا َّ
أن الج َّو العا ّم يف
ض عىل الشباب يف املجتمع
يف
ّ
ٍ
ُ
يخلق إحساسا ً بعدم األمان
الفلسطيني مشحو ٌن ومزدح ٌم بأحداث العنف والجريمة ،مما
املجتمع
ّ
الشخيص ،وهو بدوره يدفع الشباب التخاذ خطوات باتّجاه هذا العالم سعيا ً الستعادة األمان
ّ
املفقود.
كما وجدنا َّ
ّ
الخاص يجذب الشباب نحو حلول عالم العنف والجريمة،
أن انعدام األمان يف الحيّز
ّ
فصلنا ذلك من خالل أثر تو ّرط بعض العائالت يف عالم العنف والجريمة يف تدحرج شباب من
العائلة نحو هذا العالم ،كما عرضنا كيف يش ّكل عالم العنف والجريمة ملجأ ً للشباب املتورطني يف
مشاكل.
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عرضنا يف الفصول الثالث األوىل عوام َل الجذب األساسيّة التي تدفع الشبابَ لعالم العنف والجريمة
بوصفها أسبابا ً ومؤث ّ ٍ
رات تجعل من هذا العالم جاذبا ً لهم .أما يف الفصلني الرابع والخامس

ُ
ٍ
وحماية للشباب من عالم اإلجرام.
منع
فنستعرض أدوا َر ما يُفرتض أن يُش ِّك َل عوام َل ٍ

الفلسطيني يف أرايض الـ ،1948مُس ّلطني
نبدأ يف هذا الفصل بالحديث عن مؤسسات املجتمع
ّ
الضو َء عىل أدائها من خالل محورين متالزمني عىل طول الفصل .أوالً :الدور الرتبويّ  ،ونقصد
به ك ّل ما يتع ّلق بالرتبية عىل املفاهيم األخالقيّة وإنتاج املعاني والهويّة واالنتماء .ثانياً ،الدور
التنظيمي ،ونقصد به ك َّل ما يُق ّدمُه املجتم ُع للشباب من باب تلبية االحتياجات ،مثل حمايتهم
ّ
وتطوير مهاراتهم وغريها.
واسعة ومتشعبة ،لذا َّ
ٍ
ٍ
فإن هذا الفصل محدو ٌد
مساحات
يمتد الحديث عن املجتمع ومؤسساته إىل
مبارش فقط .وبما ّ
أن دراسة أحوال هذه
بشكل
ومقترصٌ عىل جوانب متعلقة بالعنف والجريمة
ٍ
ٍ
املؤسسات املجتمعيّة تحتاج أبحاثا ً منفرد ًة لك ٍّل منهاّ ،
فإن ما نقوم به يف هذا الفصل بالتحديد هو
ٍ
مالحظات مستند ٍة عىل املقابالت التي أجريناها ،وهي مالحظات ارتأينا إدراجها يف الدراسة
تسجيل
مع اإلشارة إىل أنّها ال تُ َش ِّك ُل أد ّل ًة بحثي ًّة كافية حول األدوار التي يلعبها املجتمع ومؤسساته يف
منع تدهور الشباب نحو عالم العنف والجريمة ،لكنها يمكن أن تُش ّكل أفكارا ً أو منطلقا ً
ٍ
ألبحاث
مستقبليّة.
ً
ً
مؤسسة مُرتبطة برشيحة
مساحة مجتمعي ًّة أو
ينقسم الفصل إىل أربعة أجزاء ،يتناول ك ُّل جز ٍء منها
الشباب وهي :األُرسة ،واملدرسة ،والحارة ،واألطر الشبابيّة.
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الجزء األول :األرسة والعائلة
تلعب األرسة دورا ً أساسيّا ً يف تربية وتنشئة وحماية أبنائها الشباب .يُشري من قابلناهم إىل ّ
أن
ً
فعالية يف حماية الشباب ومنع انخراطهم يف
األرس َة الفلسطيني َّة يف الداخل ما زالت أكثر الدوائر

استطالع للرأي تُشري نتائجه إىل ّ
أن
املشاكل ،ومنع انزالقِ هم إىل عالم الجريمة .وهو ما تؤكده نتيجة
ٍ
«راض جداً» ،عند سؤالهم عن نجاعة دور العائلة يف
بـ«راض» ،أو
 62%من املستطلعني أجابوا
ٍ
ٍ
ً
مقارنة ببقية مؤسسات املجتمع التي شملتها أسئلة
تقليص ظاهرة العنف ،وهي أعىل نسبة رىض
االستطالع ،إذ لم تتعدى كل واحدة من املؤسسات األخرية نسبة الـ 50%من الرىض.201
ومما يُد ّل ُل عىل أهميّة األُرسة يف هذا اإلطار ،نجاحُ بعض األرس التي ينكشف أبناؤها عىل هذا العالم،
ٍ
واالجتماعي
العمراني
حارات تعاني أوضاعا ً معيشي ًّة صعبة ،عىل املستوى
والتي عاد ًة ما تسك ُن يف
ّ
ّ
واالقتصاديّ  ،يف تحييد هؤالء األبناء عن عالم الجريمة.
يقوم هؤالء األهايل غالبا ً
بأدوار استثنائيّة لحماية أبنائهم من االنحدار إىل عالم الجريمة .يؤكد ذلك
ٍ
كمسؤول عن مركز «شبيبة يف ضائقة» ،وتعامله مع شباب يسكنون يف
زيدان بنا ًء عىل تجربت ِِه
ٍ
أحياء ذات أوضاع معيشية صعبة ،فيقول:
«ملا بيجي عندي شباب من هاي الحارات اليل هي [أي الشباب] مش منخرطة بهاد العامل ملا بنفحص املوضوع
لعمق أكرث إحنا بنشوف إنه يف أهل واقفة لهاد املوضوع .بس ملا فحصناهن جد الخلفية وليش هدول الشباب مش
عم بنخرطوا بهاد العامل مع إنهن عايشني بنفس البيئة .شفنا إنه يف بيت قوي يف عيلة قوية واقفة ورا هاد املوضوع،
يف أب ويف إم ويف وإخوة ،ملا بطلع هاد الشب [بسألوه] وين رايح مع مني بدك متيش ،وبراقبوا والدهن وبراقبوا
ترصفاتهن وسلوكياتهن».
ويبدأ جهد األُرسة يف منع انحدار أبنائها نحو عالم الجريمة والعنف من الجه ِد البسيط واألسايس يف
ُ
ّ
الشخيص والجماهرييّ  .2019مبادرات ابراهيم.
األمن
 201عيل ،نهاد؛ ولفني حني ،روت؛ ونجمي يوسف ،عال.)2020( .
مؤشِّ
ِ
האישי-הביטחון-מדדhttps://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/uploads/2020/06/من:
مستقاة
-2019.pdfוהקהילתי
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ٍ
مستويات خطرة
منع تطور املشاكل العادية التي تحدث بينهم وبني أطراف آخرين ،وتدهورها إىل
من النزاع.
يقول صالح َّ
إن أُرسته ساهمت يف منع انخراطه يف عالم الجريمة من خالل مبادرتها الفوريّة لح ّل
املشاكل اليوميّة التي تقع له ومنع تفاقمها .يتحدث عن ذلك بالقول« :لزِة سيارة مش لزِة سيارة ،أنا
نزلت هو نزل ،أنا ظربته هو ظربني ،رديت ظربته ،ندايل أخوه اتصيل وحىك معي ،وراحت كربت» .ث ّم يُتابع
القو َل َّ
إن ما من َ َع تطور املشكلة إىل ما هو أكرب من الرضب والرصاخ هو تدخ ُل أبيه وأعمامه« ،يف عنا
إحنا كلمة كبري ،يف أبوي واعي ،يف عمي الكبري ،قال بدهاش تكرب يعني بدهاش تكرب!».
ليست مهمة تنشئة الشباب وحمايتهم وإبعادهم عن عالم العنف والجريمة سهلة عىل جميع
والسيايس لفلسطينيّي الداخل ،طرأت يف السنوات
العائالت .ويف ظ ّل الواقع
االجتماعي واالقتصاديّ
ّ
ّ
وظيفي يف بُنية األرسة ووظيفتها ،مما
األخرية أسبابٌ وتحدّيات خارجيّة وداخليّة أدّت إىل تغيري
ّ
جعل مهمتها يف تنشئة أبنائها وإبعادهم عن الجريمة مهمّ ًة مُر ّك ً
بة ،وليست سهلة لدى كثري من
العائالت .نستقرأ يف السطور القادمة بعض من التحدّيات التي ت ُم ّر بها هذه العائالت.

أوالً ،الوضع االقتصاديّ

تعيش معظم األ ُ َس الفلسطينيّة يف الداخل تحت خ ِّ
ط الفقر .يُش ّكل الفقر أحد العوامل املركزيّة يف
انخراط الشباب يف عالم العنف والجريمة .يُشري تقري ٌر ملعهد «بروكدايل» ،الصادر عام ،2017
إىل ّ
ٍ
ضائقة يُمثّلون  47%من مجمل الشباب
أن الشباب الفلسطينيّني يف الداخل الذين يعانون من
َ
ُظه ُر التقرير ّ
نسبة الشباب العرب يف ضائقة الذين يتلقون «العناية»،
أن
يف ضائقة يف إرسائيل .وي ِ
أق ّل من نسبة نظرائهم من اليهود .ويشري التقرير نفسه إىل أن األمر مرتبط «بندرة االستجابات
والخدمات املوجودة يف البلدات العربيّة ،فضالً عن الثغرات يف تخصيص املوارد» (للمزيد يف الفصل
الثاني).202
 202سابو-الل ،راحيل .)2017( .أوالد وشبيبة يف خطر يف إرسائيل .القدس :مايريس-جوينت-بروكدييل( .بالعربية) .مستقى منRR- :
)748-17_Hebrew_report.pdf (brookdale-web.s3.amazonaws.com
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تُشري املقابالت إىل ّ
أن العائالت املفقرة تملك قدر ًة أق ّل لحماية أبنائها من العائالت ا ُملقتدرة مادّياً.
يقول رائد ،وهو مدير مراكز «شبيبة يف ضائقة»َّ ،
إن العامل األوّل الدّال عىل وضع الشاب وأهله هو
الوضع املاديّ « :هل األبو بشتغل أو بشتغلش ،شو وضعهن املادي ،وين ساكنني».
يعني ذلك فيما يعنيه ّ
أن حماية األبناء من االنخراط يف عالم العنف والجريمة أم ٌر مُكلف .إذ إنّه يف
ري من الحاالت يجب أن تكون العائلة ذات قدرة اقتصادي ٍّة إليجاد ح ٍّل فرديّ إلخراج الشاب من
كث ٍ
البيئة التي تُش ّكل خطرا ً يدفع باتجاه انضمامه لهذا العالم .نرى ّ
أن العائالت التي استطاعت إيجاد
ٍ
دورات تعليميّة
حلول فرديّة ،أخرجت أبناءها من البيئة التي يعيشون بها من خالل إدراجهم يف
ٍ
أو رياضيّة مثالً أو يف مدارس أهليّة خارج إطار الحَ ي ،أو ّ
كامل إىل خارج
بشكل
أن األرسة انتقلت
ٍ
ٍ
الحي أو البلدة.
ّ
تسلب األوضا ُع االقتصاديّة الصعبة من بعض األهايل ما يكفي من الوقت لقضائه مع أبنائهم .يُشري
زيدان إىل إحدى العائالت التي يشارك أبناؤها يف فعاليات املركز الذي يُديره« :األب مدمن مخدرات،
الوالد عايشني مع إمهن ،اإلم بتشتغل ساعات طويلة جداً بتنزل من السبعة الصبح من البيت برتوح مرات عالعرشة
بالليل .وهني بحاجة لرعاية وبدهن حدا اليل كل الوقت يراقبهن ويراقب ترصفاتهن ويشوف احتياجاتهن .بس
فش حدا بالبيت».
كثريا ً ما ترض األوضاع االقتصاديّة السيئة ج ّديّا ً بالعالقات األُرسيّة ،إذ يفقد اآلباء واألمهات قدرتهم
بسام .ويكمل مشريا ً إىل ّ
عىل السيطرة عىل أبنائهم« ،األبو لو بده يشد عليه بغدرلوش» ،يقول ّ
أن انعدام
القدرة االقتصاديّة لدى العائلة لتلبية رغبات االبن تُق َّلل من قدرتها عىل السيطرة عليه إذا ما اقرتب
من االنخراط يف عالم الجريمة« :فهو بقلهم إنتو مش مهيئني يل زي ابن فالن .وهاي العاطفية ايل عنا كأهل ايل
بتهدنا ،ملا ابني ييجي يقارنني مع ابن جريانا ليش بتجبليش ،األبو ببطل يسأل واإلم بتبطل تسأل».
ٍ
عائلة
جر ُم دورا ً أبويّا ً مع الشاب الذي يأتي من
يُقدّر الشيخ عبد الله أنّه يف بعض األحيان يلعب ا ُمل ِ
مفق َرة ،فيُظه ُر له االهتما َم و«يدعمه» ،ويصبح مع الوقت قدو ًة له .ويرشح« :بِحن عليه ،وبصري تبع
فالن ،وبصري آلة يف إيد فالن ،جندي عنده».
وتشري العاملة االجتماعية نادرة إىل ّ
أن بعض العائالت غري املقتدرة ماديّا ً تبدأ بتقبّل ما يقوم به
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ابنُها بعد أن يبدأ بالرصف عىل العائلة من خالل أموال الجريمة« :عيلة بوضع اقتصادي اجتامعي جدا
صعب ،فبشوفوا انه الولد بدا بإيش مش مزبوط وإنه بدا يجيب مصاري عىل الدار وهمي وضعهم يف الصفر ،فمن
غري ما يشعروا بصري الوضع أصعب وأصعب» .عىل ضوء ذلك تشري نادرة إىل ّ
أن املردود املاديّ الذي يجلبه
َ
العائلة أحيانا ً ُّ
ِ
نشاطه يف عالم الجريمة:
تغض الطرف عن
االبن املنخرط يف الجريمة إىل البيت يجعل
«مرات العيلة بتشوف حالها مستفيدة من الناحية املادية ببطلوا يسألوا» .يأتي ذلك يف ظل ما ذكرناه يف
ّ
التوقعات املاديّة التي يقوم بها النظام
الفصل الثاني حول تغلغل ثقافة االستهالك ورفع سقف
الرأسمايل لدى الفئات ا ُملفقرة ،إذ يخلق هذا النظام وهم بالقدرة االستهالكيّة لدى ا ُملفقرين مما
يجعل الجريمة مف ّرا ً لتحقيق هذا الهدف.
ُ
َ
َ
والرتبية ألوالدها عند تشابك الفقر مع مشاكل
الحماية
صعوبة توفري العائالت املفق َرة
تتفاقم
وتحد ٍ
ّ
خاص ًة عند غياب أحد الوالدين ،كحاالت الطالق أو السجن ،أو تعاطي
ّيات أخرى يف العائلة،
ً
مجموعة من األوالد ،يف جيل
املخدرات .يف أحد مراكز دعم الشباب يف ضائقة يف مدينة يافا التقينا

بشكل أو بآخر ،منخرطني يف عالم الجريمة .يقيض آباء جميع
اإلعدادية والثانويّة ،الذين باتوا،
ٍ
ٍ
محكوميات عالية يف السجن ،وهو األمر الذي يرتك أثره الكبري عليهم كما يُشري طاقم
هؤالء األوالد
العامالت االجتماعيّة يف املركز .يقول الرتبوي ّ
بسام «بتشوف األم مطلقة ،األبو بستعمل [مخدرات] ،األبو
االقتصادي صعب .بتشويف دُورهم ،إنه عايشني بضائقة».
بالسجن ،الوضع
ّ
ويؤكد رائد عىل الفكرة ذاتها« :طبعاً إنت بصفتك من البلد أو بترتدد كثري عىل هذا املحل ،فانت بتصري تعرف،
هل األهل مطلقني مش مطلقني ،املرأة أو الزملة متجوز جيزة ثانية ،إيش طبيعة عالقته مع والده ،هل ال سمح الله
األب بستعمل مخدرات أو مقامر؟» .وتقول ندى ،وهي تعمل يف يافا مع أطفال وشباب يف ضائقة« :ملا
يكون مراحل طالق ،أو تعدد بالعالقات (تبديل رشكاء) ،بصري كركبة كبرية يف البيت ،وما بفىض حدا لرتبية األوالد،
وبصريوا أطفال بضائقة».
فإن املالحظة األساسية هنا هو ّ
بالتّايل ّ
أن األزمة االقتصاديّة تتعمق وتصبح أكثر وطأة إذا ما ارتبطت
مع تحد ٍ
ّيات عائلية أخرى ويصبح أثر ذلك أكرب عىل األوالد ،مما يزيد من احتماالت انخراطهم يف
عالم الجريمة.
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عىل الجانب اآلخر ،أثّرت التغيريات االقتصادية التي حصلت لدى فئات يف املجتمع العربي ،والتي
وصفناها يف فصول سابقة ،عىل أنماط العمل واالستهالك فيه .تؤثّر هذه التغيريات عىل مستوى
مفهوم األُرسة والدور الذي تلعبه .عىل سبيل املثال ،يُشري ُ
بعض من قابلناهم إىل ّ
أن زيادة تشغيل
ُ
العائلة للرتبية ،إذ كثريا ً ما تأتي
بشكل ما عىل الوقت الذي تمنحه
الطبقة الوسطى العربيّة ،أثَّر
ٍ
زيادة ساعات العمل -التي ترتبط يف بعض األحيان باالستهالك والكماليّات -عىل حساب الوقت
مع األبناء.
املهني ،أو ما يُعرف بالـ» ،»careerوهي فكرة متالزمة
نشري هنا إىل زيادة التمجيد لفكرة التقدم
ّ
مع املجتمعات ذات االقتصاد الرأسمايل .أصبحت فكرة التقدم املهني ومحاولة جني املزيد من املال،
مادي ،كل
تأتي يف كثري من األحيان عىل حساب الوقت لألبناء والعائلة .يقول الرتبوي رائد« :يف سباق ّ

عائلة بدها تسافر وتشم الهوا ،وبدنا فيال بالكريم [إسم منطقة] ،بدك مصاري أكرث بدك تشتغل أكرث .وهاد بيجي
عىل حساب إيش ،غرقانة بالشغل بيجي عىل حساب إيش [ ]..ناس بتشتغل  7أيام بالجمعة أو  6أيام 12 ،ساعة و13

ساعة ،بربح مصاري بس بدفع مثن تاين .والشغلة الثانية هي קריירה (التقدّ م املهني) هاد مرض جديد .الرصاع
عىل هاي املناصب إله مثن .كل ما انت بدك تجتهد أكرث تتعب أكرث ،بتدفع هاد الثمن ببيتك».

ثانياً ،تحدّيات عىل مستوى األدوات
يُشري من قابلناهم إىل ّ
أن بعض َ
األس عندها النيّة واإلرادة لتحييد أبنائها عن عالم العنف والجريمة،
ّإل أنّها ال تملك األدوات لذلك .ال ب َّد هنا من اإلشارة إىل ّ
أن هذه املشكلة ،أي عالقة األ ُ َس بأبنائها،
ٌ
َ
اختالف بني األجيال
يكون هناك
الطبيعي أن
هي شأ ٌن برشيّ عابر للمجتمعات والعصور ،إذ من
ّ
تجعل بعضا ً من األهايل يفقدون سيطرتَهم عىل أبنائهم .بيد ّ
أن ما يُميّز حالة الفلسطينيّني يف
الداخل ،لألسباب التي رشحناها يف الفصول السابقة ،هو ّ
أن فرص انزالق الشباب نحو عالم العنف
والجريمة أكرب من غريهم يف املجتمعات األخرى املحيطة.
يقول د .سمري محاميد ،رئيس بلدية أم الفحم ،وقد عمل يف السابق مديرا ً ملدرسة يف املدينة َّ
إن
ً
رشيحة كبري ًة من األهل معني ٌّة بمساعدة أوالدها ّإل أنّها ال تملك األدوات لذلك .يرشح« :بتصلويل
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بقولويل ،من شان الله دكتور سمري انت بتمون عىل بنتي وابني أكرث مني» .بخصوص هذا املوضوع بالذات
يقول صالح« :يف أهايل اليوم مبونوش عىل والدهم ،]..[،بسخوش يحكوا معه».
ّ
وتعب إيمان ،وهي أخصائية نفسيّة ،من خالل تجربتها بالعمل مع الشباب وعائالت يف ضائقة عن
ّ
يخص التعامل مع أبنائهم« :األهل بحاجة ملساعدة بالزبط زي هدول الشباب
ق ّلة حيلة العائالت فيما
والصبايا كثري بستصعبوا يتعاملوا معاهن بطريقة صحيحة».
ي ّ
ُوفر لنا داوود ،وهو عضو سابق يف عصابة لالتجار باملخدرات ،مثاال ً حيّا ً لهذه الحالة .يقول داوود
ّ
ٍ
أدوات لتحييده عن االنضمام لتلك العصابة ،ولم يكن أمامهم سوى إظهار
إن أُرسته لم تملك أي
عدم رضاهم بما يقوم بهّ ،
وأن أقىص ما كان باستطاعة أمّ ه القيام به هو تأنيب ضمريه« :أهيل
مكنوش يطيقوين ،مكنوش يحكو معي ،يعني إمي كانت تقويل ’وين بدك تروح من الله ،ودعوة اإلم‘ ،وتقويل ’إذا
أم بتدعي عليك شو بتسوالك ،شو بتسوالك هاد ايل جاي يشرتي منك وماخد مصاري دوا إمه‘ [ .]..كانت تحكييل
أشياء פוגעת ברגש (متس بالشعور) ،يعني تحس ،إسا للحظة انت عارف انه معها حق ،وبني وبني حالك فاهم
انه معها حق ،بس انت بدك مصاري بدك تعيش بدك تتقدم».

املجتمعي
ثالثاً ،هامش الهامش – دور اإلقصاء
ّ

ٌ
املجتمعي مما يش ّكل
رشيحة من العائالت الفلسطينيّة يف الداخل نوعا ً من الوصم واإلقصاء
تواجه
ّ
ٍ
مجموعة من التصنيفات َ
لألس
عامالً دافعا ً ألبنائها نحو العنف والجريمة .يُشري من قابلناهم إىل
املوصومة أو ا ُملقصاة :أرس مُفق َرة ،أُرس «غريبة» عن البلدة وال تنتمي للنسيج الحمائيلّ ،أُرس العمالء
ّ
الضفة الغربيّة وقطاع غ ّزة.
واملتعاونني مع إرسائيل من
اعتمادا ً عىل هذه التصنيفات ،تتعرض تلك األُرس أو أفرادها لالستضعاف أو التقليل من شأنهم من
االجتماعي يف البلدة .يدفع ذلك أبناء هذه األُرس ا ُملهمشة  -وأحيانا ً يدفع
قبل بقية مركبات النسيج
ّ
األُرس بأكملها  -للبحث عن اسرتداد مكانتهم وهيبتهم أمام املجتمع من خالل اللجوء للعنف ،وهو
ما قد يتطوّر إىل مستويات متقدمة من الجريمة.
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املجتمعي كما جاءت يف املقابالت ،وأثر ذلك عىل
نستعرض يف السطور القادمة أشكال اإلقصاء
ّ
الشباب.
َ .1
اجتماعي يف مجال الشؤون االجتماعيّة،
األس املفق َرة أو ا ُملهمّ شة :يقول صامد ،وهو عامل
ّ
املجتمعي يف انحدار بعض العائالت لعالم
يعمل مع األرس األكثر فقرا ً يف بلدته ،إىل دور اإلقصاء
ّ
الجريمة« :يف دور إلهامل املجتمع والناس العاديني ،ملا منيجي ومنهمل الناس عىل جنب ،اطلعي عىل الناس
إليل فاتوا عىل املخدرات أو الجرمية ،همي ناس الكل نفاهم ،أهملهم ،أقصاهم ،ما حدا بده يتجوز منهم ما حدا
بشارك بأعراسهم أفراحهم .هاد املجتمع ايل انحط عجنب هدول ناس بوفروا بيئة ج ّيدة لتحقيق ذاتهم باملحل هذا
(الجرمية)».

بينما لفتت نادرة ،وهي عاملة اجتماعيّة من املثلث ،إىل بحث األرس الصغرية والضعيفة عن االعرتاف
ً
قائلة« :يف منهن عائالت ُمه َّمشة ومش ظاهرة وبتحاول بواسطة
االجتماعي من خالل الجريمة،
والقبول
ّ
هاي الشغالت والسالح انها تظهر ويبني محلها باملجتمع».

أما تسنيم ،العاملة االجتماعيّة يف ع ّكا ،فأشارت إىل إحساس املنتمني للجريمة بأنّها ّ
توفر لهم «ظهراً»
اجتماعيّا ً ال يجدونه يف عائالتهم املفق َرة« :شباب طالعني من بيت صعب ،وفش ضهر وفش سند وهدول
[أرباب الجرمية] بعطوهن ضهر .أو بلجأوا للمخدرات ،فش مصاري .األغلب الوضع املادي.».
االقتصادي ،وحتى بتعرف املهنة تبعت اإلم واألبو بالبيت ممكن يكون إلها
كما تقول الرتبويّة إيمان« :الوضع
ّ

التأثري تبعها ،يعني إمي إذا بتشتغل عاملة نظافة باملدرسة وكل صحايب بشوفوها هاد إله كثري تأثري عيل».

ُ
الغالبية العظمى من
 .2عائالت من خارج النسيج الحمائيل ّ للبلد – «عائالت غريبة» :ترت ّكب
اجتماعي عائيل ّ قائم منذ مئات السنني ،ويف بعض األحيان
نسيج
البلدات الفلسطينيّة يف الداخل من
ٍّ
ٍ
تشرتك عائالتها يف أصولها الحمائلية .بالتايلّ ،
فإن العائالت التي تتنق ُل للعيش يف هذه البلدات من
ٍ
كعائالت «غريبة» ،ويتم تصنيف أبنائها كـ»آخرين» .ويف بعض
أماكن أخرى غالبا ً ما يتم تصنيفها

األحيان يتم التقليل من شأن تلك العائالت وفقا ً للمكان الذي أتت منه ،وتزداد الريبة منها يف حال
كانت قد ُرحّ لت من بلدتها األصليّة من قبل املجتمع املحيل ّ فيها.
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ٍ
مقابلة مع معتصم ،وهو شاب ُو ِلد وترعرع يف النارصة ،ولكنّه رحل مع عائلته للعيش يف
يف
ٍ
اح بالغة يف الحي .رسد معتصم
نزاع
عنيف تع ّرض فيه عدّة أشخاص ِ
لجر ٍ
شفاعمرو عىل خلفية ٍ
مالمح الحياة الجديدة التي يعيشها مع أهله يف أحد أحياء شفاعمرو ،مُشريا ً إىل ّ
أن أوىل محاوالت
استضعافهم بدأت فور وصولهم للمدينة:
«كان صعب باألول ،وكان الشاطر ايل بده يوكل ،اه هدول ضعاف صار معهن مشكلة الزم نسيطر عليهن وهاي
الشغالت .مث ًال أختي صفت السيارة واجا واحد عربد عليها وقلها متصفيش هون ،فطلع الصوت ،ومرة عىل مرة
بلشوا يحطوا فرامل ،إنه وقفوا شوي هدول مش الطري املكسور جناحه؟ بعد ما أخدنا هاد املحل ،صار الوضع هادي
صار يف احرتام.».
ٌ
يقول معتصم ّ
غالبية من الوافدين من بلدات أخرى:
إن عائلته ترحّ لت إىل حَ ٍّي يف شفاعمرو تقطنه
«اإليش ايل بضحك انه بالحارة ايل ساكنني فيها فش وال حدا فيهن كان شفاعمري كلهن الجئني من بالد ثانية.203
قسم كبري منهن كان عندهن مشاكل ،يف قسم ُمطلقات متقاتالت مع عيلتهن وجايني ساكنني هون .ويف ناس صار
معهن مشاكل بكفر مندا وممنوع يفوتوا عليها بنقتلوا .فاألجواء مكنتش أحسن إيش بالحارة».

َّ
ولكن
اضطرار معتصم وعائلته إىل فرض «احرتام» املجتمع لهم بالقوّة مىض بخري عىل ما يبدو،
ُ
ٍ
العائلة «الغريبة» عن البلدة إىل كسب مكانتِها
حاالت أخرى ،إذ تلجأ
األمر قد يكون أكثر تعقيدا ً يف
يف املكان الجديد من خالل الجريمة.
يوضح الرتبويّ ّ
بسام من أ ّم الفحم ،كيف تؤثّر النظر ُة ا ُملسبقة للعائالت التي يكون فيها أح ُد
ّ
الضفة الغربيّة ،عىل أبناء هذه األرس ،وتدفع بعضهم إىل التعبري عن مكانته يف
الزوجني من مناطق

ّ
املدينة عرب العنف والجريمة ،وذلك من خالل رسد ّ
الطلب يف مدرسته .يقول« :أجا واحد
قصة أحد

قايل إنه بشنطته يف سموم ،ببيع سموم باملدرسة .قعدت أنا وإياه وروحته عىل الدار وحكيت عىل أهله ،بعد
شهرين الشاب نفسه بطل ييجي عىل املدرسة .فاتصلت عليه لقيته ،جاي بسيارة ،بقويل ’إذا بدك تربع للمدرسة‘.
لقيته بالحارة سلمت عليه عبطني حامل سالح .هاد شاب احنا كمجتمع خرسناه ،إحنا مجتمع ظامل .إلنه إحنا
االقتصادي صعب .فكثري شباب برتوح عىل هاد الطريق
منطلع عالواحد منشوف إنه من الضفة ،أو منشوف وضعه
ّ
 203القصد الالجئني يف السنوات األخرية وليس الجئي النكبة وسنوات الخمسينيات والستينيات.
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عشان يقول أنا גבר (رجل)».
ّ
الضفة الغربيّة وغ ّزة :تشري املقابالت إىل ّ
أن التهميش
 .3عائالت املتعاونني مع االحتالل من
ّ
املجتمعي ا ّلذي يتع ّرض له ُ
الضفة وغ ّزة ،يجعل عندهم نوعا ً
بعض أبناء العمالء الذين هربوا من
ٍ
ٍ
ناحية أخرى .كما ينتمي
ناحية ،وسعيا ً لتحقيق مكانة واحرتام فيه من
من النقمة عىل املجتمع من
االجتماعي ،ويرت ّكز تواجدهم يف مدن املركز املختلطة.
غالبية هؤالء إىل أسفل السلم االقتصاديّ
ّ
تعاني مدينة يافا بالتحديد من هذه الظاهرة .يقول القائد السيايس جمال« :العمالء ،تاريخياً كانوا
يسكنوهم يف اللد ويافا والرملة .هدول فاعوا مستوى العنف بشكل رهيب عجيب .أناس محبطني .ومنبوذين من
املجتمع املحيل 20% .يف الرملة اللد ويافا .كل حرب جابت موجة معها موجة عمالء .االنتفاضة الثانية جابت مئات
العائالت من الضفة».
ومن املهم اإلشارة إىل ّ
األمني اإلرسائييل ّ مع
أن ما يزيد من انجذاب هؤالء لعالم الجريمة هو التواطؤ
ّ
بعضهم ،والذي نتطرق له يف الجزء الخامس ،إذ يُعطى لهم ضوءا ً أخرض يف عالم اإلجرام مما يجعل
هذا العالم مجديا ً لهم.

املبنى العائيل للبلد
من الرضورة بمكان ،عند الحديث عن عالقة العنف والجريمة بمؤسسات املجتمع التط ّرق إىل التغيري
يف املبنى العائيل ّ للبلدات الفلسطينيّة يف الداخل والعالقات الداخليّة بينها .إذ طرأت عىل املجتمع
ٌ
ّ
تغيريات عدة عىل مستوى األدوار التي لعبتها العائلة ّ
خاص ًة عىل ضوء رضب
املوسعة،
الفلسطيني
ّ
ّ
والتغي من االقتصاد الزراعي املبني عىل العائلة وتحوّل الفلسطينيّني
الفلسطيني،
الدولة لالقتصاد
ّ
إىل العمالة واملهن الح ّرة والتجارة والخدمات .ناهيك عن االستهداف ا ُملبارش لهذه البُنى من قبل

املؤسسة االستعماريّة والذي أسهبنا بالحديث عنه يف «املدخل» .من املهم اإلشارة هنا إىل ّ
أن هذا
ٍ
لرضبة
االجتماعي استمر تدريجيّا ً منذ النكبة إىل سنوات الحكم العسكريّ  ،وتع ّرض
التآكل يف املبنى
ّ
إضافي ٍّة عىل ضوء التحوّل اإلرسائييل ّ نحو النظام النيوليربايل بعد منتصف سنوات الثمانينيات.
172

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

محتويات

عبارلا لصفلا
متجملا تاسسؤم

االجتماعي عالقة واضحة مع انتشار الجريمة
بحسب بعض من قابلناهم ،لهذه التغريات يف املبنى
ّ
االجتماعي األهيل املتفق عليه بني
والعنف .إذ قبل حدوث هذه التغيريات كان هناك ما يُشبه العقد
ّ
ٌ
مجموعة من القيم واملعايري وطرق الترصف التي التزم بها األفراد،
األهايل ،والذي من خالله ُر ِّس َخت
ضبط ومُحاسبة مجتمعيّة ّ
ٍ
وفرت نوعا ً من الحماية لألفراد من
والذي ساهم أيضا ً بوجود قدرة

اعتداءات اآلخرين.
من أدوات املحاسبة املجتمعيّة التي كانت تش ّكل نوعا ً من الردع ،هي النبذ والرتحيل ،فمن يتجاوز
األعراف ويقتل غريه كان يُلفظ من مجتمعه املحيلّ ،ويتم ترحيله وعائلته من البلدة أو القرية،
فيُش ّكل ذلك رادعا ً ملن يُفكر بالقتل إذ أن الرتحيل سيُالحقه هو وعائلته.
ّ
بالتغي عىل مستوى الحيّز أيضاً .فبالنّظر إىل مجتمع الفلسطينيّني يف
يرتبط تراجع املبنى العائيل ّ
مجموعة من القرى التي توسعت واتخذت شكالً جديدا ً
ٍ
نجده مكوّنا ً من
الداخل بعد النكبة إىل اليوم ِ

يُشبه املدن .قبل النكبة ،كانت أكرب القرى الفلسطينيّة مع تعدادٍ
سكاني ال يتجاوز الـ 5آالف نسمة،
ّ
أما اليوم ،فأمام زيادة السكان ،وتطوّر البناء يف هذه القرى دون أن يرتافق ذلك مع زيادة مساحات
البناء ،ومع سياسات املصادرة اإلرسائيلية لألرايض ،والتخطيط االستعماري العدوانيّ ،
فإن الحيّز
ّ
(نوسع هذه الفكرة يف الجزء الخاص بالحارة) .كما
اآلمن يف تلك البلدات قد تق ّلص إىل حدّه األدنى
ّ
العمراني والزيادة السكانيّة ساهما يف إضعاف منظومة الرقابة املجتمعيّة التي
أن هذا التوّسع
ّ
ً
مبنية عىل العالقات واملعرفة املبارشة بني أهايل القرية.
كانت
بيد ّ
أن هذا املبنى العائيلّ ،وبالرغم من التصدّعات الكبرية يف جدرانه ،لم ِ
ينته بال ُكليّة .يظهر ذلك
يف الدّور الذي يلعبه بعض رجا ُل ولجان اإلصالح يف البلدات املختلفة .بالرغم من تراجع قدرة
وهيمنة هذه الشخصيات وقدرتها عىل فرض عقوبات تُش ّكل ردعا ً يف موضوع العنف والجريمة،
ري من املشاكل التي تنشب .مثالً رصدنا يف إحدى
إال أنّهم ما زالوا قادرين عىل إيجاد
ٍ
حلول لجز ٍء كب ٍ

أسبوعي .ويحدثنا زكريا ،وهو شخصية
بشكل
إصالح
بلدات البحث وجود مشاكل تقابلها جلسات
ٍ
ّ
ٍ
ّ
سياسيّة اعتباريّة ناشطة يف مجال اإلصالحّ ،
يتدخل بها تؤدي يف نهاية
أن أغلب الصلحات التي
املطاف إىل انتهاء الخالف.
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باإلضافة لذلكّ ،
االجتماعي العائيل ّ التي لم ِ
تنته بعد .فقد رصدنا
فإن بعضا ً من مظاهر التكافل
ّ
ٍ
ّ
حاالت متفرقة ما زالت العائلة ّ
خاص ًة ملن
املوسعة تلعب فيها دورا ً بارزا ً وقادرا ً عىل توفري الحماية،
يتو ّرط يف السوق ّ
السوداء ،لكنها تبقى حاالت استثنائيّة.
يُشري أحد من قابلناهم إىل أنه« :مرات بصري מקרים (حاالت) فيها قضية قتل مثالً ،بصري صلحة ،الزم يدفعو
دية ،طبعا مش الشخص لحاله بدفع الدية ،العيلة ،عىل الهو ّية كل هو ّية  200شيكل مثالً ،بلموا بلموا من كل
العيلة ليدفعوا وصارت مكريم يلموا لقروض ،إلنه غري هيك بنقتل [ ]..اذا الواحد قرابته متشكل مهو هيك هيك
بده يفوت باملشكلة ،مهي بتبلش مع واحد بتصري مع أخوته مع والد عمه ومع العيلة كلها ،عشان هيك العيلة
بتلم مصاري ،بدها تخلص من هاي البلوة ،إلنه مالن مكريم صارت ،إنه ينتقل هو وأخوه وأبوه وابن عمه وينطخ
عجاره ،عمشلكة وحدة».
الجزء الثاني :دور المدرسة
ُ
املدرسة يف حياة
ال يُمكن الحديث عن ظاهرة العنف والجريمة دون التطرق للدور الهام الذي تلعبه
الشباب ،إذ يقيض الطالب فيها نصف نهارهم ،وتعترب يف العرص الحديث أدا ًة مركزي ًّة لتنشئتهم
وبناء هويّتهم .نراجع يف هذا الجزء من الفصل مبحثني أساسيني متعلقني بدور املدرسة العربيّة
يف الداخل بقضية العنف والجريمة ،وبالتحديد القدرة التي تمتلكها عىل منع انجذاب الطالب نحو
الفلسطيني،
عالم العنف والجريمة .نتحدث أوال ً عن قضية الرتبية للقيم وسياسات تجهيل الطالب
ّ
التعليمي وإنتاج الفوارق بني الطالب.
ث ّم ثانيا ً عن التحصيل
ّ

أوالً ،سياسات التجهيل
مبارش وشبه كامل باملدارس يف البلدات الفلسطينيّة يف
بشكل
تتح ّكم وزارة املعارف اإلرسائيليّة
ٍ
ٍ
الداخل .يعني ذلك أن الوزارة تُسيطر عىل تربية الطالب الفلسطينيّني ،من خالل املناهج التدريسيّة
التدرييس ،وعىل رأسهم مدير املدرسة .تؤثّر هذه ّ
السيطرة
وفرض الرقابة عىل ما يقوم به الطاقم
ّ
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بشكل
مبارش عىل ظاهرة العنف والجريمة ،ففي حني تُش ّكل املدرسة يف املجتمع اإلرسائييل ّ اليهوديّ
ٍ
ٍ
االستعماريّ واحد ًة من أدوات بناء األمّ ة ،من خالل زرع املفاهيم والرموز القوميّة والجماعيّة لدى

الجمعي املرتبط مع الواقع ،فإنّها يف املقابل تُش ِّكل ،لدى املجتمع
الطالب ،وبالتايل خلق الوعي
ّ
وتأسيس للمفاهيم الفردانيّة واألنانية عىل حساب املفاهيم
تجهيل
الفلسطيني يف الداخل ،أدا َة
ٍ
ٍ
ّ
الجماعيّة والوطنيّة الفلسطينيّة.
عىل مستوى املناهجّ ،
التعليمي ينزع رشعية ترسيخ الهويّة الجمعية الفلسطينيّة يف
فإن النظام
ّ
املدارس ،وعن ذلك يقول الباحث إسماعيل أبو سعد إن املناهج والبيئة املدرسيّة للفلسطينيّني يف
الداخل ُ
صمِّ مت بهدف «تهميش جيل الشباب وتحقيق السيطرة االجتامع ّية والسياس ّية عليه ،وذلك بهدف خلق
أقلي ٍة خاضعة ُمستعدة لقبول موقع الدونية مقابل األغلبية اليهودية وإنكار هويتها الوطنية ،مع الحفاظ عىل الوالء
لدولة يهودية تستبعدهم رصاح ًة من املساواة الكاملة».204

ويشري الباحث خالد أبو عصبة إىل ّ
العربي بشكل يمنعه
أن السياسات العليا للدولة توجّ ه التعليم
ّ
ً
بشكل تام عن مجتمعها ّ
وأن أقىس ما
مفصولة
من الرتبية عىل القيم ،وأن تكون املدارس العربية
ٍ
تقوم به املؤسسة هو محاولة تطوير األداء التحصييل ّ للمدارس العربية« :فام زالت املدرسة العربية
حتى اآلن ترى أنّ وظيفتها املركز ّية ما هي إال أداة لنقل املعرفة ،وليس كجزء من رسالة اجتامع ّية تعمل عىل تحقيق
أهداف جامع ّية قوم ّية واجتامع ّية وثقافية وطبق ّية ودين ّية» .205يخلق ذلك مجتمعا ً من األفراد غري املعنيني
بالتعاطي مع مجتمعهم أو التشارك معه.

يُضيف أبو عصبة ّ
أن هذا النوع من التعليم يؤدي إىل «عدم رغبة الطالب باملشاركة االجتامع ّية ودعم الشعور
االجتامعي بني األفراد» .206كما ّ
أن جميع
باالنتامء للمجموعة ،ويف مثل هذه الحالة يتالىش االنسجام والتك ّتل
ّ
اللجان التي أنشأتها الوزارة لتقييم وضع جهاز التعليم العربي والتي أقيمت تحت ضغط املجتمع،
العلمي لل ُ
بشكل متعمد وعميق املرجعيات
طالب ،وتتجاهل
أمر غري التحصيل
ٍ
ّ
لم تهتم بتطوير ٍ
Abu-Saad, Ismael. (2006). State-Controlled Education and Identity Formation Among the Palestinian Arab 204
.1097.Minority in Israel. American Behavioral Scientist, 49(8), P
 205ابو عصبة ،خالد .)2012( .الرتبية للقيم يف مجتمع مأزوم .جت املثلث :معهد مسار .ص.53 ،
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الفلسطيني .جميع هذه اللجان موجّ هة من السياسات الرسميّة ،وبالتايل
الوطنيّة والدينيّة للمجتمع
ّ
فإنّها ر ّكزت عىل األداء التحصييل وأهملت الرتبية عىل القيم بشكل مقصود.207
يقترص إذن دور املدرسة عىل الجانب التحصييل ّ املحض ،وتُختزل بتلقني املواد وإكساب املهارات
التقني .يقول أبو عصبة« :والذي يعتمد عىل املعرفة املوضوع ّية الخالصة ،كام يظهر ذلك يف
عىل املستوى
ّ

مناهج التدريس ،فالسري يف االتجاه التحصييل هو محض واقع تتامهى معه املدرسة العربية[ ]..جهاز التعليم
يوجه من قبل أهداف تُحدّ د من خارجه ،وتختزل بنقل املعرفة وإكساب
العريب ال يوفر تجربة تعليمية شاملة ،وإنّ ا ّ

املهارات عىل املستوى التقني ،مام يفرس سياسة اتباع سياسة ’التعليم للتم ّيز‘ مكانة الصدارة يف املدرسة العربية

عىل حساب سياسة ’تعليم متسا ٍو للجميع‘ وفق حاجيات كل فرد».208

املخصص لليهود وجهاز التعليم ا ُمل ّ
ّ
خصص
من بني األمثلة عىل الفروقات بني ما يقوم به جهاز التعليم
للعرب ،هو ّ
ٍ
متكاملة ومتواصلة من إنتاج الرموز القوميّة والدينيّة الجامعة.
أن األوّل يزخر بعملي ٍّة
تستمر هذه العملية عىل مدار السنة الدراسيّة من خالل املناسبات القوميّة وغريها ،وبرامج مُحددة
تزيد االنتماء لألرض وللمجتمع .باإلمكان رؤية ذلك أيضا ً يف نموذج صناعة شخصيّة «البطل» الذي
يقوم بدوره يف الدفاع عن الجماعة الوطنيّة والتضحية من أجلها ،مثل تمجيد جنود جيش االحتالل.
عىل الجانب اآلخرّ ،
أبطال أو
الفلسطيني هي خلق وعي مشوّه له دون
فإن السياسات تجاه الطالب
ٍ
ّ
ّ
بالحق يف الدفاع عن النفس.
جماعي
شعور
ٍّ
ٍ
الفلسطيني يف الداخل ّ
تدخالً
ٍ
ٍ
طويلة شهد املجتمع
فلسنوات
أما عىل مستوى طاقم التدريس،
ّ
ِ
أمنيّا ً إرسائيليّا ً مبارشا ً يف فرض الرقابة عىل
مدارسه .يشمل ذلك تدخل جهاز املخابرات اإلرسائييل ّ
الـ«شاباك» يف تعيني ا ُملعلمني واملدراء ،وما يرتبط بذلك من معاقبة أو فصل من يطرح منهم قضايا
سياسيّة .كما أن الجهاز املخابراتي يتدخل يف مراقبة الطلبة أنفسهم ،وتفعيل الرقابة عىل نشاطاتهم
املنهجيّة الرسميّة ،والالمنهجيّة منها .209يقول أبو عصبة حول التعامل مع القيم الجماعية إذا كانت
قومية أو دينية ،أنها تُعترب عىل يد املسؤولني عن الجهاز« :مؤرشاً سلبياً وحتى يشري إىل التطرف ومحاولة
 207املصدر السابق :ص.55 ،
 208املصدر السابق :ص56 ،؛ وص.61 ،
 209الحاج ،ماجد .)1996( .التعليم لدى العرب يف إرسائيل :سيطرة وتغيري اجتماعي .القدس :ماجنس.
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االنشقاق عن الدولة الواحدة ،وباملقابل ومن وجهة نظر املعلمني العرب ،هناك إحساس بأنّهم مالحقون ويقعون
مستمرة من طرف السلطة ،بل وأكرث من ذلك ،حيث ُيعترب املفتشون واملدراء أحياناً ممثلني للسلطة
تحت مراقبة
ّ

وأداة مراقبة لها».210

وتتضاعف هذه الرقابة عىل مدير املدرسة بالذات ،فهو شخصية محوريّة يف العملية الرتبويّة ،وتلعب
طالبها .يُشري ُ
خياراتُه دورا ً مركزيّا ً يف مسار املدرسة وتوجهاتِها ومسار ُ
بعض من قابلناهم إىل ّ
أن
أحد أكرب املشاكل هي َّ
أن تعيني املدراء مرهو ٌن بتصويت وزارة املعارف وتصويت رئيس البلديّة
ٌ
ٌ
حيث تقع املدرسة .بالتايلّ ،
واضحة ملن يُريد أن يُصبح مديراً؛ أنّه أوال ً يجدر به
رسالة
فإن هناك
َ
صوت وزارة املعارف
سيخس
الوطني ألنّه إذا لم يفعل
السيايس واالنتماء
االبتعاد تماما ً عن النشاط
َ ُ
ّ
ّ
بالرضورة ،وأنه ثانيا ً يجب أن ينال القبول والرىض من رئيس البلديّة .ويف ما يتعلق بالرشط الثاني،
يُشري الرتبويّون إىل ّ
أن منصب مدير املدرسة كثريا ً ما يندرج ضمن الوعودات االنتخابيّة ،وذلك

ضمن منظومة الفساد واملحسوبيات يف ّ
السلطات املحليّة العربيّة ،مما يعني أن شاغر املدير يُشغل
يف بعض األحيان من قبل من هم أق ّل كفاء ًة وخربة ،ولكنهم نالوا موافقة البلدية ووزارة املعارف.
يُفرض عىل املدارس العربيّة إذن ،االنصيا ُع للسياسة العامة ا ُملستعرضة أعاله والتي كما أسلفنا
االجتماعي
يف «املدخل» تنبع من حاجة إرسائيل ،ملنع نمو أي شكل من أشكال التضامن والتكافل
ّ
خارج حدود منطقها االستعماريّ  .يف هذا املناخ ،يُح َرم الطالبُ
الفلسطيني يف الداخل ،من النمو
ّ
ِ
لنفسه ولدور ِه يف املجتمع ومدى ارتباطه به .ي ّ
ُرسخ
الصحي ضمن مجتمعه ،ويؤثّر ذلك عىل تصوّره
ّ
هذا النمط من التنشئة املدرسيّة مشاع َر الفردانيّة والترصف كفر ٍد ال كجز ٍء من جماعة (بعكس

بمعزل عن االحتياجات االجتماعيّة
أجيال
الطالب اليهوديّ اإلرسائييلّ) ،األمر الذي يعني نشوء
ٍ
ٍ
وثيق
بشكل
والسياسيّة واالقتصاديّة ملجتمعهم .ترتبط الفردانيّة -كما أسلفنا يف فصول سابقة-
ٍ
ٍ
بظاهرة العنف والجريمة ،إذ ّ
وضحنا ّ
أن ا ُملح ّرك األسايس للسياسات اإلرسائيلية هو خلق أفرادٍ
ٍ
وذوات منزوعة االنتماء ومُنكبّة عىل تحقيق مكتسبات املكانة الفرديّة أمام وض ّد باقي املجتمع.
يف ظل الدفع املقصود لجهاز التعليم نحو تغليب الجانب التحصييل ّ ومحاربة الرتبية عىل القيم ،وما
 210ابو عصبة ،خالد .)2012( .الرتبية للقيم يف مجتمع مأزوم .جت املثلث :معهد مسار .ص.56 ،
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أن هناك مع ّلمات ومع ّلمني يبذلون جهدا ً
نجد ّ
يُرافق ذلك من
لدور ا ُملع ّلم الرتبويّ
ّ
واملجتمعيِ ،
تغييب ِ
ٍ
ذاتيّا ً عىل املستوى التوعوي وعىل مستوى تقديم املساعدة للطالب الضعفاء تحصيلياً .يستطيع

أثر عميق من خالل ّ
تدخلهم املبارش يف حياة الطالب ،وربما املساهمة يف
بعض هؤالء تحقيق ٍ
تحييدهم عن عالم الجريمة وإعطائهم األمل بالنجاح يف مساحات أخرى من الحياة .يُشري هؤالء إىل
شخيص بتبنّي طالب وعىل حساب أوقات فراغهم واستطاعوا تحويل قصصهم إىل
بشكل
أنّهم قاموا
ٍّ
ٍ
قصص نجاحّ .إل ّ
أن مجهودهم ينحرص يف دوائر صغرية ما لم يتم تعميم تجاربهم والتعامل مع
ّ
خاص ًة عىل ضوء سياسات الوزارات املتعاقبة التي ق ّللت من شأن ومكانة
جماعي،
بشكل
القضية
ٍ
ّ
املع ّلم ومعاشه .يقول ضياء« :قضية املُعلم اليوم ،بكل الظروف والقوانني واملشاكل والסטטוס חברתי

(املكانة االجتامعية) تبعهم مش عالية .جزء من املوضوع هو ماديات املعلّم ومعاشه .عشان أغلب الناس ال
איכותית (النوع ّية) بتقلك לא שווה (من غري املُجدي) أكون معلم ،برتوح ع ايش ثاين .منظومة التعليم رضبت
مكانة املعلم صارت كثري واطية .وكثري مركبات بدخل فيها وجزء منها املعاش .يعني كثري بفكروا إنه ’أتعلم  4سنني

عشان اكون معلّم 8 ،آالف شيكل‘ .زائد إنه الطالب مركبة .املعلم שחוק (طاقاته مستنفدة)».

رسمت املنظومة حدود الحركة للمدرسة وطاقم التعليم الفلسطيني .من جهة أخرى يطرح بعض
حتمي .فصحيح
كأمر
ّ
من قابلناهم أهميّة أن تحاول طواقم التعليم تغيري هذا الوضع وعدم القبول به ٍ
أن املنظومة تُقيّد وتوجّ ه حركة املع ّلمّ ،إل ّ
ّ
أن طواقم التعليم (والنّاس عموماً) ليس عبارة عن مفعول
به فقط ،بل يمكن أن يكون لهم فاعليّة يف تغيري الوضع القائم .يرى أصحاب هذا التوجّ هّ ،
أن هناك
مجاال ً للحركة يمكن أن يبادر إليه املعلمون املنخرطني مجتمعيا ً مثل حراك املع ّلمني بما يخص
كتاب املدنيّات.

ثانياً ،املدرسة مصنع للشهادات
يتعرض الفلسطينيّون للتمييز العنرصيّ عىل مستوى املوارد والربامج للتطور الصحّ ي لنظام التعليم
العربي .تُث ِب ُت التقارير وجود عنرصيّة هيكليّة يف سلك الرتبية والتعليم ،ليس عىل صعيد املفاهيم
ّ
العربي أيضاً ،والذي يُمكن القول إنّه لم يُبنى لتأهيل
واملناهج فحسب ،بل يف مبنى جهاز التعليم
ّ
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العرب للحياة كما يفعل مع الطالب اليهود ،سوا ًء عىل مستوى ُشحّ التّمويل أو الربامج واملسارات
التعليميّة ا ُملتاحة .بمعنى أنّه بالرغم تركيز السياسات الحكوميّة عىل الجانب التحصييل ّ للطالب

القيميّ ،
فإن التمييز ضدّهم ما زال واضحا ً يف كافة املجاالت .وكي
الفلسطينيّني عىل حساب الجانب
ّ
العربي سنويّا ً ما
ال نُسهب يف هذا املجال ،تكفي اإلشارة إىل أنّه حتّى العام  2016أنفِ ق عىل الطالب
ّ
ُ
إنفاقه عىل الطالب اليهودي.211
مُجمل ُه تُ ُسع ما تم
بيد ّ
أن فهم حال الطالب الفلسطينيّني يف الداخل وفهم ظاهرة انجذابهم لعالم العنف ال يكفي
ّ
وتقص الفروقات التي تنتجها
من خالل مقارنتهم مع الطالب اليهود .بل أيضا ً من خالل مراقبة
ُ
السياسات الحكوميّة ما بني الطالب الفلسطينيّني أنفسهم من خالل جهاز التعليم.
ّ
تُشري املعطيات الواردة من املقابالت ّ
العربي تُ ّ
الطلب العرب
وسع الفارق بني
أن منظومة التعليم
ّ
«املتفوقني» تحصيليّا ً والطالب «الضعفاء» تحصيلياً .يفاقم هذا االتجاه من نزعة موجودة أصالً يف
بعض أنظمة التعليم املدريس يف العالم ،وهو تحقيق األهداف املوجهة نحو األنا (ego oriented
 ،)goalsوالتي تتلخص بالتنافسية بني الطالب إلظهار الكفاءة الفائقة لك ّل منهم ،وا ّلتي ال يُمكن
إثباتها بدون التنافس مع اآلخر؛ يف هذا التوجه التعليمي ،ال يُؤخذ اجتهاد الطالب وعمله الدؤوب
للنجاح يف املهمات املدرسيّة ،بعني االعتبار ،بل يجب عليه أن يُثبت ذلك من حيث معايري األداء؛ أي
العالمات .وهذا النّوع من التنافس بني الطالب يُع ِّز ُز مفاهيم «النجاح» مقابل «الفشل» ،بحيث

يُصبح «النجاح» يف طبيعته ،محدودا ً عىل صفوة من الطالب مقارنة مع أقرانهم األقل تحصيالً ،ما
يرضّ بالصحة النفسيّة للطالب ورؤيته لذاته ،وهذا يؤثر سلبا ً عىل عالقة الطالب باملدرسة وبمحيطه
االجتماعي.
ّ
يربط أبو عصبة إهمال الضعفاء بنمط التعليم يف جهاز التعليم
العربي واملرتبط بالتلقني التقليديّ
ّ
(بما يخالف التعليم لدى اليهود) ،إذ ّ
يتلخص هذا النمط بالرتكيز عىل مجموعة من الطالب املتفوقني
تحصيليّاً ،بينما يرتك الطالب الضعفاء يف «الخلف» .212ويشري إغبارية إىل ّ
أن هذا النّمط تصاعد بعد

 211ذا ماركر« .)05.01.2016( .الولد العربي يسوى تُ ُسع الولد اليهودي( .بالعربية) .مستقاة منhttps://www.themarker. :
com/news/1.2814645
 212أبو عصبة ،خالد .)2007( .التعليم العربي يف إرسائيل  -معضالت أقليّة قوميّة .القدس :مركز فلورسهايمر( .بالعربية).
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املدريس ،والذي أسه َم يف تعزيز الفردانيّة
سنوات التسعينيات مع تغلغل البُعد النيولبريايل يف الجهاز
ّ
العربي .213ويشري إغبارية ومحاجنة إىل ّ
أن التعليم
ونرش مفاهيم املنافسة والتميّز يف جهاز التعليم
ّ
العربي أصبح أكثر تنافسي ًّة ،وانتقائي ًّة ،وطبقيّة عىل إثر اعتماد السياسات النيوليربالية يف جهاز
ّ
التعليم.214
ومما يشري الباحثان إليه ،نرش املدارس نتائج ُ
طالبها يف وسائل اإلعالم املحليّة العربيّة ،وذلك بدافع
تسويق نفسها وإنجازاتِها ،مثل قبول ّ
ّ
تخصصات جامعيّة مهمة ،أو نتائج طالبها يف
طلبها يف
امتحانات البسيخومرتي ،مما يخلق ً
بيئة تنافسي ًّة الستقطاب الطالب ا ُملتميّزين ،إذ تُقدّم املدارس
خاصة لهم .ومن الظواهر املنترشة ،حفالت تكريم املتفوّقني (وبالتحديد خريجي ال ّ
ٍ
ّ
طب
مسارات

العام) ،وتوفري املنح للطالب املتفوّقني ،215والتي يربز فيها شعار «العلم سالحنا الوحيد».
يؤثّر التمجيد للطلبة «املتفوقني» واإلهمال للطلبة «الضعفاء» تحصيليا ً بشكل مبارش يف ظاهرة
العنف .إذ يُشري من قابلناهم إىل ّ
أن هذا اإلهمال الذي يتعرض له الطالب يُش ّكل عامالً مهمّ ا ً يف انحدار
ً
الطالب نحو عالم الجريمة ،إذ ّ
رسالة للطالب «الضعفاء» تحصيليا ً بأنّهم
إن النّظام التعليمي يبعث
عديمي األهميةّ ،
العلمي العايل.
وأن مكانتهم يمكن أن تتحصل فقط من خالل التحصيل
ّ
يدفع هذا التوجه املعتمد عىل التنافسية العالية يف التعليم طواقم املدارس أيضا ً إىل الرتكيز عىل
أحيان كثرية يتم تجميع الطالب
مهارات الطالب ضمن املنهاج ،وبالتايل تصنيفهم بنا ًء عليها ،ويف
ٍ
«األقوياء» تحصيليا ً يف صفوف محدّدة مقابل إهمال الطالب «الضعفاء» ،وذلك مر ًة أخرى وفقا ً
ملعايري املنهاج .وقد يكون التجميع القائم عىل القدرات مفيدا ً تحصيليا ً للطالب ا ُملتميزين يف املدرسة،

لكنه بكل تأكيد ضا ٌّر بالطالب «الضعفاء».
كما ّ
كإطار تربويّ  ،فل ُربما من األَوىل
أن ذلك التوجه ضا ٌّر للطالب األقوياء أيضا ً إذا ف ّكرنا باملدرسة
ٍ
Agbaria, Ayman. (2017). “The new face of control: Arab education under neoliberal policy”. In Nadim, 213
Rouhana and Sahar, Huneidi. (Eds.). Israel and its Palestinian citizens: Ethnic privileges in the Jewish state
(pp. 299-335). Cambridge: Cambridge University Press
العربي يف إرسائيل بني خطاب االنجازات وخطاب االعرتاف .ألفان «ألبايم»:
 214إغبارية ،أيمن؛ ومحاجنة ،إبراهيم .)2009( .التعليم
ّ
مج ّلة متعدّدة التخصصات للفكر واألدب .)34( ،ص.129-11 ،
 215املصدر السابق.
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ّ
الطلب ،مما يُع ِّزز الرتبية عىل القيم لدى الطالب «القوي»
أن تقو َم املدرسة بتشجيع التعاون بني
و«الضعيف» تحصيلياً .يشار هنا إىل ّ
أن هذا الفصل بني صفوف «املتفوقني» و«الضعفاء» تُرافقه
أحيانا ً تصنيفات ونعوت مسيئة للصفوف «الضعيفة» تحصيلياً ،ويؤدي بالتايل لتعزيز الفجوة بني
الفئتني مجتمعيّاً ،ويُش ّكل ذلك سببا ً الغرتاب الطالب «الضعيف» تحصيليا ً عن املدرسة واملجتمع

ككل.
ٍ
ً
ٍ
مسؤولة عن خلق هذه
انتقادات الذعة ملنظومة الرتبية والتعليم باعتبارها
وجّ ه بعض من قابلناهم
الفجوة بني ال ّ
ٍ
ملدرسة ثانويّة تكنولوجية -كيف يتم إهمال
طالب .يصف لنا ضياء  -وهو مدير
الطالب «الضعفاء» تحصيليا ً من جيل مُب ّكر وحتى وصولهم مرحلة الثانوية« :يف اوالد بوصلوا عنا
تغي التعامل مع الطالب
تغي فكر ّ
بعرفوش يكتبوا ويقرأوا 9 .سنني وين كانوا هدول؟ اجى الوقت انه املدارس ّ

بطريقة تربيته باملدرسة ،بالذات الطالب اليل جايني من ظروف صعبة .هاد الولد من جيل صغري اسا عم بحكيك.
وبهتم انه ممنوع ولد ميرق من اول لتاين لتالت بعرفش يقرا ويكتب .بعمل تدخّل .تدخّل خاص .انت الزم تبني
انسان .انت اذا بنيت اإلنسان بنيت املجتمع».
يضيف ضياء« :قضية الرتبية عىل التحصيل بدل القيم .الولد بفوت عىل عامل تحصييل من صف أول .تقييم الولد
الزم يتغري .من تحصييل لـהערכה מעצבת [طريقة تعليم غري مرتبطة بالعالمات فقط] .ممنوع الولد يسقط.

تغي املنظومة اليل توصل لنتيجة انه االوالد ترفع عندها תחושת מסוגלות (إحساس بالقدرة).
يعني انت بدك ّ
مش الولد اليل عنده אופי (طبيعة) معينة بنجح واالوالد اليل عندهم شوي مشاكل بتبلش تنزل لتحت ]..[ .اليوم

عنا املنظومة تحصيل ّية .احنا قبل سنة كنا اعىل نسبة اكادمييني عرب من قيام الدولة .بس اعىل نسبة عنف برضو.
شو استفدنا؟ بدنا نحافظ عىل أعىل نسبة اكادمييني عرب».

ٍ
مقابلة مع ثابت ،وهو قيادي سابق يف لجنة أولياء أمور الطالب العرب العامّ ة ،طرح أمامنا
يف
مجموعة من املشاهدات املتع ّلقة بالطريقة التي يتم فيها تمييز الطالب املتفوقني من ناحية التحصيل

إن التفريق يبدأ بني ّ
العلمي ،أمام زمالئهم غري املتفوقني .يقول ثابت ّ
الطلب يف املدارس االبتدائية،
ّ
ُصب االهتمام عىل املتفوقني الذين عاد ًة ما يجلسون يف الصفوف األوىل ،بدأل من أن ي َ
في َ
ُصب عىل
ّ
الطلب األضعف تحصيليًا ،وا ّلذين عاد ًة ما يجلسون يف الصف األخري من الفصل.
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يُ َل ّخص ثابت لنا مشاهداته بالقول« :يف كل محل يف العامل هناك طالب جيدون وغري ج ّيدين ،متف ّوقون وغري
يكرمون الطالب املجتهد’ ،املوهوب‘ .أما الطالب غري الج ّيد فيتم
متف ّوقني .عندنا ينتبهون للطالب الشّ اطر فقطّ .
إهامله بشكل كبري – وهذه بداية العنف .يضعون الطالب غري الجيد آخر مقعد».

ّ
يتوسع رائد عن األثر النّفيس ا ّلذي يخ ّلفه «الفشل» التحصييل يف املدرسة عىل نفسيّة الشاب ،من
فقدان االنتماء لهذا اإلطار وملا يجمعه بمن يحيط به من طالب ،قائالً« :الولد ايل ببدا يعمل مشاكل
باملدرسة ببدا إنه عنده مشاكل بالتعليم ،اإلحباط تبعه إنه هاد الولد املش شاطر بنعكس عىل إنه بكره التعليم
وبكره املعلمني وبكره الصف ،إلنه أنا هناك الفاشل ،من هناك ببلش التدهور».
تُحدّثنا واحدة من األخصائيات النفسية التي تتعامل مع شباب يف منطقة النارصة كيف تؤدّي
التعليمي اتجاه الطالب األقل قدرة عىل التحصيل العلمي ،بأنّها
الوصمة التي يخلقها النظا ُم
ّ

تشعرهم بأنهم أق ّل قيمة من زمالئهم ذوي التحصيل العلمي العايل« :تحصيالتهن العلمية مش عنجد

عالية ،وهاد بنمي شعور بالنقص عندهن ،وبجربوا يعبوه بعدة طرق».
يف مقابلة مع راسم وهو ابن  19عاما ً أنهى دراسته مؤخراً ،وبدأ ينخرط يف عالم العنف منذ أيام
املدرسة .يصف لنا أنّه يف مرحلة الثانوية لم ي ُكن يحظى باهتما ٍم من ا ُملع ّلمني ،بل كانوا يفرحون

عندما ال يأتي إىل ّ
الصف ،لصعوبة التعامل معه ،وال يزال يذكر كيف أثّرت مالحظات إحدى املع ّلمات
ا ُملهينة عليه ،وكانت تعرف من أُمّ ه أنّه يتناول حبوب «ريتالني» ،إذ رأته واقفا ً فبادرته بالسؤال« :شو

نسيت توخد الحبة اليوم؟».
الشباب أن ّ
املدريس ،ي َُف ِّض ُل هؤالء ّ
يحققوا أنفسهم وأن ينتجوا
يف مقابل الشعور بالدونيّة يف اإلطار
ّ
شخصيّة «الناجح» خارج املدرسةّ ،
وألن اإلمكانيات للعمل النزيه ا ُملجدي محدودة جدا ً بدون التأهيل
املهني ،يُصبح عالم الجريمة مخرجا ً سهالً ّ
يوفر لهم املال الرسيع وتحقيق املكانة املجتمعيّة.
ّ
طرد الطالب من املدارس
أشار ُ
بعض من قابلناهم إىل ظاهر ٍة خطريةٍ ،وهي طرد بعض املدارس للطالب أصحاب التحصيل
ّ
والخاصة عىل ح ٍّد سواء ،وأحيانا ً بدل الطرد،
العلمي املتدني ،وهذا ينطبق عىل املدارس الحكوميّة
ّ
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ّ
ْ
الباحثي
الحث عىل التوجه للمدارس املهنيّة أوالتكنولوجية .يقوم مدراء هذه املدارس ،بحسب
يكون
إغبارية ومحاجنة ،بالتخ ّلص من الطالب «الضعفاء» تحصيليا ً من أجل أن ال يُمتَحنوا ،وبالتايل
ترتفع نسبة النجاح للبجروت يف املدرسة.216
ُ
بعض من قابلناهم .يُحدِّثنا كريم ،وهو مدير مدرسة ثانويّة يف يافا ،عن ّ
أن زمالء له،
يؤ ّكد ذلك
ّ
الطلب الذين بحاجة ملساعدة،
مدراء ملدارس أخرى يفعلون األمر ذاته ،وبالتايل بدل احتضان
ُخرجونهم من املدرسة ،والتي تكون يف كثري من األحيان اإلطار األخري الحامي لهم قبل
فإنّهم ي ِ
انزالقهم للجريمة.

يرشح كريم هذه العملية عىل الشكل التايل:
«عشان املدير مثالً ،سواء كان املدير اليل كان أو مديرين ثانيني أو كذا .بتطلّع وبقول انا بدي نسبة نجاح البجروت.
فبيجي عالوالد من (الصف) التاسع وببلش ُيب فيهم .يحرضلهم ملفات ،يحرضلهم كذا ،اليل بصف تاسع عارش

(يبدأ) يطلّع .تاسع عارش طلّع ،ومكنش حدا يسأل .فاألوالد هاي كانت تطلع من املدرسة أم ّيني و ُمكرهة ،فوين
بدها تروح؟ عالشارع .فاهمة؟ أنا بحكيلك عن مدرسة فيها  300طالب .طلّع  50طالب .يعني ُسدُ س!  !16%ملا

يطلّعهم ،وين بدهم يروحوا هذول االوالد! وين بدهم يروحوا؟ يف منهم بروحوا عىل |هيال» [اسم مدرسة] .اليل
راح عىل هيال تد ّمر .ميكن من  100ينجي واحد .واليل بودّوهم عاملدرسة الثانوية الثانية ،املدرسة هناك صارت

دفيئة لتواجد الطالب الصعبني وكذا ،فاإليش بس بعيد انتاج نفسه هناك».

تتناسب هذه الشهادة مع ما يقوله الباحثان إغبارية ومحاجنة حول املدارس التكنولوجية ،إذ
ً
مقارنة باملدارس
ري يف املوارد ويف املرافق والغرف التدريسيّة ،وذلك
تُعاني هذه األخرية من شحٍّ كب ٍ
العربيّة غري التكنولوجية وليس حتى اليهودية .ويشري الباحثان إىل َّ
أن هذه املدارس تدار من خالل
ٍ
ّ
خاصة ،وتعمل وفقا ً ملنطق ال ّربح عىل حساب جودة التعليم .217ومما أشار له بعض
رشكات ربحيّة
من قابلناهم بهذا الصدد ُشح التخصصات يف هذه املدارس ،فمثالً يف إحدى املدارس التي تُعترب

رائدة يف منطقتها ،يوجد تخصصان فقط ،هما الطهي وتصفيف الشعر.
 216املصدر السابق.
 217املصدر السابق.
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تلعب مسألة املوارد القليلة التي تحظى بها هذه املدارس ،باإلضافة إىل الوصمة التي ُ
طبعت عنها،
دورا ً يف االنحدار لعالم الجريمة .بل يقول بعض من قابلناهم َّ
إن املع ّلم الذي يع ّلم يف املدرسة

ٍ
بمكانة أق ّل من ا ُملع َلم يف املدرسة العادية .يقول إياد« :ح ّتى الطواقم اليل بتتعامل
التكنولوجية يحظى

مع هاي الفئة الستاتوس تبعها واطي .نظرتنا احنا كمجتمع ملعلّم اليل بعلم فيزيا او تكنولوجية أو ’شباب يف خطر‘
غري .اليل بعلم ’شباب يف خطر‘ نظرتنا اله واطية .ملا انت بتشتغل مع طالب ،مش هاإليش من ناحية الناس .هاي
نظرة املجتمع هادا واقع .هاي جزء من املشكلة».
املهني لطالب املدارس الضعيفني
يؤكد الرتبويّون الدور املركزي الذي يمكن أن يلعبه التأهيل
ّ
تحصيلياً .يشري رائد« :احنا منعرف عدد ال بأس فيه من الوالد ايل بحبوش التعليم ،بس ممكن يكون أحسن
صنايعي .ما بخلص  12وال هو بشتغل ومحرتم بقبض معاش ومعاه مهنة» .وتضيف أسمهان «هل عنا بناء واضح
كيف نبني مستقبل واضح مع هاي الشباب تنجح حتى لو مش شاطر باملدرسة؟ مش رشط التحصيل العلمي،
ممكن األهداف ،يف ناس كان تحصيلها العلمي مش منيح بس كان عنده إمكانية يفتح اسطبل خيل مثالً» .ويختتم
ثابتّ ،
أن واجب النظام التعليمي ليس فقط االهتمام بمن يحصل التحصيل العلمي بل عىل الجهاز
التعليمي أن يُنتج ممّ ن ال يحصل علميّاً« ،نجار ناجح وميكانييك ناجح وب ّناء ناجح وإنسان ذو أخالق».
الجزء الثالث :الحارة
يقول كوريجانّ ،
إن الحارة هي املكان الذي يلتقي الشباب بأبناء جيلهم ،ويمضون وقتهم بتبادل
أطراف الحديث والضحك ورسد القصص املثرية من عاملهم وسط حالة من فعل «الاليشء» ،يف سعي
ملقاومة امللل ،ويختارون الشارع ألنّه املكان األكثر إثار ًة يف حياتهم اليوميّة.218
وتتقاطع ممارسات الشباب يف الشارع ،أو الحيّز العام ،مع جوانب هامّ ة يف هويّتهم كشباب عىل
أصعدة مختلفة ،كالطبقة ،والجنسانية والجيل ،وسط محاولة لـ«تخريب» ومقاومة طغيان ثقافة
البالغني عىل الحيّز العام ،ليخلقوا مساحات خاصة بهم تنتج لهم معاني بديلة لبيئة ُفرضت
.pp. 103-105). Routledge(Resistance through rituals Corrigan, P. (2002). Doing nothing. 218
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عليهم.219
الحارة هي ذلك املكان الذي ال توجد حدوده ّإل يف مخيّلة ك ّل من ينتمي إليه .ليس للحارة حدود
واضحة ،إذ قد تمتد للحي ذاته ،أو تشمل أحياء أخرى من البلدة ،وهي إىل ح ّد ما الحيّز العام
للشباب يف السن املبكر .هنا يبدأ الشاب بتحديد عالقته مع محيطه ،وهنا يلتقي باملجتمع ألول مرة
وحده.
الفلسطيني باعتبارها الحيّز األسايس
تربز أهمية دراسة الحارة يف سياق ظاهرة العنف يف الداخل
ّ
ّ
تتجل فيه الظاهرة ،وكذلك لكون رشائح كبرية من الشباب تقيض جُ ل وقتها فيها وذلك عىل
الذي
ضوء قلة األطر التي تعمل مع الشباب يف البلدات .بيد ّ
أن ما نقدّمه هنا ليس دراسة حول الحارة
الفلسطينيّة وإنّما مالحظات حولها برزت من خالل حديثنا مع من قابلناهم .إذ ذُكرت الحارة أو
الشارع يف سياقات عدّة ترتابط ببعضها البعض .مثل الحارات األكثر تهميشا ً التي ينترش فيها العنف
والجريمة ،إىل الحارة باعتبارها بداية «رفقة السوء» ،مرورا ً باعتبارها مرسح املشاكل حيث تندلع
ّ
الشجارات واملناكفات ،إىل اعتبارها نموذجا ً
مصغرا ً عن الحيّز الذي ضاق كثريا ً يف العقود األخرية.

الحارة باعتبارها مدخالً للجريمة
مساحة ً
ً
آمنة للعب وقضاء الوقت .إذ ّ
إن تدهور مشهد العنف والجريمة
لم تعُ د الكثري من الحارات
يف السنوات األخرية ،أدخل كثريا ً من الحارات إىل حيّز الخطر ،كما أجَّ ج الوضع اليسء للحارات التي
تعاني التهميش واإلفقار.
االجتماعي االقتصاديّ للجريمة:
يقدّم بسام ملحة عن كيفية انحدار الشباب من الحارات ذات الوضع
ّ
«الولد جاي من الحارة ايل فيها اإليش .أكرث إيش فايع عنا بام الفحم هو السموم ،الكنابس (الق ّنب) ،بدخنوا
مفرقتش أي صف ،ببلشو بصف  .10هذول بتشاركوا  4 3يوم الخميس إنه يدخنوا ،عن طريق هاد الشاب ايل
بشرتوا منه ،هو بصري يعرف أنو وضعه منيح وأنو وضعه مش منيح حسب الكمية ايل بشرتيها ،ملا بشوف واحد
 219املصدر السابق.
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وضعه تعبان فبعرض عليه ،شو رايك مث ًال تساعدين بشغلة تودييل ل 3 2بحارة املحاجنة وبعطيك  40شيكل ،شو
رايك توقف معاي بس توصلني أو تراقبيل إنه فش بوليص وبعطيك  ،30بصري يشوفوه هاذ معاه مصاري والبس
أواعي ،ولريات وسيارة ،همي لحالهم بنجذبوا».
ً
مقتبسة الشباب الذين تتعامل معهم« :إلنه بس أخلص املدرسة
وتقول الرتبويّة إيمان من النارصة،
(الدوام املدريس) يف كثري وقت فايض بقدر فيه أنزل عالحارة ألتقي مع شباب ،وأقعد مع شباب بالحارة إلنه فش
إيش ثاين أعمله ،وكثري هوين يصري مشاكل عىل كلمة عىل بحرة ومن هناك تتطور ألمور أخطر».
يُحدثنا نائل ،وهو تاجر مخدرات من عكا بحرقة عن كيفية انخراطه يف هذا العالم ،مشريا ً إىل ّ
أن
«االنخراط» من ناحيته كان ببساطة الخروج من البيت للحارة« :شو كيف كل الوقت كل إيش قدامي،
كل يوم بشوفه ،ولك من وأنا ولد صغري كم سنة كنت أخبي لكل عكا (يقصد تخبئة املخدرات لتجار السموم) ،وصار
هوين تجيبه من كل محل اليوم .مكنش عندي فرصة مكنش ،املخدرات كانت قدامي كل الوقت».
يستطرد نائل« :ولك أنا حاريت من أوسخ حارات بالعامل ،من أول ما نزلت عالحارة يف ناس بتدق إبر أخوي،
وبنغات بكل محل ،وقدام النسوان بالشارع .أخوي الـתחנה (نقطة توزيع مخدرات) ايل عنا أكرب وحدة بالبالد،

مأنا بشتغل باملنطقة غاد ،كل يوم يف شباب بتطلع من وين بدك لفوق (النقطة عىل سطح أحد املنازل) ،رصلها
هاي شغالة مش أقل من  18سنة».
ونجد النمط يتك ّرر مع داوود« :بلشت زيي زي أي حدا بالحارة بالبيئة يعني» .يشري داوود إىل سريورة
انضمام الشباب يف بلده للعنف والجريمة« :وهو  15سنة ،صف سابع وفوق انت بتبلش ،مهو كل إيش بتعلق
(حي محاذي مليناء عكا) ،وعندي ولد صغري ،بقدرش أحبسه بالبيت
بايل حواليك ،إنه إذا بكون ساكن بالكركون ّ

أربطه ،وبده ينزل عالكركون وعاملينا وهون وهون ،وهاي كل األشياء بتصري بالشارع ،بجيش مخبا يعطيني شحطة،
قبل كل إيش كان مخبا كله بالرس ،اسا ما حدا بهتم بحدا».
االجتماعي ،إذ ي ّ
ُعب العاملون يف
تشتد هذه الحالة يف الحارات األكثر فقرا ً وصعوبة عىل املستوى
ّ
مجال العمل مع الشباب بأنّها «بؤر لإلجرام» .يقول زيدان« :بؤر إجرام .يعني أنا من معرفتي البسيطة يف
كل هاي الحارات اليل ذكرتلك إياها يف عىل األقل محطتني لبيع سموم ومعروفات للرشطة ولكل الناس .كل حارة
فيها إيش من هالشكل برتوح بتالقي الشباب ليل نهار واقفني هناك .طيب شب اليل بنزل وبشوف هاي الشغالت
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ليل نهار قدام عينيه كيف بدوش ينحرف كيف بدوش ييجي وقت إنه هاي كلها البيئة املوجودة إنها تأثر عليه؟».
ويعترب رساج ،وهو تاجر مخدرات سابق من الطيبة َّ
أن الحارة لعبت دورا ً مركزيّا ً يف انخراطه يف

هذا العالم« :انولدت بحارة كلها مشاكل ،حارة הרוסה (مدمرة) .بتطلع برا بتشوف سيارات بوليص بتشوف
תחנת سموم (محطة توزيع مخدرات) .فش إال بيت واحد فيه متعلمني ميكن .فمن وأنا صغري بحب هاظ العامل».

يعترب معتصم حارة «السوق» يف النارصة النموذج للحارة البؤرة« :السوق زي ما تقول هو النواة ،هو
املحل ايل بخلق هاي الشغالت وبخلق بهيك بيئة .ايل ساكن بأحياء ثانية مش نفس األجواء تبعت السوق ،السوق
هي البؤرة تبعت العنف .الجنود تبع العائالت هني السوق .يعني العائالت املعروفة تبعت املشاكل هدول بكنلهن
جنود من السوق ،حتى اذا بروحوا بدهن يطخوا عىل حدا بروحوش بإجريهن ببعثو والد السوق».

الخروج من البيئة
ولع ّل أحد أهم الدالئل عىل أثر الحارة يف االنخراط يف عالم العنف والجريمة هو ّ
أن الخروج من هذا
العالم يرتبط -لدى بعض من قابلناهم -بالخروج من الحارة ،ويف بعض األحيان من البلد كلها.
عىل مستوى النّاجني من عالم الجريمة ،يحدثنا داود عن الفرتة التي خرج منها من السجنّ ،
أن
االبتعاد عن البلد كان خطوة ال بد منها من أجل الخروج من هذا العالم« :بعد ما روحت عالبيت سجلت
أتعلم طباخ ،ودبرت شغل بإيالت ،نقلت عىل إيالت ،رصت أشتغل بإيالت وأروح مرة بالجمعة .قررت أتغري،
فالخطوة األوىل كانت إنه أطلع من عكا ،عشان مأرجعش أنجر ،إسا أنا داميا مكنتش عندي אופציה (فرصة) غري

هاي ،فلام روحت من آخر حبسة أنا زرعت هاي اإلمكانية ،وقررت إين خلص بدي أخطب ،واياين خالل سنتني
تجوزت» .ويصف معتصم خطوة خروج عائلته من حارة السوق بأنها أفضل قرار أخذته العائلة:
«اذا بدك تنجح بدك تطلع من البؤرة ايل انت عايش فيها ،اذا انت عايش ببيئة اّيل كلها مشاكل .اطلع».
نالحظ َّ
أن الحلول الفرديّة هي الوحيدة القائمة واملطروقة كما جائت عىل لسان من قابلناهم .يف ظل
انعدام الحلول الجماعية ،أي الحلول التي تحِ ل مشاكل الحارات بشكل جذري ،يتعزز هذا الخيار
الفردي الذي يختاره من يريد الخروج من عالم العنف والجريمة ،مما يعمّ ق من املشكلة العامّ ة
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ّ
مصغر ،وبالبلدة بشكل عام.
للحارة املبتالة بالفقر والجريمة عىل نطاق
ختاماًّ ،
إن ما يزيد مشهد الحارة صعوبة يف السنوات األخرية هو من ناحية تحوّلها إىل حيّز مفخخ
بالخالفات (كما فصلنا يف الفصل الثالث) ،ومن ناحية أخرى ّ
أن الحيّز يزداد ضيقا ً بشكل متسارع.
إذ أدّت سياسات مصادرة األرايض وهدم البيوت والتخطيط العدائي تجاه البلدات العربية إىل
اكتظاظ الحارات مما أدّى إىل تقليص املساحات اآلمنة للشباب فيها .كما أدّى تضييق الحيّز إىل
زيادة الرصاعات عليه؛ إذ تشري املقابالت إىل كم هائل من املشاكل –والتي قد تصل حد القتل
أحياناً -املتع ّلقة ّ
بالصاع عىل الحيّز ،مثل الرصاعات عىل أماكن ركن السيارات يف الحارة.220
الجزء الرابع :األطر الشبابية
يُشري من قابلناهم ّ
أن واحدا ً من أسباب انجذاب الشباب لعالم العنف والجريمة هو النقص الكبري يف
ّ
ً
مساحة تربوي ًّة وتعليمي ًّة
املتوفرة يف البلدات الفلسطينيّة يف الداخل .تُش ّكل هذه األطر
األطر الشبابيّة

وترفيهي ًّة ورياضيّة للشباب تساهِ م يف بناء وعيهم وطموحاتهم وتدفعهم للنمو السليم والتفاعل مع
املجتمع .وتزيد أهمية هذه األطر عىل ضوء مشهد الحارة والحيز العام العنيف يف السنوات األخرية،
وال يمكن تخيّل أيّ نهضة أو ح ّل لظاهرة العنف والجريمة دون دور تلعبه هذه األطر.
يذكر أهميّة هذه األطر كل من التقينا من الشباب .من هؤالء ،مجموعة من الشباب يرتددون عىل
مركز للشباب يف ضائقة منذ ثالثة أعوام ،يقولون «حتى لو باجي هون متعصبنة بفرغ طاقات» ،و«إذا يف
مشكلة ممكن يوجهونا» ،و«يف هون مني بساعدنا بكل األشياء» .باإلضافة إىل ّ
أن معظم من قابلناهم ممن
تواجدوا يف عالم العنف والجريمة أشاروا أنّه من املمكن لو أنّهم وجدوا مؤسسات ترعى قدراتهم يف
مختلف املجاالت لربما ساهم ذلك يف عدم انجرارهم نحو عالم العنف والجريمة.
ٍ
دراسات منفرد ًة لك ٍّل منها ،بيد
طر مجتمعيّة ،وتحتاج
طر حكوميّة وأ ُ ٍ
يمكن تصنيف هذه األطر إىل أ ُ ٍ
ّ
نوردُه هنا هو مالحظات من قابلناهم عليها.
أن ما ِ
 220خماييس ،راسم )2014( .إرهاب مدني  :الجريمة والعنف يف املجتمع العربي الفلسطيني يف إرسائيل« .التمدن والتخطيط
الحيزي وتبعاتهم عىل واقع العنف االجتماعي».
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األطر الحكوميّة

ٍ
سياسات تمييزيّة إذا ما قورنت باألُطر ا ُملتاحة أمام
تُعاني األُطر املدعومة من املؤسسة الرسميّة من
الشباب اليهود .221يُخربنا رئيس بلدية ام الفحم د .سمري محاميد ّ
أن هناك نقصا ً حا ّدا ً يف األطر
املكملة بعد ساعات الظهر ،فيقول« :من النوادي الثقافية ،واملنتديات ،وحتى املتنزهات والقاعات الرياضية
املالمئة ،وهي مساحات تُساهم جميعها يف تعبئة ساعات الفراغ ووضع الشباب عىل مسار إيجايب يف حياتهم».
وذلك يُصبح أكثر إلحاحا ً يف واقع أ ّم الفحم الذي يقول رئيس بلديّتها ّ
إن  45%من أوالدها يف

ضائقة ،وعددهم يتخطى الـ  8500شخص .تُضيف ياسمني التي تعمل يف أحد املراكز الشبابيّة يف
يافا« :األوالد عم بتضيع بيافا أكرث وأكرث ،إلنه اليوم ما يف أُطر تحتويهم أو تلبي احتياجاتهم الكاملة ،إلنه لألسف،
املركز ايل بشتغل مع شبيبة يف ضائقة هو واحد ووحيد للمجتمع العريب اليايف ،وفش عنده كتري إمكانيات وال رؤيا
واضحة ايل تقدر تساعد الشبيبة انها تتقدم ،أو لتقليل نسبة العنف».
السيايس الخطري الذي تلعبه بعض هذه األطر واملشاريع ،مثل
من املهم هنا اإلشارة إىل الدور
ّ
مرشوع «مدينة بال عنف» ،الذي يحمل يف طيّاته أبعادا ً خطرية مثل التجنيد للخدمة املدنيّة .يؤ ّكد

املختصون الذين قابلناهم َّ
أن بعض هذه املشاريع ال تهدف إىل مساعدة من يحتاج إىل مساعدة بقدر
ما ّ
سيايس له عالقة بأرسلة الشباب الفلسطينيّني وتشويه هويّتهم .يُسمّ ي
أن الهدف من ورائها
ّ
غسان مرشوع «مدينة بال عنف» بـ«عنف بال مدينة» مضيفاً« :أنا كغسان بشتغل بالعنف ،مش مالقي
وال مؤرش بخيل الشاب يبطل عنيف إذا راح عىل الخدمة املدنية أو الجيش».
تظهر دراسة «الشباب الفلسطينيون يف أرايض الـ - 48تصوّرات ومواقف واحتياجات» ّ
أن االهتمام
أداتي باألساس ،فهو متع ّلق إما يف «البجروت» أو
الحكومي بمسألة ساعات التطوّ ع هو اهتما ٌم
ّ

بمواضيع طبيعة مثل التطوع يف «نجمة داوود الحمراء» وغريها .كما تشري الدراسة إىل ّ
أن هناك
نقصا ً أساسيا ً عىل مستوى املضامني واملرجعيّات وليس دائما ً عىل مستوى البنى التحتيّة .ومن
الالفت كذلك التواجد الطاغي للفتيات يف هذه األ ُ
طر وغياب الذكور عنها.222

 221ناس أبحاث واستشارة .)2020( .االنخراط املجتمعي واملشاركة املدنية للشباب العرب يف إرسائيل.
ٌ
 222عنبتاوي ،خالد .)2021( .الشباب الفلسطينيّون يف أرايض الّ - 48
واحتياجات .جمعية بلدنا :حيفا .مستقى
تصورات ومواقف
من :الشَّباب الفلسطينيّون) (1).pdf (momken.org
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األُطر املجتمعيّة
تلعب األطر ا ُملجتمعيّة ،أو ما يُمكن تسميته بالجماعات الوسيطة ،دورا ً هامّ ا ً يف نهضة أي شعب،
ويمكن اعتبار وجود هذه األُطر أو غيابها ،وقوّتها أو ضعفها ،واحدا ً من املؤرشات األساسيّة لسالمة
ا ُملجتمعات .وتزداد أهميّة هذه الجماعات عند املجتمعات ا ُملستعمرة والتي ال تلعب دورا ً يف ّ
السلطة

الفلسطيني يف الداخل -إذ تبقى هذه الجماعات األداة األساسية للتأثري
الحاكمة –مثل املجتمع
ّ
كمجتمع ،ودونها يعود النّاس ليكونوا أفرادا ً عىل هامش املجتمع ا ُملهيمن ،أو املجتمع
عىل مصريها
ٍ

االستعماري يف حالة فلسطينيّي الداخل.

ٌ
الفلسطيني إىل وجود تراجع كبري
خاطفة عىل وضع الجماعات الوسيطة يف املجتمع
تُشري نظر ٌة
ّ
نجد ّ
أن املؤسسة اإلرسائيلية شدَّدت الخناق منذ االنتفاضة الثانية عىل الحراك الوطنيّة
لها .إذ ِ

واإلسالميّة .ترتافق هذه السياسة القمعيّة مع سياسة احتوائيّة عىل املستوى املدني .فمن ناحية
ً
ً
الفلسطيني وعائالتهم حول خطر االنضمام لهذه األطر
واضحة للشباب
رسالة
تش ّكل هذه املالحقة
ّ
الجامعة ،ومن ناحية أُخرى تحثّهم عىل النجاح الفردي بل وعىل الرتكيز فيه فقط ،وتحتفي من حني
آلخر باألشخاص الذين يختارون النّجاح الفرديّ عىل حساب املصلحة العامة ملجتمعهم وشعبهم
(لالستزادة يف «املدخل»).
عىل الجانب اآلخر ،تتحمل هذه املؤسسات جزءا ً من املسؤولية عىل الرتاجع الذي طرأ عىل دورها،
فهي فاعل أيضا ً وليست فقط مفعوال ً به .هذه املؤسسات هي مؤسسات فاعلة ،ومن املفرتض أن
تُثابر لتخطي التحديات وتقاتل عىل دورها يف تقديم الخدمات للمجتمع واملساهمة يف بنائه وقيادته.

لن نقوم هنا بعرض العوامل الذاتية للمؤسسات التي أدّت إىل تراجعها ّإل أننا نطرح بعضا ً من
التساؤالت من املهم اإلجابة عنها يف دراسات مستقبلية .مثالً ،نجد تراجعا ً ملحوظا ً عىل مستوى
العمل التنظيمي يف البلدات وباألخص عقب تشكيل القائمة املشرتكة الذي أثّر سلبيا ً عىل عامل
التنافسيّة بينها .أما عىل مستوى املؤسسات الدينية ،فقد شهدت فرتة التسعينيات وبداية األلفية
ازدهارا ً للمساجد واللتفات شباب الحارات حولها ،فما هو سبب الرتاجع يف السنوات األخرية ،هل
هي أسباب ذاتية أم خارجية .وأما عىل مستوى املجتمع املدني ،فيشري بعض من قابلناهم ّ
أن بعض
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األ ُ
طر التي لم يرتاجع دورها يف البلدات أصبحت تقترص عىل فئات معيّنة من الشباب ،وال تصل
للشباب األكثر احتياجا ً لها .يقول سميح« :وعاألغلب املجتمع املدين للناس ايل وضعها منيح .الجمعيات
لوالد الذوات املوجودة عنا ،والشباب ايل بتطوع وااللتزام الذايت [ ]..نفس االوالد يف جمعية بلدنا همي نفسهم يف
جمعية امانينا نفسهم يف املتناس والقيادة الشابة».
وممّ ا يؤ ّكد عىل الدّور املتواضع الذي تلعبه هذه املؤسسات يف حياة الشباب ،هو حجم انضمامهم إىل
هذه األطر الشبابية ،إذ تظهر دراسة «الشباب الفلسطينيون يف أرايض الـ - 48تصوّرات ومواقف
واحتياجات» ّ
سيايس أو
أن حوايل  74%من الشباب الفلسطيني يف الداخل ال ينتمون ألي إطار
ٍّ
ديني أو ّ
طلبي:
ريايضٍّ أو
ّ
جدول ( - )7نسبة انخراط الشباب الفلسطينيني يف الداخل
يف األطر الشبابية املختلفة

223

ومما تشري إليه الدراسة ّ
أن الشباب أكثر استعدادا ً للتأطر يف حراك مستقل ومدني يتناول عادة
 223املصدر السابق.
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قضية محليّة عينية غري مرتبطة بشكل مبارش باألفق القطري والسيايس العام ،مما يؤ ّكد عىل تراجع
وتهالك املركز السيايس لفلسطينيي الداخل.224
للمؤسسات دور هام ليس فقط عىل مستوى أنّها تُش ّكل إطارا ً للشباب يقضون فيه وقتهم بأمور
إيجابيّة ،بل ألنها تعترب مؤسسات إلنتاج معاني االنتماء الوطني والقيم الدينية واألخالقية .تلعب
هذه القيم واألخالقيات دورا ً يف بناء شخصيات الشباب وتفريقهم بني ما هو أخالقي وغري أخالقي،
وبني ما يجب أن يقوموا به وبني ما يجب أن يتجنبوه.
أن هذه القيم قد ال تمنع من االنحدار لعالم الجريمة يف بعض األحيانّ ،إل ّ
نجد هنا ّ
أن النشوء
عليها يبقي نوعا ً من الوازع األخالقي الذي قد يردع من بعض املمارسات او يُش ّكل عامالً مساعدا ً
للخروج من هذا العالم يف بعض األحيان .يقول بعض ممن قابلناهم من النّاجني من عالم العنف
والجريمة أن القيم الدينية منعتهم من بعض املمارسات يف عالم الجريمة .يقول رساج مثالً ،وهو

تاجر مخدرات سابق ،أنّه لم يتعامل مع قروض السوق السوداء بسبب حرمتها« :أنا مش بني آدم
بصيل ،بس بضل يف مخافة ،أنا مش د ّين بس بتضل مخافة األشياء ايل كربنا عليها ،إمي بتصيل برضو» .وورد ذلك
ً
أيضا عىل لسان رامز ،إذ ادعى إنّه رغم تو ّرطه يف عالم الجريمة والعنف بشكل مبارش وعىل مدار

سنوات ،فإنّه لم يعتش منه قط ،إذ يؤكد «بكلش مال حرام».

ومن املهم هنا اإلشارة إىل ّ
أن ربط االنتماء والتثقيف الوطني بقضية العنف والجريمة يؤ ّكد عليه
بعض املهنيّني الذين قابلناهم .بمعنى ّ
السيايس
أن أهميّة الهويّة وبنائها ليست عىل مستوى الشعار
ّ
املهني إن صح التعبري.
فقط بل أيضا ً عىل املستوى
ّ
تقول الرتبوية أسمهان حول الدور الذي يلعبه االنتماء الوطني« :صار عنا انتامء فردي أو لعيلة معينة،
بطل انتامء للبلد أو للهو ّية الفلسطين ّية ،فإذا بتحس انتامء لبلدك أو لحدا انت صعب تروح تقتل حدا بتنتميله،

فبطل يف عنا ايش جامع» .كما يحدثنا ضياء وهو ملدرسة تكنولوجية حول أربع عوامل يراها األهم يف

شخصية الشاب هي املايض واملستقبل والقيم والبيئة .يقول« :احنا منحيك ع شخصية .يف شخصية مستقرة
وشخصية مش مستقرة .ملا بدك تريب ابنك انت .احنا هون عنا بوصلة كيف نتعامل مع الولد .مايض مستقبل قيم
 224املصدر السابق.
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وبيئة .املايض انك تربط الولد مع ماضيه من محل فخر .هاد بعطي كثري قوة داخلية .املستقبل انه الولد مبرحلة
معينة يصري بده يكون هيك هيك .بدون املايض بكون يف فجوة يف شخصيته .يشوف حاله باملستقبل ناجح .تعطيه
أفق .باالضافة للقيم .والبيئة اليل هو فيها .بيئة تشعره بدفئ وببيتية .الحيز اليل قاعد فيه اله تأثري كبري .غياب
الفخر بخليه يتدهور .بكون عنده فجوة .احنا بعمرهم ما حكوا عنا ملا كنا طالب باملدرسة عن هاد املوضوع».
يعقِ د بعض من قابلناهم مقارنة بني الشباب العرب واليهود .إذ تقوم املؤسسة اإلرسائيلية بعمليّة
تثقيفية متواصلة تربط الطالب اليهودي منذ املرحلة االبتدائية بهويته ومجتمعه وتاريخه ولغته
رموز يتماهى معها ويحب أن يقتدي بها .يضاف إىل ذلك ّ
أن الشاب اليهودي ،وبعد
وتقوم بإنتاج
ٍ
االنتهاء من املرحلة الثانوية ،يبدأ الخدمة العسكريّة والتي تعيد إنتاج هويّته وتعطيه إطارا ً يمارس
ً
من خالله تلك الهويّة .باإلضافة لذلك ،يش ّكل جيش االحتالل
وسيلة لتفريغ عنف املجتمع اإلرسائييل ّ
نحو الخارج ،وبالتحديد أبناء الطبقات اليهودية األضعف اقتصاديّا ً الذين غالبا ً ما ينضمون

للوحدات القتالية.
أما بخصوص املؤسسات الخاصة التي تقدّم دورات للطالب وما شابه ،وقد انترشت هذه األخرية
كثريا ً يف السنوات األخرية ،فهي ليست متاحة للجميع ،فطبيعة هذه املؤسسات تُبنى عىل الربحية
وبالتايل ال يمكن أن تتوفر هذه الخدمات ملعظم العائالت يف املجتمع العربي ،مما يزيد الفجوة بني
الطبقات فيه .يقول داوود ،وهو تاجر مخدرات سابق من عكا« ،األشياء ايل كانت ناقصيتنا ،ممكن تلهيه
بإيش ثاين ،نوادي ،محالت نقعد ،مش منطق ابني عمره  15سنة فش وين يقعد غري بقهوة .العامل ايل معاهن
مصاري بقدرو يبعثوا والدهن عىل دورات ودورس إنجليزي» .يؤكد معتصم ،وهو ناج من حارة موبوءة
بالجريمة من النارصة« :بجييل كنا نروح باملدرسة ،بالبيت ،غري ايل أهله مقتدرين وبقدره يفوتوه دورات .أو
يروحوا مشاوير أو يطلعوا مع أهلهن عىل الوعر ،إحنا مكنش عنا هاد اإليش ،كنا نالقي حالنا بالحارة .هاد الفراغ
ايل بولّد كل العنف» .يقول باسل ،وهو شاب يتاجر باملخدرات من عكا ،ويتقن إحدى الفنون القتالية:
«كنت حابب أسافر أمترن قتال بنادي ،بس وين هاي زمان ،ومكنش يف مصاري ،وال كيف أطلع».
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يف هذا الفصل ،نُس ِّلط الضو َء عىل الدّور املركزيّ الذي تتحمله أجهزة األمن اإلرسائيليّة ،وعىل رأسها
الفلسطيني يف الداخل .يستن ُد هذا الفصل
جهاز الرشطة ،يف انتشار العنف والجريمة يف املجتمع
ّ
إىل املقابالت التي أجريناها وا ّلتي أشارت إىل األدوار التي تلعبها أجهز ُة األمن اإلرسائيليّة ،باإلضافة

ملجموعة من التقارير ا ّلتي صدرت عن جهات رسميّة وأخرى غري رسمية ،تؤ ّكد املقوالت األساسية
الواردة يف املقابالت.
بعد أن عرضنا العوامل األساسية لجذب الشباب لعالم العنف والجريمة ،وهي السعي نحو املكانة
واملردود املاديّ وانعدام األمان .يأتي هذا الفصل والفصل الذي سبقه لعرض العوامل التي يفرتض
أن تُ َش ِّكل عامالً مانعا ً أو رادعا ً للشباب عن عالم الجريمة .فما هو الدّور الذي تلعبه الرشطة
ّ
خاص بني فئة
وبشكل
الفلسطيني يف الداخل،
اإلرسائيليّة بما يتعلق بالعنف والجريمة يف املجتمع
ٍ
ّ
الشباب؟ هذا ما نحاول اإلجابة عليه يف هذا الفصل.
وفلسطينيي الداخل هي عالقة عدائيّة ،إذ ّ
ما من شكٍ َّ
إن املوقف
أن العالقة بني الرشطة اإلرسائيليّة
ّ
األسايس لفلسطينيّي الداخل من الرشطة هو موقف ّ
الشك وعدم الثقة .يعود ذلك للدور الذي قامت،

وتقوم به الرشطة اإلرسائيلية من تطبيق سياسات استعماريّة عنرصيّة ،باعتبارها ذراعا ً أمنيّا ً
للنظام ،مؤتمنا ً عىل الضبط والسيطرة ،بالتايل ّ
فإن أي قراءة لدور الرشطة خارج هذا اإلطار هي

قراءة منقوصة.
تشري معطيات الدراسة ا ُملستخرجة من األدبيات واملقابالت إىل أنَّه باإلمكان تقسي ُم دور الرشطة
اإلرسائيليّة بما يتع ّلق بالعنف والجريمة لدى الفلسطينيّني يف الداخل ،إىل ثالثة محاور أساسيّة،
نعر ُ
العدائي للرشطة من خالل عرض
ضها يف ثالثة أجزا ٍء مُتفرقة .يف الجزء األوّل ،نشري إىل الدور
ّ
ِ
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الفلسطيني يف الداخل،
األهداف األساسيّة التي أ ُ ِّسس جها ُز الرشطة اإلرسائيليّة عليها يف املجتمع
ّ
والدّور الذي مارسته منذ سنوات الحكم العسكريّ حتى يومنا هذا.
ُ
ٍ
معطيات حول «تقاعس» الرشطة يف مواجهة الجريمة ،ومساهمتها
نستعرض
يف الجزء الثاني
ً
الفلسطيني حول دور
نتيجة لذلك يف تفيش ظاهرة العنف والجريمة .نبدأ باستعراض آراء املجتمع
ّ

ٍ
معلومات إحصائي ًّة حول نسب كشف الرشطة عن الجناة واملجرمني،
الرشطة ،ومن ث ّم نستعرض
ومن ث ّم ننتقل لعرض أشكال وانعكاسات التقصري ودوره املبارش وغري املبارش يف ازدياد العنف
والجريمة يف املجتمع.
ويف الجزء الثالث واألخري ،نُشري إىل الدور املتواطئ ألجهزة األمن اإلرسائيليّة مع عالم الجريمة.
أشكال لفرضية التواطؤ :منح حصانة من العقاب للمتعاونني من املجرمني ،ووجود
نفحص ثالثة
ٍ
أفراد يف الرشطة من املتعاونني مع منظمات الجريمة ،وأخريا ً ّ
غض الطرف عن بيع املخدرات
ّ
للفلسطيني.
ّ
العدائي للرشطة
الجزء األول :الدور
ً
بداية من فهم
من أجل فهم الدور الذي تلعبه الرشطة اإلرسائيليّة يف قضية العنف والجريمة ،ال بُ ّد
بشكل عامّ ،إذ َّ
إن عمل الرشطة
الدور األوسع الذي تلعبه الرشطة بما يتع ّلق بفلسطينيي الداخل
ٍ
منفصل عن أدائِها العا ّم ودورها الذي تمارسه أمام فلسطينيّي الداخل.
يف موضوع الجريمة غري
ٍ
ينقسم هذا الجزء إىل أربعة محاور .يف املحور األول ،نتط ّرق إىل الغايات التأسيسيّة واألهداف التي
تعمل بإطارها الرشطة اإلرسائيلية ،بصفتها الوريث ملنظومة الحكم العسكريّ الذي ُف ِر َ
ض عىل
فلسطينيّي الداخل يف العقدين اللذين تليا النكبة عام  ،1948واملؤتمن عىل إنفاذ الضبط والسيطرة

عليهم.
التاريخي يف القمع والضبط
ونعرض يف املحور الثاني ،دالئل استمرار الرشطة بااللتزام بدورها
ّ
وتسهيل هدم البيوت ومصادرة األرايض .أما املحور الثالث فيرت ّكز حول التصوّرات العنرصيّة
198
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ً
ّ
ثقافة عنيفة.
خاص ًة تلك املتعلقة بالعنرصيّة تجاه الثقافة العربيّة باعتبارها
للرشطة ورجالها،
ُ
ونعر ُ
الرشطة اإلرسائيليّة ضوءا ً أخرضَ لرجالها إلطالق النّار عىل
ض يف املحور األخري كيف تُعطي
ِ
الفلسطينيّني دون حساب ،إذ تُ َش ِّكل الطريقة التي تتعامل بها الرشطة اإلرسائيلية مع اعتداءات
أفرادها عىل الفلسطينيّني وممارسة العنف ضدّهم شاهدا ً آخر عىل االستخفاف بحياة الفلسطينيّني

يف الداخل وعدم اكرتاثها لها.

الفلسطيني يف الداخل
خليفة الحكم العسكريّ  :تأسيس الرشطة يف املجتمع
ّ
الفلسطيني ،فرضت
مع انتهاء حرب عام  1948وتأسيس دولة إرسائيل عىل أنقاض الشعب
ّ
الحكومة اإلرسائيلية حكما ً عسكريّا ً عىل فلسطينيّي الداخل .ورغم أملها بفرصة الستكمال تهجري
من تبقى من فلسطينيني داخل حدود دولتها حديثة النشوء (كما استعرضنا يف «املدخل»)ّ ،إل أنها
لم تنجح بذلك .وبعد أن ُس َّن قانون املواطنة عام  ،1952تر ّكز التخطيط اإلرسائييلّ ،ال عىل طرد
الفلسطينيني ،وإنما عىل كيفية ضبطهم والسيطرة عليهم كي ال يُش ّكلوا «خطراً» عىل إرسائيل.225
تساعدنا أول خ ّ
طة إرسائيليّة متكاملة للسيطرة عىل الفلسطينيني والتي أعِ دَّت عام ( 1958وضعها
جهاز املخابرات «الشني بيت» ،ومكتب مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربيّة والقسم العربي
يف الهستدروت) عىل رسم مالمح السياسات األساسية تجاههم .تعطي الخطة املسائ َل األمني َّة
ٍ
اعتبارات أُخرى ،وتتمركز حول الضبط والسيطرة من خالل (أ) إقامة مجموعة
أولوي ًّة عىل أي

من املتعاونني عىل املستوى املحيلّ( .ب) تقسيم الفلسطينيّني جغرافيّا ً ومنع خلق امتدادٍ جغرايف ّ
جيش ً
ٍ
كمجموعات إثنية
وشطة ومستوطنات (ت) التعامل مع العرب
من خالل إقامة معسكرات ٍ
ٍ
كمجموعة قومي ٍّة واحدة (ث) التبعية االقتصاديّة ا ُملطلقة للدولة والهستدروت (ه) إقامة
وليس
مجالس محليّة إلذكاء الخصومات بني الحموالت عىل الحكم املحيل ّ.226
ُ
صالحيات الجيش يف
مع انتهاء فرتة الحكم العسكريّ  ،أ ُ ِّسس جهاز الرشطة عند العرب ونُقِ لت له
 225السعدي ،أحمد .)2020( .الرقابة الشاملة( .ترجمة :الحارث محمد النبهان) .الدوحة :املركز العربي لدراسة لألبحاث ودراسة
السياسات.
 226املصدر السابق.
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الضبط .فعند تأسيس هذا الجهاز أخذ عىل عاتقه مهمتني أساسيتني ،األوىل هي قمع أي شكل من
أشكال االحتجاجات عىل سياسات النظام اإلرسائييلّ ،والثانية هي تعزيز العمل للحفاظ عىل البنية
الجيوسياسية اإلثنية يف إرسائيل (مثل اإلرشاف عىل هدم املنازل ومصادرة األرايض وغريها).227
ٌ
ُ
جلسة يف مكتب وزير األمن اإلرسائييل يف  27شباط  ،1966عُ قِ دت يف إطار مداوالت
تكشف
إذ
ُ
ٍ
مستندات ُ
صنِّفت «رسيّة للغاية» وقتها،
توثيقها يف
التحضري النتهاء حقبة الحكم العسكريّ  ،وتم
وجرى الكشف عنها من قبل مركز األبحاث «عكيفوت» ،أنّه تم اعتبار جهاز الرشطة بديالً عن
األمني ،وذلك من أجل خدمة املصالح السياسيّة
الجيش والنظام العسكريّ ومؤتمنا ً عىل الضبط
ّ

ُ
تكليف الرشطة بمسؤولية تنفيذ إجراءات أنظمة الطوارئ يف مجمل
والجيوسياسيّة للحكومة .ت َّم
املجاالت ،مثل أوامر التقييد الشخصيّة ،وإغالق وحصار مناطق وغريها .وجرى تفويضها بتفعيل
أنظمة الطوارئ ومساعدة «دائرة أرايض إرسائيل» يف الحفاظ عىل األرض وتنفيذ أوامر الهدم.228
وأق ّرت تلك الجلسة شك َل التعاون الوثيق بني الجيش والرشطةُ ،
وش ِّكل نوعان من اللجان التنسيقيّة
بني الرشطة والجيش والـ»شاباك» ومكتب مستشار الحكومة لشؤون العرب؛ لجا ٌن استشاريّة
تتخذ القرارات الحاسمة بما يتعلق بأنظمة الطوارئ ،ولجان مناطقيّة وظيفتها ،بحسب ما جاء
يف بروتوكول الجلسة« ،تبادل كامل للمعلومات وتنسيق اإلجراءات وعمل األطراف يف كل األمور املدن ّية ذات
اإلسقاطات األمنية يف كل ما يتعلق بالوسط العر ّيب ،عىل املستوى املناطقي ،والعكس صحيح  -يف كل األمور األمن ّية
ٍ
إسقاطات عا ّمة».229
املتعلقة بالوسط العر ّيب والتي تحمل

قم ٌع مستمر ،دور الرشطة الراهن
مارست ُ
الشطة الدو َر االستعماريَّ املوكل إليها بك ِّل رصامة؛ أرشفت عىل مجمل السياسات
ِ
مظاهرات «يوم األرض» عام 1976
االستعماريّة مثل مصادرة األرايض وهدم البيوت ،وقمعت
 227بشارة ،سهاد« .)01.10.2020( .أكتوبر  :2000املوروث االستعماريّ للرشطة اإلرسائيلية وحياة الفلسطيني» .عرب .48
مستقاة من :أكتوبر  2000:املوروث االستعماري للرشطة اإلرسائيلية وحياة الفلسطيني | مقاالت وآراء | عرب)48 (arab48.com
 228املصدر السابق.
 229املصدر السابق.
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التي خرج فيها فلسطينيو الداخل لالحتجاج عىل سياسة مصادرة األرايض ،وارتقى خاللها ستة
شهداء برصاص الرشطة ،وقمعت نشاط الفلسطينيّني يف أحداث ال ّروحة عام  ،1998كما واجهت
الحي وقتلت منهم ثالثة
ا ُملشاركني يف مظاهرات انتفاضة القدس واألقىص عام  2000بالرصاص
ّ
عرش شاباً.

ٍ
تاريخي
حدث
السيايس لفلسطينيّي الداخل بمثابة
ال يمكن اعتبار قمع الرشطة اإلرسائيليّة للنشاط
ّ
ٍّ
ُ
ٍ
سياسة بنيوية مستمرة حتّى يومنا هذا .وبالرغم من اعرتاف لجنة
الحديث عن
وحسب ،بل يجري
أور ّ
بأن تعامل الرشطة مع فلسطينيّي الداخل هو تعام ٌل عدائي وبالتايل توصيتها بأهميّة ردم
فجوة الثقة بينهمّ ،إل أنّها استم ّرت بتعاملها العدائي.
عىل مستوى مصادرة األرايض وهدم البيوتّ ،
فإن الرشطة ما زالت تلعب الدور املركزيّ يف ذلك،
يكفي أن نذ ُك َر يف هذا السياق َّ
حكومي عام
بقرار
أن وحد َة «يوآف» التابعة للرشطة (والتي أُقيمت
ٍّ
ٍ
ّ
خاصة هدفها الواضح دعم هدم املنازل وتهجري القرى الفلسطينيّة يف النقب)
 ،2011كوحد ٍة
هدمت يف النقب عام  2018وحده  2775منزال ً.230

ويف إطار مواجهة الهبة الشعبيّة يف أيّار ( 2021يف أعقاب أحداث الشيخ جراح وباب العامود
ُ
الرشطة بمختلف وسائل القمع العنيفة
واملسجد األقىص ،ومن ث ّم العدوان عىل غ ّزة) ،قمعت
ِ
املظاهرات التي خرجت يف مدن وبلدات الداخل ،وقتلت برصاصها الشابَ محمد كيوان من أ ّم
الفحم ،عدا عن عرشات الفلسطينيّني الذين ارتقوا شهداء برصاص جيش أو رشطة االحتالل يف
ّ
ِ
مئات اإلصابات يف صفوف املتظاهرين ،بعضهم أُصيب
الضفة والقدس وغ ّزة .كما أنّها أوقعت
َ
ٍ
ٍ
واسعة شملت أكث َر من ثالثة آالف
اعتقاالت
حملة
يف األجزاء العلويّة من أجسادهم ،وكذلك شنّت

معتقل يف تلك الفرتة ،وذلك بهدف إخماد االحتجاجات ومنع امتداد الهبّة الشعبيّة ،من خالل
ترهيب من شاركوا فيها .بالتوازي مع ذلك ،أطلقت الرشطة رساح قتلة الشهيد موىس حسونة (وهم
مستوطنون يهود يسكنون مدينة اللد) ،وأغلقت النيابة العامّ ة اإلرسائيليّة َ
ملف التحقيق معهم.231
 230ابو عايش ،رأفت« .)21.09.2019( .وحدة «يوآف» ..ذراع إرسائيل الفعال يف النقب» .عرب  .48مستقى من :وحدة“ يوآف ”..ذراع
إرسائيل الفعال يف النقب | محليات | عرب) 48 (arab48.com
 231عرب « .)21.10.2021( .48إغالق ملف التحقيق يف استشهاد موىس حسونة» .مستقى منhttps://bit.ly/3ruJahb :
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ُ
َ
شقيق الشهيد حسونة لخمسة أشهر ،وأفادت عائلته أنّه تع ّرض خاللها
الرشطة
كذلك اعتقلت
للتعذيب والتنكيل.232
تُشري تقارير حقوقيّة رصدت أحداث الهبّة الشعبيّة إىل ّ
أن الرشطة شنّت حملة اعتقاالت جماعيّة
وتعسفيّة خالل املظاهرات وبعدها .كما يُشري تقرير مؤسسة «عدالة» الحقوقيّة إىل تع ّرض بعض
من املعتقلني للتعذيب يف بعض مركز االعتقال ،مثل مركز املسكوبية يف النارصة .233ويف اإلطار ذاته،
َ
الرشطة اإلرسائيلي َّة بارتكاب «مجموعة
أصدرت منظمة العفو الدوليّة «أمنستي» تقريرا ً اتهمت فيه
من االنتهاكات ضدّ الفلسطين ّيني يف إرسائيل والقدس الرشق ّية املحتلة ،ذلك أنها ش ّنت حمل ًة قمعي ًة متييزي ًة
ٍ
اعتقاالت جامعي ٍة واسع ٍة ،واستعامل القوة غري القانونية ضد متظاهرين سلميني ،وإخضاع املحتجزين
اشتملت عىل
للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة» .كما تط ّرق تقرير املنظمة إىل الحماية التي ّ
توفرها الرشطة
للمستوطنني الذين يعتدون عىل الفلسطينيني يف الداخل ،إذ يقول« :الرشطة اإلرسائيل ّية تقاعست عن
حامية الفلسطين ّيني من حملة الجنسية اإلرسائيل ّية يف إرسائيل من الهجامت املُتعمدة التي تشنها ضدهم جامعات
اليهود املتعصبني املسلحة ،وذلك حتى عندما أُع ِلن عن تلك الخطط مسبقاً ،وكانت الرشطة عىل علم بها ،أو كان
ينبغي لها أن تعلم بأمرها».234
ً
فظاظة يف األعوام  2020-2021هو تعامل ُشطة أ ّم
ولع ّل واحدا ً من أكثر أشكال تعامل الرشطة
الفحم مع الحراك ّ
عبي الذي خرج للشارع احتجاجا ً عىل انتشار العنف والجريمة ،إذ قمعته
الش ّ
الرشطة بالغاز املسيل للدموع واملياه العادمة واالعتقاالت واالعتداءات الجسديّة ،بما يف ذلك االعتداء
عىل رئيس البلديّة سمري محاميد وعضو الكنيست يوسف جبارين.235

232
233
234
235
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عرب « .)18.10.2021( .48اللد :اإلفراج عن الشاب أيوب شقيق الشهيد موىس حسونة» .مستقى منhttps://bit. :
ly/3rz3IFa
مركز عدالة ( .)07.06.2021تعذيب وتنكيل يف محطة الرشطة املسكوبية يف النارصة مطلع الهبة .مستقى منhttps://bit. :
ly/3EoNF0b
منظمة العفو الدولية« .)24.06.2021( .الرشطة اإلرسائيلية استهدفت الفلسطينيني باعتقاالت تمييزية وتعذيب واستعمال قوة غري
قانونية» .مستقى منhttps://bit.ly/3Dnok5E :
عرب « .)10.03.2021( .48شكوى رسمية ضد قوات الرشطة املعتدية عىل املتظاهرين يف أم الفحم»https://bit. .
ly/3dh8qz1
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«ماحش» :ضوء أخرض للرشطة لقتل الفلسطينيّني
ُ
منظومة األمن اإلرسائيليّة مع فلسطينيّي الداخل
تجل آخر للعالقة العدائيّة التي تتعامل بها
يف ٍ
نجد ّ
أن الرشطة اإلرسائيليّة تعطي ضوءا ً أخرض لرجالها إلطالق النّار عىل الفلسطينيّني دون
ِ
حساب .تُش ّكل الطريقة التي تتعامل بها الرشطة اإلرسائيليّة مع اعتداءات أفرادِ ها عىل الفلسطينيّني
ِ
وممارسة العنف ضدَّهم شاهدا ً آخر عىل االستخفاف بحياتهم وعدم اكرتاثها لها .فقد ُقتِل عىل يد
قوّات األمن اإلرسائيلية عىل مدار العقدين األخريين ،يف حوادث ال تحمل طابعا ً سياسيّاً ،أكثر من 50
شابا ً فلسطينيّا ً من الداخل دون تقديم أيّ من رجال األمن املتورطني بذلك للمحاكمة.236

ومن األمثلة البارزة عىل ذلك ،إرصا ُر النيابة العامّ ة عىل عدم تقديم الئحة اتهام ِّ
بحق قتلة الشهيد خري
حمدان الذي ُوثّق قتلُه عىل يد أفراد الرشطة بد ٍّم بارد بكامريات املراقبة ،وذلك يف كفر كنا عام 2014
رشطي الرصاص بجانب بيته
 .237كذلك األمر بالنسبة لقاتل الشهيد منري عنبتاوي الذي أطلق عليه
ٌّ
حي وادي النسناس يف حيفا عام  .238 2021يف مثل هذه الحاالت ،يتم التحقيق مع رجال الرشطة
يف ّ
من خالل وحدة «ماحاش»-وحدة التحقيق مع أفراد الرشطة ،والتي ال تكشف عن إجراءات التحقيق
رسيّة ،وبالتايل يتم التغطية عىل رجال الرشطة وحمايتهم من العقاب.
وتُبقي مواده ّ
ولع ّل تعامل الرشطة يف حادثة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان ،يُظهر بعضا ً مما يحدُث يف أروقة
ُ
قوات الرشطة
هذا الجهاز عندما يكون الضحية فلسطينيّاً .ففي  18كانون الثاني  ،2017داهمت
ٍ
بيوت منها ،منها بيت الشهيد أبو القيعان.
اإلرسائيليّة قرية أم الحريان يف النقب قاصد ًة هدم

بالتزامن مع دخول الرشطة للقرية دخل الشهي ُد أبو القيعان سيارته ،ثم فوجىء بإطالق عنارص
ٍ
برسعة وإصابته ألحد رجال الرشطة أدّت
الرشطة الرصاص عليه ،مما أدّى إىل تدهور سيارت ِِه
 236يعتمد هذا الرقم عىل تقارير صحفية ،إذ ّ
إن «ماحاش» ال تقدّم معلومات كافية حول الفلسطينيني الذين قتلوا عىل يد رجال الرشطة
وحول سري التحقيق يف طريقة القتل .يمكن مراجعة :موقع العساس« .)06.07.2019( .جرائم الرشطة اإلرسائيلية ض ّد فلسطينيّي
الداخل» .مستقاة من ،https://alassas.net/4125/ :و مركز مساواة «قتل املدنيني من قبل الرشطة اإلرسائيليّة» .مستقاة
من :قتل املدنيني من قبل الرشطة اإلرسائيلية  -مركز مساواة لحقوق املواطنني العرب يف إرسائيل) (mossawa.org
 237حسن ،زكريا .)08.07.2020( .عائلة الشهيد خري الدين حمدان :لن يهدأ لنا بال حتى مقاضاة الرشطي القاتل .عرب .48
مستقى من :عائلة الشهيد خري الدين حمدان :لن يهدأ لنا بال حتى مقاضاة الرشطي القاتل | محليات | عرب) 48 (arab48.com
 238عرب  .)23.05.2021( .48جريمة قتل منري عنبتاوي« :ماحاش» يغلق امللف ّ
الرشطي القاتل .مستقى من :جريمة قتل منري
ويربئ
ّ
عنبتاوي“ :ماحاش ”يغلق امللف ويربّئ الرشطي ّالقاتل | محليات | عرب) 48 (arab48.com
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ملقتله .بعد ّ
توقف السيّارة أُخرج منها أبو القيعان ،وتُ ِرك ينزف عىل األرض حتى فارق الحياة.
مبارش ًة بعد الحادثة ،رصّ حت الناطقة بلسان الرشطة مرياف لبيدوت ّ
أن الحديث يدور عن «عملية
إرهابيّة»« :حادث عىل خلفية قومية ،عملية دهس بالضبط كام رأينا األسبوع املايض يف القدس .اإلرهايب دهس
انطلق بسيارته باتجاه الق ّوات ونفذ عملية دهس» .239كما قال رئيس الوزراء يف حينه بنيامني نتنياهو:

«هذه هي عملية الدهس الثانية التي نعيشها خالل أيام معدودة .نحن نحارب هذه الظاهرة الرببرية التي ترضب
يف إرسائيل ويف العامل» ،240وأثناء عملية دفن الرشطي ّرصح املفتّش العام للرشطة ّ
أن الحديث عن
«إرها ّيب ينتمي لتنظيم داعش» ،وأ ّكد أقواله وزي ُر األمن الداخيل ّ يف مقابلة تلفزيونيّة يف اليوم نفسه.241
الحقاً ،كشفت الفيديوهات التي التقطها صحافيون ونشطاء حرضوا يف القرية قبيل اقتحام الرشطة
األكاذيبَ التي ادعتها ،مما اضطرها للرتاجع عن روايتها ،واعرتفت ّ
أن ال عالقة للشهيد بـ«داعش».242
كما أظهر التقرير الطبّي ّ
أن أبو القيعان ن َ َزف ملدة  20-30دقيقة ،وأنّه كان باإلمكان إنقاذ حياته
243
لو ّ
َ
اإلسعاف األويل ّ له.
وفرت الرشطة
يضاف إىل ذلك ،التصورات العنرصيّة التي يحملها رجال الرشطة اإلرسائيليّة جانبا ً آخر من جوانب
ّ
بحق العرب
دورها االستعماريّ  .وال نقصد هنا التصورات والترصيحات العنرصيّة (الكثرية)
نقص ُد تحديدا ً
التص ِ
بشكل عامّ ،بل ِ
ُّ
ّ
يخص العنف
ورات العنرصي َّة حولهم فيما
والفلسطينيّني
ٍ
ٌ
ترصيحات علنيّة لضباط يسعون لتربير تقصريهم وتواطؤ
حني إىل آخر
والجريمة .إذ تصد ُر من ٍ
ً
ثقافة «عنيفة».244
مؤسستهم مع الجريمة ،من خالل اتهام الثقافة العربيّة باعتبارها

تصدر هذه الترصيحات من ضباط يف رأس الهرم حتى أسفله .عام  ،2019قال وزير األمن الداخيل ّ
239
240
241
242
243
244
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واينت (« .)18.01.2017رشطي ُقتل يف عملية دهس خالل مواجهات يف النقب»( .بالعربية) .مستقى منhttps://bit. :
ly/3rwoOEh
يمكن مراجعة تغريدة بنيامني نتنياهو حول األمر هناhttps://bit.ly/3GeYPoQ :
فيشبان ،عينات« .)24.02.2020( .كم شخص مثل أبو القيعان ماتوا هكذا دون أن يسمع قصصهم أحد؟» .موقع «همكوم».
(بالعربية) .مستقى منhttps://bit.ly/31vb2qJ :
املصدر السابق.
هآرتس« .)20.01.2017( .أصيب السائق الذي نفذ الدهس من أم الحريان برصاصتني :يف صدره ويف رجله»( .بالعربية).
مستقى منhttps://bit.ly/31rVAeH :
ال نجد هنا حاجة لتفنيد هذا االدعاء إذ تكفي اإلشارة إىل مستوى العنف والجريمة املتدنّي يف الضفة والدول العربية املجاورة صاحبة
ذات الثقافة العربية.

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

محتويات

سماخلا لصفلا
يليئارسإلا ةــطرــشلا رود

ٍ
ٍ
متعلقة بمعالجة الرشطة للجريمة يف املجتمع
أسئلة
األسبق جلعاد إردان ،يف سياق إجابته عن
بحزنٍ  ،هو مجتمع جداً جداً -وألف مرة أخرى جداً-
ّ
الفلسطيني يف الداخل« :املجتمع العر ّيب ،وأنا أقول ذلك ُ
عنيف .هذا مرتبط بأنّه يف الثقافة هناك (عند العرب) يوجد العديد من الخالفات التي قد تنتهي هنا (عند اليهود)
ٌ
مرتبط بأن األ ّم ممكن أن تُعطي موافق ًة البنها
السكني أو يرفعون السالح .هذا
بشكوى قضائ ّية ،هناك يرفعون ّ

تخرج مع رجلٍ ال يروق للعائلة .هذه هي رموزهم الثقاف ّية ولن أسمح بأن يتم الهرب من هذا
بقتل أخت ِه ألنّها
ُ
245

النقاش».

ٍ
ٍ
ِ
مختصة بالعنف والجريمة يف الكنيست يف رشين الثاني  ،2020جدّد القائ ُم
لجنة
مداوالت
وخالل
َ
تحريضه العنرصيّ عىل الثقافة العربيّة ،إذ قال:
بأعمال املفتش العام للرشطة ،موطي كوهني،
ُ
«أتحدث عن العنف والجرمية ،وهي من مسؤولية صالحيات الرشطة .يوجد بالتأكيد أيضاً وزارات حكوم ّية ضالعة
باملوضوع ،لكن أيضاً يف املجتمع العر ّيب عليهم إعادة النظر وفحص املضامني الرتبو ّية والثقاف ّية».246

تؤثّر هذه النظرة العنرصيّة عىل محاربة الجريمة ،فتعامل الرشطة اإلرسائيليّة وقيادتها تتعامل مع
ٌ
مشكلة ثقافي ٌّة ،وبالتايل يُربّر االستهتار بحياة العرب بأيديولوجية
مشكلة العنف والجريمة عىل أنّها
عنرصية استرشاقية.
الجزء الثاني :تقاعس الرشطة سببا ً في تفاقم الجريمة
نستعرض يف هذا الجزء من الفصل تقصري وتقاعس الرشطة يف مواجهة الجريمة ،وانعكاسات
ذلك ودوره املبارش وغري املبارش يف تأجيج العنف وازدياد الجرائم .نبدأ باستعراض رأي املجتمع
ُ
ٍ
معلومات إحصائي ًّة حول نسب كشف الرشطة
نستعرض
الفلسطيني يف الداخل حول ذلك ،ومن ث ّم
ّ

عن الجُ ناة واملجرمني ،ومن ث ّم ننتق ُل لعرض أشكال وانعكاسات التقصري عىل ارتفاع معدالت
العنف والجريمة.
العربي بسبب الثقافة ،عودة :عنرصية»( .بالعربية)https://bit.ly/3Dp9JGX .
 245واينت« .)07.10.2019( .أردان :العنف يف املجتمع
ّ
 246عرب « .)09.11.2020( .48قائد الرشطة يتهم «الثقافة العربية» بالرتويج للعنف والجريمة» .مستقى منhttps://bit. :
ly/32MUmeD
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محتويات

إجما ٌع عىل دور الرشطة يف تأجيج العنف
ٌ
الفلسطيني يف الداخل عىل حقيقة ّ
مسؤولة
أن الرشطة اإلرسائيليّة
يجم ُع غالبية الناس يف املجتمع
ّ
ومقرص ٌة يف التعامل مع ملف العنف والجريمة .يربز ذلك اإلجما ُع عىل مستوى حديث الشارع
والتح ّركات الشعبيّة املستنكرة لدور الرشطة يف استفحال الجريمة ،وينعكس كذلك يف برامج التلفزة
ومقاالت الرأي ،وكذلك يف استطالعات الرأي التي تفحص اآلرا َء حول دور وأداء الرشطة .وكذلك عىل
مستوى القيادة السياسيّة ،إذ تُحمّ ل لجنة املتابعة العليا ،الجسم الذي يض ُّم كافة املركبات السياسيّة
َ
َ
ّ
مسؤولية
خاص،
بشكل
بشكل عامّ ،والرشطة
الحكومة اإلرسائيلي َّة
الفلسطيني يف الداخل،
للمجتمع
ٍ
ٍ
ّ
247

تفاقم العنف والجريمة.

نرى يف «مسح العنف» الصادر عن جمعية الجليل – الجمعية القطريّة العربيّة للبحوث والخدمات
الصحيّة ،عام  ،2019والذي استطلع آراء عيّنة من  2040أرس ًة من فلسطينيّي الداخلَّ ،
أن 87.7%
من املستطلعة آراؤهم أعربوا عن موافقتِهم عىل ّ
أن عدم اهتمام الحكومة اإلرسائيليّة بمكافحة
ظاهرة السالح هو سببُ انتشارها .كما وافق  82.9%مع مقولة ّ
أن تهاون الرشطة هو سببٌ يف
انتشار هذه الظاهرة .كذلك أيّد  83.4%من املستطلعة آراؤهم َّ
أن عدم اهتمام الحكومة هو سبب
لظاهرة الحماية املرشوطة « -الخاوة» (فرض اإلتاوات) ،وقال ّ 80.3%
َ
تهاون الرشطة هو
إن
سبب لتلك الظاهرة .أما بالنسبة النتشار منظمات اإلجرام ،فريى  84.1%من أفراد العينة ّ
أن عدم
اهتمام الحكومة هو سبب لذلك ،ويرى  79.4%من أفراد العينة ّ
َ
تهاون الرشطة هو سبب لتلك
أن
ب  80.3%من املستطلعة آراؤهم عن اتفاقهم مع مقولة «الرشطة تتأخر يف
الظاهرة .248كما ع ّ
الوصول ملكان الحادث» ،كما أعرب  71.6%عن عدم اتفاقهم مع مقولة َّ
أن «الرشطة تأخذ قضايا
العنف عىل محمل الجدّ» .249وأبدى  75.9%من املُستطلعة آراؤهم يف بحث «مسح العنف» لجمعية
الجليل عن موافقتهم بأن الدولة معنيّة بانتشار العنف يف البلدات الفلسطينيّة يف الداخل ،كما وافق
 247سما نيوز« .)31.08.2021( .املتابعة تدعو الحتجاجات تصاعدية« :الحكومة تتحمل مسؤولية استفحال الجريمة» .مستقى من:
https://bit.ly/3IiIjGf
 248شيخ محمد ،أحمد؛ ورزق  -مرجية ،سوسن؛ وخطيب ،محمد ( .)2019مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل .2018
جمعية الجليل وركاز .ص .417 .مستقاة من :ملخص مسح العنف املجتمعي)2018 - The Galilee Society (gal-soc.org
 249املصدر السابق :ص.449 ،
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 73.5%من املستطلعة آراؤهم عىل مقولة «الرشطة معنية بانتشار العنف».250
ُ
هذه األغلبية الواضحة ،تؤكدها أيضا ً
ُ
مؤسسة
املعطيات الصادرة عن «مؤرش األمن» الذي تنرشه
«مبادرات صندوق ابراهيم» ،إذ وفقا ً لذلك املؤرش ّ
فإن حوايل  13%فقط من فلسطينيي الداخل
راضون عن أداء الرشطة يف محاربة العنف والجريمة .251وأما عىل مستوى الشباب ،فقد أظهر بحث
جمعية «بلدنا» للعام  2021حول «تصوّرات ومواقف واحتياجات الشباب العرب» َّ
أن  75.6%من
الشباب بني الـ 14-24عاما ً من أعمارهم ،يتفقون مع املقولة ّ
ٍ
بدرجة ما عن
بأن «الرشطة مسؤولة
ّ
تفش الجريمة».252
أخرياً ،عند سؤال املستطلعني عن «الجهة األكثر تحمالً للمسؤولية يف مكافحة العنف» (مع إعطاء
إجابة واحد ٍة فقط) ،اعترب ّ 41.5%
ٍ
أن الرشطة هي الجهة صاحبة املسؤولية األكرب،
إمكانية تقديم
ري عن بقية اإلجابات .وإذا ما جمعنا اإلجابات التي ترى املسؤولية عىل أجهزة
وذلك
بفارق كب ٍ
ٍ
الدولة املختلفة (الرشطة والقضاء والحكومة وجهاز التعليم) نجد َّ
أن أكثر من  70%من أفراد
َ
َ
العينة يعتربون ّ
ِ
الدولة ومؤسساتِها وسياساتِها (انظروا الجدول
األساسية ملقا ٌة عىل
املسؤولية
أن
أدناه).253

250
251
252
253

شيخ محمد ،أحمد؛ ورزق  -مرجية ،سوسن؛ وخطيب ،محمد ( .)2019مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل .2018
جمعية الجليل وركاز .مستقاة من :ملخص مسح العنف املجتمعي) 2018 - The Galilee Society (gal-soc.org
ُ
األمن َّ
الش ّ
خيص والجماهرييّ  .2019مبادرات ابراهيم.
عيل ،نهاد؛ ولفني حني ،روت؛ ونجمي يوسف ،عال.)2020( .
مؤشِّ
ِ
האישי-הביטחון-מדדhttps://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/uploads/2020/06/من:
مستقاة
-2019.pdfוהקהילתי
ٌ
عنبتاوي ،خالد .)2021( .الشباب الفلسطينيّون يف أرايض الّ - 48
واحتياجات .جمعية بلدنا :حيفا .ص،
تصورات ومواقف
 .104مستقى من :الشَّباب الفلسطينيّون)(1).pdf (momken.org
شيخ محمد ،أحمد؛ ورزق  -مرجية ،سوسن؛ وخطيب ،محمد ( .)2019مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل .2018
جمعية الجليل وركاز .ص .448 ،مستقاة من :ملخص مسح العنف املجتمعي)2018 - The Galilee Society (gal-soc.org
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رسم بياني ( - )15نتائج استطالع للرأي حول
"الجهة األكثر تحمالً للمسؤولية يف مكافحة العنف"

رسم بياني ( - )15نتائج استطالع للرأي حول
تحمالً
األكثر تحمالً
مكافحة العنف»
للمسؤولية يف
األكثر
«الجهة
للمسؤولية يف
حول "الجهة
للرأي
استطالع
نتائج
مكافحة العنف"

45.00%

41.50%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
16.40%

13.60%
4.10%

2%

السلطات املحلية
األحزاب
العربية
والسياسيون
العرب

11.40%

15.00%
10.00%

6.10%

4.90%

لجنة املتابعة الدولة والحكومة
العليا

20.00%

5.00%
الرشطة

الجهاز القضائي
واملحاكم

املجتمع

جهاز الرتبية
والتعليم

0.00%

باألرقام :تقاعس الرشطة
يف مقابل الرأي السائد لدى الغالبية الساحقة من فلسطينيّي الداخل فيما يتعلق بدور الرشطة
الفلسطيني يف
وتقصريها باعتباره أه ّم عامل يف ارتفاع معدالت الجريمة والعنف ،يُتَه ُم املجتم ُع
ُّ
الداخل عاد ًة من قبل مؤسسات الدولة وشخوصها ،بأنّه «يُبالغ» يف لوم الرشطة ،ويتبنى «نظرية
ً
ً
املؤامرة» .إال ّ
واسعة من اإلحصائيات وا ُملعطيات الرسميّة ،والواردة يف تقارير مؤسسات
مجموعة
أن
الدولة نفسها ،كتقارير مراقب الدولة ،254ومركز أبحاث الكنيست حول أداء الرشطة ،255تؤكد ذلك
الرأي السائد حول دور الرشطة ،وتص ُل إىل نفس االستنتاج الذي وصل إليه الفلسطينيّون من قبل.
أي أن األرقام تؤكد ما يعرفه الفلسطينيون يف حاراتهم وما خربوه يف حياتهم اليوميّة وعاشوه
فقدان لألمان ولألرواح.
وعايشوه عيانا ً من
ٍ
 254مراقب الدولة .)2021( .تعامل رشطة إرسائيل مع حمل السالح غري القانوني وحاالت إطالق النار يف بلدات املجتمع العربي والبلدات
املختلطة .تقرير رقابة سنة71 ،ج( .بالعربية) .مستقاة منhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/ :
Documents/special/2018-Amlach/2018-amlach-100.pdf
 255يخيموفيتش-كوهني ،نوريت .)2021( .جنايات السالح  -معطيات وطرق تعامل ّ
السلطات .مركز أبحاث الكنيست .مستقاة من:
עבירות נשק בישראל  -נתונים והתמודדות הרשויות) (knesset.gov.il
ϵ
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أن محطات الرشطة الواقعة يف البلدات الفلسطينيّة يف الداخل ،والتي وضعت هدفا ً
ويُظهر التقرير ّ
الرشطة السنوية بتخفيض
نسبة
)16
لنفسها بتخفيض نسبرسم
بياني (الن ّ
أهداف.256
تحقيقيف ذلك
تنجح
ار-،لم
إطالق
حاالت إطالق النار للعام 2019

رسم بياني ( - )16نسبة تحقيق أهداف الرشطة السنوية بتخفيض
إطالق النار للعام
حاالت
بتخفيض
السنوية
نسبة تحقيق األهداف
2019
للعام
إطالق النار
حاالت
2019يف محطات الرشطة يف البلدات العربية

50%

0%
محطة كدما (املثلث
الجنوبي)

40%

0%
كفر قاسم

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

طمرة

مجد الكروم

0%

0%

النارصة

كفر كنا

ك2021
جرائم
 - )17نسبة
رسم بياني (
الرشطةفكإىل أن ّ
لعام ّ
ُ
رموز غالبية جرائم القتل يف
القتل بف
نجحت
رموزها
بيانات
املعطيات املعتمدة عىل
تشري

الفلسطيني
 2021القتل يف املجتمع
لعالم حاالت
القتلغالبية
جرائمرموز
فشلت بفك
املجتمع اإلرسائييل ّ (اليهودي) ،يف
ّ
حنيرموز
نسبة فك
 100%فقط
يف الداخل .خالل عام  ،2020أعلنت الرشطة أنّها نجحت يف فك رموز الجريمة يف 32%
90%

27%
 66%من
الفلسطيني ،يف مقابل نجاحها بفك الرموز يف
من حاالت القتل التي وقعت يف املجتمع
ّ
80%
70%
فك رموز
حاالت القتل يف املجتمع اإلرسائييل ّ (اليهودي) .أما يف العام  ،2021فقد أعلنت الرشطة عن
77%

60%

القتلة
الكشف عن
لم
فقط من حاالت القتل التي وقعت بني الفلسطينيّني ،يف مقابل فك رموز50%
الجريمة
23%
الجريمةيتميف
40%

تم الكشف عن القتلة

( 73%اليهود).257
يف  73%من حاالت القتل بني اإلرسائيليّني

30%
23%

20%
10%
0%

وحاالت إطالق النار يف بلدات املجتمع
إرسائيل
يهودمع حمل السالح غري القانوني قتىل عرب
 256مراقب الدولة .)2021( .تعامل رشطة قتىل
العربي والبلدات املختلطة .تقرير رقابة سنة71 ،ج .ص( .3 ،بالعربية) .مستقاة منhttps://www.mevaker.gov.il/sites/ :
DigitalLibrary/Documents/special/2018-Amlach/2018-amlach-100.pdf
 257هذه املعطيات معتمدة عىل متابعة صحيفة «هآرتس» لبيانات الرشطة التي تعلن فيها عن فك رموز الجريمة :براينر ،يهوشاع.
( .)01.01.2022قتل كل ثالثة أيام .هآرتس( .بالعربية) .مستقى من :רצח כל שלושה ימים  -חדשות  -הארץ) (haaretz.co.il
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رسم بياني ( - )17نسبة فك رموز جرائم القتل لعام 2021

رسم بياني ( - )17نسبة فك رموز جرائم القتل لعام 2021
نسبة فك رموز جرائم القتل لعالم 2021

100%
90%

27%
77%

لم يتم الكشف عن القتلة
تم الكشف عن القتلة

80%
70%
60%
50%
40%

73%

30%
23%

قتىل يهود

قتىل عرب

20%
10%
0%

ً
ً
مرتفعة إذا ما قورنت بالترصيحات
نسبة
تعترب هذه النسبة املنخفضة لفك رموز حاالت القتل،
الرسميّة التي صدرت عن الرشطة مؤخرا ً حول «جهودها» ملحاربة الجريمة .فخالل عامي 2020

اإلعالمي الذي تقول فيه إنّها «تعمل عىل محاربة
و ،2021ك ّررت الرشطة اإلرسائيليّة خطابها
ϭϬ

والضغط
الجريمة» ،وذلك عىل ضوء الضغوطات التي ش ّكلتها التظاهرات يف السنوات األخرية
اإلعالمي يشء ،والواقع
اإلعالمي املرافق لها .إال أن تلك النسبة ،23% ،تعني مر ًة أخرى أن الخطاب
ّ
العربي،
يشء آخر .يعرتف الضابط جمال حكروش ،املسؤول عن ملف الجريمة والعنف يف املجتمع
ّ
ّ
ري من هذه النسبة املنخفضة .بل يعترب ،يف مقابلة
أن نسبة فك رموز الجريمة كانت يف السابق أق ّل بكث ٍ
ٌ
نسبة جيّدة ،إذ يقول« :هذه النسبة جيّدة .يف املايض لم يكن شيئا ً كهذا»(!!) .258وال
صحافيّة ،أنّها
يمكننا لألسف االطالع عىل النسبة الدقيقة لحاالت الكشف عن املجرمني يف سنوات ما قبل 2019
ٍ
بمعطيات واضحة حول األمر .259ولع ّل واحد ًة من اإلشارات
بسبب إرصار الرشطة عىل عدم اإلدالء
عىل تلك النسبة القليلة هو عدد الحاالت التي تمت فيها إدانة القتلة بني األعوام  ،2011-2020بتهمة

 258واينت« .)30.08.2021( .طيبي« :منظمات الجريمة تنترص عىل الرشطة» .الضابط حكروش« :هذه دعاية هدفها الرضر»».
مستقاة منhttps://www.ynet.co.il/news/article/bjkthwcby#autoplay :
 259للمزيد ،راجع :زعبي ،حنني .)2017( .الجريمة يف املجتمع العربي :خروقات يف تعامل الرشطة( .بالعربية) .وتقارير مركز أبحاث الكنيست.
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ّ
والرتصد ،إذ وصلت  43حالة فقط من بني أكثر من  600حالة قتل.260
القتل عن سابق اإلرصار
تجدر هنا اإلشارة إىل ّ
أن هذه النسبة املنخفضة لحاالت كشف رموز القتل (أو ما يسمى بلغة الرشطة
«פיענוח») ،ال يعني ّ
أن امللف جاهز لتقديم الئحة اتهام للمحكمة ،فقد تكون هناك صعوبات من
َ
كشف تقرير قدمته النائب السابقة يف الكنيست حنني
ناحية األد ّلة وال يتم تقديم الئحة اتهام .وقد
زعبي عام  2017ملراقب الدولة عن «التغبيش» 261الذي تمارسه الرشطة بما يتع ّلق بهذه املعطيات،
حتّى ال تتم محاسبتها والكشف عن تقاعسها.262
ّ
الفلسطيني
الخاصة بنسب تقديم لوائح اتهام يف ملفات إطالق النّار يف املجتمع
كما تُشري املعطيات
ّ
يف الداخل إىل ّ
أن النّسبة هزيلة جدا ً وتكاد تكون غري موجودة .إذ ترتاوح نسبة تقديم لوائح اتهام يف
هذه الجناية الخطرية ما بني  5%- 2%بني سنوات  ،263 2014-2019مع العلم ّ
أن النسبة العامة
للملفات املفتوحة يف الرشطة التي تصل للوائح االتهام تبلغ .15%
جدول ( - )8امللفات التي فتحت حول حاالت إطالق النار يف محطات الرشطة
يف البلدات العربية واملختلطة
العام
نسبة تقديم الئحة اتهام من مجمل امللفات
املفتوحة بشبهة إطالق النار

2015 2014
4%

3%

2016

2017

2018

2019

2%

3%

3%

5%

إحدى الشواهد عىل تقاعس الرشطة يف محاربة الجريمة يف املجتمع الفلسطيني ،هو أنّها استطاعت
ف ّك رموز جميع الحاالت ا ّلتي ُقتِل فيها يهود يف البلدات الفلسطينيّة يف السنوات األخرية؛ ولع ّل
إحدى أبرز هذه الحاالت هو مقتل يهودي يف بلدة كفر قاسم يف عام  .2017إذ قامت أجهزة األمن
260
261
262
263

للمزيد ،راجع فصل «منهجية البحث».
زعبي ،حنني .)2017( .الجريمة يف املجتمع العربي :خروقات يف تعامل الرشطة( .بالعربية).
املصدر يف املالحظة السابقة.
مراقب الدولة .)2021( .تعامل رشطة إرسائيل مع حمل السالح غري القانوني وحاالت إطالق النار يف بلدات املجتمع العربي
والبلدات املختلطة .تقرير رقابة سنة71 ،ج .ص( .28 ،بالعربية) .مستقاة منhttps://www.mevaker.gov.il/sites/ :
DigitalLibrary/Documents/special/2018-Amlach/2018-amlach-100.pdf
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ٍ
ّ
موسعة لكشف رموز حالة القتل لتُعلِن الكشف
بعمليات
اإلرسائيليّة خالل أسبوع من مقتله
عن الجرائم والقبض عن متّهمني بالجريمة ،يف حني أنّها لم تفك أي واحدة من رموز  6جرائم
لفلسطينيني من أبناء كفرقاسم ُقتِلوا يف وقت سابق من نفس العام .264ويف السياق ذاته ،ير ِبط

رؤساء جهاز الرشطة يف مجمل تربيراتهم ملا يسمّ ونه مؤخرا ً «أهمية محاربة الجريمة» لدى املجتمع
الفلسطيني يف الداخلّ ،
بأن الجريمة أصبحت ِتم ّس اليهود أيضاً.
ّ
تُش ّكل جمي ُع املعطيات الواردة أعاله ،مثل نسب الكشف عن َ
القتَ َلة ،ونسب تقديم لوائح االتهام،
ً
وآراء الناس والقيادة السياسيّة ،بل وترصيحات قيادات يف الرشطةً ،
دامغة عىل تقصري الرشطة
أدلة

وتعمدها عدم معالجة ظاهرة اإلجرام .يش ّكل هذا التقصري ،كما سنرى يف األسطر القادمة ،سببا ً
ٍ
ّ
مساحات جديدة.
وتوسعها يف
مركزيّا ً يف انتشار الظاهرة

تقاعس الرشطة وعالقته بزيادة انتشار العنف
نعر ُ
ري الرشطة من خالل تجارب األشخاص الذين قابلناهم
ض يف هذا الجزء شواهد عىل تقص ِ
ِ
لغرض الدراسة ،كما جاء عىل لسانهم .إذ أشاروا إىل مجموعة كبرية من اإلخفاقات املتع ّلقة بأداء

حاالت قتل ،وعدم فحص كامريات مراقبة سجّ ْ
ِ
لت
الرشطة ،مثل عدم التحقيق بتاتا ً مع شهود يف
حاالت القتل ،وعدم التعامل بج ّديّة مع الشكاوى ا ُملقدّمة لها وغريها.

ً
بداية ،نعرض أشكاال ً إضافيّة لتقصري الرشطة برزت يف املقابالت
نعرض يف هذا الجزء ثالثة محاور.
ويف قرارات املحاكم .من ث ّم ن ُ ّ
فصل يف املحور الثاني كيف يش ّكل ائتمان العقاب سببا ً الستمرار
الجريمة وتفشيها ،فعدم كشف الرشطة للمجرمني وعدم محاسبتهم ،يعطي ضوءا ً أخرض لهم
ولغريهم ّ
بأن اإلجرام أمر رشعي ال يرتتب عليه عقاب .ويف املحور الثالث ،نظهر كيف يُش ّكل انتقاص
العدالة وانعدام القصاص واحدا ً من أهم أسباب استمرار حاالت القتل ،إذ ّ
إن غياب العدل يزيد من
بشكل فرديّ .
إمكانيّة الثأر ،واجرتاح العدالة
ٍ
 264عرب  .)08.10.2017( .48الـ«شاباك» يتهم شابني من قباطية بقتل مستوطن وجد بكفر قاسم .مستقاة من :الـ”شاباك”
يتهم شابني من قباطية بقتل مستوطن وجد بكفر قاسم | محليات | عرب) 48 (arab48.com
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الرشطة حارضة غائبة
شار َكنا مجم ُل األشخاص الذين قابلناهم لغرض هذه الدراسة انطباعاتِهم املتنوعة حول «تقاعس»
الرشطة اإلرسائيليّة يف محاربة الجريمة ،إذ عايشوا قصصا ً شخصيّة تحمل شواهد حول تقصري
الرشطة يف الكشف عن مرتكبي الجنايات .وكان أبرز ما جاء عىل لسان من قابلناهم أنّه يف معظم
ُ
يعرف أغلبُ الناس املحي َ
االجتماعي الذي ارتُكِبت فيه
ط
حاالت القتل ،أو ُك ّلها يف بعض األحيان،
َّ
الجريمة ،وخلفي َّة املشكلة وخلفي َّة الرصاع ،بل ويعرفون القات َل كذلك« ،ما عدا ُ
الشطة».
يشري الناشط بالل ،إىل أنّه يف أغلب الحاالت يعرف أهل يافا من هو القاتل ،ويرون بنفس الوقت َّ
أن
الرشطة ال تُح ّرك ساكنا ً وال تعتق ُل املجرم أو تُحقق معه .يقول بالل« :ملا واحد بنطخ ،إحنا منعرف أغلب
الشباب وصبايا يافا وناس يافا بعرفوا مني قتله وليش ،وانت بتيجي انت بتشويف إنه البوليص بعملش شغله زي ما
الزم [ ]..كل شهر عنا بنقتل حدا عالقليلة مرة بالشهر ،وكلنا منعرف مني وليش وإيش بس البوليص «بعرفش»».
يسود هذا الشعو ُر عند املنخرطني يف عالم اإلجرام كذلك عىل أثر تعاملهم املبارش مع الرشطة .يرسد
رامز ،وهو شاب نرصاوي يف مطلع الثالثينات من عمره ،أنّه تم توقيفه لدى الرشطة عدّة مرات
خالل نشاطه يف عالم العنف والجريمة .يحدّثنا وهو يستذكر مجمَ ل التحقيقات التي م ّر بهاَّ ،
أن
تواجهُ ُه
الرشطة غري معنيّة بكشف الجريمة عند الفلسطينيّني يف الداخل ،فيقول إنّها كانت مثالً ِ

ٍ
خاطئة أصالً وأدلة غري متع ّلقة به« :مكنش يف ראיות (أدلة) زي ما الزم ،البوليص يجيب أدلة يطلعوا
بأد ّل ٍة
ُ
أحيان أُخرى لم تُ ِ
الرشطة أد ّل ًة مع أنّه كان بإمكانها الحصول عليها
حض له
غلط» ،ويكمل أنّه يف
ٍ
بسهولة ،مثل استخراج إحداثيات الهاتف ّ
النقال ملعرفة مكان تواجده أثناء حدوث الجريمة .يقول:
«فش عنده إيش .وهو إذا معني بقدر يطلع كل إيش .من منرة التلفون اليوم بقدر يعرفوا وين كنت .بقدروا يعرفوا
اذا كنت مبكان الجرمية او مكنتش مبكان الجرمية ،كنت بعيد ،مكنتش بعيد».
يؤث ّ ُر الشعور بتقصري الرشطة عىل ضحايا الجريمة كذلك .فنرى ّ
أن الكثريين ال يعتربون الشكوى
ناحيةَّ ،
للرشطة خياراًّ ،
ٍ
وألن تقاعسها قد يؤدّي إىل تفاقم املشكلة
ألن الرشّ طة لن تقوم بواجبها من
ٌ
شخص
مع املجموعة اإلجراميّة بدال ً من ح ّلها ،من ناحية أخرى .واحد من هؤالء هو طالل ،وهو
ٍ
«مكان آمن» ،بسبب التهديدات التي
مجموعة إجراميّة يف النارصة ،التقيناه يف
اقرتض ماال ً من
ٍ
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بيأس كبري حول إمكانيّة حصوله عىل مساعدة أو حماية
يتع ّرض لها من املقرضني .يتحدّث طالل ٍ
من الرشطة ،إذ يخربنا ّ
ٍ
أن الرشطة قد تسمع شكواه ،ومن ث ّم تُ ِ
بمعالجة
رسلُه إىل بيته دون أ ُن تقوم
ج ّدي ٍّة للتهديدات التي يتع ّرض لها .كما يُشري إىل ّ
أن املعالجة «السطحيّة» للرشطة قد تزيد من
َ
الشخص ا ّلذي تع ّرض له ،لكنها لن تعالج عنف بقية أفراد املجموعة
املشكلة ،ألنها قد تعتقل
ُ
بأشخاص آخرين لالعتداء عليه ،وعندها
ستبعث له
اإلجراميّة التي ينتمي إليها ،والتي-بالرضورة-
ٍ
لن تقوم الرشطة بحمايته .يقول:
«أنا بديش أوصل للبوليص ،مش هديف [ ]..وصلت ،وطلبوا مني أرفع قضية ،قلتلهن يا جامعة اذا رفعت قضية
بدي أرفعها عىل واحد بس انا مش راح أخلص من ..50مانت بتعرفش مني بتصل فيك ،بتعرفش أنو ولد بيجي بدق
عليك عالبيت».
ٍ
شهادات عىل تقاعس الرشطة ليس فقط يف الحاالت ا ّلتي لم تكشف فيها الرشطة عن
نج ُد
كما ِ
َ
القتَ َلة ومحاسبتهم ،بل حتّى يف بعض الحاالت التي كشفت فيها عن القاتل وتمت إدانته .من خالل
مجموعة من قرارات املحاكم ،نُالحظ َّ
ٍ
أن بعض القضاة يجدون أنفسهم مضطرين لتوجيه
قراءة
ٍ
ٍ
الذعة للرشطة عىل أدائها.
مالحظات
نقرأ مثالً يف قرار املحكمة رقم (ّ ،265)6
حرش لرشب مرشوبات
أن مجموعة من الشبّان اجتمعوا يف ٍ
ٌ
نقاش عىل خلفيّة كال ٍم صدر من الضحيّة ولم ي ُرق للقاتل ،مما
كحوليّة ،وخالل تلك السهرة يبدأ

َ
بالسكني .يوجّ ه القايض انتقادا ً
ٍ
بحجر وطعن َ ُه ّ
وضبَه
ملشاحنة بينهما ،فركل القات ُل
أدّى
الضحية َ َ
ٍ
قاسيا ً للرشطة بأنّها لم تَ ُقم بأبسط عمليّات التحقيق ،فمع أنّها امتلكت معلومات حول املتواجدين

يف السهرة واعتقلت جميعهم ،لكنها لم تقم بأبسط الخطوات ملعرفة الجاني مثل تفتيش بيت ا ُملتّهم
(كما قامت بتفتيش بيت املشتبه الثاني واسمه يف القرار «أ») ،مما أدّى إىل «اختفاء» مالبسه الحقاً،
وبالتايل أضاعت الرشطة عىل نفسها أهم دليل إلثبات القتل عىل ا ُملتهم .يقول القايض:

«برأيي ،عدم إجراء تفتيش يف بيت املُتهم – بالضبط كام تم تفتيش بيت (أ) ،الذي أدّى إليجاد بنطلون (أ) وعليه
ّ
خاصة بالضحايا والظروف املحيطة بعملية قتلهم ،لذا حفاظا ً عىل الخصوصيّة ،آثرنا عدم كتابة أسماء
 265تحوي هذه القرارات معلومات
وأرقام مللفات قرارات املحاكم واكتفينا بكتابة ترقيم تسلسيل بحسب ظهورها يف النص.
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بقع من دم القتيل – هو تقصري خطري ،وال ميكن االكتفاء بال ّرد غري الجدّ ي للنيابة بأن ’التفتيش حصل الحقاً‘]..[ .
بالرد ،ورمبا ح ّتى ساعده باالستمرار يف نفي عالقته بالقتل».266
هذا التقصري الخطري ،مل ميس ّ
حق املتهم ّ

يشري القايض إذن إىل ّ
أن هذا التقصري من قبل الرشطة هو ما أدّى بالقاتل إىل عدم االعرتاف لفرت ٍة
َ
طويلة ،حتّى ُك ِس واعرتفّ ،
ٍ
بشكل أرسع
القضية
وأن أدا ًء أفضل للرشطة كان من شأنه أن يح ّل
ٍ
وأكثر نجاعة .ويتسق ذلك مع ما جاء يف املقابالت ،إذ أخربنا معظم من قابلناهم وكانوا عىل إطالع
عىل اعتداءات وجرائم قتل يف بلداتهم ،أن جُ ّل ما تقوم به الرشطة بعد مقتل أحدهم هو اعتقال
بعض «املشتبه بهم»ً ،
آملة أن ينكرسوا يف التحقيق ،ومن ث ّم تقوم بإطالق رساحهم بعد عدة أيّام
لتُقيّد القضية تحت عنوان «مجهول».

ٍ
انتقادات للرشطة عىل
نج ُد مثاال ً آخر عىل ذلك يف قرار املحكمة رقم ( ،267)7إذ يوجّ ه فيه القايض
ِ

شخص قتل ابنتيه من طليقته عقابا ً
التقصري الكبري يف حماية ضحايا القتل .يدور القرار حول
ٍ

ٍ
رجل آخر بعد طالقهما ،إذ قام بمنعها من لقاء ابنتيها ،وقرر
لها ،بعد أن ش ّك بأنها عىل
عالقة مع ٍ
ُخص ُ
قتلهما بعد لقائها بهما دون موافقته .بعد اإلعالن عن إدانة القاتل ،ي ِّ
ص القايض صفحتني من
قراره النتقاد ترصّ ف الرشطة وعدم حمايتها للبنتني ،وألفراد وآخرين من العائلة تم االعتداء عليهم:
«ال ميكنني أن أُنهي قراري بدون تخصيص بعض السطور للصورة السيئة التي ظهرت عن مجمل الشهادات ،مبا
املخل [ .]..إذ وصلت أ ُّم البنات  Xإىل محطة رشطة  ،Yليلة قبل القتل؛ وأفادت بشكلٍ
يخص التعامل الرشطي ّ

واض ٍح ال يقبل التأويل ،أنَّ هناك خطراً حقيقياً عىل حياة ابنتيها من قبل امل ّتهم .نذكّر أنّ املتهم والبنتني كانوا يف
بلدة  ،Zأي ببعد  10دقائق من محطة الرشطة وبالرغم من ذلك مل يتم القيام بالخطوات الالزمة عند توجيه شكوى
من هذا النوع».
ويستمر القايض يف تفصيل إهمال الرشطة للشكوى التي قدمتها أ ّم البنات ،والتي استعانت بكل
شخص
من تعرف لكي تجعل الرشطة تح ّرك ساكنا ً دون أن يكون للرشطة أي تح ّرك .إذ طلبت من
ٍ
يهوديّ تعمل لدى والدته التواص َل مع الرشطة ،وذهبت قبل ليلة من القتل من بلدة أهلها  Vالتي
 266ترجمة عن العربية .أنظر املالحظة السابقة.
 267أنظر املالحظة السابقة.
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تسكن بها وتبعد أكثر من ساعة عن بلدة طليقها ،لتقديم شكوى يف محطة الرشطة:
«يبدو أنّ التعامل مع الشكوى ،عىل ما يبدو ،بإهاملٍ وال مباالة ،مع أن طبيعة الشكوى ،ومحتواها ،وحقيقة أن
 Xتلقت اتصا ًال طارئاً ين ّبه من الخطر الداهم ،وحقيقة أنها قدمت من بلدة  ،Vللشكوى ولطلب املساعدة ،كان
أحست والحظت  ،Xأنّ التعامل مع شكواها غري ُم ْج ٍد،
يجب أن تُشعل أضواء حمراء كبرية .أذكّر ،أنّه يف الوقت ذاته ّ

فقامت باالتصال بالس ّيد  Eالذي تعرفه من شغلها عند أ ّمه ]..[ ،من أجل أن يساعدها يف مترير الرسالة بالخطر
الداهم القادم .وبحسب شهادته ،فقد تحدّ ث بنفسه إىل رجال الرشطة يف املحطة وطلب منهم أن يرسلوا سيارة

رشطة لبيت املتهمّ ،إل أن األمن مل يساعد ومل يتم فعل أي يشء».
وإذا كنا نرى هذا التهاون بما يتعلق بحاالت القتل ،فما بالك بحاالت الجريمة «األقل خطورة» والتي

يتم من خاللها «فقط» االعتداء عىل الضحيّة أو إصابته أو تهديده .يحدثنا ثابت ،بصفته محاميا ً
يعمل يف الطرية ،عن عدم اكرتاث الرشطة بالتعامل مع الحاالت املتع ّلقة بالتهديد .مع العلم ،كما
أن كثريا ً من حاالت التهديد يف بلده تحوّلت بالفعل للقتل ،وبالتايل ليس فقط ّ
يشريَّ ،
أن الرشطة لم

تأخذ «التهديد» عىل محمل الج ّد ولم تعتربه جريمة يُعاقب عليها القانون ،بل ّ
أن التقصري أدّى إىل
تصل إىل اإلعالم بسبب عدم وصولها للقتلّ ،إل ّ
قتل الضحية .كما يشري ثابت إىل حاالت عديدة ال ِ
أن
شهادته عليها كمحامي تشري إىل حجمها الكبري ،إذ تشري إىل االستخفاف ا ّلذي تتعامل فيه الرشطة
عند وجود تهديدات عىل حياة أناس قرروا التوجّ ه لها للحمايةُ .
يقص علينا ما حدث لشخص
يعرفه ،إذ قام أحد األشخاص املعروفني يف عالم اإلجرام بتهديده ،فقرر تقديم شكوى يف الرشطة.
يقول ثابت:
«ثاين يوم تقديم الشّ كوى ،أجاه تلفون من الرشطة ،إنه يروح عىل مركز البوليص .هناك يف مركز الرشطة ،مني بالقي؟
الـעברין (املجرم) اليل هدده .تخ ّيل! البوليص جايبه عشان يعمل بينهم صلحة! هل هذا ايش اليل ممكن الرشطة
تعمله يف رمات أفيف؟».

شهادات عائالت الضحايا .إذ رصّ ح كثريون منهم لوسائل اإلعالم ّ
ُ
ِ
أن أقاربهم
املعطيات
تؤكد هذه
املغدورين لطاملا قدّموا شكاوى للرشطة وناشدوها لحمايتهم ،لكنها تجاهلتهم حتّى تم قتلهم.
أحد هؤالء هو محمد منصور ،زوج ضحية القتل من بلدة الطرية سهى منصور والتي أُطل َِق عليها
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الرصاص يف مكان عملها ،قائالً« :كانت مهددة ،والرشطة لديها علم باملوضوع ،وسبق أن قدمنا شكاوى يف
محطة الرشطة إثر تهديدات ،وأُحرقت سياريت وسيارة سهى ،دون أن تفعل الرشطة شيئاً لتوفري األمن واألمان
لنا».268
تؤ ّكد هذه املعطيات ّ
أن معالجة ظاهرة العنف والجريمة عند الفلسطينيّني يف الداخل ليست عىل
س ّلم أولويّات الرشطةّ ،
وأن تقصري هذا الجهاز من خالل سياسات رؤسائه ورؤساء الحكومات
ٍ
ٍ
واضحة بحياة الفلسطينيّني ،وهي رسالة يفهمها
استخفاف
اإلرسائيلية املتُعافبة ،يُقرأ كرسالة

جمي ُع من يعمل يف هذا الجهاز من أعىل الهرم إىل أسفله يف مح ّ
طات ومراكز الرشطة .ومع ّ
أن
الرشطة شبه غائبة يف كل ما يتعلق بالعنف والجريمةّ ،إل أنّها حارضة جدا ً عندما يتع ّلق األمر
السيايس والقضايا التي تعتربها ّ
مسا ً بأمن الدولة.
بالقمع
ّ
ائتمان العقاب سبب الستمرار الجريمة
يش ّكل انعدام العقاب عامالً مهما ً يدفع الشباب للتوجّ ه لعالم الجريمة وارتكاب الجناياتَّ .
إن عدم
كشف الرشطة عن الجناة يف حاالت القتل وإطالق النّار وغريها ،يُعترب ضوءا ً أخرض الرتكاب املزيد
من الجنايات ،ألنّها سوف تم ّر ،غالباً ،دون محاسبة.

َ
العالقة العامالن االجتماعيّان صامد وصبيح ،واللذان يعمالن مع شباب انخرطوا يف
يرشح لنا هذه
هذا العالم يف محاولة إلنقاذهم منه ،ويُشريان إىل ّ
أن غياب الردع والعقاب وتقاعس الرشطة ،يُصعّ ب
عليهما املهمة ،ويجعل عالم الجريمة أكثر جذبا ً للشباب .يقول صامد« :موضوع الرادع مهم ،أغلب
حوادث العنف اليل بتصري خلينا نقول البوليص ما بحلها ،فلام اليوم ايل بعمل الجرمية ،بفكر ’مش راح امنسك ما
حدا راح يعرفني‘ ،مش راح يحس انه يف رادع انه ’انا راح انحبس‘» .يتفق مع ذلك الرتبويّ رائد ،الذي قال إنه
رغم أن األساس يف العمل الذي يقومون به هو األساس الرتبويّ  ،إال أنّه ال يمكن االستغناء عن فكرة
وجود الرادع لتحقيق النجاح يف إنقاذ الشباب.

 268يافا « .)13.04.2021( .48زوج القتيلة سهى منصور :الرشطة لم توفر الحماية لزوجتي» .مستقاة من https://yaffa48. :
com/?mod=articles&ID=49679
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تلقائي ،بني عمل الرشطة
بشكل
عند الحديث عن تقاعس الرشطة وغياب الرادع ،قارن من قابلناهم،
ٍ
ٍّ
الفلسطيني يف الداخل وبني عملها يف أوساط املجتمع اإلرسائييل ّ (اليهوديّ ) .تك ّررت تلك
يف املجتمع
ّ
ُ
املقارنة من الرتبويني واألخصائيني يف مجال الشباب الذين التقيناهم ،وكذلك من ا ُملنخرطني يف عالم

ُ
الجريمة .أشارت املجموعتان إىل الخ ِّ
الرشطة بني جرائم قتل اإلرسائيليّني
ط الواضح الذي ترسمه
وبني جرائم قتل الفلسطينيّني .وفق ما ظهر يف املقابالتّ ،
فإن الرشطة تتعام ُل بجدي ٍّة ومهنيّة أكثر
عندما تعالج حاالت القتل عند اإلرسائيليني ،يف حني تستخف وتتغاىض عن أبسط الخطوات املطلوبة
يف حال كان القتيل عربيّا ً فلسطينياً .يقول رامز املنخرط يف عالم الجريمة إنّه ومن حوله يرون كيف
تتعامل الرشطة مع إطالق النّار يف بلدة نوف هجليل (نتسرييت عيليت سابقاً) القابعة عىل الجهة

األخرى من الشارع لبلدته النارصة:
«يل بنطخش بنتسريت عيليت؟ [ ]..البوليص بتواطى كثري كثري مع العرب ،ينقتل واحد يهودي بقيموا القيامة
بطلعوه من بطن إمه… بسحبوه بطلعوه بحاكموه».
ويحدّثنا القيادي يف مدينة يافا جمال حول شهادات أحد أحياء الفقر والجريمة يف مدينة الرملة ،إذ
ُق ِت َل العرشات من العرب يف هذه املدينة ويف هذا الحَ ّي تحديداً ،باإلضافة ملئات املرات من إطالق النّار

بإهمال
واإلصابات .يحكي أهايل الحَ ّي من خالل تجربتهم ا ُملعاشة يف الحَ ّي كيف تترصف الرشطة
ٍ
عند مقتل أحد الفلسطينيّني ،وكيف تترصّ ف بج ّديّة عندما يكون القتيل إرسائيليا ً (يهودياً) .وقد
تواصلنا مع جمال بعد حادثة مقتل ليهودي ُقتِل بالخطأ يف تبادل إلطالق النار بني شباب عرب يف
الحي بعد ما انقتل الشاب اليهودي .تم جمع كل أعقاب السجاير وكل علب الكوال وعملوا
الحَ ي« :انا كنت يف َ
تحقيق مع كل الناس» .يُكمل جمالّ ،
ٍ
رسالة
أن التعامل الصارم مع هذه الحادثة (وغريها) كان بمثابة
واضحة للناس ،ويقول إنّه رأى أثرها املبارش عىل س ّكان الحَ ي« :كل الناس هناك بتحيك هاي القصة،
وبتتناقلها بينها ،وبتفهم وينتا بكون الضوء أحمر عند قتل اليهود ،ومتى يكون أخرض عند قتل العرب».
يؤ ّكد عىل نفس املعنى النائب أيمن عودة ،الذي رصّ ح يف خطاب له من عىل منرب الكنيست ّ
أن الرشطة
التي ال تكشف عن الجناة غالبا ً يف الجرائم التي تُرتكب يف الحارات والبلدات الفلسطينيّة ،كشفت
ٍ
وحارات فلسطينيّة .يضيف عودة« :منذ عام 2012
عن جميع الجناة الذين قاموا بقتل يهود يف بلدات
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يهودي
ُق ِتل  16شخصاً يف كفر قاسم .مل تفك الرشطة رموز مقتل  15شخصاً منهم هم من الفلسطينيني ،وعندما ُق ِتل
ٌ
واحد يف كفر قاسم ،يف  4أكتوبر ،أعلن جهاز الـ«شاباك» بعد  4أيام يف  8أكتوبر أنّه اعتقل شخصني».269
ويشري الرتبوي معاذ ،إىل املجهود االستثنائي الذي قامت به الرشطة يف يافا إللقاء القبض عىل َقتَلة
أحد املواطنني اليهود ،وما يقابله من تقاعس عند قتل العرب .يحدّثنا عن حادثة مقتل يهودي اسمه
«تيش ميتشيل» كان يعيش يف يافا ،وقد ُقتِل عىل أثر شجار مع ثالثة شباب عرب عىل خلفية شجار
ّ
بصفة سيارة:
له عالقة

«اثنني امنسكوا عاملحل وواحد هرب عىل غزة ..بعرفش بعد شهر شهرين  3أشهر طلعوه من غزة وجابوه هأل طلع
من السجن بعد  22سنة ..جيايل بعرفه أنا كنا نتمرن مع بعض بالزمانات كراتيه وهيك 23 ..سنة جابوه من غزة
وحاكموه ..إحنا بنقول بيافا الكل بعرف مني قتل ..أنا بكون باجتامعات كامن قبال الرشطة ..كل يافا بتعرف مني
قتل مني ،مني اليل ما بعرف؟ الرشطة هي اليل ما بتعرف ،طيب كيف؟».
جيش االحتالل مصدرا ً للسالح
ّ
إن أحد أبرز معالم تو ّرط أجهزة األمن اإلرسائيلية يف انتشار الجريمة والجريمة املنظمة يف الداخل
الفلسطيني هو سماحها لألسلحة لالنتشار عىل نطاق واسع .إذ تشري معطيات متباينة إىل وجود
ّ
ّ
عرشات ،حتى مئات آالف قطع ّ
الفلسطيني يف الداخل.270
املرخصة يف املجتمع
السالح غري
ّ
بحسب مسؤولني أمنيّني إرسائيليني ،يُش ّكل التهريب من جيش اإلحتالل املصدر األسايس لهذه
ّ
األسلحة ،كما رصّ ح وزير األمن الداخيل جلعاد إردان عام ّ 2019
املرخص
أن  70%من السالح غري
مخازن جيش االحتالل .271يؤ ّكد هذا املعطى معلومات أخرى
يف املجتمع العربي «مرسوق من
ِ
صدرت يف العام  2021أشارت إىل ّ
ٍ
ٍ
مرسوقة
بأسلحة
أن  70%من مجمل جرائم إطالق النار ن ُ ّفذت

 269خطاب النائب عودة أمام هيئة الكنيست يف تاريخ  .23.05.2018مستقى منhttps://main.knesset.gov.il/ :
 270حاج يحيى ،ضياء .)18.11.2018( .فوىض السالح :من معسكرات الجيش إىل بيوتنا .مستقى من :فوىض السالح :من معسكرات
الجيش إىل بيوتنا | مقاالت وآراء | عرب) 48 (arab48.com
 271روندل ،ارن .)31.05.2019( .من قال ان كل السالح يف املجتمع العربي مرسوق من قواعد الجيش .جلوبس .مستقى من :האם כל
הנשק בחברה הערבית נגנב מצה”ל | ?המשרוקית  -גלובס) (globes.co.il
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من جيش االحتالل ،بواقع  463جريمة من أصل  .272 675أما املصدر الثاني للسالح فهو من
خالل التهريب عرب الحدود مع مرص واألردن ،يف حني أن املصدر الثالث هو ِ
معامل ّ
السالح الذاتيّة
يف الضفة الغربية التي تُنتِج أسلحة من نوع ذاتية التصنيع من نوع «كارلو».
نج ُد نفس التساهل مع اإلجرام أيضا ً بما يتع ّلق بتجارة السالح يف أوساط الفلسطينيّني يف الداخل.
ِ
اجتماعي عمل مع إطار «لجان الثلث» يف مصلحة ّ
السجون لسنوات
يُحدِثنا غسان ،وهو عامل
ّ
عديدةّ ،
أن هناك عدد كبري من الحاالت التي تُثبت تهاون الرشطة مع الجريمة عندما يتعلق األمر

بالفلسطينيني ،ورصامتها عندما يتعلق األمر باإلرسائيليني أو بـ«أمن الدولة» .يف واحد ٍة من هذه
جيش إرسائييل ّ يُتاجر بالسالح ،ويبيعه منذ  15سنة لفلسطينيني
الحاالت ،يُشري غسان إىل ضابط ٍ
من الداخل ،دون أن يُعتقل ولو مرة واحدة ،لكنه بمجرد أن باع سالحا ً
لفلسطيني من جنني يف
ّ
ّ
الضفة الغربيّة اعتُقل عىل الفور ،ألن الرشطة تعترب ّ
أن الذي يُباع للضفة سالحٌ
«أمني» يُمكن
ّ
توجيهه باتجاه صدور اإلرسائيليّني.
َ
َ
ص غسان بالقول ّ
ِ
يُ َل ِّخ ُ
الكافية ملحاربة
التقنيات
الرشطة اإلرسائيليّة واألجهزة األمنيّة تمل ُك
إن
وأن ما ينقصها ّ
حقا ً
منظمات الجريمة ،إذ حاربت سابقا ً الجريمة ا ُملنظمة يف أوساط اإلرسائيلينيّ ،
هو وجود اإلرادة وليس القدرات ،فاإلرادة ملحاربة املنظمات اإلجرامية غري موجودة يف حالة املجتمع
ُ
الجريمة املنظمة يف إرسائيل:
الفلسطيني ،كما كانت يف سنوات األلفية األوىل التي تصاعدت فيها
رصاف ،ممتش هو ماتو ناس ثانيني،
«بالـ 2003كان يف محاولة تفجري لزئيفي روزنشتاين ،حاولوا يغتالوه عن طريق ّ

فسموها פיגוע פלילי (عملية تخريبية جنائ ّية) ،بعدها يف واحد اسمه يعكوف ألبريون كامن فجروله سيارته
برمات غان ،إرسائيل ما بتقدر تتحمل تفجريات بتل أبيب ..بتتحمل ناس طخو عبعض ،وتصفيات يف الـעולם

السفيل) ،أ ّما تفجري بنفعش ...الدولة أخدت قرار بدنا نقيض عىل الجرمية املنظمة يف املجتمع
תחתון (العامل ّ
اإلرسائييل ،حطوا خطة مع مصاري .....كل التقنيات اس ُتعملت .التقنيات موجودة ،عند األجهزة األمنية ،الرشطة

الزم تطلب منهم هاي األجهزة ...يف محاكمة أبوطبول ،جبولو ملف محاولة قتل زوجته ،طبعا هو أنكر ،قالوله مبال
مسية) يسجل حد األوضة شو كان يحيك هو ومرأته ...جبوله شو
انت هددتها بأوضة النوم ،كان يف רחפן (طائرة ّ
 272عرب  .48جرائم إطالق نار 70% :بأسلحة مرسوقة من الجيش اإلرسائييل .عرب  .48مستقى من :جرائم إطالق نار: 70%
بأسلحة مرسوقة من الجيش اإلرسائييل | إرسائيليات | عرب) 48 (arab48.com

220

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

سماخلا لصفلا
يليئارسإلا ةــطرــشلا رود

محتويات

كان يحيك بأوضة النوم! جابوا أبوطبول أبراجيل روزنشتاين ميخا مور ،قضوا عىل العصابات..وبالجنوب دومراين
وميكو سرياجي».
تجدر اإلشارة هنا إىل ّ
أن محاربة الرشطة لعصابات الجريمة يف أعوام  2005-2006يف البلدات
اليهودية كانت إحدى أسباب تكثيف عملها يف البلدات الفلسطينيّة.273
يف املقابلّ ،
عب غالبية من قابلناهم عن يأسهم من انتظار تح ّركٍ ما من قبل الرشطة ،واتّهم قس ٌم
كبريٌ منهم (كما سنرى الحقاً) الرشطة بالتواطؤ ،وليس بالتقصري فقط .مثالً ،تحدّث ساهر ،فاقدا ً
لألمل حول إمكانية ّ
تحسن أداء الرشطة يف محاربة الجريمة:
«البوليص راح يبدا يشتغل ملا يبدو يطخطخوا عىل البوليص ،إحنا كل سنة منتجاوز حد معني ،وإذا يف حدود البني
آدم بحب ميرق هاي الحدود… مرة كان إذا حامل ولد صغري مكنوش يطخوك ،اسا صاروا يطخوك ،ويطخوا نساء
وراح يصريوا يطخوا عىل البوليص ،ساعتها راح يعمل إيش ..بس راح يكون كثري كثري متأخر».
ويُمكننا مالحظة ذلك األمر يف الهبّة األخرية يف أيّار  ،2021إذ ّ
إن أحد أبرز أسباب تحرك الرشطة
للتضييق عىل بعض من ّ
ظمات اإلجرام يف النصف الثاني من عام  ،2021هو ّ
أن سالحها استُخ ِد َم
يف إطار الهبّة ،وأُطلق منه الرصاص باتجاه الرشطة ،ومصالح تجاريّة فرديّة ومكاتب حكوميّة
إرسائيليّة .ويف تموز  ،2021أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت عن إطالق خ ّ
ط ٍة حكومي ٍّة
ملكافحة الجريمة ،ويف سياق إطالقها اعترب وزير األمن الداخيل عومر بارليف ّ
أن السالح الجنائي
أصبح يش ّكل «تهديدا ً قوميّاً» عىل إرسائيل.
ويف حفل إطالق وحدة «سيف» التي ستو ّكل بمحاربة الجريمة يف الداخل ،قال مفتش عام الرشطة
كوباي شبتاي يف كلمته« :إن عرشات آالف قطع السالح غري املرخّص يف الشوارع خاصة يف شوارع البلدات
داخيل ال ّ
يقل خطور ًة عن تهديدات خارجية تهدد الدولة ومواطنيها» .مضيفاً:
وجودي وتهديد
خطر
العرب ّية هو ٌ
ٌّ
ّ
«قبل شهور رأينا بعض هذه األسلحة توجه لرجال الرشطة .وأعامل الشغب واالعتداءات التي تعرضت لها الدولة

والرشطة يف أيار املايض هذه كانت مبثابة جرس إنذار قومي يلزمنا باستعداد أفضل للمستقبل وتعاون أكرب بني
 273عيل ،نهاد .)2014( .إرهاب مدني ،الجريمة والعنف يف املجتمع العربي .الطيبة :مركز أمان.
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أجهزة األمن والدولة وبني قيادات الجمهور العريب املحلية والقطرية ألن التهديد الوجودي يحتاج لتج ّند قومي
واسع واستثامر موارد».274
ختاماًَّ ،
إن التأكيد عىل أهميّة فك رموز الجرائم منعا ً الستفحال حالة اإلفالت من العقاب ،ليس
مرادفا ً لتشديد القبضة األمنيّة والرشطيّة عىل املجتمع .كما ّ
أن أهميّة الكشف عن الجناة ال تَحِ ُّل
مكان معالجة األسباب الجذريّة للعنف والجريمة مثل سياسات الرفاه والعدالة االجتماعيّة .جوهر
ما أرشنا إليه يف هذا املحور هو ّ
أن ائتمان العقاب يش ّكل عامالً مهما ً يف استمرار انتشار الجريمة،
وليس العامل الحرصيّ لها.

غياب القصاص سببا ً للمزيد من الدّم
يُش ّكل انتقاص العدالة وانعدام القصاص ،واحدا ً من أهم أسباب استمرار حاالت القتل إذ ّ
إن غياب
بشكل فرديّ  .وصف لنا بعض من قابلناهم املشاع َر
العدل يزيد من إمكانيّة الثأر ،واجرتاح العدالة
ٍ
ُ
عائالت الضحايا عند مقتل أحد أفرادها ،هذا الشعور غري املحتمل بالفقدان،
الصعبة التي تعيشها
والذي ال يمكن ملن لم ي ُم ّر به أن يتصوّره ،يضاعِ ُفه ويُراكم عليه بقا ُء املجرم ح ّرا ً طليقا ً دون أي نوع
من أنواع العقاب ،فاالبن لن يعود والقاتل يمارس حياته الطبيعيّة دون حسيب.
وصفت عائالت الضحايا التي قابلناها شعور «حرقة القلب» الذي يرافقها مدى الحياة ،خاصة
َّ
«طبيعي» يف البلدة
ري من الحاالت ،يكون معروفا ً للجميع ،ويتجوّل بربو ٍد وبشكل
ّ
أن املجرمَ ،يف كث ٍ
َ
صعوبة شعور العيش
ويراه أه ُل الضحية .وقد رسدت لنا فاطمة وهي أخت ألحد ضحايا اإلجرام
بالقرب من بيت مجر ٍم قتل أخاها ،يعيش يف البلدة نفسها ويف حار ٍة قريبة ،وما زال يُمارس حياته
بأريحية .تحدّثنا فاطمة ّ
تغيت كليّاً؛ جميع أفراد العائلة أوقفوا أو ّ
بأن حياة العائلة ّ
غيوا مشاريع
يف حياتهم ،وتمحورت حياتهم حول الفقيد وحول القصاص من قاتله« .مكناش عارفني شو بدنا نعمل»
تقول ،فمن ناحية ،قامت العائلة بعمل كل ما بوسعها ملساعدة الرشطة ،دون جدوى .وعىل الجانب
 274القدس العربي .)12.8.2021( .رشطة االحتالل :استخدام السالح بيد العرب يف هبة أيار أخطر من التهديدات الخارجية .مستقى من:
العر-/بيد-السالح-استخدام-االحتالل-رشطةhttps://www.alquds.co.uk/
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اآلخر ،قامت العائلة بكل ما بوسعها لتهدئة أبنائها وضمان أن ال يقوم أح ُد شبابها باالنتقام لقاتل
أخيه.
ٍ
ٍ
خالف آخر ال
مجوعة إجراميّة أخرى ،بسبب
جرم عىل يد
بقيت حياة العائلة «مُع ّلقة» حتّى ُق ِت َل ا ُمل ِ
عالقة له بالعائلة .تقول فاطمة ،بأنها أحيانا ً تُف ّكر يف قاتل أخيها أنّه أيضا ً «ضحية» للواقع ا ّلذي ُو ِل َد
فيه ،وبأنّها تتعا َ
طف مع هذا الجانب يف املوضوعّ ،إل أنّها لم تُ ِ
خف عنّا سعادة العائلة عندما عرفت
بمقتله ،وال ّراحة التي سبّبها ذلك لهم:
مسجل
«احنا انبسطنا ملا انقتل .مع انه مالناش دخل .بس كان هم وقاعد عىل حياتنا .أخوي الصغري كان ّ
لتعليم برا ورجع .مش قادر يعمل إيش بحياته .بسبب فكرة انه هاذ البني آدم موجود حدنا ،وعايش حياته،
واحنا معلّقني .أخوي برجعش ،وال مرة برجع ،بس فكرة العدل كثري مهمة وكثري بتساعد عالشفاء يعني».
يُش ِّكل القصاص وأث ُر العدالة ال ّذي ّ
تعبُ عنه فاطمة واحدا ً من أسباب استمرار دائرة الدّم .إذ يؤ ّكد
عدد من املختصني الذين قابلناهم أن «خيار أخذ الحق باليد» يرتفع مع انخفاض نسبة الكشف
ٍ
عائالت تنتظر من الرشطة العمل
عن املجرمني ومحاسبتهم .تُشري العاملة االجتماعيّة ابتسام إىل
عىل كشف الجريمة ومعاقبة املجرمني ،وإىل عائالت أصبحت ال تنتظر من الرشطة شيئا ً ملعرفتها

بنتيجة هذا االنتظار .تعمل ابتسام يف مرشوع تلتقي من خالله بعائالت ضحايا اإلجرام ملساعدتهم
تخ ّ
طي املأساة يف العائلة.
تُحدثنا ابتسام عن الرصاع الداخيل ّ الذي ت ُم ّر به العائالت بما يتع ّلق بحق أبنائها الضحايا (مع العلم
أنّها كثريا ً ما تلتقي مع أفراد العائلة ا ّلذين ال يُش ّكلون خطرا ً من ناحية االنتقام ،بل أفراد آخرين
يف العائلة ليقوموا بالتأثري عىل الشخص الذي يفكر باالنتقام)ّ .
تقص علينا حكاية عائلتني وصلوا
شخص من كل عائلةّ ،إل ّ
أن إحداهما قتلت شخصا ً آخر من العائلة األخرى .فقررت
لهدنة بعد مقتل
ٍ

املوسعة أن ال تنتقم وأن تُكمل بإتفاقية الهدنةّ ،إل َّ
العائلة ّ
أن نج َل القتيل لم يقبل خيار عائلته وال
ّ
بلقائهن) حاولت
زال مرصّ ا ً عىل الثأر ألبيه .وترسد لنا ابتسام ،أن العائلة (األم واألخوات التي تقوم
التوجّ ه للرشطة لكي تقتص من القتلة ،وبالتايل تجنيب ابنهم من التو ّرط م ّرة أخرى يف موضوع
الثأر ،وكيف ّ
أن الرشطة ،رغم معرفتها للقاتل بحسب رواية العائلة ،لم تح ّرك ساكناً:
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني
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«مني صار بده يوخد بالثار؟ ابنه .األم وقفت بشكل واضح ،هون كامن مهم ينحىك عن دور النساء يف قضايا بالثأر.
قالت انا بديش حدا يوخذ بثأر جوزي .فتوجهوا للرشطة .فالرشطة جاوبتهن باألول انه احنا عارفني مني [قتل] وراح
نعتقله وكذا .بعدين الجواب تبع الرشطة كان ،صار يقولهن «راس براس» ،يعني واحد بواحد« ،هاذ أخذان بثأر،
إحنا مالنا ،هاذ واحد بواحد» ،هاد كان جواب الرشطة .حاولوا يتوجهوا لوزراء وأعضاء كنيست [ ،]..الوزراء وأعضاء
الكنيست توجهوا للرشطة ،الرشطة كان جوابهن ’بعدنا عم بنحقق‘ ،مع انه األبو انقتل قبال بنك ،من ُبعد صفر

كامن كان ،يعني كثري يبني مني ألنه يف كامريات .فعملياً هني اليوم واقعني مبحل انه عم بجربوا يحافظوا عىل االبن
اليل هوي شايف انه البوليص بدوش يتعامل مع أخذ تار أبوه .هني عم بشوفوا القاتل تبع أبوهن ،والولد بدوش
يق ِتل ألنه العيلة عم بتقوله أل ،بس من ناحية ثانية يف عنده كل املق ّومات انه يروح لهذا الطريق [ ]..الولد لشو راح
يلتجئ؟ ما بعرف ،بآخر محادثة معه ،يف احتامل انه يروح عىل عائالت املافيا وبعرفش ايش وينضم ليش عائلة».

تُش ّكل قضايا الثأر جزءا ً مهما ً من حاالت القتل التي تحدث يف املجتمع الفلسطيني يف الداخل.
وبالرغم من صعوبة إحصاء الحجم الدقيق لها ّإل أنّها ُ
ري من املقابالت التي
طرحت يف جز ٍء كب ٍ
أجريناها ،كما ش ّكلت حوايل  23%من قرارات املحاكم التي أُدين فيها املتهم بالقتل عن سابق
اإلرصار والرتصد (مع التأكيد ّ
أن هذه العيّنة ليست تمثيلية ملجمل حاالت القتل ألسباب رشحناها
بالجزء الخاص بمنهجية البحث).
أن انعدام القصاص كسبب ّ
أخرياً ،نُشري إىل ّ
لتعقد املشاكل ال يُش ّكل سببا ً لزيادة الجريمة يف حاالت
القتل فقط ،بل يف حاالت االعتداءات الجسديّة أو االعتداءات عىل املمتلكات ،إذ ّ
إن انعدام الثقة
بالرشطة وعدم تعاملها بج ّديّة مع الشكاوى ،يُع ّز ُز الدافع لالنتقام أو ما يُسمّ ى «سداد الهواية»
ا ّلذي أرشنا إليه يف الفصلني األوّل والثالث.
أن انعدام القصاص ليس السبب الوحيد لظاهرة الثأرّ ،
ولتلخيص هذا الجانب ،فمن الواضح ّ
وأن
السياق هو ّ
هناك عوامل أخرى تؤثر عليهاّ ،إل ّ
أن املعطى َ
األهم برأينا يف هذا ّ
أن إقامة العدل والقبض
ّ
خاصة عىل ضوء الشهادات الكثرية لعائالت
عىل املجرمني من شأنه التخفيف كثريا ً من هذه الظاهرة،
من الضحايا ا ّلتي ال يُعترب «االنتقام» الفرديّ لد ِّم أبنائها خيارها األوّل ،وذلك لداوفع أخالقيّة ودينيّة

تؤمن بها .ما يزيد من فداحة ذلك ،هو أن انعدام القصاص القانوني يأتي يف واقع رضبت فيه
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الدولة املباني االجتماعية التقليديّة التي كانت أكثر قدرة يف املايض عىل التوصل لحلول غري دمويّة
للرصاعات ،وتشكيل آليات للعقاب املجتمعي ملرتكب الجريمة.
الجزء الثالث :تواطؤ مع الجريمة
ُ
الرشطة واألجهزة
نعرض يف هذا الجز ِء من الفصل نتائجَ الدراسة حول أه ّم األدوار التي تقوم بها
األمنيّة ،كما جاء عىل لسان من قابلناهم ،وهو التواطؤ مع الجريمة والجريمة ا ُملن ّ
ظمة .رصدنا
ثالثة أشكال أساسيّة لهذا التواطؤ :أوالً ،منح حصانة من العقاب للمتعاونني من املجرمني ،ما أدّى
ٍ
رشيحة من املنخرطني يف عالم اإلجرام ممن يعيثون فسادا ً بسبب أمنهم العقاب ،وذلك
إىل خلق
مساعدات أمني ٍّة ي َ
ٍ
ُـقـدّمونها لهذه األجهزة .ثانياً ،تعاون أفراد من الرشطة مع منظمات
مقابل
الجريمة ،دون أن يتعرضوا للمحاسبة .ثالثاً ،التواطؤ مع بيع املخدرات للفلسطينيّني مقابل منع

بيعها لليهود.

الحصانة للمتعاونني مع الـ«شاباك» والرشطة
ال يُعترب موضو ُع الحصانة التي يحظى بها املجرمون املتعاونون مع أجهزة األمن اإلرسائيليّة أمرا ً

ٌ
معروف لدى عامّ ة الناس ،ويعيشون شواهده يف حياتِهم اليوميّة؛ ففال ٌن متعاو ٌن مع
جديداً ،فهو
َحم ُل مُسدّسا ً
ُحاسب عليها ،وآخر ي ِ
أجهزة األمن وبالتايل يقرتف جرائ َم ال ي َ
علني دون مساءلة،
بشكل
ٍ
ٍّ
وآخر يطلق النّا َر يف الهواء يف األعراس دون أي محاسبة .يف السنوات األخرية ،بدأ الناس ي ّ
ُعبون عن
بشكل أوضح ،ويهتفون بها يف املظاهرات ،كما حصل يف مظاهرات أ ّم الفحم التي ردّد
هذه الحقيقة
ٍ
ً
رصاحة هتافات تتهم الرشطة بالتواطؤ مع الجريمة واملجرمني ،275وبأنّها تغض
املشاركون فيها
ري منهم بشكل مقصود.276
الطرف عن كث ٍ
ّ
ً
مثال :وكالة القدس لألنباء .)12.10.2021( .مجد الكروم :وقفة احتجاجية أمام مركز الرشطة بعد االعتداء عىل
صحايف.
275
مستقاة منalqudsnews.net :
 276وكالة األناضول« .)04.10.2021( .املواطنون العرب بإرسائيل يرفضون تدخل «الـ»شاباك»» والجيش يف شؤونهم» .مستقاة
منhttps://bit.ly/3pphAza :
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بالتايل َّ
الفلسطيني يف الداخل لم يستغربوا من تقرير القناة  12اإلرسائيليّة
فإن كثريين يف املجتمع
ّ
الذي يُشري إىل التعاون مع الـ«شاباك» باعتباره أحد مصادر الحصانة التي يتمتع بها الكثري من
اجتماع عُ قد
صادر عن ضابط كبري يف الرشطة اإلرساائيليّة ،قال خالل
ترسيب
املجرمني .ففي
ٍ
ٍ
ٍ
بتاريخ  30حزيران  ،2021يف املقر املركزيّ للرشطة يف القدسَّ ،
إن «املجرمني يف اإلجرام الصعب يف
الوسط العربي يف أغلبيتهم من املتعاونني مع الـ«شاباك» ،مما يجعل أيدي الرشطة مكبّلة ،ألنه من
غري املمكن املساس بهم ،ألنهم يتمتعون بالحصانة».277
أن جهازيّ الرشطة والـ»شاباك» نفيا هذا الترسيب ،278ومع ّ
ومع ّ
الحكومي رفض
أن االئتالف
ّ
اقرتاحا ً قدّمته القائمة املشرتكة يف أعقاب التقرير للتحقيق يف دور األجهزة األمنيّة يف الجريمة،279
إال ّ
بقدر ما مع املعلومات الواردة يف املقابالت التي أجريناها .إذ تُشري
أن هذه املعلومة تتقاطع
ٍ
معطيات املقابالت ليس فقط إىل جهاز الـ«شاباك» الذي قام الضابط باتّهامه (ربّما كمحاولة من
ضباط الرشطة إللقاء التّهمة واملسؤولية عىل جهاز الـ«شاباك») ،بل أيضا ً إىل عالقات املجرمني مع
جهاز الرشطة كذلك .إذ تؤكد مجموعة من الشهادات التي جمعناها عىل الحصانة التي يتمتع بها
املجرمون املتعاونون مع مختلف األجهزة األمنيّة.
وقبل عرض املعطيات املتع ّلقة بهذا األمر ،ننوه إىل أنّنا ال نتهم ك ّل من ينخرط يف عالم الجريمة
ً
مقولة جاهز ًة مُع ّلبة تُحمّ ُل عليها ُك ُّل
بالتعاون مع األجهزة األمنيّة .بل قد يكون هذا االتهام
أن األمر أكثر تركيباً ،إذ ّ
التحليالت املمكنة للظاهرة ،ومن املهم اإلشارة إىل ّ
إن بعضا ً من املنخرطني يف

ُ
وبعضهم اعتقل،
بشكل عام ،شارك يف احتجاجات هبّة أيّار لعام ،280 2021
عالم العنف والجريمة
ٍ
والبعض اآلخر كان جزءا ً من مجموعات الحماية من املستوطنني ا ّلتي ُش ّكلت يف بعض البلدات.
ُ
املقابالت وجود رشيحتني من املتعاونني مع األجهزة األمنيّة يحصلون عىل «الحصانة»؛
أظهرت
277
278
279
280
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نوسبام ،موشيه« .)30.06.2021( .الرشطة :غالبية مسببي العنف يف املجتمع العربي  -متعاونون مع الـ«شاباك»» .ماكو.
(بالعربية) .مستقاة منN12 - :המשטרה :רוב מחוללי הפשיעה בחברה הערבית  -משתפי פעולה של)... (mako.co.il
املصدر السابق
واينت« .)15.07.2021( .الليكود دعم اقرتاح القائمة املشرتكة  -واملوحدة عارضتها وأسقطتها»( .بالعربية) .مستقى من:
https://www.ynet.co.il/news/article/hjmxi336d
بحسب معلومات حصلنا عليها من ناشطني سياسيني ومحامني مثّلوا املتظاهرين.
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ّ
الضفة وغ ّزة وف ّروا إىل داخل مناطق الـ،48
األوىل هي أشخاص وعائالت تعاونوا مع االحتالل يف
ويعيشون غالبا ً يف ا ُملدن املختلطة ،والثانية تتألف من متعاونني من فلسطينيّي الداخل.
بخصوص الفئة األوىل ،يرشح القيادي اليافوي رائد ،أن منطق األجهزة األمنيّة بإعطاء الحصانة
ّ
للمجرمني يف يافا ،ليس فقط ّ
الضفة وغ ّزة ،بل
ألن هؤالء قاموا بالسابق بمساعدة أجهزة األمن يف
َ
ٍ
ومساهمة يف تجنيد العمالء واملعلومات من
وصل
حلقة
ألنّهم أيضا ً ما زالوا يش ّكلون حتى اليوم
ٍ
ّ
والضفة:
قطاع غ ّزة
«األجهزة اإلرسائيلية بتسمح للجرمية بيافا برشط يكون يف رشاكة عىل مستوى املخابرات مبعنى يف كثري عائالت من
يافا أو شباب من يافا أو والد متعاونني ،يا ناس اليل بالصدفة عندهم قرايب بغزة أو بالضفة أجهزة املخابرات
بتعرض عليهم أنو يساعدوهم أو يتعاملوا معهم ومش بس يتعاملوا معهم عىل مستوى الداخل ،إمنا عىل مستوى
غزة وضفة ومرات مبخيامت الجئني ،وباملقابل بعطوهم يسووا اليل بدهم إياه عنا».
ولع ّل تمركز عائالت العمالء يف املدن املختلطة والحماية التي يحظون بها ،يساعد يف تفسري االرتفاع
يف نسبة من يعتربون األجهزة األمنيّة معنيّة باستمرار الجريمة يف مجتمع فلسطينيي الداخل ،ممن
استطلعت آراؤهم يف املدن املختلطة ،إذ أن نسبتهم وصلت  80.2%يف مقابل  72.8%ممن يوافقون
عىل الجملة السابقة من سكان البلدات غري املختلطة.281
وقد أرشنا يف الفصل الرابع إىل ّ
أن التهميش املجتمعي ا ّلذي يتع ّرض له بعض أبناء العمالء الوافدين
ّ
ٍ
مكانة واحرتام فيه،
الضفة ،ينمي عندهم نوعا ً من النقمة عىل املجتمع من ناحية ،وسعيا ً لتحقيق
من
أن الوجه اآلخر هو ّ
وذلك غالبا ً بسبب ما قام به آباؤهمّ .إل ّ
أن الرشطة تعطي الحصانة ملن دخل

عالم اإلجرام من هؤالء ،إذ يشري رائد إىل أن هؤالء يف البداية «كانوا الجنود البسيطة (لعائالت اإلجرام) بس
مع الوقت هاي الجنود قويت يعني زي املامليك» ،يضيف رائد« :شكّلوا حالة الهم .من ناحية وحدة متواصلني
مع املخابرات عشان من ناحية األهل يف تواصل ،من ناحية ثانية محدش بحيك معهم يعني البوليس بحكيش
معهم».
 281شيخ محمد ،أحمد؛ ورزق  -مرجية ،سوسن؛ وخطيب ،محمد ( .)2019مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل .2018
جمعية الجليل وركاز .مستقاة من :ملخص مسح العنف املجتمعي) 2018 - The Galilee Society (gal-soc.org
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وأما بخصوص الفئة الثانية ،أي بعض املتعاونني مع األجهزة األمنيّة من فلسطينيّي الداخل ،فنجد
أيضا ً أن بعضا ً منهم يتمتّعون بالحصانة من العقاب ،والتي قد تصل اقرتاف البلطجة والجرائم
الصعبة ّ
بحق اآلخرين دون محاسبة .يف مقابلتنا مع فاطمة ،شقيقة واحد من الشباب من ضحايا
الجريمة ،أشارت إىل الدّور املتواطئ للرشطة يف التعامل مع جريمة قتل أخيها ،الذي ُق ِت َل قبالة
بيتهم أثناء سهره مع أصحابه.
وبالرغم من أن القاتل نُقِ ل ،هو والضحية ،إىل املستشفى عىل ضوء إصابتهما يف الشجار ،وبالرغم
أن الرشطة لم تقدم الئحة اتهام ضدّه .تقول فاطمة ّ
من وجود األدلة واإلشارات عىل ذلكّ ،إل ّ
إن
والدها والعائلة قاموا بمساعدة الرشطة بك ّل الطرق من حيث توفري األدلة ،لدرجة أنّهم وجدوا
السالح الذي أُطلقت منه النار(شخص ما قام بإخفائه بعد حالة القتل) ،لكن ذلك لم يؤ ِد إىل اعتقاله

أو محاكمته .وتضيف ّ
بأن القاتل ابن منطقتها ،وأنّه ينتمي ملجموعة إجراميّة تحصل عىل دع ٍم من
الرشطة بسبب تعاملها معها ،كما ّ
أن «كل البلد كانت تعرف من هو القاتل» ،عدا الرشطة ،لدرجة
ّ
أن والده أصدر بيانا ً يف أعقاب القتل يتربأ منه.
تحكي لنا فاطمة ّ
أن قاتِل أخيها تم قتله بعد مدّة زمنيّة ،بسبب خالفاته العديدة املتع ّلقة بعالم
إن الرشطة استدعت والدها للتحقيق معه بعد مقتل قاتِل أخيها ،ومع ّ
اإلجرام .وتقول َّ
أن عائلتها لم
الشخيص بل حاولت مساعدة الرشطة يف القبض عىل القاتل .ترسد لنا – بحرقة
تخرت مسار االنتقام
ّ
عىل أخيها وته ّكم عىل أداء الرشطةّ -
أن والدها سأل املحقق عن سبب ش ّكه فيه ،فأجاب املحقق« :هاد
قتل ابنك كيف بديش أتهمك؟»ّ .
تلخص فاطمة الحالة الغريبة التي وُضعت فيها العائلة« :أبوي قاله
’مدامك بتقويل انه قتل ابني يل ممسكتوش‘ ،بس كان اعرتاف واضح ورصيح انه احنا عارفني إنه هو قتل ابنك».
كما ظهر يف مجموعة من املقابالت ّ
أن الرشطة يف بلدات معيّنة تُدير نوعا ً من «التوازن» بني منظمات
الجريمة املختلفة ،فتأخذ معلومات من أطراف الرصاع يف البلد لتستمر يف السيطرة عليه .ومن
الالفتّ ،
ٍ
الفلسطيني ،ومن مختلف األطياف السياسيّة ،تتفق مع هذا
شخصيات رفيعة يف املجتمع
أن
ّ
االستنتاج .إذ يقول عضو الكنيست السابق طلب أبو عرار (عن القائمة املوحدة والقائمة املشرتكة)
إن الرشطة لم َ
جلسة للجنة الداخليّة عام ّ 2014
ٍ
تفشل يف محاربة الجريمة بل إنّها تدعمها
يف
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قصداً ،ويستطرد« :آسف أنني أقول ذلك ،حقيقة أن (الرشطة) ال تفك رموز جرائم القتل ،وال تُلقي القبض عىل
القتلة ،معناه إعطاء حكم ذا ّيت للجرمية» ،282ويشري عضو الكنيست السابق د .عفو إغبارية (عن الجبهة
الديمقراطية) يف لجنة الداخليّة يف الكنيست إىل أن الرشطة تجري «توازناً» بني منظمات الجريمة
يف أم الفحم:
تسد ،هي تريد أن تعطي
«أنا أعتقد أنّ هؤالء الناس ال تتم محاسبتهم أبداً ،ملاذا؟ ألنّ الرشطة تريد سياسة فرق ُ
ٍ
معلومات عن العائلة األخرى ،وهكذا يوجد كام يقولون من هنا ومن هنا».283
هذه العائلة الرشطة

تواطؤ أفراد من الرشطة
نشري هنا إىل ظاهر ٍة إضافي ٍّة تكررت شواهدها يف عدّة مقابالت ،وهي ّ
أن ضبّاطا ً ورجال رشطة
بشكل فرديّ بالتعاون مع الجريمة .يد ُّل التّعامل ا ُملتساهل لقيادة وجهاز الرشطة مع
متو ّرطون
ٍ
ذلك التعاون ،والذي تعلم به يف كثري من األحيان ،عىل استخفافها بك ّل ما يتع ّلق بالجريمة عند
فلسطينيّي الداخل.
ُ
بعض من قابلناهم عن هذه الحاالت التي سمعوا عنها ،ويشريون إىل ّ
أن الدافع األسايس
يحدّثنا
لرجال الرشطة هو املكافآت املادّية التي يحصلون عليها .يرسد لنا فراس عن ّ
قصة أحد رجال
الرشطة يف أم الفحم والذي تمت إقالته من منصبه ،بعد أن ُكشف أنه كان يُحذر من تُخطط الرشطة
َ
مداهمة بيوتهم ومحا ّلهم.
يبدو َّ
أن الرشطة تحاول عدم اإلعالن عمّ ن تقوم بالكشف عن تعاونهم مع الجريمة ملا يف ذلك من
إحراج لهاّ .إل أنّه وعىل مدار السنوات األخرية ،اضطرت الرشطة للكشف عن مجموعة من القضايا،
والتي خرجت لإلعالم ،وا ّلتي تتماىش مع الروايات ا ّلتي وصلتنا من خالل املقابالت .فمثالً ،اعتقلت
الرشطة مؤخرا ً رشطيّة باسم «نيطاع كونيو» يف منطقة تل-أبيب بشبهة التعاون مع منظمات

الجريمة مقابل مكافآت ماديّة حصلت عليها ،إذ قامت كونيو بترسيب معلومات من منظومة
 282زعبي ،حنني .)2017( .الجريمة يف املجتمع العربي :خروقات يف تعامل الرشطة( .بالعربية).
 283املصدر السابق (ترجمة عن العربية).
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الحواسيب وتسليمها ملجموعة إجراميّة تعمل يف مجال تجارة السالح ،كما ساهمت باإلفراج عن
مجرمني موقوفني.284
ٍ
حالة أُخرىُ ،كشفت أيضا ً خالل السنة األخرية ،نجد أن ضابطة تحقيق مشتبهة بترسيب
يف
معلومات ملجموعة إجراميّة من مدينة اللد .285ومما يثري االستغراب ،وبحسب نرش موقعي «بوستا»
و«واينت» ،فإنّه يف الحالتني ،وبع َد أن ع ِل َم كبار الضبّاط بالرشطة بما قامت به الضابطتان ،استمرت
االثنتان بالعمل ،إذ استمرت األوىل لعدة أشهر يف املنصب نفسه ،286أما الثانية فتم إنزال درجتها
ُ
التساهل
وإعطائها مهمات بسيطة ومنعها من الوصول إىل األنظمة املعلوماتيّة للرشطة .يثري هذا
مع رجال ونساء الرشطة املتورطني مع عالم اإلجرام التساؤل ،ويش ّكل دليالً آخر عىل ّ
أن محاربة
الجريمة ليست عىل س ّلم أولويات الرشطة.

«روح بيع سموم بالطيبة ،تيجيش تبيع بتل أبيب»
إحدى الظواهر املتعلقة بتواطؤ الرشطة اإلرسائيليّة مع الجريمة متع ّلق بتجارة املخدرات .إذ
تُفيد الشهادات التي جمعناها من أشخاص انخرطوا يف عالم تجارة املخدّرات إىل التّساهل ا ّلذي
وجدوه عندما يبيعون املخدرات للفلسطينيّني ،يف مقابل اليَد الحديديّة الصارمة عند قيامهم ببيعها
لإلرسائيليني .ومن الالفت ّ
الفلسطيني يف الداخل ،إذ أجاب
أن هذه املعطيات تتالئم مع الرأي العام
ّ
 77.3%من ا ُملستطلعني يف بحث جمعية الجليل أنّهم يعتقدون أن سبب انتشار املخدرات هو ّ
أن
«الرشطة معنية» بذلك.
اجتماعي ،وحكوا له
كعامل
يحدّثنا غسان ،عن أشخاص يف عالم الجريمة التقاهم يف مجاله
ٍ
ّ
حكاياتهم يف عالم الجريمة .واحدة من أبرز القصص متع ّلقة بضابط جيش كبري عمل بنفس الوقت
 284واينت« .)05.08.2021( .املحققون ذهلوا من التسجيالت الرسيّة :املجرمون يستعملون عميل من لواء تل أبيب»( .بالعربية).
مستقاة من :הבלשים נדהמו מהאזנות הסתר :העבריינים נעזרים ב”חפרפרת ”ממחוז ת”א)(ynet.co.il
 285موقع بوستا« .)20.04.2021( .ضابطة تحقيقات ومعلومات مشتبهة بإعطاء معلومات لجهات إجرامية يف اللد»( .بالعربية).
مستقاة منhttps://posta.co.il/article/8796976/ :
 286واينت« .)05.08.2021( .كبار اللواء عرفوا ان الرشطيّة مشتبهة بمساعدة املجرمني  -ولم يطردوها( .بالعربية) .مستقاة من:
https://www.ynet.co.il/news/article/rka1xwykk
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كتاجر مخدرات .كان يشرتي املخدّرات من املزارعني يف لبنان ،إذ كانت تصله املخدرات تهريبا ً عرب
الحدود الشمالية .يقول هذا الضابط إنّه لفرتة طويلة جدا ً لم يكرتث به أحد ،حتى «طمع» وخ َ
ط َر
له أنّه ليس بحاجة أن يدفع املال مقابل املخدّرات ،فبدأ إعطاء املهربني خرائط ومعلومات أمنيّة،

فتم القبض عليه.
تربُز هذه السياسة يف التساهل مع تجارة املخدّرات عىل مستوى مجموعات بيع املخدّرات املحليّة،
إذ يتم التهاون مع هذه الظاهرة ،ويف كثري من البلدات تتم تجارة املخدرات يف «محطات» معروفة
للناس وللرشطة .يشري داوود ،وهو تاجر مخدرات سابق عمل يف مدينة عكا ،إىل أنّه قام بإدارة
محطة لبيع املخدرات يف املدينة دون أن تتع ّرض له الرشطة ملدّة ثالث سنوات .يسهب داوود ّ
ٍ
أن
«املحطة» واضحة ومعروفة للرشطة .طوال هذه السنوات قام ببيع املخدّرات «الخفيفة» و«الثقيلة»
من خاللها لعرب عكا ،حتّى قام ببيع فتيات يهوديّات مخدرات ،فرسعان ما قامت الرشطة بالقبض
عليه .يؤ ّكد لنا ّ
أن فكرة السماح ببيع العرب ومنع البيع لليهود هي فكرة واضحة لجميع من يتاجر
يف املخدرات ويعمل يف هذا العالم:
« -باللحظة ايل بيجو عندك عالبيت اعرف انه انت خلص ،عليك نقطة سودا .وينتا بصري عليك نقطة سودا؟ ملا
بتصري تبيع يهود سموم .يعني بيع عرب سموم .ضلك بيعهن لبكرا واذا مبرق البوليص من هون بقولكاش ايش .أما
اذا بتبيع أول واحد يهودي بجننوك».
« -وهاد اليل بلّش يصري معك؟»
« -اه طبعاً .انا كنت أبيع بنات يهوديات .فهمت؟ لحد ما وحدة منسكت قالت داوود بجيبلنا».
ويتحدّث نائل وباسل ،وكالهما منخرطان يف عالم تجارة املخدرات يف عكا ،عن التواطؤ الفاضح
للرشطة مع تجارة املخدرات يف املدينة .يعلم الجميع يف البلد مواقع املحطات التي تُباع فيها
املخدرات ،ويرون تردد الشباب عليها واستعمالهم للمخدرات حتى يف وضح النهار .يقول نائل:
«أخوي كلها شباب من كل محل بتيجي بتقعد بتدخن تلج ،وبتشمشم ،ولك صاحب املحطة مزبط الوضع حتى
بجلبهن قناين ماي مسكرة ،وبدلعن آخر دلع .والبوليص بعرف كل إيش .ويف عالقة كتري قوية بناتهن»
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أما رساج وهو تاجر مخدرات سابق من بلدة الطيبة ،فقد كان يبيع املخدرات يف منطقة يافا وتل
قل عدّة م ّراتّ ،إل ّ
ٍ
أن الرشطة لم تستطع إثبات التهم عليه إلدخاله السجن.
أبيب لفرت ٍة
طويلة ،واعتُ ِ
أن مشكلة الرشطة األساسية معه كانت أنّه كان يبيع املخدّرات ليهود ،لدرجة ّ
يحدثنا رساج ّ
أن أحد
واضح وأكثر من م ّرة« :روح بيع حشيش يف الطيبة ..تيجيش تبيع حشيش يف تل
بشكل
املحققني قال له
ٍ
ٍ
أبيب».

ويشري براء ،وهو مُعلم يف مجال الرتبية الالمنهجيّة ويشتغل يف قسم املراقب يف وزارة املعارف يف
ٍ
لسنوات عديدة ،من خالل بيعها للفلسطينيني.
القدس ،إىل قصة جاره يف يافا الذي تاجر باملخدرات
ٍ
محطة يلجأ إليها املدمنون لرشاء املخدرات،
يقول براء ،الذي طاملا انزعج من تحوّل حارته إىل
ّ
إن الرشطة لم تحرك ساكنا ً مع هذا الجار إال عندما باع م ّرة واحدة ووحيدة املخدرات لجنديني
إرسائيليني (يهود) .يقول:
«كان عندي جار .الحمد لله ألله هداه ،وعنده اوالد ومن املشايخ صار .كان يتاجر باملخدرات .وكان مغلبني يعني
الرصاحة .ييجوا هونا [الزبائن] يشرتوا ،وااليش كان يسبب أذى يعني .فكنت دامياً برصاع معه .بيوم هو ناداين قيل
’انا قررت اين ابطل ابيع أنا إيل كذا سنني ببيع عمر البوليص ما أذاين ،بعرف إين ببيع ،قبل فرتة بعت مرة مرتني

חיילים (جنود) يهود ،اعطيتهم سموم .اجوا يشرتوا ،جابهم واحد عريب .بعدها أجو البوليص تفتيش بالبيت قالويل
عبارة واضحة ،بيع سموم قد ما بدك ،بتبيع لوالدنا يا ويلك‘«.

232

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

سماخلا لصفلا
يليئارسإلا ةــطرــشلا رود

محتويات

خاتمة :العنف كأداة للرتكيع السيايس
الشخيص (والذي ّ
توسعنا حوله يف الفصل الثالث) أدا ًة لألنظمة القمعية
لطاملا ش ّكل انعدام األمان
ّ
ملساومة الشعوب عىل حريّتها وحقوقها .إذ ّ
إن الشعور بالتهديد املبارش يسيطر عىل أولويّات النّاس
َ
ٍ
بتنازالت
الغاية األوىل واألساسية ،مما يفتح الباب أمام القبول
وتصبح استعاد ُة األمن واالستقرار
سياسيّة مقابل استعادة تلك الحاجة .إذ ّ
إن «الفوىض» تُش ّكل تهديدا ً للنّاس بحياتهم وحياة أوالدهم

وبالتايل تزيد القابلية لالستغناء عن الحقوق واملواقف السياسية.
تشري املعطيات التي عرضناها يف هذا الفصل إىل ّ
أن النظام اإلرسائييل ّ غري معني بالح ّد األدنى
معني بتفشيها .بل أكثر من ذلك ،ما يقوم به النظا ُم
بالقضاء عىل الجريمة ،وبالح ّد األقىص ،فهو
ٌّ
بشكل مبارش يف خلق حالة الفوىض وانعدام األمان ،واستغالل تلك الحالة يف سبيل
هو املساهمة
ٍ
فرض املزيد من السيطرة عىل الفلسطينيّني يف الداخل وتمرير مشاريع سياسيّة تنازليّة ومقايضة
األمن واالستقرار بالحقوق واملواقف الوطنيّة.
يتجسد هذا ّ
ّ
السلوك االستعماري االستبدادي للنظام اإلرسائييل ّ يف مجموعة من املحاور تجمع بينها
فكرة واحدة وهي أنّه إذا أراد فلسطينيو الداخل استعادة األمن ّ
وأل يُقتل أبناؤهم الواحد تلو اآلخر،
ٍ
تنازالت تتعلق بهويّتهم الوطنيّة وبمواقفهم السياسية.287
فعليهم تقديم
واحد من هذه املحاور هو الخطط الحكومية ا ّلتي تم اعدادها يف ّ
السنوات األخرية للحد من ظاهرة
العنف واإلجرام ،تهدف بشكل واضح لتحقيق مكاسب سلطوية وانتزاع مواقف سياسية من
املجتمع العربي ،واستغالل ضائقة األمن واألمان الحقيقية التي يعاني منها املجتمع ،ومقايضتها
بالحقوق السياسية والجماعية.
فبدال ً من أن تقوم الحكومة ،بخطة ملحاربة الجريمة املنظمة مع أدوات واضحة متع ّلقة بمحاربة
الجريمة املنظمة (إذ أثبتت الرشطة كفاءتها يف محاربة الجريمة املن ّ
ظمة يف املدن اليهودية يف العامني
 ،2005-2006عندما اتخذت الحكومة قرا ًرا بذلك)؛ وبدال ً من أن تطرح خطة ملعالجة العنف

Odeh, Shahrazad. (04.12.2020). “How crime became a cover for Israel to tighten control of Palestinian 287
”972Magazine. From: https://www.972mag.com/crime-palestinian-citizens-israel/+ citizens
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والجريمة غري املن ّ
ظمة بسياسات اجتماعية واقتصادية ،فإنها تختار مشاريع «األرسلة» ،وزيادة
أدوات الرقابة عىل املجتمع.288
نجد هذا املنطق يف خطة مدراء الوزارات التي تم إعدادها عام  2020وعرضها عىل قيادة املجتمع
تحمل الخ ّ
العربيِ .
طة ،مما تحمله ،مشاريع «أرسلة» ،مثل «الخدمة املدنية» ،والتي رفضها
الفلسطينيون بسبب أبعادها السياسية الخطرية ،وبصفتها بداية الطريق لالنخراط يف جيش
االحتالل؛ واستمرارا ً بتجنيد الشباب العرب لألجهزة األمنية وغريها .جاء يف صفحة  44من التقرير:
«يويص الطاقم باستمرار الجهد لتجنيد رجال الرشطة املسلمني لرشطة إرسائيل )...( ،من أجل التأكد من أن هذه
الخطوة تحقق اإلمكانات الكاملة مبا يتعلق بتقليص االغرتاب بني املواطنني العرب ودولة إرسائيل ،وخلق مناذج
إيجابية يقتدي بها الشباب».289
يعرتف التقرير أن الهدف منها ليس محاربة الجريمة املن ّ
ظمة بل زيادة األرسلة وخلق نماذج
فإن خ ّ
«إيجابية» من خالل التجنيد للمؤسسات األمنية .290وبالفعل ّ
طة حكومية مشابهة أق ّرت يف

العام  2016تحت رقم  ،1402قد فشلت يف محاربة الجريمة ّ
ألن النيّة األساسيّة من وراءها هي
نيّة سياسيّة وليس محاربة الجريمة ،فمنذ بداية تطبيق الخ ّ
طة زادَت معدّالت الجريمة يف املجتمع
العربي بشكل كبري ،بل ّ
إن معدّالت الجريمة زادت أيضا ً يف غالبية البلدات ا ّلتي تم افتتاح محطات
أن الرشطة أوكلت مهمة تطبيق هذه الخ ّ
رشطة فيها .291واحدة من دالالت هذا التوّجه هو ّ
طة
للضابط جمال حكروش ،وقد رصّ ح املفتش العام للرشطة روني الشيخ يف أيلول ّ 2016
أن وظيفة
الضابط حكروش هي «تجنيد رجال الرشطة العرب ،وليس محاربة الجرمية».292
محور آخر ملشاهد الرتكيع السيايس هو قرار الرشطة باستعمال وحدات «املستعربني» (التي
288
289
290
291
292
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ّ
السيايس يف الداخل) ،إذ أعلنت الرشطة
الضفة الغربيّة ولقمع النشاط
تستعملها لتنفيذ االعتقاالت يف
ّ
مطلع أيلول  2021بدء عمل الوحدة «سيناي» يف مجال محاربة الجريمة .وجاء يف بيان الرشطة
أنّه «تم تجنيد أفراد الوحدة الجديدة من ثالثة مصادر رئيسية :املصدر األول مقاتلون وقادة وضباط خدموا يف
وحدات حرس الحدود املوجودة يف يهودا والسامرة والقدس والجنوب .املصدر الثاين هو من املقاتلني داخل الوحدة
التكتيكية الذين وجدوا يف النهاية عرشات املقاتلني املناسبني لتنفيذ املهمة الخاصة ،واملصدر الثالث هو تجنيد من
الوحدات الخاصة يف الجيش إىل صفوف حرس الحدود» .293يضاف إىل ذلك ،االقرتاحات التي تصدر من
حني آلخر باالستعانة بجهاز الـ«شاباك» وبقوّات من جيش االحتالل ملحاربة الجريمة.294
الفلسطيني .فمن
تش ّكل هذه الخطط والسياسات واحدا ً من عوامل الضغط السياسيّة عىل املجتمع
ّ
ناحية ،يحتاج املجتمع الفلسطيني إىل محاربة العنف والجريمة ،فهي آفة تقض فعالً مضاجع كل
بيت ،ومن ناحية ثانية ّ
فإن الحصول عليها مقرون بتنازالت سياسية.
أن الحق بالحياة واألمان يُفرتض أن يكون ّ
ومع ّ
حقا ً أساسيا ً ملواطنني يف دولة طبيعيةّ ،إل أنّنا
ٍ
مقايضة سياسيّة .برز ذلك يف مفاوضات تشكيل الحكومة بعد
نشهد أن النظام يحوّل ذلك إىل
َ
«القائمة العربيّة املوحدة»
االنتخابات الربملانيّة يف آذار  ،2021إذ فاوض مرشحو رئاسة الحكومة
َ
عىل االنضمام لها مقابل خ ّ
«القائمة املوحدة»
طة ملحاربة العنف والجريمة ،فبعد أن وعد يائري البيد
بخ ّ
طة ملحاربة الجريمة يف حال دخول األخرية لالئتالف الحكومي ،ضغط نتنياهو عىل رئيس

«القائمة املوحّ دة» باعتباره الوحيد القادر عىل «تنفيذ هذا النوع من الوعود» .295يف هذا السياق
نشري إىل ّ
السيايس ،لها تأثري عىل النّخب
أن هذه السياسات االستعماريّة والتي تقايض األمن باملوقف
ّ
القيادية للشعوب املستعمرة ،فنجد ّ
أن محاوالت الرتكيع أثمرت عن تراجعات ج ّديّة يف مواقف قس ٍم
أوراق بحثيّة قادمة.
املدني ،وهو مما نقرتح دراسته يف
كبري من األحزاب ومؤسسات املجتمع
ّ
ٍ
 293موقع العرب« )31.08.2021( .الرشطة تعلن عن انطالق وحدة مستعربني جديدة ملكافحة العنف والجريمة يف املجتمع العربي».
مستقاة منhttps://bit.ly/32Mxufh :
 294صحيفة غلوبس 112« .)29.12.2020( .قتيل منذ بداية العام :كيف يُمكن إيقاف الجريمة يف املجتمع العربي»( .بالعربية).
مستقاة منhttps://bit.ly/3Dpw5YC :
 295قناة « .)03.06.2021( .12محادثة الهاتف بني نتنياهو ومنصور عباس قبل ساعات من انتهاء مدة التفويض« :سأفعل
أشياء لن يسمحوا ألنفسهم أن يفعلوها»( .بالعربية) .مستقاة منhttps://bit.ly/3In2xyz :
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الفلسطيني يف الداخل يف السنوات
تناولت هذه الدراسة تفاقم ظاهرة العنف والجريمة لدى الشباب
ّ
التي تلت االنتفاضة الثانية .وقد أظهرت الدراسة إىل ّ
ٍ
مجموعة
أن تفاقم العنف والجريمة مرده إىل
الفلسطيني ،وهي عوامل
من العوامل السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة التي ح ّلت باملجتمع
ّ
مرتاكمة منذ نكبة  .1948فقد تع ّرض الفلسطينيّون إىل ك ٍّم هائل وعميق من السياسات االستعماريّة
منذ عام النكبة ،أدّت باملجمل إىل إضعاف بُناهم السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة ،مما أضعَ َ
ف
الجماعي ملواجهة اآلفات املجتمعيّة ومحارصة
حصانة املجتمع ،وقدرة أفراده عىل الفعل والتح ّرك
ّ
أسبابها.
تلك السياسات التي لم تتوقف يوماً ،تكثّفت وتصاعدت بعد االنتفاضة الثانية ،وعىل ضوء املشاركة
الفعّ الة لجماهري الداخل فيها .فمن بعد االنتفاضة الثانية ،تصاعدت أدوات القمع
السيايس اإلرسائييل ّ
ّ
ٍ
ناحية أخرى .من الناحية األوىل ،قمعت
من ناحية ،وكذلك توّسعت سياسات االحتواء االقتصاديّ من
إرسائيل النشا َ
ّ
وخاص ًة الذي ال يتحرك تحت سقفها ،وج ّرمته
السيايس لفلسطينيّي الداخل،
ط
َّ
بإخراج بعض األحزاب من القانون ،والحقت قياداته وحارصت نشاطاتهم ،مما ساهم يف إضعاف
الوطني واإلسالمي ،وبالتايل إضعاف الجماعة وخطابها الوطني.
املؤسسات الحاملة للخطاب
ّ
ومن الناحية الثانية ،ر ّكزت السياسات عىل االستثمار االقتصاديّ  ،الذي يُعيل من شأن التوجهات
ٍ
ذوات يهمها نفسها وتتحرك
الفردانيّة ويُعزز أفكار «النجاح الفرديّ » ،وبالتايل ساهمت يف خلق
بصفتها الفردية ال بصفتها الجمعيّة ،وتتصارع فيما بينها عىل مساحة ضيقة من املوارد .يف
املحصلة ،أفضت تلك السياسات إىل توجيه قوى املجتمع وطاقاته نحو «الداخل» ،بدال ً من توجيهها
ٍ
مكانة أعىل داخل املجموعة نفسها ،ال نحو النضال لتحصيل
نحو «الخارج» ،أي نحو تحصيل
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أهداف وحماية حقوق الجماعة كك ّل.
ُ
سياسات تضييق الحيّز عىل فلسطينيّي الداخل،
وبشكل ال ينفصل عنه ،تصاعدت
بالتوازي مع ذلك،
ٍ
مما أدّى إىل زيادة الرصاع عليه ،كما أدّت سياسات مصادرة األرايض وعدم توسيع مسطحات البناء
يف البلدات الفلسطينيّة إىل تزايد أسعار قسائم البناء ،مما فاقم من أزمة الفقر.
ٍ
ألنماط جديدة من السلوك
من أجل فهم هذه التغيريات وأثرها عىل ظاهرة العنف والجريمة وخلقها
الفرديّ لدى الشباب ،تر ّكز الدراسة عىل فحص عوامل انجذاب الشباب إىل عالم العنف والجريمة،
والعوامل التي يُفرتض أن تكون عوامل منع من انجذابهم لها.
ترت ّكز عوامل الجذب يف الفصول الثالثة األوىل .يف الفصل األوّل ،عرضنا أثر السعي نحو املكانة
باعتباره عامل جذب للشباب ناتج عن قمع املسارات الصحيّة املمكنة لتحصيل املكانة يف إطار
املجتمع .إذ تصاعدت مكانة املنخرط يف الجريمة يف السنوات األخرية ،فمثالً أصبح يقوم بدور
اجتماعي يف اإلصالح والسياسة املحليّة ويأخذ إحرتاما ً يف املناسبات االجتماعيّة ،وأصبح يش ّكل
نموذجا ً لالحتذاء عند كثري من الشباب .يف هذا اإلطار ّ
خصصنا مساحة للحديث عن الذي أصبحت
تلعبه تصوّرات الشباب عن املكانة -وعن ا َمل ّس بها -يف خلق وتعقيد الخالفات بينهم ،ومن ث ّم

تطورها إىل مستويات عنيفة وإجراميّة.
جذب للشباب لعالم الجريمة ،والذي
يف الفصل الثاني ،استعرضنا العائد املادي باعتبار ِه عام َل
ٍ
بات يلعب دورا ً
ّ
خاصا ً عىل إثر السياسات االقتصاديّة االستعماريّة .أظهرنا أثر سياسات اإلفقار
ٍ
وما تُنتجه من ٍ
خصبة لرشيحة كبرية من الشباب لالنخراط يف عالم الجريمة سعيا ً لتحسني
بيئة
أوضاعهم االقتصاديّة من خالل الربح الرسيع .عىل الجانب اآلخر ،أظهرنا كيف ّ
توسع مفهوم
«االحتياجات األساسيّة» لدى املجتمع الفلسطيني يف الداخل ،نتيجة تشابك السياسات النيوليربالية
اإلرسائيليّة مع واقع وجود املجتمع عىل هامش االقتصاد اإلرسائييل ،مما أدى إىل خلق أنماط وحاجات
استهالكية مبالغة ،وما لذلك من وطأة خاصة عىل الشبّاب كونهم الرشيحة األضعف اقتصاديّاً .كما
خصصنا مساحة لدراسة حالة قروض السوق السوداء ،وهي واحدة من األنشطة املالية البارزة،
التي تش ّكل تجسيدا ً لطبيعة العالقة بني مثلث الجريمة واالقتصاد واملجتمع.
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يف الفصل الثالثّ ،
فصلنا كيف يصبح العنف مو ّلدا ً للعنف .إذ استعرضنا انعدام األمن واألمان
باعتباره واقعا ً ُف ِر َ
الفلسطيني يف الداخل املشحون واملزدحم بأحداث العنف
ض عىل املجتمع
ّ

والجريمة ،مما يش ّكل عام َل دفع للشباب التخاذ خطوات الستعادة األمان املفقود من خالل عالم
العنف والجريمة .كما أرشنا إىل انعدام األمان يف الحيّز الخاص ،فبعض الشباب يجدون أنفسهم
ٍ
عائلة متورطة فيه.
منخرطني يف عالم الجريمة ألنهم ،ببساطة نشأوا يف
ِ
االنخراط يف عالم الجريمة يف الفصلني
ث ّم رشحنا العوامل التي يفرتض أن تكون مانعة للشباب من
الفلسطيني من خالل
الرابع والخامس .يف الفصل الرابع ،س ّلطنا الضوء عىل مؤسسات املجتمع
ّ
نقاش أدائها عىل املستوى الرتبويّ  ،أي ما يتعلق بالرتبية عىل املفاهيم األخالقيّة وإنتاج املعاني
التنظيمي ،أي ما يقدّمه املجتمع للشباب من احتياجات مثل
والهويّة واإلنتماء ،وعىل املستوى
ّ
حمايتهم وتطوير مهاراتهم والخ.
أوالً ،أرشنا إىل مجموعة من التحدّيات -عىل املستوى االقتصادي واملجتمعي ،وعىل مستوى األدوات-
التي تواجهها مؤسسة العائلة ،والتي تحِ د من قدرتها عىل مواجهة انجذاب أبنائها إىل عالم العنف
والجريمة .ث ّم انتقلنا للحديث عن الدور املركزي الذي يُمكن أن تلعبه املدارس يف الحَ ّد من انجذاب
الشباب نحو هذا العالم.
ثانياً ،أظهرت الدراسة ّ
أن لسياسات جهاز الرتبية والتعليم اإلرسائييل ،دورا ً مركزيّا ً يف عدم ممارسة
املدرسة لهذا الدور الهام ،من خالل سياسات التجهيل التي يُمارسها الجهاز عىل الطالب العرب.
ففي حني تُش ّكل املدرسة يف املجتمع اإلرسائييل واحد ًة من أدوات بناء األمّ ة ،من خالل زرع املفاهيم
الجمعي املرتبط مع
والرموز القوميّة والجماعيّة ومعاني البطولة لدى الطالب ،وبالتايل خلق الوعي
ّ
وتأسيس للمفاهيم
تجهيل
الفلسطيني يف الداخل ،أدا َة
الواقع ،فإنّها يف املقابل تُش ِّكل ،لدى املجتمع
ٍ
ٍ
ّ
الفردانيّة واألنانية عىل حساب املفاهيم الجماعيّة والوطنيّة الفلسطينيّة .وكذلك من خالل سياسات
الرتكيز عىل التفوّق العلمي وإنتاج الفوارق بني الطالب العرب ،والرتكيز عىل مجموعة محدودة من
الطالب املتفوقني واإلهمال للطالب «الضعفاء» تحصيلياً.
ثالثاً ،أظهرت الدّراسة األثر البالغ لسياسات تضييق الحيّز ،عىل طبيعة الحارة العربيّة ،إذ ّ
أن األخرية
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والتي كانت مساحة ترفيه للشباب أصبح كثريا ً منها يف السنوات األخرية عبارة عن بؤر ينترش فيها
العنف واإلجرام ،وأصبح خيار الخروج الفردي منها هو املساحة التي يختارها الكثريون ألبنائهم
من أجل تحقيق الحماية من هذا العالم.
أن الرتاجع الكبري يف أداء وحضور «الجماعات الوسيطة» ،والتي تلعب دورا ً
رابعاً ،تُ ِظه ُر الدّراسة َّ

هاما ً يف نهضة أي شعب خاصة عند املجتمعات ا ُملستعمرة والتي ال تلعب دورا ً يف ّ
السلطة الحاكمة
إذ يعود النّاس دونها ليكونوا أفرادا ً عىل هامش املجتمع املهيمن أو االستعماري .لهذه الجماعات

دورا ً هاما ً من حيث ّ
أن الشباب يقضون فيها أوقاتهم بأمور إيجابية ،وألنّها تعترب مؤسسات إلنتاج
معاني االنتماء الوطني والقيم الدينية واألخالقية .يف املقا ِبل ،أظهرت الدراسة وجود نقص يف األطر
الرسميّة غري املنهجيّة إذا ما قورنت باألطر لدى املجتمع اليهودي ،كما ّ
أن بعضا ً من هذه األطر يلعب
دورا ً سلبيا ً بما يتع ّلق بالدّور الرتبوي خاصة تلك الداعمة ملشاريع األرسلة والخدمة املدنيّة.
يف الفصل الخامس واألخري ،س ّلطنا الضوء عىل الدّور املركزي الذي تتحمله أجهزة األمن اإلرسائيليّة،
وعىل رأسها جهاز الرشطة ،يف انتشار العنف والجريمة .يُفرتض أن تلعب أجهزة األمن يف الحاالت
الطبيعية وسيلة ملنع وردع الشباب من االنخراط يف عالم الجريمة .بيد ّ
أن معطيات الدراسة أشارت
أن الرشطة اإلرسائيليّة تلعب دورا ً متقاعسا ً مع العنف والجريمة ،إذ أظهرت الدراسة ّ
إىل ّ
أن ائتمان
العقاب لدى من ينخرطون يف عالم العنف والجريمة يجعلهم يتمادون يف أفعالهم ،باإلضافة ّ
فأن
انعدام القصاص والعدالة يُش ّكل عامالً أساسيّا ً يف حاالت الثأر واالنتقام.
كما أظهرت الدراسة ّ
أن الرشطة تلعب أحيانا ً دورا ً متواطئا ً مع الجريمة ،إذ تُعطى الحصانة
لبعض املجرمني املتعاونني معها ،باإلضافة لتواطئها مع تجارة املخدرات لدى الشباب الفلسطينيني
ورصامتها عند بيعها لليهود .أخرياً ،أشارت الدراسة إىل ّ
أن قضيّة العنف والجريمة أصبحت تُش ّكل
أداة للمنظومة االستعمارية ملساومة فلسطينيي الداخل عىل أمنهم وأمانهم ،من خالل استغالل
حالة الفوىض ملزيد من السيطرة عىل الفلسطينيني يف الداخل وتمرير مشاريع تنازلية ومقايضة
األمن واالستقرار بالحقوق واملواقف الوطنيّة.
كيفي تحديد أبرز العوامل التي نشأت ونمت يف ظ ّلها
ميداني
حاولت هذه الدراسة من خالل بحث
ّ
ّ
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ظاهرة العنف والجريمة يف الداخل .إال أن بحثا ً وتفكريا ً عميقا ً وجديّا ً يلز ُم لتحديد اسرتاتيجيات
مواجهة هذه الظاهرة ،ومحاربة أسبابها .نُدرك أن هذه املهمة شديدة الصعوبة ،يف واقع استعماريّ
معقد نعيشه يف الداخل ،وهو واقع قويت فيه سياسات الضبط والقمع اإلرسائيليّة وضعفت فيه
السيايس واألهيلّ .إال ّ
أن تحديد االستعمار كمسب ٍّب أسايس لظاهرة العنف والجريمة
محركات العمل
ّ
يعني ّ
أن مفاتيح الحَ ل لهذه الظاهرة تكمُن يف أيدي ا ُملجتمع من خالل مراكمة املجهود لكبح جماح
العنف ،وتضييق دائرته ،والتعامل مع بعض مسبباته التي يمكن السيطرة عليها وح ّلها مجتمعيّاً.

ويف ختام هذا البحث ،تهمنا اإلشارة إىل ّ
أن ما قدّمناه هو خطوة يف الطريق؛ رشّ حنا هنا األسباب
الجماعي وتقديم املقرتحات
والسياق الذي تصاعد فيه العنف ،وهي الخطوة التي تُستكمل بالتفكري
ّ
والتوصيات ودعم املبادرات الشعبيّة التي تحاول محارصة هذا العنف .يف هذا الصدد ،بالتزامن
مع املراحل األخرية من عملنا عىل الدراسة ،بدأنا بعقد لقاءات مع مجموعات من ناشطني وتربويني
ومهنيني وسياسيني يف بلدات البحث ،عرضنا فيها أهم نتائج الدراسة وناقشناها مع الحضور
بهدف تطوير توصيات عينيّة للحد من الظاهرة.
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قائمة المقابالت

مقابالت يافا

244

االسم املستعار

العمر بالتقريب

الوظيفة

ندى

25

تعمل مع عائالت يف ضائقة

ياسمني

30

تعمل مع شباب يف ضائقة

براء

60

تربوي

معاذ

40

تربوي

طارق

40

مدير مركز شبابي

عثمان

35

مدير مدرسة

كريم

40

مدير مدرسة ثانوية

دالية

50

معلمة يف مدرسة ثانوية

رائد

35

ناشط اجتماعي وسيايس

بالل

35

ناشط اجتماعي

عبد الله

50

شخصيّة دينيّة واجتماعية

كرم

70

مدقق حسابات

جمال

50

قائد سيايس
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مقابالت الطيبة
االسم املستعار

العمر بالتقريب

الوظيفة

رساج

30

تاجر مخدرات سابق

عميد

15

أيمن

50

نادرة

50

طالب يف دوائر العنف
صاحب مصلحة تجارية ،وقريب
من دوائر العنف والجريمة
عاملة اجتماعية

أسامة

50

محامي

بدر

50

محامي

ثابت

65

محامي وناشط

آدم

40

محاسب

عبد الحكيم

35

محاسب

حارث

35

محاسب

أكرم

45

صحفي

مقابالت أم الفحم
االسم املستعار

العمر بالتقريب

الوظيفة

سليم

30

شاب يف دوائر العنف والجريمة

صالح

20

شاب يف دوائر العنف والجريمة

راسم

20

ساهر

30

ودود

40

فاطمة

25

شاب يف دوائر العنف والجريمة
ممرض  -سابقا ً يف دوائر
الجريمة
مقرض وصاحب محل رصافة
أخت شاب ُقتل

أسماء

45

عاملة اجتماعية

أسماء

30

عاملة اجتماعية
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صبيح

35

عامل اجتماعي

سميح

35

عامل اجتماعي

صامد

40

عامل اجتماعي

بسام

40

مدير مدرسة

عال

60

موظفة بنك

عبد الفتاح

60

موظف بنك

فراس

35

تاجر سيارات

عبد الرحمن

30

مدقق حسابات وناشط سيايس

سمري محاميد

55

رئيس بلدية أم الفحم

مقابالت النارصة

246

االسم املستعار

العمر بالتقريب

الوظيفة

رامز

35

شاب يف عالم الجريمة

معتصم

35

طالل

50

ناج من عالم العنف والجريمة
ِ
مقرتض

أفنان

35

محامية

عدنان

50

تاجر

مليس

40

تربوية

ايمان

35

تربوية

أسمهان

35

عاملة اجتماعية

رسحان

45

نائب مدير بنك

ظافر

35

صحفي

فاتن

35

ناشطة سياسة
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مقابالت عكا
االسم املستعار

العمر بالتقريب

الوظيفة

باسل

30

شاب يف عالم الجريمة

نائل

30

شاب يف عالم الجريمة

داوود

35

مجرم سابق

زياد

30

مقرتض

دياب

45

زاهر

45

محا ٍم جنائي

مدقق حسابات

تسنيم

45

عاملة اجتماعية

راغب

50

عامل اجتماعي

ابتسام

35

عاملة اجتماعية وتربوية

زيدان

40

يعمل مع شباب يف ضائقة

رائد

40

مدير مراكز شبيبة

ضياء

45

مدير مدرسة ثانوية تكنلوجية

جنان

30

تربوية

ضحى

30

موظفة بنك

زكريا

55

قائد سيايس
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االسم املستعار

العمر

الوظيفة

غسان

50

مختص يف الجريمة

فهمي

65

قائد سيايس

فاضل

40

أخ ثاكل

عبد الخالق

75

مربّي

لبيب

40

متع ّرض للتهديد

خليل

20

شاب يف عالم العنف والجريمة

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

جارملا ةمئاق

محتويات

قائمة المراجع

كتب
أبو عصبة ،خالد .)2007( .التعليم العربي يف إرسائيل  -معضالت أقليّة قوميّة .القدس :مركز فلورسهايمر.
(بالعربية).
أبو عصبة ،خالد .)2012( .الرتبية للقيم يف مجتمع مأزوم .جت املثلث :معهد مسار.
الحاج ،ماجد .)1996( .التعليم لدى العرب يف إرسائيل :سيطرة وتغيري اجتماعي .القدس :ماجنس.
بابيه ،إيالن .)2007( .التطهري العرقي يف فلسطني .بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطيني( .مرتجم).
بشارة ،عزمي .)2002( .الخطاب السيايس املبتور ودراسات أخرى .رام الله :مواطن  -املؤسسة الفلسطينية
للديمقراطية.
بشري ،نبيه .)2006( .يوم األرض ما بني القومي واملدني .حيفا :مدى الكرمل.
خطيب ،هاشم« .)2007( .العرب يف إرسائيل  -ثالث سنوات لنرش توصيات لجنة أور» .تل أبيب :كونراد ،جامعة
تل أبيب.
دي بوتون ،آالن .)2018( .قلق السعي نحو املكانة .بريوت :دار التنوير للطباعة والنرش( .مرتجم).
روجان ،يوجني .)2011( .العرب من الفتوحات العثمانية إىل الحارض .القاهرة :كلمات عربية( .مرتجم).
سعدي ،أحمد .)2020( .الرقابة الشاملة :نشأة السياسات اإلرسائيلية يف إدارة السكان ومراقبتهم والسيطرة
السياسية تجاه الفلسطينيني .الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
شحادة ،مطانس .)2007( .إعاقة التنمية :السياسات االقتصادية اإلرسائيلية تجاه األقلية القومية العربية.
حيفا :مدى الكرمل.
شحادة ،إمطانس؛ شلحت ،أنطون .)2017( .إرسائيل :املالحقة األمنيّة كأداة سياسية.
عيل ،نهاد .)2014( .إرهاب مدني ،الجريمة والعنف يف املجتمع العربي .الطيبة :مركز امان.
كسري ،نيتسا؛ تسور-شاي ،أساف .)2016( .كشف حالة  -التطوير االقتصادي :املجتمع العربي ،الدرزي
والرشكيس .جفعات حفيفا( .بالعربية).
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

249

جارملا ةمئاق

محتويات

ماتسا ،دورون .)2016( .أنماط املقاومة لدى األقلية العربية-الفلسطينية يف إرسائيل  -قراءة تاريخية
ونظرة للمستقبل .تل أبيب :مركز دراسات األمن القومي .ص( .64 ،بالعربية).
ماركوز ،هربرت .)1988( .اإلنسان ذو البُعد الواحد .بريوت :منشورات دار اآلداب( .مرتجم)

مقاالت وتقارير
العربي يف إرسائيل بني خطاب االنجازات وخطاب االعرتاف.
إغبارية ،أيمن؛ ومحاجنة ،إبراهيم .)2009( .التعليم
ّ
ألفان «ألبايم» :مج ّلة متعدّدة التخصصات للفكر واألدب .)34( ،ص.11-129 ،
أفجري ،عيدو وآخرون ( .)2021عرب يف البلدات املختلطة  -نظرة عامّ ة .مركز أبحاث الكنيست( .بالعربية).
مستقاة منhttps://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/723dfb8c-b1b8-eb11-8111- :
00155d0aee38/2_723dfb8c-b1b8-eb11-8111-00155d0aee38_11_17923.pdf
اندبلد ،مريي؛ دهان ،مومي .)2019( .لغز التصاعد يف الفقر عند العائالت العربية .بيطحون سوتسيايل (.)107
ص ( .25-57بالعربيّة).
جبارين وآخرون .)2010( .عمل العرب يف إرسائيل  -التحدي لالقتصاد اإلرسائييل .القدس :منتدى قيسارية واملركز
اإلرسائييل للديمقراطية.
جل ،جوني؛ ومدهلة ،شبيط؛ وباليخ ،حايم .)2017( .ميزانية الرفاه االجتماعي يف السلطات املحلية.
مركز طاوب( .بالعربيّة) .مستقى منhttps://www.taubcenter.org.il/wp-content/ :
uploads/2020/12/socialservicebudgetingheb.pdf
إحصائي عن جرائم القتل لدى
جمعية الشباب العرب  -بلدنا .)2020( .تسع سنوات من الدم  -تقرير
ّ
فلسطينيي الـ .48مستقاة من)9YOB report arabic.pdf (momken.org :
عال يف املجتمع العربي .املعهد اإلرسائييل للديمقراطية.
حاج يحيى ،نرسين وآخرون ( .)2021تربية وتعليم ٍ
https://www.idi.org.il/media/15620/education-in-arab-societyمن:
مستقاة
disparities-and-signs-of-change.pdf
دائرة اإلحصاء املركزية .)2013( .ترتيب ّ
السلطات حسب املؤرش االجتماعي االقتصادي( .بالعربيّة) .مستقى
منhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/pw/pw77/pw77.pdf :
زعبي ،حنني .)2017( .الجريمة يف املجتمع العربي :خروقات يف تعامل الرشطة( .بالعربية).
شيخ محمد ،أحمد؛ ورزق  -مرجية ،سوسن؛ وخطيب ،محمد ( .)2019مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني
يف إرسائيل  .2018جمعية الجليل وركاز .مستقاة من :ملخص مسح العنف املجتمعي The - 2018
)Galilee Society (gal-soc.org
250

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

جارملا ةمئاق

محتويات

األمن َّ
الش
مؤش
عيل ،نهاد؛ ولفني حني ،روت؛ ونجمي يوسف ،عال.)2020( .
خيص والجماهرييّ
ِّ ُ
ّ
ِ
 .2019مبادرات ابراهيم .مستقاة منhttps://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/ :
.pdfמדד-הביטחון-האישי-והקהילתיuploads/2020/06/2019-
ٌ
عنبتاوي ،خالد .)2021( .الشباب الفلسطينيّون يف أرايض الّ - 48
واحتياجات .جمعية
تصورات ومواقف
بلدنا :حيفا .مستقى منَّ :
الشباب الفلسطينيّون ()pdf (momken.org.)1
فورجن ،يوفال .)2010( .الحوسبة يف املدارس  -وصف حالة .القدس :مركز ابحاث الكنيست.
لرير ،ميخال .)2021( .املحاسبون املرافقون للسلطات املحليّة .مركز أبحاث الكنيست .مستقى من:
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/727a8dda-55bf-ea11-810700155d0aee38/2_727a8dda-55bf-ea11-8107-00155d0aee38_11_17979.pdf
مبادرات ابراهيم .)2013( .املجلد املعلوماتي  -املجتمع العربي يف إرسائيل .الجزء السابع :مكانة األقلية العربية.
(بالعربية).
مديرو وزارات الحكومة اإلرسائيلية« .)2020( .توصيات لجنة الوزراء للتعامل مع الجريمة والعنف يف املجتمع
العربي»( .بالعربية  /غري منشور)
ّ
املحل كفر قاسم  -عالج املحتاجني( .بالعربية).
مراقب الدولة .)2005( .املجلس
مراقب الدولة .)2021( .تعامل رشطة إرسائيل مع حمل السالح غري القانوني وحاالت إطالق النار يف
بلدات املجتمع العربي والبلدات املختلطة .تقرير رقابة سنة71 ،ج .ص( .15 ،بالعربية) .مستقاة
منhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/special/2018- :
Amlach/2018-amlach-100.pdf
مؤسسة التأمني الوطني .)2019( .أبعاد الفقر والفروقات االجتماعية  -تقرير سنوي( .2018 ،بالعربيّة).
مستقى منhttps://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf :
مركز أبحاث الكنيست ( .)2020معطيات حول رؤساء وعمّ ال السلطات املحلية املهدّدين( .بالعربية).
مستقاة منhttps://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/36a9dff9-5cdc-ea11-8118- :
00155d0af32a/2_36a9dff9-5cdc-ea11-8118-00155d0af32a_11_16471.pdf
مركز مساواة .)2018( .تطوير املناطق الصناعية يف البلدات العربية .مستقى من0 :נייר עמדה אזורי תעשייה
 - 2018להדפסה )pdf (mossawa.org.18 12 18
ملريد ،إيتاما .)2012( .الخدمات البنكية يف الوسط العربي  -فروع البنك ،العموالت والربح من الفائدة .مركز
أبحاث الكنيست.
ناس أبحاث واستشارة .)2020( .االنخراط املجتمعي واملشاركة املدنية للشباب العرب يف إرسائيل.
وزارة الصناعة والتجارة والعمل .)2010( .لجنة دراسة سياسة التشغيل  -تقرير نهائي .القدس.
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

251

محتويات

جارملا ةمئاق

 معلومات أوّلية حول أعداد الشباب العرب غري املندمجني يف سلك.)2020( . نوريت،كوهني-يخيموفيتش
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/ : مستقاة من. مركز أبحاث الكنيست.العمل أو التعليم
MMM/c6560ab9-d5da-ea11-8118-00155d0af32a/2_c6560ab9-d5da-ea118118-00155d0af32a_11_16255.pdf
ّ  معطيات وطرق تعامل-  جنايات السالح.)2021( . نوريت،كوهني-يخيموفيتش
 مركز أبحاث.السلطات
knesset.(  נתונים והתמודדות הרשויות-  עבירות נשק בישראל: مستقاة من.) (بالعربية.الكنيست
)gov.il
. بنك إرسائيل: القدس. أنماط اشرتاك عرب إرسائيل يف سوق العمل.)2009( . نيتسانا، عريان؛ كسري،يشيف
: القدس. خصائص وسياسات: نساء عربيات يف سوق العمل يف إرسائيل.)2012( . نيتسانا، عريان؛ كسري،يشيف
.بنك إرسائيل

مراجع باللغة االنجليزية
Books
Avruch, K., & Mitchell, C. (Eds.). (2013). Conflict Resolution and Human Needs:
Linking Theory and Practice. Routledge.
Khalidi, R. (2020). The hundred years’ war on Palestine: A history of settler
colonialism and resistance, 1917-2017. Metropolitan Books.
Pappé, I. (2011). The Forgotten Palestinians: A History of the Palestinians in
Israel. United Kingdom: Yale University Press.
Reiner, R. (2007). Law and Order: An Honest Citizen’s Guide to Crime and
Control. Cambridge: Polity.
Articles
Abu-Saad, Ismael. (2006). State-Controlled Education and Identity Formation
Among the Palestinian Arab Minority in Israel. American Behavioral
Scientist, 49(8), P.1097.
Agbaria, Ayman. (2017). “The new face of control: Arab education under neoliberal
policy”. In Nadim, Rouhana and Sahar, Huneidi. (Eds.). Israel and its
العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

252

جارملا ةمئاق

محتويات

Palestinian citizens: Ethnic privileges in the Jewish state (pp. 299-335).
Cambridge: Cambridge University Press.
Corrigan, P. (2002). Doing nothing. Resistance through rituals (pp. 103-105).
Routledge.
Ehrlich, I. (1975). The Deterrent Effect of Capital Punishment. American Economic
Review, 65(3):397–447.
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of peace research,
6(3), 167-191.
Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291–305.
Hansen, K. and Machin, S. (2002). Spatial Crime Patterns and the Introduction of
the UK Minimum Wage. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64:
677-697.
Machin, S., and Meghir, C. (2004). Crime and Economic Incentives. Journal of
Human Resources, 39.
OECD (2010). OECD Reviews of Labour Market and Social Policies – Israel. Paris:
OECD Publishing.
Rosenhek, Z. & Shalev, M. (2000). The contradictions of Palestinian citizenship
in Israel. In N. Butenschon, U. Davis, & M. Hassassian (Eds.), Citizenship
and the State in the Middle East: Approaches and Applications. Syracuse:
Syracuse University Press

253

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

جارملا ةمئاق

254

العنف والجريمة لدى الشباب يف الداخل الفلسطيني

محتويات

