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ــيئا  ــاك ش ــي أن هن ــا ي ــودي، م ــع اليه يف املجتم
مــا بنيويــا يتعلــق بالرشطــة وأولوياتهــا، وال 
ــة الكــربى التــي تواجــه  يتعلــق بقدراتهــا. املعضل
ــه ال  ــة بأن ــي القناع ــل ه ــطينيني يف الداخ الفلس
ــرار  ــدون ق ــة ب ــة املنظم ــة الجريم ــن مواجه يمك
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م ــن الرشط ــم م حاس
أخــرى ازديــاد القناعــة أن الدولــة والرشطــة 
ــك  ــا، وذل ــكلة أص ــي املش ــا ه ــل، إنم ــت الح ليس
ألنهــا معنيــة باإلبقــاء عــى حالــة اإلجــرام املنظــم 
مــا دام يمــارس عــى املواطــن الفلســطيني فقــط. 
ــة  ــأن الرشط ــاد ب ــة لاعتق ــباب كافي ــاك أس هن
ــا،  ــم وتوظفه ــرام املنظ ــة اإلج ــن حال ــتفيد م تس
وتســتعملها كطريقــة ســيطرة وتحكــم باملجتمــع 

ــطيني. الفلس

ــن  ــر م ــع الكث ــدد أن نجم ــذا الع ــا يف ه حاولن
الخــرباء يف املجــال، ومــن وجهــات نظــر مختلفــة، 
الظاهــرة  اســتعراض  حاولنــا  ناحيــة،  مــن 
ــدة:  ــب ع ــن جوان ــا م ــا فهمه ــا، وحاولن وعمقه
وجهــاز  املدرســة  دور  االقتصــادي،  الجانــب 
التعليــم كمثــال. كذلــك تحــوي املقــاالت مراجعــات 
لــألدوات وطــرق النضــال التــي اتخذتهــا القيــادة 
الفلســطينية يف الداخــل ملواجهــة مشــكلة اإلجــرام، 

ــة.  ــذه التجرب ــم ه وتقيي

ــة  ــول إن معالج ــن الق ــر، يمك ــة األم ويف نهاي
ســؤال اإلجــرام املنظم بــني الفلســطينيني يف الداخل 
يشــر إىل املعضلــة الكــربى التــي تــي إىل تعقيــد 
وضعهــم، والذيــن لزاًمــا عليهــم مطالبــة الرشطــة 
ــم،  ــرام املنظ ــن اإلج ــم م ــة أن تحميه اإلرسائيلي
ــل  ــة إرسائي ــأن رشط ــة ب ــن القناع ــم م ــى الرغ ع
موجــودة أصــا لقمعهــم واســتعدائهم. إن دراســة 
هــذا التعقيــد مــع تفاصيلــه الدقيقــة لهــو مدخــل 
ممتــاز لفهــم طبيعــة إرسائيــل مــن ناحيــة، 
ــطينيني يف  ــدى الفلس ــيايس ل ــل الس ــة العم وطبيع

ــرى! ــة أخ ــن ناحي ــل م إرسائي

كلمة العدد

ــة عــى  ننــرش هــذا العــدد بعــد انتخابــات ثالث
ــا. ال  ــة الكورون ــل أزم ــل، ويف ظ ــوايل يف إرسائي الت
ــن  ــان، ولك ــتنتهي األزمت ــف س ــرف كي ــد يع أح
إذا كانــت الكورونــا أزمــة صعبــة وحقيقيــة 
وخطــرة، وإذا كان معظــم االعتقــاد أنهــا ســتكون 
ــدور  ــا ي ــك عندم ــدو كذل ــر ال يب ــرة، فاألم عاب
ــية  ــات السياس ــات واألزم ــن االتجاه ــث ع الحدي
يف إرسائيــل. ظاهــر األزمــة هــو صعوبــة تشــكيل 
حكومــة، وقضيــة محاكمــة نتنياهــو، لكنهــا يكمــن 
يف عمقهــا وجوهرهــا الســؤال حــول موقــع وجــود 
ــم،  ــم ورشعيته ــل ومكانته ــطينيني يف إرسائي الفلس
أمامهــم،  املتــاح  الســيايس  العمــل  وحــدود 
ومســتقبل إرسائيــل وهويتهــا عمومــا. قــد يكــون 
ــيايس ال  ــأزق الس ــن امل ــا، لك ــة آنيً ــأزق الحكوم م
يبــدو  طارئــا أو آنيــا. مــع ذلــك ارتأينــا أن نؤجــل 
الرتكيــز عــى هــذه املواضيــع، عــى اعتبــار أننــا ال 
نــزال يف بدايــة الحــدث، ومــن األجــدر أن نتعاطــى 
معــه بعــد أن ينتهــي كــي يكــون للحديــث معنــى 

ــدوى. وج

أمــا محــور هــذا العــدد فهــو موضــوع مقلــق 
جــدا، وأصبــح الشــغل الشــاغل لــدى الفلســطينيني 
ــام،  ــكل ع ــف بش ــوع العن ــه موض ــل، إن يف إرسائي
والجريمــة املنظمــة بشــكل خــاص. الجريمــة 
املنظمــة هــي خطــر حقيقــي ألنهــا تحــاول إعــادة 
ــد  ــن جدي ــم م ــع، تنظ ــم املجتم ــكيل مفاهي تش
ــب  ــد ترتي ــة، وتعي ــة واالجتماعي ــوى االقتصادي الق
ــة  ــت الجريم ــيطرة. ليس ــوذ والس ــاحات النف مس
ــل أو  ــداث قت ــريض ألح ــم ع ــرد تراك ــة مج املنظم
ــتها  ــال وممارس ــذه األعم ــل ه ــا تحوي ــداء، إنم اعت
اجتماعيــة  منظومــة  مــن  جــزءا  باعتبارهــا 
واقتصاديــة، ومــن مبنــى يحــاول أن يفــرض قيمه 

ــه. ــع برمت ــى املجتم ــه ع وأدوات

ــة املنظمــة يف املجتمــع  يرتفــع منســوب الجريم
ــوبها  ــوط منس ــاهد هب ــني نش ــطيني، يف ح الفلس



العنف في المجتمع الفلسطيني في 
إسرائيل – نحو معالجة نظرية وعملية/

أسعد غانم 
يحــاول هــذا املقــال تقديــم رؤيــة تنطلــق مــن رضورة 

وجــود فهــم شــمويل لظاهــرة العنــف، بعــد تبيــان أوجــه 

القصــور النظــري والعمــي الــذي يعــرتي مقاربــة قضيــة 

ارتفــاع وتــرة العنــف يف املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل. 

ويضيــف الكاتــب أن تقديــم قــراءة نظريــة يشــكل بدايــة 

ــاملة،  ــول ش ــع حل ــاهمة يف وض ــة، واملس ــة متكامل ملعالج

ــف  ــة العن ــط حال ــا، ضب ــم تنفيذه ــتطيع، إذا ت ــد تس ق

املتفاقمــة، وربمــا العــودة بمجتمعنــا إىل »حالــة طبيعيــة« 

للعنــف والجريمــة. 

الجريمة المنظمة في المجتمع 
الفلسطيني في إسرائيل/ 

سهى عّراف

يتنــاول املقــال موضــوع الجريمــة املنظمــة يف املجتمــع 

ــب  ــزة يج ــرة متمي ــي ظاه ــل، فه ــطيني يف الداخ الفلس

التعامــل معهــا كظاهــرة خاصــة، لهــا مميزاتهــا املنفــردة 

ــف  ــة، وتختل ــف عــن ظاهــرة الجريمــة العادي ــي تختل الت

ــام. ــكل ع ــف بش ــرة العن ــن ظاه ع

ــام  ــون أم ــة نك ــة املنظم ــن الجريم ــث ع ــد الحدي عن

ــة، ذات  ــة ومركب ــة مرتب ــة واقتصادي ــة اجتماعي منظوم

ــا إىل  ــعى أعضاؤه ــة يس ــة تنظيمي ــام إداري وهيكلي نظ

ــة  ــات الجريم ــعى عصاب ــة، وتس ــب مادي ــي مكاس جن

املنظمــة إىل التغلغــل يف النســيج االجتماعــي واالقتصــادي، 

وتســعى إىل كســب املكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. 

ــا  ــاره نجاح ــا باعتب ــاح أعضائه ــرض نج ــاول أن تع وتح

اقتصاديــا، وقــوة اإلجــرام واالبتــزاز واالحتيــال كنــوع مــن 

ــي.  ــادي الرشع ــاط االقتص النش

تفسير الجريمة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل:

العوامل االجتماعية االقتصادية في 
مقابل العوامل الثقافية/

سامي ميعاري
يفحــص هــذا البحــث نمــاذج الجريمــة عنــد الجماعــات 

الدينيــة واإلثنيــة املختلفــة يف إرسائيــل، مــع الرتكيــز عــى 

ــن  ــني م ــد اإلرسائيلي ــة عن ــدالت الجريم ــني مع ــرق ب الف

ــطينية.  ــة الفلس ــع األقلي ــد مجتم ــة وعن ــة اليهودي األكثري

ويشــكل املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل مجموعــة أقليــة 

تشــمل ُخمــس الســكان. لهــذا املجتمــع ســماته الخاصــة 

ــني  ــة ب ــاذج الجريم ــى نم ــر ع ــا تأث ــي له ــدة الت الفري

ــل  ــوى القلي ــام س ــوم بانتظ ــى الي ــرش حت ــه. ال يُن أعضائ

مــن اإلحصائيــات حــول الجريمــة، واإلحصائيــات املتوفــرة 

ــة  ــب املجموع ــة حس ــوزع الجريم ــف ت ــا تصنِّ ــادًرا م ن

الدينيــة، أو تحــدد شــكل الجريمــة ونوعهــا. ويهــدف هــذا 

البحــث إىل ســّد هــذه الفجــوة.

العنف المدرسّي في التعليم العربّي: 
أسبابه، طرق الوقاية والعالج/

خالد أبو عصبة
ــي  ــدريس، وه ــف امل ــرة العن ــال ظاه ــذا املق ــاول ه يتن

ــا  ــرى، تفاقًم ــاالت أخ ــف يف مج ــرار العن ــى غ ــهد، ع تش

ــارًعا. متس

عنــد تنــاول موضــوع العنــف علينــا أن نعــي أنّنــا نقف 

أمــام مشــكلة معّقــدة ومرّكبــة ال ترجــع إىل عامــل واحــد، 

ــة،  ــة، اقتصاديّ ــل اجتماعيّ ــة عوام ــاك مجموع ــا هن وإنّم

ــا  ــن هن ــرة. م ــذه الظاه ــة به ــيّة مرتبط ــيّة ونفس سياس

ينبغــي أاّل نكتفــي بالوقــوف عنــد مناقشــة الظاهــرة، بــل 

علينــا أن نتخّطــى النقــاش، وأن نتّجــه إىل دراســة عوامــل 

ــرتاتيجيات  ــع إس ــّم وض ــف، ث ــة بالعن ــورة املنبئ الخط

للتعامــل مــع العوامــل األساســية للوقايــة بنــاء عــى هــذه 

ــاء  ــاريع وبن ــط مش ــع تخطي ــّم وض ــن ث ــات، وم الدراس

ــدة  ــة عدي ــات علميّ ــق رًؤى ومنطلق ــة ِوف ــج فّعال برام

المحتـــويـــــات
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ــّل  ــى األق ــرة، أو ع ــن الظاه ــّد م ــرض الح ــل بغ للتدّخ

تخفيــف حّدتهــا، كّل هــذا مــن أجــل خلــق جــّو مــدريّس 

آمــن، ومدرســة فاعلــة تقــوم بوظيفتهــا املنوطــة بهــا، ثــّم 

الوصــول يف النهايــة إىل مرادنــا األوســع واألشــمل، أال وهــو 

ــّدم  ــة للتق ــة الفرص ــى إتاح ــادر ع ــّي الق ــْلم املجتمع الس

ــة.  ــة املجتمعيّ والتنمي

العنف والجريمة في المجتمع 
الفلسطيني في الداخل: 

السياقات االجتماعية والسياسية/

رضا جابر
ــات  ــاث منظوم ــك ث ــة تفكي ــي محاول ــة ه ــذه املقال ه

ــم  ــا يف فه ــًدا مركزيً ــا راف ــدة منه ــكل كل واح ــدة تش معق

وتفســر االنفجــار الــذي حــدث يف الســنوات األخــرة مــن 

ــطيني يف  ــع الفلس ــل املجتم ــة داخ ــف والجريم ــة العن حال

إرسائيــل. إنهــا محاولــة إلدراك الــرشوط الخلفية التــي تولد 

هــذا االنفجــار. املنظومــة االُوىل هــي املنظومــة االجتماعيــة 

ــة  ــة الخاص ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــميه الحامل ــا أس وم

للمجتمــع الفلســطيني التــي أفــرزت هــذه الظاهــرة 

ــة  ــي. الثاني ــيجها االجتماع ــل يف نس ــن التوغ ــا م ومكنته

ــة،  ــاتها املختلف ــة ومؤسس ــة للدول ــة النظامي ــي املنظوم ه

وخصوصــاً مؤسســات فــرض النظــام والقانــون. والثالثــة 

هــي املنظومــة املتعلقــة بالفــرد الفلســطيني وعاقتــه بذاته 

ــات  ــذه املنظوم ــل ه ــأعتمد يف تحلي ــب. س ــه القري ومحيط

عــى النظريــات املركزيــة يف علــم اإلجــرام والعلــوم 

ــعباتها  ــرة بتش ــى األخ ــر ع ــأُركز أكث ــة، وس االجتماعي

ــع  ــة املجتم ــار خصوصي ــني االعتب ــذاً بع ــة، آخ املختلف

ــة. ــام الدول ــم بنظ ــراده، وعاقته وأف

 

من األرشيف

خطة »غوش إمونيم« لتوسيع االستيطان 
عام ١٩٧٧

إعداد وترجمة وئام بلعوم

مقاالت

انشقاق المستوطنين: دراسة في المأزق 
السياسي الذي يخّيم على إسرائيل/

ليف غرينبيرغ
تحّلــل هــذه املقالــة الطريــق املســدود الــذي وصلــت إليــه 

االنتخابــات يف إرسائيــل مــن منظــور مرشوعهــا االســتعماري 

االســتيطاني. وهــي تنظــر يف الطريقــة التــي تفّككــت فيهــا 

ــة يف  ــة، والفوقي ــة العلماني ــة القومي ــة الحاكم ــة النخب هوي

ــروز  ــى إىل ب ــا أف ــن، م ــرور الزم ــع م ــه، م ــت نفس الوق

عــدد مــن الطوائــف التــي يناصــب بعضهــا العــداء لبعــض، 

ــه  ــب ل ــاف تُكت ــا يف ائت ــع بينه ــه الجم ــات مع ــّد ب إىل ح

القــدرة عــى البقــاء ينطــوي عــى قــدر أكــرب مــن الصعوبــة.

كيف تقرأ إسرائيل صفقة القرن؟/

جمال زحالقة

مــن رضوريــات مواجهــة »صفقــة القــرن« والتصــّدي 

لهــا رصــد املوقــف أو املواقــف اإلرسائيليــة منهــا وتحليلهــا 

ــا عــى ورق، والســؤال  وتقييمهــا.  يبقــى نــص الخّطــة نصًّ

ــيًا،  ــتغاله سياس ــتثماره واس ــه واس ــو ترجمت ــم ه األه

وعــى أرض الواقــع، ويف الحــرب عــى الروايــة، التــي ال تقل 

رضاوة عــن الحــرب الفعليــة. ولعــل الرتجمــة اإلرسائيليــة 

ــى  ــيطر ع ــل تس ــم، ألن إرسائي ــي األه ــرن ه ــة الق لصفق

ــق  ــة لتحقي ــتغال الخّط ــا باس ــوم فعليً ــا تق األرض، وألنه

ــه  ــطيني   وحقوق ــعب الفلس ــاب الش ــى حس ــب ع مكاس

ــم  ــل وفه ــة لتحلي ــو محاول ــال ه ــذا املق ــة.  وه املرشوع

قــراءة إرسائيــل ملــا يســمى صفقــة القــرن.

 الشيوعّية تقف وتغني 

القومّية والغناء في جوقة رون/ 

جاسمين حبيب وأمير لوكر-بليتسكي 
ــيقّي  ــم املوس ــى العال ــوء ع ــال الض ــذا املق ــّلط ه يس

ــايض،  ــرن امل ــينيات الق ــني يف خمس ــيوعينّي اإلرسائيليّ للش

ــت  ــف انعكس ــول: كي ــؤال ح ــن س ــة ع ــعى لإلجاب ويس

ــعرهم؟  ــيقاهم وش ــيوعينّي يف موس ــة للش ــة القوميّ الهويّ

وينطلــق املقــال مــن الجــزم بــأن هنــاك مواضيــع كثــرة 

متعّلقــة بتاريــخ الحــزب الشــيوعّي يف فلســطني/إرسائيل، 

ــى  ــا ع ــي به ــت، وألق ــد أهمل ــال، ق ــوع املق ــل موض مث

ــل. ــّي يف إرسائي ــث التاريخ ــش البح هام

59

78

92

73
103



العالقات البرازيلية ـــ اإلسرائيلية/

محمود الفطافطة
ــدى  ــع إح ــل م ــة إرسائي ــة عاق ــذه الدراس ــش ه تناق

ــتعرض  ــل، وتس ــي الربازي ــة وه ــركا الاتيني ــم دول أم أه

ــني  ــة ب ــى العاق ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــف والتغي املواق

ــت  ــث كان ــايض؛ حي ــرن امل ــات الق ــذ أربعيني ــني من الدولت

ــي  ــل، ه ــا الربازي ــن ضمنه ــارة، وم ــدان الق ــوات بل أص

مــن رجــح قــرار تقســيم فلســطني، إىل تســعينيات 

ــف  ــم املواق ــارة تدع ــت الق ــني بات ــن؛ ح ــرن العرشي الق

يف  املتطــرف  اليمــني  تــويل  إىل  الفلســطينية، وصــوالً 

الربازيــل الحكــم وتحالفــه مــع اليمــني إلرسائيــي. وترصــد 

ــة  ــى السياس ــرأت ع ــي ط ــة الت ــؤرشات املهم ــة امل الدراس

الخارجيــة الربازيليــة تجــاه إرسائيــل يف العقــود املاضيــة، 

وإعــادة قــراءة التأطــر التاريخــي لطبيعــة العاقــة 

ــيما  ــطينية، س ــة الفلس ــاه القضي ــة تج ــف الربازيلي واملواق

بعــد صعــود اليمــني املتشــدد وتحالــف األصوليــات يف كل 

مــن الربازيــل وإرسائيــل والواليــات املتحــدة، وتأثــر ذلــك 

ــم. ــة يف العال ــح الربازيلي ــدود املصال ــم ح ــى رس ع

109126
المكتبة- عرض موجز ألحدث اإلصدارات 

اإلسرائيلّية/

إعداد: وئام بلعوم



قواعد النشر في مجلة قضايا اسرائيلية

وباملشهد  االرسائيلية  بالقضايا  صلة  ذات  مواضيعها  تكون  التي  الكتب  ومراجعات  واملقاالت  بالدراسات  املجلة  ترحب   

اإلرسائيي عى تنوعاته.

يشرتط يف املواد املرسلة االلتزام بمنهج البحث العلمي، ويشرتط يف املواد أن ال تكون  قدمت للنرش يف اللغة العربية يف أية   

مجلة أخرى، سواء أتم نرشها أم لم يتم.

تعرض البحوث عى محكمني من ذوي االختصاص والخربة، للتقرير بشأن النرش.  

 madar@madarcenter.org :تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إىل بريد مدار اإللكرتوني  

يجب أال يتجاوز عدد الكلمات يف الدراسات املرسلة إىل املجلة 6000 كلمة، بما فيها امللخصات والجداول واملراجع، وأن ال   

تتجاوز املقالة 3500، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

عى املواد املرسلة مراعاة قواعد التوثيق واالقتباس بحسب املنهج األكاديمي املتعارف عليه، ووفق التايل:  

الكتب: اسم الكاتب )سنة النرش(. اسم الكتاب. مكان الصدور: اسم دار النرش.  

مقالة يف كتاب تحرير: اسم املؤلف )سنة النرش(. »اسم املقال«. عند: اسم املحرر )محّرر(، اسم الكتاب. مكان النرش: اسم   

دار النرش، الصفحات من – إىل. 

مقال منشور يف مجلة: اسم املؤلف )السنة(. »اسم املقال«، اسم املجلة، املجلد )العدد(، الصفحات من – إىل.   

كتب مرتجمة: اسم املؤلف )سنة صدور الرتجمة(. اسم الكتاب. اسم املرتجم، مكان النرش: اسم دار النرش.  

معاداة السامية والصهيونية واالحتاللمحور العدد القادم   
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أسعد غانم * 

العنف في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل –

نحو معالجة نظرية وعملية

مقدمة
ــع  ــف يف املجتم ــرة العن ــاع وت ــة ارتف ــة قضي ــي مقارب تعان

ــن  ــي؛ فم ــري وعم ــور نظ ــن قص ــل م ــطيني يف إرسائي الفلس

ــرة إىل  ــج الظاه ــي تعال ــة الت ــات االجتماعي ــل األدبي ــة، تمي ناحي

ــن  ــدد م ــاً، يش ــا. مث ــة لفهمه ــباب قطاعي ــى أس ــديد ع التش

يعمــل يف املجــال البحثــي االقتصــادي عــى التغــّرات االقتصاديــة 

ــخ...  ــة، إل ــوارد املالي ــى امل ــراع ع ــر وال ــوالت والفق واملدخ

ــذ  ــرات تأخ ــاع إىل تفس ــم االجتم ــون يف عل ــن يعمل ــل الذي ويمي

باألســباب املتعلقــة باألوضــاع االجتماعيــة، والتغــّر التــي طالــت 

ــن  ــل الذي ــي، ويمي ــز االجتماع ــرد يف الحيّ ــة والف ــة الحمول مكان

ــى  ــدد ع ــرات تش ــة إىل تفس ــم والثقاف ــث التعلي ــون يف بح يعمل

ــا  ــاب غره ــى حس ــري ع ــف الجماه ــم والتثقي ــني التعلي مضام

ــرام  ــم اإلج ــال عل ــون يف مج ــّدم العامل ــا يق ــباب. كم ــن أس م

ــام  ــدم قي ــام، وع ــدام النظ ــق بانع ــرات تتعل ــون  تفس والقان

ــا.  ــة، بدوره ــا الرشط ــن ضمنه ــة، وم ــلطات الدول س

ــاالت  ــا، يف مج ــة عيني ــرات صحيح ــذه التفس ــون ه ــد تك ق

ــرة  ــامل لظاه ــر ش ــم تفس ــتطيع تقدي ــا ال تس ــددة، لكنه مح

ــك حاجــة ملحــة  تفــي العنــف يف املجتمــع الفلســطيني، وهنال

ــح  ــة تتي ــة ثابت ــى أرضي ــف ع ــى نق ــم، حت ــذا الفه ــل ه ملث

ــا. معالجته

ــل التوصيفــات املتعلقــة بالعاجــات  ــة، تمي ــة ثاني مــن ناحي

ــن  ــة يمك ــف كحال ــع العن ــل م ــة، تتعام ــات قطاعي إىل اقرتاح

معالجتهــا مــن خــال التشــديد عــى مجــاالت عينيــة. فمــن يقول 

ــة،  ــات االقتصادي ــى العاج ــدد ع ــادي يش ــبب اقتص ــأن الس ب

رئيــس الطاقــم املهنــي لصياغــة مــرشوع لجنــة املتابعــة العليــا »املــرشوع   *

االســرتاتيجي ملكافحــة العنــف والجريمــة يف املجتمــع العربــي«، محــارض 

يف قســم العلــوم السياســيّة يف جامعــة حيفــا 
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في  العنف  ارتفاع  حقيقة  إلى  كاف  بشكل  القطاعية  الُمعالجات  تنتبه  ال 

ها، ووصولنا إلى حالة مجتمعية شاملة، ولذلك فإن أي حلول يجب 
ّ

المجاالت كل

وليست  ومتكاملة،  شاملة  حلوال  وتتطلب  شاملة  المشكلة  كون  من  تبدأ  أن 

قطاعية فقط.

ومــن ينســب األمــر للتفــكك االجتماعــي يقــرتح حلــوال يف املجــال 

االجتماعــي، ومــن يقــرتح حلــوال تثقيفيــة وتربويــة يشــدد عــى 

ــأن  ــد ب ــن يعتق ــي، وم ــف املجتمع ــز التثقي ــدارس ومراك دور امل

ــق  ــوال تتعل ــق بإهمــال ســلطات القانــون، يقــدم حل األمــر يتعل

بفــرض القانــون والنظــام وتفعيــل دور الرشطــة، إلــخ... وهنــا 

كذلــك، هنالــك قصــور جــدي، ألن املعالجــات القطاعيــة ال تنتبــه 

بشــكل كاف إىل حقيقــة ارتفــاع العنــف يف املجــاالت كّلهــا، 

ــول  ــإن أي حل ــك ف ــة شــاملة، ولذل ــة مجتمعي ــا إىل حال ووصولن

ــوال  ــب حل ــاملة وتتطل ــكلة ش ــون املش ــن ك ــدأ م ــب أن تب يج

ــط. ــة فق ــت قطاعي ــة، وليس ــاملة ومتكامل ش

فيمــا يــي، ســوف أحــاول تقديــم رؤيــة تنطلــق مــن رضورة 

ــة  ــراءة نظري ــم ق ــا أن تقدي ــرة، كم ــمويل للظاه ــم ش ــود فه وج

ــاهمة يف  ــة، واملس ــة متكامل ــة ملعالج ــري، بداي ــكل، يف نظ تش

ــط  ــا، ضب ــم تنفيذه ــتطيع، إذا ت ــد تس ــاملة، ق ــول ش ــع حل وض

ــة  ــا إىل »حال ــودة بمجتمعن ــا الع ــة، وربم ــف املتفاقم ــة العن حال

ــة.  ــف والجريم ــن العن ــة« م طبيعي

حالة مجتمعية
ــاء  ــن أبن ــرر اآلالف م ــنة 2000، ت ــر س ــهر أكتوب ــذ ش من

املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل مــن أحــداث العنــف وجرائــم 

قتــل، وُقتــل منهــم خــال األعــوام الـــ 19 األخــرة مــا ال يقــل 

عــن 1300 شــخص، وأصيــب مــا يقــارب 5000، بحيث أشــارت 

ــا  ــل منه ــا جع ــف، م ــرة العن ــبي بظاه ــاع نس ــادر إىل ارتف مص

أكــرب التحديــات التــي واجهــت هــذا املجتمــع، وأزاحــت جانبــا، 

ــني  ــال القوان ــاواة، وإبط ــل املس ــال ألج ــا، النض ــو مرحلي ول

ــا  ــال وقضاي ــاء االحت ــال إلنه ــل والنض ــة يف إرسائي العنري
ــدي.1 ــذا التح ــع ه ــل م ــدف التعام ــرى، به ــة أخ مهم

تشــر األبحــاث األخــرة أن نســبة العنــف يف املجتمــع 

الفلســطيني يف الداخــل متزايــدة، فبــني الســنوات 2016-2014 

كانــت نســبة ضحايــا العنــف العــرب قــد وصلــت لـــ 64% مــن 

ــم  ــتبهني بجرائ ــن املش ــا كان57% م ــا، فيم ــوع الضحاي مجم

ــازة  ــم بحي ــتبه به ــبة املش ــت نس ــرب، ووصل ــن الع ــل م القت

ــد  ــة.2 وق ــذه الفئ ــني ه ــن ب ــي إىل 82% م ــر قانون ــاح غ س

وصــف بــادي حســييس، املختــص يف هــذا املجــال مــن الجامعــة 

العربيــة، الوضــع بمــا يــي: »ال يــكاُد يمــّر يــوٌم دون أن نســمع 

ــّي،  ــل يف املجتمــع العرب ــار أو جريمــة قت عــن حــادث إطــاق ن

ــن  ــرب الذي ــني الع ــبة املواطن ــات أّن نس ــر املعطي ــث تُظه بحي

يُقتلــون أكثــر بثاثــة أَضعــاف مــن نســبتهم الســّكانية العامــة. 

وأّن حــوادث إطــاق النــار أكثــر بـــ12 ضعًفــا مّمــا هــو عليــه 

ــة  ــات ُمقلق ــل. معطي ــودّي يف إرسائي ــع اليه ــال يف املجتم الح

ناحظهــا يف الســنوات األخــرة، وهــي آخــذة يف التفاقــم. تُخّلــف 

ــر مشــاعر الفــوىض  هــذه الظاهــرة الكثــر مــن الضحايــا، وتُث

ــدن  ــض امل ــة ويف بع ــدات العربيّ ــان يف البل ــن واألم ــب األم وتغي
ــة«.3 املختلط

ــطيني  ــع الفلس ــرأي يف املجتم ــتطاعات ال ــادت اس ــد أف وق

خــال الســنوات األخــرة إىل أن مشــكلة العنــف تقــض مضاجــع 

ــا  ــر الحاح ــة األكث ــا القضي ــع، ويعتربونه ــاء املجتم ــة أبن أغلبي

ــات اإلجــرام يف جــزء  ــوع عصاب ــى الرغــم مــن ضل للعــاج. وع

كبــر مــن حــاالت العنــف، والقتــل تحديــدا، إال أنــه مــن الواضــح 

تمامــا بــأن القضيــة هــي »حالــة مجتمعيــة« عامــة، طــرأت عــى 

مجتمعنــا ألســباب كثــرة، وهــي بحاجــة لفهــم شــامل، ولتعامــل 

ــي« يف  ــع طبيع ــودة إىل »وض ــاف الع ــة املط ــتطيع يف نهاي يس

ــارة إىل  ــاء باإلش ــن االكتف ــاره، وال يمك ــف وانتش ــات العن تجلي

تعاظــم دورعصابــات اإلجــرام املنظمــة ونفوذهــا كتفســر 

ــم.  ــدو- يف التفاق ــا يب ــى م ــذة –ع ــرة اآلخ ــايس للظاه أس

وممــا ال شــك فيــه، أن العنــف يف غالبيتــه هــو ظاهــرة داخلية، 

ال تــدور عــى خلفيــة صــدام مــع الدولــة –عــدا حــاالت اعتــداء 

ــى  ــرب وع ــني ع ــى مواطن ــررة ع ــن املتك ــوى األم ــة وق الرشط

ــا يف هــذه  ــا هن خلفيــات مختلفــة، وهــذا النــوع ليــس موضوعن

ــوا  ــم أو قتل ــدي عليه ــن اعت ــا الذي ــة الضحاي ــة. كان غالبي الورق
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منذ شهر أكتوبر سنة 2000، تضرر اآلالف من أبناء المجتمع الفلسطيني في إسرائيل 

تل منهم خالل األعوام الـ 19 األخيرة ما ال يقل عن 
ُ

من أحداث العنف وجرائم قتل، وق

1300 شخص، وأصيب ما يقارب 5000، بحيث أشارت مصادر إلى ارتفاع نسبي بظاهرة 

العنف، ما جعل منها أكبر التحديات، بحيث أزاحت جانبا، ولو مرحليا، النضال ألجل 

المساواة، وإبطال القوانين العنصرية في إسرائيل والنضال إلنهاء االحتالل.

ــك  ــي، وكذل ــع العرب ــل املجتم ــن داخ ــرب م ــني الع ــن املواطن م

ــات  ــارت إحصائي ــا، أش ــداءات. فمث ــك االعت ــوا تل ــن ارتكب م

مختلفــة إىل أن 65% مــن النســاء ضحايــا العنــف قتلــن عــى يــد 

أزواجهــن، بينمــا لوحــت معطيــات أخــرى بــأن حصــة املجتمــع 

العربــي مــن مجمــع جرائــم العنــف الُكليــة، تســاوي النصــف. 

وذلــك عــى الرغــم مــن أن الحديــث يــدور عــن أن الفلســطينيني 

ــي. ــع اإلرسائي ــة يف املجتم ــكلون أقلي يش

كمــا ولخصــت بعــض املعطيــات حالــة العنــف املســترشي يف 

املجتمــع العربــي باإلشــارة إىل أن 49% مــن الســجناء الجنائيــني 

ــني  ــذ بع ــع األخ ــرب، م ــن الع ــم م ــة ه ــجون اإلرسائيلي يف الس

ــم،  ــض عليه ــم القب ــني ال يت ــة املجرم ــة أن غالبي ــار حقيق االعتب

ــة  ــم من طــرف الرشطــة اإلرسائيلي فنســبة الكشــف عــن الجرائ

يف املجتمــع العربــي هــي قليلــة جــدا، حيــث تتقاعــس الرشطــة 

يف التحقيــق، وحــل هــذه القضايــا وغرهــا مــن قضايــا العنــف، 

ــة التــي تقــع يف املجتمــع اليهــودي. مقارنــًة بالجرائــم املثيل

إطار تحليلي
ملــاذا تفاقــم وضــع العنــف يف املجتمــع الفلســطيني يف العقــد 

األخــر؟ مــاذا حصــل داخليــا وأدى إىل حالــة مجتمعيــة مريضــة، 

تعــرب عــن نفســها مــن خــال العنــف والجريمــة؟ 

ــا  ــل،4 منه ــدة عوام ــف لع ــباب العن ــر أس ــزو التقاري تع

انعــدام األمــن، وعــدم أخــذ الرشطــة لدورهــا يف املجتمــع 

ــة،  ــة والرشط ــر العربي ــني الجماه ــة ب ــدام الثق ــي، وانع العرب

لدرجــة تنظــر فيهــا الرشطــة للعــرب كعــدو، وليــس كمواطنــني 

ــة  ــر والبطال ــل الفق ــة، عوام ــاة الكريم ــن والحي ــتحقون األم يس

وانعــدام الفــرص للشــباب، إىل جانــب مســتوى تعليــٍم منخفــض، 

ــة  ــات املرافق ــة لألزم ــات، إضاف ــى الخدم ــول ع ــر يف الحص وفق

ــد،  ــلطة األرسة والتقالي ــف س ــي تضع ــث، والت ــدن والتحدي للتم

وتــؤدي إىل تفاقــم الراعــات داخــل األرسة، وبــني الجــران، ويف 

املجتمــع ككل، ومــا يرافــق ذلــك مــن حالــة االغــرتاب والغضــب 

املوجــه للمجتمــع والدولــة. فيمــا يعــزو حيــدر انتشــار العنــف 

ــك  ــل ذل ــيايس،5 ويتمث ــة الس ــف الدول ــي لعن ــع العرب يف املجتم

ــة،  ــا املختلف ــة بتجلياته ــرة العنري ــة، ظاه ــات الحكوم بسياس

بمــا يشــمل القوانــني العنريــة، التعــّرض للمواطنــني وأماكنهــم 

العامــة واملقدســة، وهــدم بيوتهــم. كمــا أن العنــف بشــكل عــام، 

ــام  ــاك لع ــث جيبوروغراني ــتناداً لبح ــي6  اس ــورد ع ــا ي وكم

ــا  ــي تبلوره ــارك فـ ــرة، وتش ــباب كث ــن أس ــع م 1996«ينب

عوامــل تطــور داخليــة، وعوامــل فســيولوجية ونفســية، وعوامــل 

خارجيــة مثــل: توفــر الســاح ووســائل قتاليــة جديــدة، تأثــر 

ــة«. ــر البيئ ــب، وتأث ــع القري املجتم

يقــول دويــري7 »يعيــش املجتمــع العربــّي يف مرحلــة جديــدة 

ــا  ــع فيه ــة، وارتف ــلطة االجتماعيّ ــف الس ــا عن ــض فيه انخف

ــدى الشــباب. ليــس يف  ــَزاح، وال ســيّما ل العنــف الطائــش أو امُلنْ

ــول  ــن القب ــوراء، وال يمك ــخ إىل ال ــة التاري ــادة عجل ــكان إع اإلم

ــائدة«.  ــات الس ــة االنف بحال

ــة  ــم التعددي ــى قي ــا أن يتبن ــى مجتمعن ــري أن ع ــد دوي يؤك

ــه  ــه ومرجعيات ــني فئات ــوار ب ــج الح ــر، وينته ــرتام اآلخ واح

السياســيّة  القيــادات  عــى  املســؤولية  ويضــع  املختلفــة، 

واالجتماعيـّـة، حيــث عليهــا توجيــه اإلحبــاط نحــو قنــواِت نضــاٍل 

بَنـّـاٍء، باإلضافــة إىل إعطــاء املثــال والنمــوذج الشــخيّص يف الحــوار 

ــدر.  ــَعة الص ــر وَس ــرتام الغ واح

ــل األهــل واملعّلمــني للمســؤوليّة أمــٌر  يضيــف دويــري: »تََحمُّ

ــاء  ــم األبن ــؤوليّة تعلي ــل مس ــم تََحمُّ ــل. عليه ــل التأجي ال يَحتم

والطــاّب أنمــاَط تفكــٍر ومواَجهــٍة غــر عنيفــة لحــاالت اإلحبــاط 

أو لحــّل الراعــات؛ وهــذا أمــر ممكــن ويتطّلــب تجنُّــد مراكــز 

الخدمــات النفســيّة واملستشــارين الرتبويّــني ومكاتــب الرفــاه من 

ــة«.  أجــل مرافقــة املــدارس واألهــل يف هــذه امَلَهّم

ــن أن  ــا، ويمك ــوع منطلقاته ــف وتتن ــباب العن ــدد أس إذاً تتع

تكــون متداخلــة، كمــا ويرافــق اســتخدام العنــف أحيانــاً أكثــر 

ــث عــن رزمــة، وعــدد مــن  ــدور الحدي ــايل، ي مــن ســبب، وبالت
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ــارش،  ــا املب ــباب منه ــا أن األس ــة، كم ــات مختلف ــول باتجاه الحل

ومنهــا غــر املبــارش.

قــد تســتطيع التفســرات أعــاه، وغرهــا ليــس هنــا املقــام 

ــكال  ــد أش ــم أح ــول تفاق ــة ح ــات عيني ــاء إجاب ــا، إعط لرسده

العنــف، لكنهــا ال تعطــي تفســرا شــاما لهــذه الظاهــرة، مــن 

ناحيــة ثانيــة مــن الســهل أن نشــر إىل مجتمعــات عربيــة أخرى، 

تمــر بالظــروف نفســها، لكنهــا ال تعانــي مــن مســتويات العنــف 

نفســها، بمــا يف ذلــك املجتمعــات الفلســطينية يف الضفــة والقدس 

وغــزة والشــتات، وحتــى املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل 

نفســه حتــى نهايــة القــرن العرشيــن، وبذلــك، ال تعطــي هــذه 

ــف،  ــرة العن ــاملة لظاه ــة وش ــة كافي ــي- إجاب ــرات- برأي التفس

ــن  ــك ممك ــإن ذل ــادي، ف ــر. وباعتق ــد األخ ــا يف العق وتفاقمه

فقــط مــن خــال فهــم الســرورة العامــة للمجتمــع الفلســطيني، 

والتــي تــم التعبــر عنهــا مــن خــال ظواهــر تراجــع واضحــة، 

ــف  ــل؟ وكي ــذي حص ــا ال ــف. فم ــم العن ــرة تفاق ــا ظاه ومنه

ــا أن نفهــم هــذا التطــور؟ يمكنن

ــع  ــر إىل تراج ــن أي يشء آخ ــر م ــة أكث ــذه الحال ــود ه تع

ــبب  ــم بس ــاس وتنظيمه ــط الن ــتطيع ضب ــي تس ــات الت املرجعي

املــأزق املركــب لألقليــة الفلســطينية يف إرسائيــل، والــذي تطــور 

جديــا يف العقديــن األخريــن. واملرجعيــات قــد تكــون أنماطــا أو 

قيمــا أو افــكارا، وقــد تكــون مؤسســات، أو حتــى قــد تتمثــل يف 

قيــادات فرديــة لهــا دور مركــزي يف التحكــم بالحالــة املجتمعيــة.

تتشكل هذه املرجعيات يف ثالثة مجاالت أساسية: 

ــم  ــا لقي ــد هن ــة. والقص ــة وديني ــات اجتماعي مرجعي أوال:  

ــر  ــايض أكث ــت يف امل ــة كان ــاٍن اجتماعي ــدات ومب ومعتق

قــدرة عــى ضبــط املجتمــع والتحكــم بــه. عــى ســبيل 

واملعلمــني، حتــى  املدرســة  ملديــر  كانــت  املثــال، 

ــاب  ــات للط ــة كمرجعي ــة اجتماعي ــني، قيم ــل عام قب

ــنوات  ــرا يف الس ــة كث ــذه القيم ــت ه ــم، تراجع وألهاليه

األخــرة، نتيجــة لتغيــرات عــى مســتويات عــدة، منهــا 

اإلداري والقانونــي واالجتماعــي والتكنولوجــي، إلــخ...

مرجعيــات قانونيــة. والقصــد هنــا عوامــل تربــط بــني  ثانيا،  

مجتمعنــا والدولــة، وعــى رأســها تهتــك قيمــة املواطنــة 

عــى ضــوء ازديــاد جــدي يف اإلجــراءات والقوانــني التــي 

ــل.8  ــطيني يف إرسائي ــة الفلس ــأن مواطن ــن ش ــل م تقل

أو  إمــا منقوصــة  الفلســطيني كمواطــن،  فمكانــة 

ــة  ــى خلفي ــل ع ــا حص ــا – كم ــة أص ــر ثابت ــى غ حت

ــة  ــى غالبي ــول ع ــا – املقب ــرن« وطرحه ــة الق »صفق

ــم  ــأن ض ــة- بش ــية اليهودي ــوى السياس ــزاب والق األح

ــة  ــن الضف ــة م ــث القريب ــدات املثل ــطينيني يف بل الفلس

الغربيــة إىل الدولــة الفلســطينية العتيــدة بحســب 

ــب.  ــا ترام ــي طرحه ــة الت الخط

ــات  ــة لحاج ــال الرشط ــارة إىل إهم ــم اإلش ــا مه وهن  

ــة، وارتفــاع مســتوى  ــدات العربي ــط النظــام يف البل ضب

ــة  ــات الدول ــي مؤسس ــا باق ــا – كم ــة به ــدم الثق ع

الرســمية.

مرجعيــات سياســية وطنيــة، واملقصــود مكانــة القيــادة  ثالثا،  

السياســية ودورهــا، وعــى رأســها لجنــة املتابعــة 

ــك  ــة، ال تمل ــن جه ــب؛ فم ــع مرك ــا الوض ــا. وهن العلي

هــذه القيــادات مفاتيــح لحــل قضايــا النــاس، إال أنهــا 

ــة  ــادر إىل وضــع تصــورات كافي ــة ال تب مــن جهــة ثاني

ــتوى  ــى املس ــاس ع ــا الن ــع قضاي ــا م ــة تعامله لكيفي

ــا  ــادات برنامج ــذه القي ــرح ه ــم، ال تط ــي. واأله اليوم

ــل  ــطينيني يف إرسائي ــتقبل الفلس ــا ملس ــا وطني جماعي

يســتطيع أن يبعــث األمــل والتفــاؤل وااللتفــاف حولــه، 

بــدل التفتيــش عــن حلــول فرديــة ورسيعــة للتحديــات 

الحياتيــة، وبالتــايل فنحــن أمــام فشــل ســيايس قيــادي 

ــل كل يشء.  أوال وقب

ــكل  ــل بش ــرتك، والعم ــرشوع مش ــول م ــاف ح ــدل االلتف فب

لخصت بعض المعطيات حالة العنف المستشري في المجتمع العربي باإلشارة إلى 

أن 49٪ من السجناء الجنائيين في السجون اإلسرائيلية هم من العرب، مع األخذ 

بعين االعتبار، حقيقة أن غالبية المجرمين ال يتم القبض عليهم، فنسبة الكشف 

جدا،  قليلة  هي  العربي  المجتمع  في  اإلسرائيلية  الشرطة  طرف  من  الجرائم  عن 

حيث تتقاعس الشرطة في التحقيق، وحل هذه القضايا وغيرها من قضايا العنف، 

 بالجرائم المثيلة التي تقع في المجتمع اليهودي.
ً

مقارنة
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منظــم للوصــول إليــه، يســود شــعور عنــد عمــوم الفلســطينيني 

ــل؛ أي  ــو األفض ــر نح ــى التغي ــم ع ــدم قدرته ــل بع يف إرسائي

فقــدان األمــل، وشــيوع حالــة مجتمعيــة مــن عــدم القــدرة عــى 

التنظــم والعمــل بوســائل ســلمية مثــل اإلقنــاع والرشاكــة ألجــل 

إحــراز تغيــر جماعــي، أو حتــى فــردي، مــا يــؤدي إىل اللجــوء 

لوســائل القــوة والعنــف؛ بمعنــى أن حالــة العنــف املتزايــد هــي 

عامــة قويــة عــى انهيــار املجتمــع وتفتتــه، ومــع غيــاب وســائل 

ــوء  ــال اللج ــن خ ــايض م ــراد يف امل ــني األف ــات ب ــت العاق نظم

ــل  ــاط، ويف ظ ــذه األنم ــع ه ــد تراج ــد، وعن ــادات والتقلي إىل الع

تمييــز وإهمــال خارجــي، وخصوصــا يف مجــال فــرض النظــام 

ــو  ــن ه ــاه اآلخري ــف تج ــوة والعن ــوء للق ــإن اللج ــون، ف والقان

ــا  ــل يف مجتمعن ــاذا حص ــاب«. فم ــون الغ ــة »قان ــل لحال تمثي

ــرة؟ ــنوات األخ ــال الس خ

عالجــت األدبيــات العلميــة يف مجــال العلــوم االجتماعيــة تطور 

املجتمــع الفلســطيني مــن خــال إطاريــن تحليليــني أساســيني،9 

 ،)Normal Development( األول نمــوذج التطــور الطبيعــي

ــل  ــهبنا قب ــد أس ــة )Crisis Model(، وق ــوذج األزم ــي نم والثان

ــال  ــن خ ــطيني م ــع الفلس ــل املجتم ــر يف تحلي ــن وأكث عقدي

ــة  ــي، الخلفي ــكان، برأي ــزاالن يش ــن ال ي ــن، اللذي ــن اإلطاري هذي

ــف. ــا باتجــاه العن ــوح مجتمعن لفهــم جن

وجــد الفلســطينيون يف إرسائيــل أنفســهم بعــد النكبــة أقليــة 

يف الدولــة اليهوديــة، حيــث تطــوروا خــال األعــوام الســبعني يف 

ــة  ــام للقضي ــأزق الع ــة وامل ــة اإلرسائيلي ــة اإلقصائي ــل السياس ظ

الفلســطينية، وانتقلــوا خــال الســنوات مــن وضــع املــأزق الــذي 

نتــج عــن هزيمــة عــام 1948، إىل وضعيــة املــأزق املركــب الــذي 

يلــف جوانــب حياتهــم املختلفــة، بحيــث تتشــكل وضعيتهــم مــن 

ــزء  ــة أو كج ــة اليهودي ــم يف الدول ــق بوضعه ــة تتعل ــة خانق أزم

ــية  ــارات األساس ــارج املس ــور خ ــطيني يتط ــعب الفلس ــن الش م

لتطــور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، كمــا أنهــم يتطــورون يف 

ظــل عــداء الدولــة اإلرسائيليــة لهــم واتباعهــا لسياســات مفرقــة 

ــية  ــرورة األساس ــش الس ــى هام ــوروا ع ــك تط ــزة، وبذل وممي

ــي  ــور باق ــن تط ــف ع ــة تختل ــي، وبوضعي ــع اإلرسائي للمجتم

ــا  ــدان يف تطورهم ــذان البع ــة، وأدى ه ــة اليهودي ــي الدول مواطن

ــور  ــن تط ــابهة م ــات مش ــف لوضعي ــوه ومخال ــور مش إىل تط

املجموعــات عــى املســتوى الداخــي.

 يخالــف هــذا النمــط مــن التطــور االدعــاء الــوارد مــن خال 

التحليــل املركــزي املعتمــد يف العلــوم االجتماعيــة لفهــم وضعيــة 

الفلســطينيني يف إرسائيــل، القائــل إن األقليــة الفلســطينية 

املوجــودة يف إرسائيــل مــّرت، حتــى يومنــا هــذا، بعمليــة تطــور 

ــة.  ــة وطبيعي حثيث

إن االدعــاء الرئيــيس لــدى أصحــاب »منهجيــة التطــور 

ــاالت  ــطينية، يف املج ــة الفلس ــة العربي ــو أن االقلي ــي« ه الطبيع

األساســية الثاثــة التاليــة: عاقتهــا بإرسائيــل كدولــة، وعاقتهــا 

ــد  ــا عــى الصعي بســائر أجــزاء الشــعب الفلســطيني، وأوضاعه

ــة مــن  الداخــي، تمــر بمســار تطــور طبيعــي ســيؤدي إىل حال

الوعــي الذاتــي كونهــا أقليــة فلســطينية يف دولــة يهوديــة. ومــن 

تعود ظاهرة العنف أكثر من أي شيء آخر إلى تراجع المرجعيات التي تستطيع ضبط 

الناس وتنظيمهم بسبب المأزق المركب لألقلية الفلسطينية في إسرائيل، والذي 

تطور جديا في العقدين األخيرين. وقد تكون المرجعيات أنماطا أو قيما أو افكارا، 

في  مركزي  دور  لها  فردية  قيادات  في  تتمثل  قد  حتى  أو  مؤسسات،  تكون  وقد 

التحكم بالحالة المجتمعية.

وقفة لفعاليات فلسطينية يف الداخل ضد العنف. 
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ــلمون  ــل سيس ــطينيني يف إرسائي ــم أن الفلس ــذه املعال ــم ه أه

ــا  ــطينية، وحينه ــة الفلس ــة الوطني ــي يف الحرك ــم الهام بدوره

ســتتميز عاقاتهــم بإرسائيــل بعمليــة »أرسلــة« تتمثــل خاصتها 

يف طلبهــم حقوقــا إضافيــة ضمــن إطــار بنيــة الدولــة القائمــة، 

ــة  ــة – اليهودي ــة الصهيوني ــر الصبغ ــة إىل تغي ــن دون الحاج م

لدولــة إرسائيــل. إضافــة إىل ذلــك، ســتحث املنظمــات السياســية 

ــة، األمــر الــذي سيشــجع بــدوره العــرب  عــى ترســيخ التعددي

ــل. ــة إرسائي ــاج يف دول ــى اندم ع

ــه  ــي، يواج ــور الطبيع ــة التط ــن منهجي ــض م ــى النقي ع

الفلســطينيون يف إرسائيــل ضائقــة عــى مســتويني: األول أن 

الخيــارات املتاحــة لهــم يف عاقاتهــم بالدولــة، وبالشــعب 

ــد  ــه ال توج ــي أن ــم؛ الثان ــا معظمه ــرىض به ــطيني، ال ي الفلس

ــتقبل  ــى يف املس ــق، أو حت ــة واردة يف األف ــة معقول ــارات بديل خي

ــاب  ــة غي ــن حال ــزء م ــأزق، كج ــذا امل ــد ه ــد وّل ــب، وق القري

ــل، الحاجــة إىل البحــث عــن مخــرج مــن املــأزق واألزمــة  البدائ

ــنة 2000،  ــى س ــة األق ــد انتفاض ــر بع ــت أكث ــي تعمق الت
ــة.10 ــع الدول ــة م ــألة العاق ــا يف مس وخصوص

فمــن ناحيــة، تجابــه أي أقليــة قوميــة يف دولــة أثنيــة 

إشــكاالت سياســية ووجوديــة تنبــع مــن البنيــة األثنيــة للدولــة. 

فالدولــة اإلثنيــة، مــن حيــث تعريفهــا، تســتثني الجماعــات التــي 

ــة املتســلطة، مــن مجمــل األهــداف  ال تنتمــي إىل الجماعــة االثني

ــا  ــزة تقره ــة ممي ــا بمعامل ــص جماعته ــة، وتخ ــة للدول القومي

ــة.  ــني الدول ــة قوان منظوم

يتمثــل الوضــع القــايس الناجــم عــن التمييــز ضــد جماعــة 

أثنيــة، برفــض الدولــة اإلســرتاتيجي ملطالــب املســاواة واالنتمــاء 

ــة  ــة إثني ــة. إن كل جماع ــات الدول ــار مؤسس ــال إط ــن خ م

تســعى ألن تكــون جــزءاً مــن الدولــة، وتطلــب بطبيعــة الحــال 

– أن تتمتــع باملســاواة وباالنتمــاء وبالهويــة، وليــس يف اإلمــكان 

ــتديمة.  ــورة مس ــا بص ــا أو كبته تجاهله

كمــا تســعى كل أقليــة قوميــة ألن تتمتــع بفــرص متســاوية 

عــى جميــع املســتويات، وألن يتــاح لهــا الحصــول عــى املــوارد 

ــد  ــذا بتزاي ــط ه ــة، يرتب ــؤون الدول ــبية يف ش ــاركة النس واملش

ــاس  ــد الن ــم عن ــعور املتعاظ ــة الش ــى خلفي ــف ع ــرة العن وت

ــايل،  ــم، وبالت ــة بحقه ــة منصف ــة قانوني ــود مرجعي ــدم وج بع

ــم. ــون بأيديه ــذون القان يأخ

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مشــكلة الفلســطينيني يف إرسائيــل 

ــن  ــزأ م ــزء ال يتج ــي ج ــل، وه ــة إرسائي ــام دول ــد قي ــدأت بع ب

القضيــة الفلســطينية بمفهومهــا الواســع. لقــد كانــت منظومــة 

الشــعب  الفلســطينيني يف إرسائيــل وبــني  بــني  العاقــات 

ــم  ــبة إليه ــية بالنس ــا ذات حساس ــاته دائم ــطيني ومؤسس الفلس

ــة  ــني الحرك ــداء ب ــخ الع ــا تاري ــة. وإذا أخذن ــراد وكمجموع كأف

ــار،  ــني االعتب ــطينية بع ــة الفلس ــة الوطني ــة والحرك الصهيوني

وجدنــا أن الهويــة الفلســطينية للعــرب يف إرسائيــل، كانــت دومــا 

مصــدر تهديــد بالنســبة إىل الســلطات، وإىل الجمهــور اليهــودي 

ــزي  ــرشخ مرك ــع ل ــذا الوض ــس ه ــل. أس ــع يف إرسائي الواس

ــق بالعاقــات بــني العــرب يف إرسائيــل  وإســرتاتيجي فيمــا يتعل

ــرور  ــع م ــة. م ــورة عام ــطينية بص ــة الفلس ــة الوطني والحرك

الوقــت، اتضــح للفلســطينيني يف إرسائيــل أنــه ال توجــد أمامهــم 

ــة  ــة الوطني ــن الحرك ــزءا م ــوا ج ــة ألن يكون ــة واقعي أي إمكاني

ــاواة  ــن املس ــاس م ــى أس ــة، ع ــروف الراهن ــطينية يف الظ الفلس

ــرى.  ــطينية األخ ــات الفلس ــع الفئ م

لقــد تطــور مركــز الحركــة الوطنيــة الفلســطينية يف الشــتات، 

ثــم يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة، حيــث نشــأت وتطــورت 

ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــة للحرك ــات التابع ــف املؤسس مختل

ــذه  ــش ه ــى هام ــوا ع ــد كان ــل فق ــطينيون يف إرسائي ــا الفلس أم

التطــورات. 

ــن  ــل الوه ــزدوج، إىل تغلغ ــاد امل ــتثناء واإلبع ــذا االس أدى ه

ــة،  ــذه املجموع ــي له ــتوى الداخ ــى املس ــت ع ــف والتفت والضع

فعــى الصعيــد الداخــي، تحــر الضائقــة الفرديــة والجماعيــة 

ــة  ــية واالقتصادي ــة والسياس ــاة االجتماعي ــاالت الحي يف كل مج

يسود  إليه،  للوصول  منظم  بشكل  والعمل  مشترك،  مشروع  حول  االلتفاف  بدل 

نحو  التغيير  على  قدرتهم  بعدم  إسرائيل  في  الفلسطينيين  عموم  عند  شعور 

التنظم  على  القدرة  عدم  من  مجتمعية  حالة  وشيوع  األمل،  فقدان  أي  األفضل؛ 

أو حتى  إحراز تغيير جماعي،  اإلقناع والشراكة ألجل  والعمل بوسائل سلمية مثل 

فردي، ما يؤدي إلى اللجوء لوسائل القوة والعنف.
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ــة.   ــا الجماعي ــا يف هويته ــطينية، وأيض ــة الفلس ــة لألقلي والثقافي

ــن  ــا يف التباي ــرا له ــة تعب ــد الضائق ــة، تج ــاة اليومي ــي الحي فف

بــني التزايــد الســكاني وتوســع أماكــن وجــوده، وبــني التمثيــل 

الضئيــل للعــرب يف تركيبــة القــوى يف الدولــة، وأيضــا يف 

ــاً  ــل إيجابي ــى التعام ــادرة ع ــر ق ــية غ ــادات سياس ــود قي وج

ــور  ــف التط ــل، ويف ضع ــطينيني يف إرسائي ــاع الفلس ــع أوض م

ــر  ــة، ويف تغ ــكلة الهوي ــي، ويف مش ــع العرب ــادي للمجتم االقتص

ــق  ــة تراف ــات جوهري ــوائي، ويف تضارب ــي عش ــايف واجتماع ثق

ــتقبل  ــا ملس ــق عليه ــة متف ــدام رؤي ــة، ويف انع ــة الدمقرط عملي

ــي. جماع

ــوف  ــل يف صف ــي الحاص ــتوى الداخ ــى املس ــور ع أدى التط

ــأزم،  ــاالت ت ــل، إىل ح ــطينية يف إرسائي ــة الفلس ــة العربي األقلي

ــر  ــرايف كب ــو ديمغ ــي : نم ــية ه ــع األساس ــؤرشات الوض وم

إىل جانــب انتشــار الفقــر والضائقــة االقتصاديــة، تبلــور هويــة 

إرسائيليــة- فلســطينية جزئيــة يف كل واحــد مــن املركبــني، غيــاب 

تصــور مبلــور بخصــوص املســتقبل املنشــود للعــرب كجــزء مــن 

ــي،  ــيايس الداخ ــي والس ــع االجتماع ــد يف الوض ــل، التعقي إرسائي

ــرام  ــول إج ــة تح ــوهتني، وعملي ــث مش ــن وتحدي ــة تمدي وعملي

ــة. ــة عميق ــة ثقافي ــوهة، وأزم مش

ــة-  ــة- بدائي ــة تقليدي ــة - كمؤسس ــزال الحمول ــا، ال ت مث

ــدى الفلســطينيني  ــى االجتماعــي ل ــة وتعمــل كأســاس للمبن حي

ــة  ــت مكان ــي احتل ــرة الت ــة املصغ ــوأ العائل ــم تتب ــل. ل يف إرسائي

اقتصاديــة مركزيــة بعــد مكانــة مشــابهة عــى املســتوى 

ــة  ــوء وظيف ــى ض ــرد ع ــع الف ــيايس، ووض ــي والس االجتماع

وجد الفلسطينيون في إسرائيل أنفسهم بعد النكبة أقلية في الدولة اليهودية، 

للقضية  العام  والمأزق  اإلسرائيلية  اإلقصائية  السياسة  ظل  في  تطوروا  حيث 

الفلسطينية، وانتقلوا من وضع المأزق الذي نتج عن هزيمة عام 1948، إلى وضعية 

المأزق المركب الذي يلف جوانب حياتهم المختلفة، بحيث تتشكل وضعيتهم من 

أزمة خانقة تتعلق بوضعهم في الدولة اليهودية، أو كجزء من الشعب الفلسطيني 

يتطور خارج المسارات األساسية لتطور الحركة الوطنية الفلسطينية.

تظاهرة ُقطرية ضد العنف يف وادي عارة.
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ــرد وال  ــي الف ــع العرب ــع املجتم ــة، إذ يقم ــة يسء للغاي الحمول

يعطيــه مســاحة للنمــو الســليم، ويشــكل وضــع املــرأة العربيــة 

ــاء يف  ــش النس ــي، إذ تعي ــرد العرب ــع الف ــري لقم ــر الجوه التعب

تركيبــة اجتماعيــة ضاغطــة تؤثــر عــى تواجدهــن كأقليــة داخــل 

ــرة  ــات مــن نواقــص كث ــة النســاء العربي ــة. وتعانــي مكان أقلي

بشــكل مطلــق، وكذلــك باملقارنــة مــع وضــع النســاء اليهوديــات 

ــاد.  يف الب

ــع  ــى املجتم ــرأت ع ــي ط ــوالت الت ــن التح ــم م ــى الرغ ع

العربــي يف إرسائيــل، ظلــت هنــاك بنــى مهمــة قاومــت كل تغيــر 

اجتماعــي أو ســيايس. فعــى الصعيــد املجتمعــي، حفــز التحســن 

ــردي،  ــتوى الف ــى املس ــث ع ــة التحدي ــة عملي ــتوى املعيش يف مس

ــل  ــد تظ ــدان، وق ــرة يف املي ــورة كب ــة بص ــة ملحوظ ــي عملي وه

ــى  ــة ع ــتحدث الحداث ــك، تس ــة إىل ذل ــطحية. باإلضاف ــة س عملي

ــات  ــنة وص ــروف محس ــا ظ ــي تولده ــردي، الت ــتوى الف املس

باملجتمــع اإلرسائيــي، يف حــّد ذاتهــا، قــوى بمقدورهــا أن تحــل 

محــل القيــم املركزيــة التقليديــة التــي ترتبــط بالحمولــة 

وباالنتمــاء الدينــي والعاقــات بــني الجنســني. ال ترافــق التغــر 

الحثيــث عــى أرض الواقــع بالــرورة تغــرات مماثلــة يف أســس 

ــة.  ــم االجتماعي القي

ويف الواقــع، إذا ظــل الحــراك الســيايس للفلســطينيني يف 

ــتمر  ــد تس ــة، فق ــة اإلثني ــة الدول ــبب بني ــا بس ــل مغلق إرسائي

ــهلة  ــب س ــكيل قوال ــي يف تش ــاء الدين ــة واالنتم ــط العائلي الرواب

ــه  ــر علي ــا كان األم ــة، كم ــلطة املحلي ــوارد الس ــى م ــس ع للتناف

ــة  ــني الحداث ــر ب ــيزداد التناف ــط، س ــذا النم ــى ه ــوم. وع إىل الي

الظــروف  وتحســن  التقليديــة.  القيــم  وبــني  الســطحية 

ــى  ــيطرة ع ــا الس ــم ترافقه ــخصية ل ــة الش ــة والحداث االقتصادي

ــة. ــة املهم ــا الجماعي القضاي

يــؤدي هــذا األمــر إىل تعقيــدات اجتماعيــة وسياســية عديــدة، 

ويؤخــر نمــو املجتمــع العربــي الفلســطيني يف إرسائيــل، ويضــع 

األمــر عامــات ســؤال بخصــوص قــدرة أبنــاء هــذا املجتمــع عــى 

ــي  ــي ديمقراط ــلوك اجتماع ــة وس ــم حياتي ــع مفاهي ــم م التأقل

والسياســة  االجتماعيــة  التعقيــدات  أدت  إذ  لديهــم؛  داخــي 

االنتقائيــة التــي اتبعتهــا الســلطات اإلرسائيليــة إىل خلــق العديــد 

ــذه  ــر ه ــار. وتش ــذا املضم ــية يف ه ــات األساس ــن التناقض م

ــة  ــتيعاب الديمقراطي ــة يف اس ــة الفعلي ــات إىل الصعوب التناقض

وتحويلهــا إىل جــزء عضــوي مــن حيــاة العــرب اليوميــة. 

ويصعــب عــى العــرب العمــل »يف عاملــني«، الواحــد ديمقراطــي 

ــى  ــم ع ــد  قدرته ــي، ويعق ــر ديمقراط ــدي- غ ــر تقلي واآلخ

ــي. ــد الداخ ــى الصعي ــة ع ــة ديمقراطي ــور كمجموع التط

للتلخيــص، الــرتدي عــى مســتوى الجماعــة بالنســبة 

العقــد االجتماعــي  للفلســطينيني يف إرسائيــل، وانفضــاض 

بينهــم، وتراجــع املرجعيــات االجتماعيــة والقانونيــة والسياســية، 

ــم  ــاس يف فه ــو األس ــي، ه ــم الجماع ــع يف تنظيمه ــة الرتاج وحال

ــك أوال  ــع ذل ــان، ويرج ــن واألم ــث األم ــن حي ــرتدي م ــة ال حال

ــا، إىل بعدهــم عــن املــرشوع  ــة، وثاني ــة اإلثني إىل سياســات الدول

ــر  ــرورة التغي ــدات س ــا، إىل تعقي ــطيني، وثالث ــي الفلس الوطن

ــمل  ــر األش ــي التفس ــل ه ــذه العوام ــم... ه ــي عنده االجتماع

ــم  ــمل لتفاق ــة األش ــكلت الحاضن ــردت، وش ــي ت ــم الت لوضعيته

العنــف، وحتــى الجريمــة يف غالبيــة الحــاالت، حتــى أن عصابــات 

ــن  ــد م ــا، وال تج ــا لعمله ــا خصب ــد مرتع ــة تج ــة املنظم الجريم

ــل  ــن قب ــا م ــع، وخارجي ــث املجتم ــن حي ــا م ــا داخلي يردعه

ــة. الرشط

ــة أخــرى، قــد  ــل أعــاه أســبابا عيني طبعــا، ال يلغــي التحلي

ــا  ــد تداولته ــة، وق ــة عيني ــر عنفي ــم ظواه ــة لفه ــون مهم تك

األبحــاث مــن مذاهــب مختلفــة: االقتصــاد وعلــم االجتمــاع وعلــم 

ــام  ــياق الع ــد يف الس ــباب تج ــذه األس ــن ه ــخ.... لك ــس، إل النف

ــة  ــم كمجموع ــم بناه ــل، وتفاق ــطينيني يف إرسائي ــة الفلس ألزم

ــة  ــة املجتمعي ــر الحال ــى تفس ــدرة ع ــر ق ــل األكث ــة، العام قومي

التــي ذكرناهــا ســابقا، وتشــكل األســاس لتفاقــم العنــف يف كل 

ــتويات. ــاالت واملس املج

إسرائيل  في  الفلسطينيون  يواجه  الطبيعي،  التطور  منهجية  من  النقيض  على 

بالدولة،  عالقاتهم  في  لهم  المتاحة  الخيارات  أن  األول  مستويين:  على  ضائقة 

وبالشعب الفلسطيني، ال يرضى بها معظمهم؛ الثاني أنه ال توجد خيارات بديلة 

معقولة واردة في األفق، أو حتى في المستقبل القريب.
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ما هو الحل؟
صحيــح بأنــه ال يوجــد حــل رسيــع، وخصوصــا أننــا نتحــدث 

عــن مشــكلة مجتمعيــة شــاملة وعميقــة، لكــن مشــكلة العنــف 

ــباب  ــة ألس ــة ونتيج ــي طارئ ــايل ه ــكلها الح ــة بش والجريم

ــة  ــة طبيعي ــول إىل حال ــا والوص ــن معالجته ــن املمك ــة وم عيني

ــور  ــكان تص ــي، باإلم ــني، وبرأي ــلم األهلي ــدوء والس ــن اله م

ــة« مــن العنــف والجريمــة؛ أي كمــا  ــة »طبيعي ــا يف حال مجتمعن

هــو الحــال يف مجموعــات املقارنــة القريبــة: اليهــود يف إرسائيــل، 

ــتات،  ــى الش ــزة، أو حت ــدس، غ ــة، الق ــطينيون يف الضف أو الفلس

وأيضــا وضــع العنــف والجريمــة يف مجتمعنــا هنــا قبــل عقديــن 

ــتويني. ــرا يف مس ــا ومثاب ــرا جوهري ــب تغي ــذا يتطل ــر. وه وأكث

ــار  ــادة االعتب ــوع إع ــرة يف موض ــادة ومثاب ــة ج األول، معالج

ــد  ــاء جدي ــم أو بن ــادة ترمي ــال إع ــن خ ــع، م ــم املجتم لتنظي

ملرجعيــات مجتمعيــة، وعــى رأســها موضــوع القيــادة الجماعية، 

ــدا، أو  ــة ج ــي اآلن ضعيف ــون، وه ــكل واملضم ــث الش ــن حي م

حتــى غــر موجــودة، ومــن حيــث املــرشوع الجماعــي املشــرتك، 

ــس  ــس التناف ــاون، ولي ــم للتع ــاس ويدفعه ــغل الن ــذي يش ال

ــض.   ــد بع ــم ض ــل بعضه والعم

ــل  ــباب وعوام ــة ألس ــة العيني ــث املعالج ــن حي ــي م والثان

ــات  ــة يف قطاع ــف والجريم ــر العن ــف تفس ــف خل ــددة تق مح

عينيــة. أدنــاه، ســوف أفّصــل ذلــك مــع االنطــاق مــن ركيــزة 

ــا  أساســية واحــدة وهــي: يف املســتويني، االنطــاق مــن مجتمعن

هــو األســاس؛ أي أن الحــل والتخطيــط لــه يجــب أن يأتــي منــا، 

ــة  ــة لحكوم ــادات العربي ــض القي ــات بع ــض توجه ــب رف ويج

ــب  ــا يج ــوال.11 طبع ــا حل ــم لن ــأن تصم ــة ب ــل أو للرشط إرسائي

ــن  ــا، لك ــام بدوره ــل بالقي ــة إرسائي ــة وحكوم ــة الرشط مطالب

ــؤولية  ــل مس ــن، ونتحم ــا نح ــة نصممه ــج وخط ــب برنام حس

ــش  ــع تعي ــاء مجتم ــي، ال كأش ــع وطن ــر كمجتم ــادة التغي قي

ــي. ــع اإلرسائي ــش املجتم ــى هام ع

ــكل  ــث الش ــن حي ــي، م ــم الجماع ــوع التنظي ــبة ملوض بالنس

واملضمــون، قــد يّدعــي البعــض أنــه ال عاقــة للعنــف والجريمــة 

ــة  ــة بحاج ــة القومي ــادح. الجماع ــأ ف ــي خط ــذا برأي ــذا، وه به

ــا  ــد أفراده ــا ويش ــم عاقاته ــي ينظ ــر جماع ــرشوع وتأط إىل م

ــن  ــرد م ــة بالف ــا عاق ــة له ــاريع جماعي ــق مش ــو تحقي نح

حيــث صلتــه بباقــي أعضــاء الجماعــة. ومــن املمكــن االســتدالل 

ــة  ــارب الوطني ــة التج ــال مراجع ــن خ ــة م ــذا العاق ــى ه ع

ــطيني يف  ــعبنا الفلس ــة ش ــا تجرب ــتعمار، ومنه ــة االس يف مقارع

الضفــة والقطــاع قبــل االنتفاضــة األوىل، وحتــى تجربــة مجتمعنا 

الفلســطيني يف إرسائيــل إبان عهد الصعــود الوطني يف ســبعينيات 

وثمانينيــات القــرن املــايض. فالــرشوع بمــرشوع جماعــي، يشــد 

ــا، يف  ــا بينه ــامحا فيم ــر تس ــا أكث ــا ويجعله ــة وينظمه الجماع

مواجهــة العــدو الخارجــي، مــع التنبيــه أن عليــه أن يرتافــق مــع 

ــها  ــى رأس ــة، وع ــة وقانوني ــات اجتماعي ــار ملرجعي ــادة االعتب إع

ــة،  ــات الرشط ــيما سياس ــة، ال س ــات الدول ــر سياس رضورة تغي

ــى  ــل، أو ع ــل أن يتماث ــطيني يف إرسائي ــتطيع الفلس ــى يس حت

للمبنى  كأساس  وتعمل  حية  بدائية-  تقليدية-  كمؤسسة   - الحمولة  تزال  ال  مثال، 

بعد  مركزية  اقتصادية  مكانة  احتلت  التي  المصغرة  العائلة  تتبوأ  لم  االجتماعي. 

ضوء  على  الفرد  ووضع  والسياسي،  االجتماعي  المستوى  على  مشابهة  مكانة 

مساحة  يعطيه  وال  الفرد  العربي  المجتمع  يقمع  إذ  للغاية،  سيء  الحمولة  وظيفة 

للنمو السليم، ويشكل وضع المرأة العربية التعبير الجوهري لقمع الفرد العربي.

املجتمع الفلسطيني يف الداخل: ثقة معدومة بالرشطة اإلرسائيلية.
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ــا – الرشطــة. ــة، وأداة تطبيقه ــل، باملنظومــة القانوني ــل يقب األق

هنــا يجــب العمــل عــى تطويــر عملنــا الجماعــي يف اتجاهني. 

األول مــن حيــث املضمــون، فمــا هــو مرشوعنــا الجماعــي؟ وماذا 

ــه  ــاركة يف صياغت ــاس للمش ــذب الن ــا ج ــف يمكنن ــد؟ وكي نري

ــو  ــا ه ــع؛ أي م ــا كمجتم ــر تنظيمن ــي يف جوه ــذه؟ والثان وتنفي

ــه،  ــاس تجاه ــّد الن ــن ش ــف يمك ــا؟ وكي ــذي يمثلن ــار ال اإلط

وتحويلــه إىل مرجعيــة وطنيــة رشعيــة، بحيــث ينظــر النــاس لــه 

ــا؟ ــاف حوله ــتحق االلتف ــايل كأداة تس ــه النض ولربنامج

الوطنيــة  القيــادة  هنــا ســأركز عــى أهميــة تنظيــم 

ــال إىل  ــذا املج ــأزق يف ه ــع امل ــل، إذ يرج ــطينيني يف إرسائي للفلس

ــة  ــة املتابع ــة يف لجن ــت ممثل ــواء أكان ــادة، س ــذه القي ــون ه ك

ــة  ــن خصوصي ــرب ع ــا يع ــد مطلب ــور بع ــم تبل ــا أم ال، ل العلي

الفلســطينيني يف إرسائيــل كجماعــة قوميــة لهــا الحــق يف تقريــر 

املصــر داخــل إرسائيــل، واالعــرتاف بهــم »كجماعــة قوميــة« ذات 

خصوصيــة قوميــة، لغويــة وثقافيــة وأخاقيــة خاصــة ومميــزة، 

ــع،  ــور الواس ــوف الجمه ــب يف صف ــذا املطل ــرس ه ــم تغ ول

ــة  ــطينية  يف الضف ــة الفلس ــة الوطني ــادة الحرك ــت قي ــا فعل كم

والقطــاع والشــتات عندمــا بلــورت مطلــب حــق تقريــر املصــر 

الفلســطيني، وجذرتــه كمطلــب لعمــوم الشــعب الفلســطيني، أو 

كمــا فعلــت الحركــة الصهيونيــة عندمــا غرســت املطالب نفســها 

ــة  ــح أقلي ــول مصطل ــن تح ــم م ــى الرغ ــود. وع ــوف اليه يف صف

قوميــة، ومطلــب العــرب االعــرتاف بهــم بهــذا الشــكل  إىل مطلــب 

ــي. ــى الحقيق ــف املعن ــوح  يكتن ــدم الوض ــزال ع ــي، ال ي يوم

ــى  ــد األدن ــوم إىل الح ــل الي ــطينيون يف إرسائي ــل الفلس ال يص

ــم  ــا يت ــط عندم ــة. وفق ــات القومي ــي لألقلي ــال املدن ــن النض م

ــا،12  ــوال وفع ــادة، ق ــا القي ــزم به ــة تلت ــا جماعي ــر رؤي تطوي

ــذا  ــيؤدي ه ــا، وس ــذه الرؤي ــق ه ــة تحقي ــر بكيفي ــيبدأ التفك س

ــة تضامــن داخــي والتفــاف مجتمعــي، وعندهــا  بــدوره إىل حال

ســيؤتي النضــال الفلســطيني يف إرسائيــل ثمــاره. ومــن ناحيــة 

ــة، يرتبــط نجــاح الفلســطينيني يف إرسائيــل بقدرتهــم عــى  ثاني

ــذا  ــي يف ه ــاش العلن ــدأ النق ــي. وب ــادي جماع ــم قي ــاء جس بن

املجــال بالتســارع قبــل عقديــن وأكثــر، وذلــك مــن خــال طــرح 

مطلــب تنظيــم انتخابــات قطريــة عامــة لجســم ســيايس وطنــي 

ــة  ــل )يف هــذه الحال ــا الفلســطينيني يف إرسائي ــل قضاي أعــى يمث

ــة  ــام الدول ــا( أم ــة العلي ــة املتابع ــات لجن ــن انتخاب ــث ع الحدي

ــي  ــطينية وباق ــة الفلس ــة الوطني ــة والحرك ــة اليهودي واألغلبي

رشائــح الشــعب الفلســطيني، فضــا عــن تمثيلــه الفلســطينيني 

ــة الفلســطينية  ــام بوضــع األقلي ــة ذات اهتم أمــام أجســام عاملي

ــرة  ــه كفك ــراوح مكان ــزال ي ــرشوع ال ي ــر أن امل ــل، غ يف إرسائي

ــية للفكــرة،  ــادات السياس ــة القي ــبب معارضــة غالبي عامــة، بس

ــم. ــارشة ببعضه ــات املب ــح االنتخاب ــد تطي ــث ق حي

ــل  ــم العم ــن أن تنظي ــم م ــى الرغ ــرى، ع ــة أخ ــن جه م

ــة  ــع حال ــة م ــية ألي مجابه ــة األساس ــو الحاضن ــي ه الجماع

التفــكك املجتمعــي وانتشــار العنــف والجريمــة، فإننــا ال 

ــاج  ــك ع ــوب كذل ــك. املطل ــي بذل ــع أن نكتف ــتطيع كمجتم نس

ــل ويعالجهــا، مــن  ــع عــى مواطــن الخل متواصــل يضــع اإلصب

ــة، ويف  ــع االجتماعي ــات املجتم ــاج آف ــاملة لع ــة ش ــال خط خ

ــة. ــف والجريم ــا العن مركزه

ــة  ــرف لجن ــن ط ــي )2019( م ــون الثان ــي يف كان ــم تكليف ت

املتابعــة العليــا بوضــع خطة/تصــور تفصيليــة لعــاج العنــف 

ــاء  ــت ببن ــل، فقم ــطيني يف إرسائي ــع الفلس ــة يف املجتم والجريم

طاقــم مهنــي مقلــص، وانطلقنــا يف عمليــة جــادة لدراســة أنــواع 

العنــف وأســباب كل نــوع، وتفصيــل نــوع العاجــات املطلوبــة، 

بمــا يف ذلــك وضــع ســلة مــن التوصيــات، وعــى رأســها رضورة 

ــي  ــري ووطن ــج قط ــاه إىل برنام ــذي صممن ــار ال ــل اإلط تحوي

عــام مــن جهــة، وتفصيــي عينــي يف كل بلــد وحــارة )يف املــدن 
الكــربى(، مــن الجهــة األخــرى.13

ــف يف  ــول العن ــة ح ــات العلمي ــامل لألدبي ــح ش ــد مس بع

ــباب  ــد األس ــا إىل تحدي ــل وصلن ــطيني يف إرسائي ــع الفلس املجتم

العينيــة الرئيســية لتفــي العنــف والجريمــة، وتتعلــق بمــا يــي:

يؤدي واقع بنية الدولة اإلثنية إلى تعقيدات اجتماعية وسياسية عديدة، ويؤخر نمو 

بخصوص  سؤال  عالمات  األمر  ويضع  إسرائيل،  في  الفلسطيني  العربي  المجتمع 

اجتماعي  وسلوك  حياتية  مفاهيم  مع  التأقلم  على  المجتمع  هذا  أبناء  قدرة 

االنتقائية  والسياسة  االجتماعية  التعقيدات  أدت  إذ  لديهم؛  داخلي  ديمقراطي 

للسلطات إلى خلق العديد من التناقضات األساسية في هذا المضمار.



19

عدد ٧٧

ــش 	  ــاء والتهمي ــات اإلقص ــايل وسياس ــياق الكولوني الس

ــني. ــع األصلي ملجتم

تقاعس الرشطة.	 

الوضع االقتصادي.	 

التغيرات االجتماعية.	 

الخطاب املزدوج لدى القيادة السياسية واملحلية.	 

وجود وصعود قوة عائات اإلجرام.	 

ضائقة األرض واملسكن.	 

العوملة.	 

ــذه 	  ــى ه ــر ع ــن التوت ــاالت م ــق ح ــة وخل ــن والعلمن الدي

ــة. الخلفي

ــة  ــات العلمي ــامل لألدبي ــح ش ــى مس ــاء ع ــا، بن ــد قمن وق

ــي: ــا ي ــي كم ــية، وه ــف الرئيس ــواع العن ــد أن بتحدي

العنف األرسي.	 

العنف ضد األطفال.	 

العنف ضد النساء.	 

العنف لدى األطفال والشبيبة.	 

العنف يف املدارس.	 

العنف العائي الجماعي.	 

العنف بني الجران.	 

العنف عى خلفية انتخابات.	 

عنف عصابات اإلجرام.	 

إسرائيل،  في  للفلسطينيين  بالنسبة  الجماعة  مستوى  على  التردي  للتلخيص، 

والقانونية  االجتماعية  المرجعيات  وتراجع  بينهم،  االجتماعي  العقد  وانفضاض 

حالة  فهم  في  األساس  هو  الجماعي،  تنظيمهم  في  التراجع  وحالة  والسياسية، 

التردي من حيث األمن واألمان، ويرجع ذلك أوال إلى سياسات الدولة اإلثنية، وثانيا، 

إلى بعدهم عن المشروع الوطني الفلسطيني، وثالثا، إلى تعقيدات سيرورة التغيير 

االجتماعي عندهم.

موقع جريمة يف طيبة املثلث.
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عنف الرشطة.	 

العنف ضد املسنني.	 

العنف ضد ذوي االحتياجات الخاصة.	 

العنف ضد الرجال.	 

العنف يف مكان العمل.	 

العنف يف الشبكة العنكبوتية.	 

ووصلنــا إىل تحديــد 14 قطاعــا تقــع عليهــم مهمــة مكافحــة 

ــة  ــب مــن مختصــني بكتاب ــم الطل العنــف والجريمــة، بعدهــا ت

تصــور عينــي وتفصيــي لكيفيــة مســاهمة كل قطــاع يف مكافحــة 

العنــف والحــد مــن الجريمــة، حيــث تــم عقــد 14 ورشــة نقــاش 

ــا  ــة مل ــة تفصيلي ــرار خط ــة، وإق ــة الورق ــني ملناقش ــني مختص ب

يجــب عملــه يف كل مجــال. علمــا أن املجــاالت هــي مــا يــي:

السلطات املحلية.  	 

الرشطة. 	 

التعليم واملدارس.	 

الشؤون االجتماعية.	 

اللجان والهيئات الشعبية.  	 

املؤسسات السياسية الحزبية والوطنية )الجماعية(.  	 

رجال الدين واألئمة. 	 

الجمعيات واملؤسسات النسوية. 	 

املراكز الجماهرية. 	 

مؤسسات الفن والثقافة الوطنية. 	 

لجان الصلح.  	 

اإلعام. 	 

لجان إفشاء السام.	 

األهل. 	 

تدفــع كثــرة نقــاط الضعــف يف مجتمعنــا، وانتشــار العنــف 

والجريمــة يف كل قطاعاتــه –باإلضافــة إىل نقــاط قــوة جديــة- إىل 

الحاجــة لوضــع خطــة عامــة وشــاملة، تتمحــور يف كل جوانــب 

ــدة  ــا البل ــكل منه ــي تتش ــق الت ــل إىل كل املراف ــع، وتص املجتم

العربيــة، ويُلــِزم إحــداث التغيــر يف مســتويات العنــف والتغيــر 

املجتمعــي تدخــا طويــل األمــد، وذلــك لســببني، أولهمــا حــدة 

وشــمولية املشــاكل والعقبــات التــي تســاهم يف تفــي الظاهــرة، 

ــتثمار  ــوارد واس ــود وامل ــر الجه ــة إىل تضاف ــا الحاج وثانيهم

الكثــر مــن املــوارد والطاقــات التــي يصعــب توظيفهــا يف فــرتة 

قصــرة.

ــع إىل  ــل ناج ــرشوع تداخ ــاج م ــر، يحت ــا ذك ــوء م ــى ض ع

ــة: ــادئ التالي ــذ باملب األخ

ــة  ــامل يف كل/غالبي ــام وش ــٌل ع ــمويل: تدخ ــج ش برنام   - 1

العنــف  تفــي  عــى  املؤثــرة  واملســتويات  العوامــل 

والجريمــة. عــى مســتوى الفــرد والعائلــة والحــارة والبلــدة 

واملنطقــة واملســتوى الداخــي والخارجــي – سياســات 

الدولــة، إىل جانــب البنــى االجتماعيــة والوضــع االقتصــادي، 

ــخ.... إل

ــرات فقــط يف حــال  ــل األمــد: تحصــل التغي تدخــل طوي   - 2

معالجــة القضايــا بشــكل الئــق ومتواصــل، إذ يكفــل هــذا 

ــة  ــات الداخلي ــم القطاع ــل تأقل ــتيعابها، ويكف ــر اس األم

ــر. ــج التغي ــع نه ــة م والخارجي

ــة، الســلطة  تعــاون عــى األصعــدة كافــة: الفــرد، العائل   .3

املحليــة والهيئــات القطريــة. يفــرتض هــذا املبــدأ أن التغير 

ــاج إىل  ــذي قــد يحــدث تأثــرا يف مســتويات العنــف يحت ال

ــتعداد  ــوارد واالس ــات وامل ــع الطاق ــود وتجمي ــر الجه تظاف

ــوع. ــط باملوض ــي ترتب ــات الت ــر يف كل القطاع للتغي

التعزيــز: يشــكل التعزيــز مبــدأ موجهــا بحيــث يقصــد منــه   - 4

ــان  ــة ولج ــا: العائل ــدرات مجتمعن ــة ق ــل تقوي ــل ألج العم

ــخ... ــية، إل ــزاب السياس ــة واألح ــلطة املحلي ــاء والس األحي

ألجــل أن نكــون جاهزيــن داخليــا للتعامــل مــع آفــة العنــف 

ــرى. ــة أخ ــات اجتماعي ــة وأي تحدي ــكلة الجريم ومش

أكثر  ويجعلها  وينظمها  الجماعة  يشد  جماعي،  بمشروع  الشروع  عن  بديل  ال 

تسامحا فيما بينها، في مواجهة العدو الخارجي، مع التنبيه أن عليه أن يترافق مع 

إعادة االعتبار لمرجعيات اجتماعية وقانونية، وعلى رأسها ضرورة تغيير سياسات 

أن  إسرائيل  في  الفلسطيني  يستطيع  حتى  الشرطة،  سياسات  سيما  ال  الدولة، 

يتماثل، أو على األقل يقبل، بالمنظومة القانونية، وأداة تطبيقها – الشرطة.
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املهنيــة: تشــكل املهنيــة لــب القــدرة عــى التعامــل   .5

ــن  ــف. وال يمك ــم العن ــؤدي لتفاق ــي ت ــات الت ــع املعض م

الوصــول إىل مجتمــع قــادر وآمــن بغيــاب القاعــدة املهنيــة 

ــب  ــا تج ــة. وهن ــل كاف ــذا العم ــب ه ــع جوان ــل م يف التعام

ــر  ــة بتطوي ــات املعني ــزام املؤسس ــارة إىل رضورة الت اإلش

ــع  ــل م ــى التعام ــادرة ع ــة الق ــة العربي ــدرات املهني الق

ــوع. املوض

املشــاركة املجتمعيــة:  تشــكل املشــاركة املجتمعيــة   .6

إحــدى األدوات املركزيــة التــي تمّكــن مــن إنجــاز التعزيــز 

ــراً  ــاركة تعب ــذه املش ــد ه ــع. وتج ــل املجتم ــدم داخ والتق

ــكان يف  ــاركة الس ــة إىل مش ــي، باإلضاف ــل املهن ــا يف العم له

ــة  ــات املختلف ــل القطاع ــل داخ ــي تحص ــرورات الت الس

ــا.  ــع عموم واملجتم

ــة  ــح أبعــاد ومســتويات أي عملي الشــفافية: يجــب توضي  .7

ــور. يف  ــة للجمه ــفافة وواضح ــون ش ــث تك ــل، بحي تدخ

ــائل  ــل يف املس ــات التدخ ــون عملي ــان، تك ــن األحي ــر م كث

االجتماعيــة محاطــة برسيــة وغيــاب الوضــوح أمــام 

ــرشوع  ــم امل ــاس لدع ــد الن ــب تجني ــث يتطل ــاس، حي الن

ــة. ــفافية كامل ش

املرونــة: تلــزم مشــاركة األجســام املختلفــة يف املــرشوع، مع   .8

مــا يرافقهــا مــن تعقيــدات تتعلــق بقيــادة عمليــة التغيــر 

والرقابــة وتقييــم العمــل، بقابليــة مرنــة لصياغــة مجــددة 

لطــرق تدخــل بديلــة،  مــن أجــل توفــر تعامــل  ناجــع مــع 

إحتياجــات معالجــة املوضــوع بشــكل ناجــع.

ــاح  ــان نج ــل ضم ــن أج ــِور: م ــم املبل ــة والتقيي الرقاب   .9

ــة  ــات املعني ــع يف كل القطاع ــر الناج ــادة التغي ــة قي عملي

باملوضــوع، هنالــك حاجــة للقيــام بتطبيــق أســاليب رقابــة 

ــل  ــن قب ــة م ــة ماصق ــن رقاب ــرشوع. وتضم ــم للم وتقيي

ــق  ــذا يطاب ــذه  تنفي ــرشوع وتنف ــر امل ــي تدي ــام الت األجس

ــال  ــا خ ــم تبنيه ــي يت ــات الت ــل والتوصي ــج التدخ برام

ــور. ــم املبل ــة التقيي عملي

خاتمة
خــال اكتوبــر 2019، بــادرت القيــادات العربيــة إىل مظاهــرات 

ــة،  ــف والجريم ــة العن ــرب يف مكافح ــذ دور أك ــة إىل أخ ــو الرشط تدع

ــوارع،  ــرات يف الش ــات ومس ــرات واعتصام ــم مظاه ــم تنظي ــد ت وق

ــض  ــربت بع ــد ع ــل، وق ــر إرسائي ــارع عاب ــاق ش ــك إغ ــا يف ذل بم

ــؤدي  ــرات، إىل أن ت ــوء املظاه ــى ض ــا، ع ــن تطلعه ــادات ع القي

ــت  ــرتكة التق ــة املش ــادات القائم ــل إن قي ــا«، ال ب ــة »دوره الرشط

ــف  ــة العن ــة ملكافح ــع خط ــم بوض ــؤولني وطالبته ــع وزراء ومس م

ــي. ــع العرب ــة يف املجتم والجريم

تلخصــت املظاهــرات واالحتجاجــات واللقــاءات يف املطالبــة 

»برشطــة أكثــر« يف البلــدات العربيــة، وهــي فكــرة مناقضــة تمامــا 

ــن  ــس ع ــة تتقاع ــأن الرشط ــادات ب ــاس والقي ــة الن ــة غالبي لرؤي

ــرى -  ــة، وت ــدات العربي ــون يف البل ــام والقان ــال النظ ــد يف إح قص

مــن خــال رؤيــا معاديــة للعــرب- بــأن تفــكك العــرب ومجتمعهــم 

ــي يف  ــة، ه ــة املنظم ــيما الجريم ــة، ال س ــف والجريم ــي العن وتف

ــة.  ــة اليهودي ــة واألكثري ــة الدول مصلح

ــا هــي مــا يــي: بعــد أن قــام  الفكــرة األساســية املقصــودة هن

ــة عــام 2000 ســميت  ــل بمظاهــرات قطري الفلســطينيون يف إرسائي

ــيطرة  ــددون الس ــم يه ــدا وكأنه ــى، وب ــدس واألق ــة الق انتفاض

ــتقبي«  ــور املس ــج »التص ــال برنام ــن خ ــة م ــى الدول ــة ع اليهودي

وغــره مــن عامــات الثقــة بالنفــس والقــوة، أرادت الدولــة 

ــن  ــي م ــل الجماع ــازات يف العم ــذه اإلنج ــى كل ه ــاض ع االنقض

خــال فتــح املجــال للعنــف والجريمــة والتفــكك املجتمعــي وانعــدام 

ــف  ــة العن ــود بتغذي ــكل مقص ــت بش ــك قام ــي بذل ــام، وه النظ

ــا. ــة ومصادره والجريم

مــن ناحيــة ثانيــة، واضــح تمامــا بــأن سياســات الدولــة هــي 

ــي  ــا، وه ــطيني عموم ــع الفلس ــكك املجتم ــيس يف تف ــبب الرئي الس

عملــت عــى ذلــك بشــكل منهجــي، وحــول ذلــك كتبــت مئــات الكتب 

ــة التضامــن املجتمعــي  ــا أدى إىل تدهــور حال ــة، م ــاالت العلمي واملق

وفتــح البــاب للعنــف والجريمــة. باملقابــل ال يمكــن أن نهمــل تمامــا 

موضــوع كــون الفلســطينيني مبعديــن قــرا عــن الحركــة الوطنيــة 

ــم  ــا أنه ــا، كم ــن خاله ــي م ــن الوطن ــطينية، وأدوات التضام الفلس

ــة  ــع عملي ــق م ــة ترتاف ــة واجتماعي ــدات ثقافي ــن تعقي ــون م يعان

االنتقــال مــن مجتمــع تقليــدي إىل مجتمــع عــري. كل هــذا يقــدم 

ــة شــاملة لتفــي  ــة مجتمعي ــق حال ــار املجتمــع، وخل تفســرا النهي

العنــف والجريمــة.

املطلــوب هــو تقديــم قــراءة لفهــم هــذه الحالــة املجتمعيــة، لكي 

نكــون قادريــن عــى تقديــم حلــول كافيــة. وحاولــت هنــا، يف هــذا 

املقــال القصــر، أن أقــوم بذلــك بشــكل مقتضــب. لكننــي ال أعتقــد 

ــتمرار يف  ــكان االس ــة بم ــن األهمي ــك م ــرض، لذل ــي بالغ ــذا يف أن ه

هــذا الجهــد مــن قبــل املختصــني، حتــى نكــون قادريــن، عــى األقل، 

عــى تقديــم فكــرة شــاملة للظاهــرة وطــرق عاجهــا ومواجهتهــا.
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أســعد غانــم ومهنــد مصطفــى. الفلســطينيون يف إرسائيل- سياســات   

ــدار، 2009(. ــه: م ــة. )رام الل ــة االثني ــة يف الدول ــة األصلي األقلي

ــذي ورد  ــابق ال ــل الس ــى التحلي ــراً ع ــد كث ــف يعتم ــذا التوصي ه  10

 Rouhana & و Ghanem، 1997 يف: غانــم ومصطفــى.. 2009؛

Ghanem, 1998

خــال األشــهر املاضيــة كانــت توجهــات مــن قبــل قيــادات القائمــة   11

ــل-  ــي يف إرسائي ــن الداخ ــر األم ــو وأردان-وزي ــرتكة إىل نتنياه املش

ــوا  ــي يقوم ــان- لك ــول لف ــزب كاح ــس ح ــس- رئي ــى إىل غانت وحت

بصياغــة مــرشوع وخطــة ملكافحــة العنــف يف املجتمــع العربــي، هــذا 

ــت  ــة خطط ــأن الدول ــادات ب ــس القي ــردده نف ــا ت ــس م ــا بعك طبع

ــى  ــل ع ــوم بالعم ــن يق ــه مل ــا التوج ــف يمكنن ــف، فكي ــي العن لتف

تفــي العنــف أن يكــون مســؤوال عــن صياغــة مــرشوع للتصــدي 

لــه.

ــن  ــض ع ــاذا تمخ ــايف »م ــر صح ــال: تقري ــبيل املث ــى س ــروا ع أنظ  
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عــام 2006، أطلقــت لجنــة املتابعــة واللجنــة القطريــة مــن خــال   12

ــل  ــني التصــور املســتقبي للعــرب يف إرسائي جهــد مثقفــني وأكاديمي

ــون  ــك ممثل ــارك يف ذل ــد ش ــي، وق ــل جماع ــرشوع عم ــاس مل كأس

ــارات السياســية. قوبــل هــذا التصــور بموجــة غضــب  عــن كل التي

ــة  ــادات العربي ــم أن القي ــة، ورغ ــة اليهودي ــي الغالبي ــل ممث ــن قب م

لــم تقــف ضــد التصــور، إال أنهــا لــم تكــن معنيــة بــه وبنجاحــه، 

ــيايس  ــل الس ــاس للعم ــه كأس ــه ووضع ــل ب ــم العم ــم يت ــك ل ولذل

ــل. ــطيني يف إرسائي الفلس

املــرشوع   .2019 العليــا.  املتابعــة  لجنــة  انظــر:  للتفصيــل   13

اإلســرتاتيجي ملكافحــة العنــف والجريمــة يف املجتمــع العربــي. 

النــارصة: لجنــة املتابعــة العليــا.
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سهى عّراف * 

الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني 

في إسرائيل 

ــة موضــوع الجريمــة املنظمــة  ــاول يف هــذه املقال ســوف أتن

يف املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل، فهــي ظاهــرة متميــزة يجــب 

التعامــل معهــا كظاهــرة خاصــة، لهــا مميزاتهــا املنفــردة التــي 

تختلــف عــن ظاهــرة الجريمــة العاديــة، وتختلــف عــن ظاهــرة 

العنــف بشــكل عــام.

العنــف عمومــا هــو ظاهــرة تشــر إىل أســلوب لحــل الخافات 

والنزاعــات، يقــوم عــى اســتعمال القــوة الجســدية أو اللفظيــة أو 

النفســية بهــدف إلحــاق األذى باآلخريــن حتــى ينصاعــوا لرغبــة 

الشــخص العنيــف، وكتعبــر عــن الغضــب أو الحقــد. 

ــا  لكــن، ويف حــني أنــه مــن املمكــن أن يكــون العنــف تلقائي

ــه  ــون ل ــر، وتك ــدون تفك ــا وب ــى عفوي ــط، وحت ــدون تخطي وب

أســباب كثــرة ومتعــددة، فــإن الجريمــة، وهــي ترتبــط عضويــا 

بموضــوع العنــف، تشــر إىل حالــة يكــون فيهــا العنــف متأصــا 

أكثــر.

ــون  ــرق للقان ــا خ ــري فيه ــة يج ــي كل حال ــة ه الجريم

ــوز  ــن يج ــون، لك ــه القان ــب علي ــل يعاق ــام بعم ــي والقي الجنائ

ــر أو  ــر مدب ــي وغ ــف تلقائ ــن عن ــث ع ــن الحدي ــن املمك وم

ــس  ــط النف ــى ضب ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــٍع ع ــه، ناب ــط ل مخط

ــه، يقــوم  ــر عــن عنــف مخطــط ل ــا، لكــن الجريمــة تعب أحيان

ــر. ــّد كب ــكل واع إىل ح ــان بش ــن األحي ــر م ــرد يف كث ــه الف ب

لكــن الحديــث عــن الجريمــة املنظمــة هــو حديــث مــن نــوع 

آخــر. هنــا يجــري الحديــث عــن منظومــة اجتماعيــة واقتصاديــة 

ــعى  ــة يس ــة تنظيمي ــام إداري وهيكلي ــة، ذات نظ ــة ومركب مرتب

أعضاؤهــا إىل جنــي مكاســب ماديــة، وتســعى عصابــات الجريمة 

املنظمــة إىل التغلغــل يف النســيج االجتماعــي واالقتصــادي، 

ــاول  ــة، وتح ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــب املكان ــعى إىل كس وتس * مخرجة سينمائية، وكاتبة، وصحافية
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يزيل اإلجرام المنظم الفروق الواضحة بين ما هو قانوني وغير قانوني، بين ما هو 

إنما  القانون فقط،  شرعي وغير شرعي، ولذلك فهو  ليس ظاهرة تقوم على خرق 

على تغيير معنى القانون أصال، وطرح معايير أخرى للتعامل االجتماعي واالقتصادي، 

ومن هنا تكمن خطورته الكبيرة.

أن تعــرض نجــاح أعضائهــا باعتبــاره نجاحــا اقتصاديــا، وقــوة 

اإلجــرام واالبتــزاز واالحتيــال إىل نــوع مــن النشــاط االقتصــادي 

الرشعــي. 

ــو  ــا ه ــني م ــة ب ــروق الواضح ــم الف ــرام املنظ ــل اإلج يزي

ــي،  ــر رشع ــي وغ ــو رشع ــا ه ــني م ــي، ب ــر قانون ــي وغ قانون

ــك فــإن اإلجــرام املنظــم ليــس ظاهــرة تقــوم عــى خــرق  ولذل

القانــون فقــط، إنمــا عــى تغيــر معنــى القانــون أصــا، وطــرح 

ــا  ــن هن ــادي، وم ــي واالقتص ــل االجتماع ــرى للتعام ــر أخ معاي

ــة  ــة باإلدان ــة العادي ــل الجريم ــرة. تقاب ــه الكب ــن خطورت تكم

ــرتكة  ــم املش ــزز القي ــاب تع ــة والعق ــة اإلدان ــاب، وعملي والعق

والقانــون، لكــن الجريمــة املنظمــة تهــدد القيــم نفســها، وتلغــي 

القانــون وتطــرح نفســها كمنظومــة بديلــة للقانــون. املافيــا لهــا 

ــرم. ــرد مج ــو مج ــرم ه ــن املج ــاص، لك ــا الخ قانونه

1 بعض المعطيات
وقعــت منــذ العــام 2000 وحتــى يومنــا هــذا، 1350 جريمــة 

قتــل يف مجتمعنــا الفلســطيني يف الداخــل.1

خــال عــام 2019 وصــل عــدد ضحايــا الجريمــة املنظمــة إىل 

93 ضحيــة قتــل يف الداخــل الفلســطيني، وهــو رقــم قيــايس إذا 

مــا قارنــاه بالســنوات الســابقة.

تشــهد قرانــا ومدننــا يف الداخــل الفلســطيني يوميًــا حــوادث 

ــاٍن  ــازل والســيارات، وعــى مب إطــاق نــار عــى املواطنــني واملن

تابعــة للمجالــس املحليــة والبلديــات.

يف العــام 2015، وقعــت 58 جريمــة قتــل بــني الفلســطينيني 

يف الداخــل، والذيــن يبلــغ عددهــم 1.7 مليــون فلســطيني، مقابــل 

54 جريمــة قتــل يف الضفــة الغربيــة التــي يعيــش فيهــا نحــو 2 
مليــون نســمة.2

ــرام إىل 72  ــا اإلج ــدد ضحاي ــع ع ــام 2017 ارتف ويف الع

ــطيني،  ــل الفلس ــة يف الداخ ــدات العربي ــل يف البل ــة قت جريم

ثــم إىل 81 جريمــة قتــل يف العــام 2018، حتــى بلــغ ذروتــه 

ــاء  ــدات واألحي ــل يف البل ــة قت ــام 2019، إىل 93 جريم يف الع

ــن  ــل م ــدد مماث ــني ع ــل ب ــة قت ــل 28 جريم ــة، مقاب العربي

ــة.   ــة الغربي ــكان يف الضف الس

يبــنّي تقريــر أصــدره مركــز األبحــاث واملعلومــات يف 

الكنيســت، يتضمــن معطيــات عــن الســنوات 2014 حتــى 

منتصــف 2017، أن نســبة ضحايــا جرائــم القتــل لــكل 100 ألف 

إنســان يف »الوســط غــر اليهــودي« تعــادل خمســة أضعافهــا يف 

ــودي. ــط اليه الوس

 وحســب التقريــر فــإن : 57% مــن املتهمــني الذيــن يمثلــون 

أمــام املحاكــم؛ أي الذيــن ُقدمــت بحقهــم لوائــح اتهــام، هــم مــن 

غــر اليهــود. 53% مــن ضحايــا الجريمــة املنظمــة )تــم إطــاق 

النــار عليهــم بهــدف قتلهــم( هــم مــن غــر اليهــود. واملقصــود 

بـــ »مــن غــر اليهــود« هــو العرب.

ــاوالت  ــا مح ــبة ضحاي ــت نس ــه، كان ــر  نفس ــا للتقري  ووفق

ــودي«  ــر اليه ــط غ ــان يف »الوس ــف إنس ــكل 100 أل ــل ل القت

ــاف  ــة أضع ــن ثاث ــر م ــني 2014 - 2015، أكث ــال العام خ

ــارق إىل  ــذا الف ــام 2016، ازداد ه ــود. ويف الع ــني اليه ــبتهم ب نس

ــادة أخــرى يف  ــارق زي نحــو أربعــة أضعــاف. وســجل هــذا الف
ــام 2019. 3 الع

ــني  ــودي ب ــط اليه ــل يف الوس ــم القت ــث جرائ ــت ثُل   بقي

العامــني 2014 و2017 - أي، 51 مــن أصــل 147 جريمــة 

قتــل دون كشــف ودون حــل )أي كانــت ال تــزال قيــد التحقيــق، 

ــل %50  ــة(، مقاب ــة العام ــدى النياب ــة أو ل ــدى الرشط ــواء ل س

ــودي« -  ــر اليه ــط »غ ــل يف الوس ــم القت ــن جرائ ــف!( م )النص

ــات  119 مــن أصــل 240 جريمــة قتــل - ويســتدل مــن معطي

ــم  ــام 2018: ت ــد ازدادت يف الع ــوة ق ــذه الفج ــة أن ه الرشط

ــط  ــل يف الوس ــم القت ــن جرائ ــام يف 71% م ــح اته ــم لوائ تقدي

ــه  ــم ينت ــا ل ــل(، بينم ــة قت ــل 35 جريم ــن أص ــودي )25 م اليه

ــودي«  ــر اليه ــط »غ ــل يف الوس ــم القت ــن جرائ ــوى 43% م س
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معطيات  يتضمن  الكنيست،  في  والمعلومات  األبحاث  مركز  أصدره  تقرير  يبّين 

عن السنوات 2014 حتى منتصف 2017، أن نسبة ضحايا جرائم القتل لكل 100 ألف 

اليهودي.  الوسط  في  أضعافها  خمسة  تعادل  اليهودي«  غير  »الوسط  في  إنسان 

وكذلك فإن  53٪ من ضحايا الجريمة المنظمة هم من غير اليهود.

ــل. 4 ــة قت ــل 81( جريم ــن أص ــام )35 م ــح اته ــم لوائ بتقدي

يوجــد حســب وزيــر األمــن الداخــي اإلرسائيــي، أردان، 400 

ألــف قطعــة ســاح غــر مرخصة بــني أيــدي عصابــات اإلجــرام، 

وأن 70% مــن هــذه األســلحة تمــت رسقتهــا –أو  تهريبهــا- مــن 

معســكرات الجيــش اإلرسائيــي.  

 2- فهم الظاهرة 
ــرة  ــم ظاه ــال إىل فه ــن املق ــم م ــذا القس ــأتطرق يف ه  س

الجريمــة املنظمــة وفقــا ملقابــات شــخصية أجريتهــا مــع بعض 

ــس  ــرام، ولي ــم اإلج ــال عل ــرباء يف مج ــيني، وخ ــادة السياس الق

ــو  ــا ه ــدر م ــرة، بق ــي للظاه ــل علم ــرض تحلي ــا ع ــدف هن اله

ــبابها. ــرة وأس ــه للظاه ــع وتحليل ــم املجتم ــة فه ــح لكيفي توضي

االجتهاد األول :- المؤامرة 
ــيون  ــردده سياس ــذي ي ــيوعا وال ــر ش ــل األكث ــدرج التحلي ين

ــة املؤامــرة.  حســب  ــادة يف الداخــل تحــت مــا يســمى نظري وق

ــام 2000،  ــر ع ــة أكتوب ــدث يف هب ــا ح ــإن م ــل ف ــذا التحلي ه

وخــروج عــرشات اآلالف مــن الفلســطينيني إىل الشــوارع للتعبــر 

ــدس  ــة والق ــة الغربي ــدث يف الضف ــا ح ــّراء م ــم ج ــن غضبه ع

وغــّزة، وســقوط 13 قتيــا عــى يــد الرشطــة والجيــش اإلرسائيي، 

عّمــق األزمــة التــي يعيشــها الفلســطينيون يف إرسائيــل، وزاد مــن 

ــق  ــي، وأدى إىل رشخ عمي ــطيني اإلرسائي ــراع الفلس ــدة ال ح

ــة.  ــل والدول ــطينيي الداخ ــني فلس ــة ب ــه يف العاق ازدادت هوت

وفهمــت الدولــة أن ارتفــاع مســتوى وعــي الفلســطينيني 

وتمســكهم بهويتهــم الفلســطينية، هــو خطــر يهــدد أمنهــا، مــا 

ــر  ــون عــن طــرق أكث ــا يبحث جعــل األوســاط الحاكمــة وأذرعه

ــل  ــطينيني يف الداخ ــغال الفلس ــع، وإش ــك املجتم ــة لتفكي نجاع

ــن  ــد م ــم وتح ــك بهويته ــن التمس ــم ع ــرى تبعده ــا أخ بقضاي

ــيايس. ــاطهم الس نش

ــاك  ــرة.  وهن ــة املؤام ــهولة إىل نظري ــل بس ــا نص ــن هن   م

قــادة سياســيون فلســطينيون كثــرون ممــن يدعــون أنــه ليــس 

فقــط أن الدولــة ال تأبــه بــأن »العــرب يقتلــون بعضهــم بعًضــا«، 

وإنمــا تفعــل ذلــك قاصــدة متعمــدة أيًضــا، بــل وحتــى تشــجع 

منظمــات اإلجــرام.

يتحــدث عبــد عنبتــاوي، الــذي أشــغل وظيفــة مديــر مكتــب 

لجنــة املتابعــة العليــا للجماهــر العربيــة، عــن لقــاء حــره هو 

ــذاك،  ــة آن ــس الحكوم ــا ورئي ــة العلي ــة املتابع ــاء لجن ــني أعض ب

ــوم 3  ــرت، ي ــه، آيف ديخ ــاباك يف حين ــس الش ــاراك، ورئي ــود ب إيه

ــة  ــر »هب ــن تفج ــط م ــني فق ــد يوم ــن األول 2000؛ أي بع ترشي

أكتوبــر« التــي قتلــت خالهــا الرشطــة 13 شــابًا فلســطينيًا مــن 

مواطنــي إرسائيــل. وفــد كان ذلــك لقــاء مغلًقــا ولــم يُنــرش يشء 

عنــه أو حتــى عــن مجــرد انعقــاده. 

ــا:  ــال لن ــا ق ــرسات« عندم ــاول املك ــى بتن ــرت يتس  »كان ديخ

ــم  ــم أنت ــا لك ــا. م ــرات( غاليً ــن املظاه ــن )ع ــتدفعون الثم »س

وللضفــة واألقــى؟ ســيأتي وقــت تكونــون فيــه عالقــني 

الجريمة املنظمة بني فلسطينيي الداخل: أسباب مرّكبة.
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ــد  ــاوي، عق ــروي عنبت ــاء، ي ــذا اللق ــكم«. ه ــني أنفس ــم وب بينك

يف الثانيــة والنصــف مــن بعــد الظهــر. حتــى تلــك الســاعة كان 

قــد ســقط أربعــة شــهداء مــن املواطنــني العــرب بنــران الرشطة 

اإلرسائيليــة. »وُِعدنــا بــأن ال تطلــق الرشطــة الرصــاص الحــّي«، 

يســتذكر عنبتــاوي، »لكــن بعــد ربــع ســاعة مــن انتهــاء اللقــاء 

ــن  ــناق م ــز بش ــس، رام ــهيد الخام ــران، وأردت الش ــت الن أطلق

كفــر منــدا«. ويــرى عنبتــاوي أن مــا قالــه ديخــرت كان تهديــًدا 

قــد تحقــق فعــًا: »املجتمــع العربــي يدفــع ثمــن دعمــه ألشــقائه 

الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«. املتحــدث 

ــا عــى هــذا الــكام إنــه »ال أســاس  بلســان ديخــرت قــال، تعقيبً

ــه مــن الصحــة«.  ل

يؤكــد املســؤول الرفيــع الســابق يف األجهــزة األمنيــة، والباحث 

ــات  ــد دراس ــن »معه ــي ضم ــع العرب ــؤون املجتم ــا يف ش حاليً

األمــن القومــي«، د. دورون ماتســا، دور املؤامــرة فيقــول: 

ــع  ــع يف املجتم ــون الوض ــة يف أال يك ــل مصلح ــة إرسائي »إن لدول

العربــي جيــًدا«. ال أحــد يريــد معالجــة مشــاكل العنــف، »منــذ 

الخمســينيات والســتينيات، بُذلــت جهــود للتحديــث والتطويــر يف 

القــرى العربيــة، لكــن الدولــة لــم تقصــد يف يــوم مــن األيام ســد 

الفجــوات. أرادت فقــط اإلبقــاء عــى سياســة الَفــْرق واالختــاف. 

ــل يف  ــات التدخ ــة إمكاني ــاح للدول ــي أت ــف الجزئ ــع التخل واق

ــاف  ــى االخت ــة ع ــا املحافظ ــف يمكنه ــي(. كي ــط )العرب الوس

والتمايــز إن كان كل يشء عــى مــا يــرام؟ تمتنــع عــن تحويــل كل 

امليزانيــات. فيتســلل األمــر إىل الرشطــة ويؤثــر عليهــا. هــذا ليــس 

توجًهــا رســميًا، وإنمــا هــو ’روح العــر’. املصلحــة يف القضــاء 

عــى اإلجــرام ضئيلــة جــدا«.

االجتهاد الثاني: - انتقال الجريمة
ــن  ــرام م ــم اإلج ــي يف عل ــداد األخصائ ــد ح ــف د. ولي يختل

»كليــة الجليــل الغربــي« واملفتــش القطــري عــى برامــج 

ــي  ــن الداخ ــول يف وزارة األم ــدرات والكح ــف، املخ ــة العن محارب

حتــى وقــت متأخــر، مــع نظريــة املؤامــرة، ويركــز عــى قانــون 

الفيزيــاء أن: »ال يوجــد   فــراغ، إذا وجــد فــراغ فمبــارشة يمتلــئ 

ــا نصــل إىل االجتهــاد الثانــي أنــه ال يوجــد  بــيء جديــد«. وهن

ــراغ. ف

ــرة يف  ــرام الكب ــات اإلج ــار منظم ــل انهي ــداد: »قب ــول ح يق

الشــارع اليهــودي، وحســب قــرار الحكومــة 512 بالقضــاء عــى 

ــات،  ــة الثمانيني ــال بداي ــطت خ ــي نش ــة الت ــات اليهودي املنظم

وعمليــا كانــت موجــودة يف الســابق، لكــن ليــس بنفــس قوتهــا 

وســيطرتها يف الثمانينيــات نتيجــة الهجــرة الروســية إىل إرسائيل. 

ــرا  ــكل خط ــت تش ــات، وأصبح ــذه العصاب ــة ه ــززت مكان تع

عــى اقتصــاد وأمــن إرسائيــل. عملــت هــذه املنظمــات يف املــدن 

ــة  ــرار الدول ــق ق ــا، خل ــل ونهاري ــا، كرمئي ــل نتاني ــة مث اليهودي

بالقضــاء عــى هــذه املنظمــات وزج رؤســائها بالســجون حالــة 

فــراغ.  كانــت منظمــات اإلجــرام العربيــة بمثابــة مقــاول ثانــوي 

لهــا وكانــت تتــوىل التنفيــذ، فقــد أُرِســل العــرب إلطــاق النــار 

عــى شــخص مــا، تنفيــذًا ألوامــر منظمــات اإلجــرام اليهوديــة. 

ــة،  ــرام العربي ــات اإلج ــّي يف منظم ــم هرم ــة تنظي ــن ثم ــم يك ل

ــة  ــدرات عملي ــك ق ــن تمتل ــم تك ــا ل ــًا، كم ــم أص وال أي تنظي

ــرام  ــات اإلج ــا منظم ــت فيه ــي توقف ــة الت ــة. ويف اللحظ تنفيذي

العربيــة عــن تأديــة دور املقــاول الثانــوي للمنظمــات اليهوديــة، 

ــا«. ــر ذاته رشعــت يف تطوي

هــذه الظاهــرة، يضيــف حــداد، »لــم تكــن غائبــة عــن أعــني 

ــة  ــول إن الرشط ــي الق ــاص، ال يمكنن ــل اختص ــة. كرج الرشط

ــة ســليمة ولــم تنتبــه لحقيقــة أن اإلجــرام املنظــم  ترفــت بنيَ

ينتقــل إىل املجتمــع العربــي. إذ دخلــت واحتلــت منظمــات 

ــرام  ــات اإلج ــه منظم ــذي خلفت ــراغ ال ــة الف ــرام العربي اإلج

اليهوديــة: تجــارة املخــدرات، االتجــار بالنســاء اللواتــي كان يتــم 

ــارة الســاح؛  ــر، وتج ــرب م ــا ع ــيا وأوكراني ــن روس ــن م جلبه

َمــن كان جنديًــا يف منظمــات اإلجــرام اليهوديــة، ترّقــى وأصبــح 

ــة.« ــؤول عصاب مس

ما  تحت  الداخل  في  وقادة  سياسيون  يردده  والذي  شيوعا  األكثر  التحليل  يندرج 

عّمق   ،2000 عام  أكتوبر  هبة  في  حدث  ما  فإن  وبحسبه  المؤامرة،   نظرية  يسمى 

األزمة التي يعيشها الفلسطينيون في إسرائيل، وزاد من حدة الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي، وأدى إلى شرخ عميق ازدادت هوته في العالقة بين فلسطينيي الداخل 

والدولة.
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 االجتهاد الثالث: القطيعة وعدم الثقة 
املحامــي رســول ســعدة، الــذي أرشف عــى إدارة مــرشوع 

ــوم يف  ــل الي ــام« ويعم ــادرات أبراه ــة« يف »مب ــات آمن »مجتمع

ــيها  ــة وتفش ــاد الجريم ــول: »إن ازدي ــوز” يق ــرشوع مع »م

ــة  ــّدد نهاي ــا، ويح ــة بدوره ــام الرشط ــدم قي ــة ع ــاء نتيج ج

الثمانينيــات باعتبارهــا بدايــة القطيعــة بــني الرشطــة 

ــطينية األوىل.  ــة الفلس ــان االنتفاض ــي؛ أي إب ــور العرب والجمه

حتــى ذلــك الوقــت، كانــت الرشطــة جســًما مدنيًا يف األســاس، 

ــال  ــا.  خ ــون يف صفوفه ــرب يخدم ــن الع ــرون م وكان كث

ــق  ــغااًل بمناط ــر انش ــاباك أكث ــح الش ــة األوىل، أصب االنتفاض

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فألقــى عــى الرشطة املســؤولية 

األمنيــة عــن كل مــا يخــص العــرب يف داخــل إرسائيــل. إثــر 

ــلك  ــة يف س ــن الخدم ــرب م ــن الع ــرون م ــحب كث ــك، انس ذل

الرشطــة، ومــع مقتــل إســحق رابــني يف العــام 1995 تقّلــص 

عددهــم يف صفــوف الرشطــة أكثــر وأكثــر، وواصلــت العاقــة 

ــا«.   ــة انهياره ــرب والرشط ــني الع ب

ويضيــف ســعدة: »يف أعقــاب هبــة أكتوبــر 2000، أيقنــت 

ــارع  ــل يف الش ــتطيع العم ــد وال تس ــا ال تري ــة أنه الرشط

ــت  ــابًها، إذ قال ــة مش ــادة العربي ــف القي ــي. وكان موق العرب

القيــادة العربيــة للحكومــة والرشطــة أيًضــا: اتركونــا 

ــا،  ــوىل معالجــة شــؤون شــعبنا ومجتمعن وشــأننا، نحــن نت

ــا  ــم )ال ــه اس ــت علي ــًا أطلق ــة مودي ــدت الرشط فاعتم

ــة(؛ بمعنــى عــدم القيــام بالنشــاط البوليــيس املعتــاد  طيّ رُشَ

عندئــذ، وقفــت الرشطــة جانبًــا ونظــرت وراقبــت مــن عــٍل، 

ــت  ــة ومحــدودة جــًدا، وتدخل ــم تتدخــل إال بصــورة عيني ول

ــن  ــام وأم ــام الع ــّس النظ ــد تم ــي ق ــور الت ــط  يف األم فق

ــرات  ــود، املظاه ــرب واليه ــني الع ــف ب ــل العن ــة، مث الدول

ــم  ــي، فل ــب املدن ــق بالجان ــوت. أمــا كل مــا يتعل وهــدم البي

ــم  ــرب بعضه ــل الع ــا، ليقت ــن جانبه ــه. م ــرتث ب ــن تك تك

ــا«. بعًض

االجتهاد الرابع: -المتعاونون
ــاء  ــون« )عم ــو »املتعاون ــر ه ــر آخ ــعدة إىل عن ــر س ويش

االحتــال اإلرسائيــي مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( الذيــن 

ــر  ــد أكتوب ــرة بع ــداد كب ــم بأع ــل يف إحضاره ــت إرسائي رشع

2000 واالنتفاضــة الثانيــة، “إذا أخذنــا يافــا عــى ســبيل املثــال، 

ــن  ــون. نح ــم املتعاون ــاك؟ إنه ــة هن ــرو الجريم ــم مث ــن ه م

ــون  ــذوا يبيع ــم، فأخ ــم ونبذناه ــي( رفضاه ــع العرب )أي: املجتم

املخــدرات. كانــوا يحملــون الســاح ورويــًدا رويــًدا انخرطــوا يف 

عالــم اإلجــرام، وهــو مــا منحهــم مكانــة مــا. اآلن، أصبحنــا نحن 

ــن.  ــخاص آخري ــن أش ــة م ــا الحماي ــروا لن ــم ليوف ــه إليه نتوج

ــن  ــن الذي ــده. نح ــال إىل ض ــاب الح ــو انق ــا ه ــل هن ــا حص م

رفضناهــم ونبذناهــم، اجتماعيًــا وسياســيًا، بينمــا أصبحــوا هــم 

ــد  ــت تري ــا: »إن كن ــون لن ــأن اآلن، ويقول ــوة والش ــاب الق أصح

ــك«. ــا أحمي ــال إيلّ أن ــة، تع الحماي

ــني يف  ــت للمجرم ــة الصام ــم الدول ــن دع ــث ع ــد الحدي عن

ــني«/  ــر »املتعاون ــدة ذك ــرات عدي ــرد م ــي، ي ــارع العرب الش

  يقول المحامي رسول سعدة، الذي أشرف على إدارة مشروع »مجتمعات آمنة« في 

»مبادرات أبراهام« ويعمل اليوم في »مشروع معوز«: »إن ازدياد الجريمة وتفشيها 

بداية  باعتبارها  الثمانينيات  نهاية  ويحّدد  بدورها،  الشرطة  قيام  عدم  نتيجة  جاء 

القطيعة بين الشرطة والجمهور العربي؛ أي إبان االنتفاضة الفلسطينية األولى.

الرشطة اإلرسائيلية.. خلل بنيوي يف العاقات مع فلسطينيي الداخل.
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ــكنهم يف  ــاباك وأس ــم الش ــن أحره ــطينيني الذي ــاء الفلس العم

داخــل إرسائيــل، بــل ومنحهــم يف حــاالت كثــرة تراخيــص لحمل 

الســاح. ويــرى عــدد كبــر مــن قــادة الجمهــور الفلســطيني يف 

الداخــل أن هــذا برهــان عــى أن الدولــة تشــجع اإلجــرام، فعليـًـا. 

ويشــر كثــرون إىل حادثــة نشــأت ملحــم، الشــاب مــن عرعــرة 

ــارع  ــني يف ش ــن اإلرسائيلي ــني م ــام 2016 اثن ــل يف الع ــذي قت ال

ديزنغــوف يف مدينــة تــل أبيــب، بمســدس رشــاش كان بملكيــة 

ــه  ــهد بأن ــذي ش ــم، ال ــأت ملح ــد نش ــص. وال ــده، برتخي وال

ــظ  ــا«، كان يحتف ــدى 35 عاًم ــى م ــة ع ــا يف الرشط »كان متطوًع

ــه بمســدس رشــاش آخــر، مرّخــص مــن الرشطــة هــو  يف منزل

ــة أجريــت معــه، إىل أنــه كان يعمــل مــع  أيًضــا، وأملــح يف مقابل
ــاباك.5 الش

ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــة ال ــود يف الرشط ــاط يه ــر ضب ال ينك

ــون  ــؤالء املتعاون ــرام؛ »ه ــم اإلج ــابقون يف عال ــون« الس »املتعاون

-اللــه يســرت منهــم«، يقــول الكولونيــل املتقاعــد إفرايــم إرليــخ، 

ــدة  ــة يف »الوح ــة مختلف ــب قيادي ــايض مناص ــغل يف امل ــذي أش ال

ــي  ــره املحام ــا ذك ــد م ــب، ويؤك ــل أبي ــار( يف ت ــة« )يم املركزي

ــابقا. ــعدة س ــول س رس

ــل  ــوب ت ــاء يف جن ــكن يف أحي ــم للس ــول ارليخ:«جلبوه   يق

أبيــب ويافــا. إنهــم يحســبون إنــه مســموح لهــم فعــل كل مــا 

يريــدون ملجــرد أنهــم كانــوا متعاونــني، بعــض أفــراد عائاتهــم 

أصبحــوا مجرمــني. ال يمكــن التحــدث معهــم. بعضهــم لديهــم 

ــا مــن أنهــم مدعومــون«. أســلحة. وهــم واثقــون تماًم

ــهدت  ــة. ش ــاباك والرشط ــني الش ــة ب ــات متبادل ــة عاق  »ثم

ــاب  ــون«( أصح ــد )»املتعاون ــا وع ــي فيه ــاالت الت ــض الح بع

ــات  ــن حم ــم م ــو بحمايته ــب كازين ــارة وصاح ــل للدع مح

تفتيــش تنظمهــا الرشطــة، ملجــرد أن لهــم عاقــات مــع الرشطــة 

ــود(  ــذه )الوع ــع أن ه ــخ، ويتاب ــول إرلي ــاباك«، يق ــع الش أو م

»مجــرد حكايــات خرافيــة«، لكنــه يعــرتف بــأن كثريــن منهــم 

ــهلة«. ــرق س ــاح بط ــي أرب ــني لجن ــم متعاون ــتغلون كونه »يس

ــتخبارات يف  ــم االس ــل يف قس ــد عم ــط متقاع ــول ضاب ويق

ــّف،  الرشطــة إنــه: »صحيــح أن الشــاباك ال يســتطيع إغــاق مل

لكنــه يعــرتف بــأن الشــاباك يجــب أن يحافــظ عــى مصالحــه. 

ــة  ــتكون الرشط ــة’، وس ــون للحماي ــخاص محتاج ــك أش هنال

والشــاباك وأي جســم اســتخباراتي آخــر ســعيًدا بــأن يوفــر لهــم 

ــك غــر هــذا، فهــو يكــذب”. ــا. ومــن يقــول ل ــة، دائًم الحماي

 وأكــد الضابــط الكبــر الســابق يف الرشطــة، املحامــي بنحاس 

ــة  ــل«، أن الرشط ــز أوف إرسائي ــع »تايم ــة م ــلر، يف مقابل فيش

تغــض الطــرف عــن مخالفــات وتجــاوزات للقوانــني يف املجتمــع 

ــح  ــة. »صحي ــات أمني ــى معلوم ــا ع ــل حصوله ــي مقاب العرب

بالتأكيــد«، يجيــب عــى ســؤال رصيــح حــول املوضــوع، »وأنــا 
ــذا«.6 ــكلة يف ه ــاك مش ــرب أن هن ال أعت

3-  اإلجرام المنظم: البنية الهيكلية، 
وأساليب العمل  

ــل  ــح، تسلس ــّي واض ــم هرم ــرام تنظي ــات اإلج ــدى منظم  ل

وظيفــّي، كمــا يف الجيــش تماًمــا. هنالــك رئيــس املنظمــة، الــذي 

ــن  ــه، لك ــب ل ــرم«. ال نائ ــة، »رأس اله ــة الجنائي ــمى باللغ يس

ــني  ــخاًصا مقّرب ــام، أش ــاء األعم ــقاء وأبن ــن األش ــواة م ــه ن لدي

ــع  ــون جمي ــم يعرف ــم، وه ــوق به ــم والوث ــاد عليه ــن االعتم يمك

ــن  ــى م ــي تُجب ــب الت ــا النس ــك أيًض ــا يف ذل ــة، بم أرسار املنظم

ــى أي  ــه، أو ع ــيتم قتل ــذي س ــخص ال ــن الش ــة أو م كل صفق

ــو، جبايــة، مخــدرات، أو  مجــال وفــرع ســيتم االســتياء: كازين

يف أي فــرع آخــر مــن فــروع اإلجــرام. يف حالــة إصابــة رئيــس 

ــجن،  ــه إىل الس ــد، أو دخول ــارج البل ــفره إىل خ ــة، أو س املنظم

ــه  ــه ب ــخص تربط ــادة ش ــو ع ــه وه ــم بأعمال ــام قائ ــوىل امله يت

ــني يف  ــر منخرط ــقاؤه غ ــة األوىل. إذا كان أش ــن الدرج ــة م قراب

عالــم اإلجــرام، فعندئــذ تنتقــل دفــة القيــادة إىل أبنــاء األعمــام أو 

ــة.  ــن العائل ــرب م ــر مق ــخص آخ ش

ــم  ــخص يت ــو ش ــات، وه ــؤول العملي ــي دور مس ــا يأت بعده

يرد عند الحديث عن دعم الدولة الصامت للمجرمين في الشارع العربي، مرات عديدة، 

ذكر »المتعاونين«/ العمالء الفلسطينيين الذين أحضرهم الشاباك وأسكنهم في 

عدد  ويرى  السالح.  لحمل  تراخيص  كثيرة  حاالت  في  ومنحهم  بل  إسرائيل،  داخل 

كبير من قادة الجمهور الفلسطيني في الداخل أن هذا برهان على أن الدولة تشجع 

اإلجرام، فعلًيا.
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االعتمــاد عليــه، ويكــون بشــكل عــام مــن أقــارب الدرجــة األوىل 

ــوده  ــل جن ــو ان يرس ــؤول ه ــذا املس ــة، دور ه ــس املنظم لرئي

لتصفيــة شــخص مــا، أو إطــاق نــار عليــه أو إطــاق النــار عــى 

ــة. ــد والجباي ــة أو التهدي ــح تجاري ــكات، أو عــى مصال ممتل

ــى  ــم حت ــم يت ــر، ل ــود وعددهــم كب  بعدهــا يأتــي دور الجن

ــم  ــب التنظي ــرب بحس ــو األك ــم ه ــن عدده ــم لك اآلن حره

ــة. ــي للمنظم الهرم

ــم  ــود، فه ــل األس ــن العم ــرب م ــبء األك ــود الع ــل الجن يتحّم

ــون  ــار، وينقل ــون الن ــن يطلق ــا الذي ــة ومبعوثوه ــفراء املنظم س

املخــدرات والســاح. لــدى كل منظمــة رجــال االغتيــاالت املهنيون 

ــه  ــة كفاءت ــا لدرج ــعرة تبًع ــم تس ــكل منه ــا، ول ــون به الخاص

ــه. ــذي ســيقوم باغتيال ــة الشــخص ال ــه، وهوي ومســتوى مهنيت

إذن، فداخــل فئــة الجنــود هنــاك رتــب، منهــا »املحرتفــون«، 

ــة  ــخصيات مهم ــربى لش ــاالت الك ــون باالغتي ــن يقوم ــم م وه

ومركزيــة يف منظمــات اإلجــرام العــدوة، أو رجــال أعمــال 

ــم  ــيكل ، ث ــون ش ــى  2 ملي ــم حت ــرتاوح أجره ــد ي ــم، وق وغره

ــون  ــن يقوم ــة؛ أي الذي ــة العامي ــة« باللغ ــة »الطخيخ ــي فئ تأت

ــيارات،  ــازل والس ــة واملن ــات التجاري ــى املح ــار ع ــاق الن بأط

ــة  ــدرات وجباي ــلحة واملخ ــل األس ــة ونق ــون باملراقب ــا يقوم كم

ــك ألن  ــازدا  3« وذل ــون امل ــا  بـــ »تاع ــون أيض ــاوة، ويلقب الخ

في تراتبية منظمات الجريمة، يأتي بعد الجنود، ‘البوتشريم‘ )بوتشر - نوع من أنواع 

فيها؛  أعضاء  ليسوا  لكنهم  اإلجرام،  منظمة  مع  يعملون  أشخاص  وهم  الكالب(، 

الهواء  في  النار  إطالق  وظيفتهم  أهمية،  ذوي  وليسوا  مهنيين  غير  أشخاص  هم 

تل 
ُ

أو على البيوت والمطاعم، المنظمة غير مسؤولة عنهم وعن عائالتهم، وإذا ما ق

أحدهم، فإن عائلته ال تستحق الحصول على مرتب شهري، كما الجنود.

إغاق شارع يف وادي عارة احتجاجا عى تقصر الرشطة يف محاربة الجريمة. 
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ــزة  ــيارات أجه ــر بس ــازدا، تذك ــيارات م ــودون س ــم يق أغلبيته

األمــن اإلرسائيليــة. أجورهــم تــرتاوح بــني الـــ 500 شــيكل حتى 

ــا  ــام ب ــوم بامله ــم يق ــم منه ــر، وقس ــيكل  أو أكث ــف ش 20 أل

ــد. ــت والءه للقائ ــي يثب ــل لك مقاب

بعــد الجنــود، يأتــي ’البوترشيــم’ )بوتــرش - نــوع مــن أنــواع 

الــكاب(، وهــم أشــخاص يعملــون مــع منظمــة اإلجــرام، لكنهــم 

ليســوا أعضــاء فيهــا؛ هــم أشــخاص غــر مهنيــني وليســوا ذوي 

ــؤالء  ــة ه ــة. وظيف ــف يف املنظم ــة األضع ــم الحلق ــل ه ــة، ب أهمي

هــي إطــاق النــار يف الهــواء أو عــى البيــوت واملطاعــم، املنظمــة 

ــم،  ــل أحده ــا ُقت ــم، وإذا م ــن عائاته ــم وع ــؤولة عنه ــر مس غ

ــا  ــهري، كم ــب ش ــى مرت ــول ع ــتحق الحص ــه ال تس ــإن عائلت ف

الجنــود.

ــرد”؛ أي  ــع »الق ــي، يقب ــل الوظيف ــلم التسلس ــى س  يف أدن

ــف  ــن املل ــؤولية ع ــه املس ــى عاتق ــذ ع ــذي يأخ ــخص ال الش

الجنائــي، بــداًل مــن الجنائيــني الحقيقيــني، ويدخــل إىل الســجن 

ــاء  ــه وألبن ــال يُدفــع ل ــر مــن امل ــغ كب ــل مبل ــداًل منهــم. مقاب ب

ــه. عائلت

يف كل األحــوال، هــي منظمــات متشــعبة جــًدا وصلــت اليــوم - 

كمــا يدعــي د. وليــد حــداد - إىل كل القــرى واملــدن العربيــة. وهو 

ــا  ــاز«؛ »أن يفــرس هــذا االنتشــار الواســع بطريقــة: »حــق االمتي

أســمي هــذه الطريقــة ’مــك مافيــا’، عــى غــرار مــك دونالــدز. 

ــارة  ــاوة( أو تج ــزاز )الخ ــال االبت ــطون يف مج ــون ينش مجرم

ــرة  ــرام كب ــة إج ــم منظم ــتخدمون اس ــم يس ــدرات، لكنه املخ

ــاح  ــل واألرب ــاق العم ــب نط ــك، حس ــل ذل ــا مقاب ــون له ويدفع

ــرشات آالف  ــا إىل ع ــغ هن ــل املبال ــد تص ــا. وق ــي يجنونه الت

الشــواكل. يف املقابــل، يحظــى هــؤالء بحمايــة املنظمــة الكبــرة، 

يف حــال تورطهــم، األمــر أشــبه بفــرع تابــع لشــبكة كبــرة. ال 

ــني  ــن املجرم ــني، لك ــني املحلي ــل املجرم ــة يف عم ــل املنظم تتدخ

ــة مــن املــال. وقــد  ــغ طائل يســتخدمون »املاركــة«، مقابــل مبال

ــا؛ إذا كان  ــة أيًض ــذه الطريق ــون به ــة الدي ــة جباي ــري عملي تج

ــدة أخــرى غــر بلدتــه هــو،  عــى أحدهــم جبايــة ديــن مــن بل

ــة«.  ــة معين ــل عمول ــة مقاب ــة املحلي ــة املنظم ــب خدم ــد يطل فق

ــل  ــيكية«، مث ــة »الكاس ــر القانوني ــاالت غ ــة إىل املج إضاف

تجــارة الســاح، املخــدرات، »الخــاوة« وغرهــا، تغلغلــت 

منظمــات اإلجــرام، منــذ زمــن، يف »الــدورة الدمويــة« االقتصاديــة 

ــات  ــذه املنظم ــداد: »له ــول ح ــا يق ــة، كم ــدات العربي يف البل

مصالــح تجاريــة يف جميــع الفــروع االقتصاديــة: مراكــز تجاريــة 

ــراح،  ــات أف ــم، قاع ــة، مطاع ــواد الغذائي ــرة للم ــبكات كب وش

ــيارات  ــارة الس ــات، تج ــود، كراج ــات وق ــيج، محط ــاغل نس مش

ــرة«. ــاوالت كب ومق

4- السيطرة على المجالس المحلية والبلديات
ترســل هــذه املنظمــات أذرعهــا إىل الســلطات املحليــة، أيًضــا، 

يف محاولــة منهــا للســيطرة عليهــا. تعــرض رؤســاء 15 ســلطة 

محليــة إلطــاق النــار عليهــم، مبــارشة، خــال الســنة املنرمــة، 

ــد ســيطرة  وهــو مــا يــؤرش عــى منحــى خطــر، يكشــف تزاي

ــدف  ــة. اله ــس املحلي ــلطات واملجال ــى الس ــرام ع ــات اإلج عصاب

مــن وراء هــذا كلــه هــو تبييــض أمــوال هــذه املنظمــات. 

يقــول حــداد يف هــذا الخصــوص إنهــم: »يتوجهــون إىل رجــال 

أعمــال تورطــوا يف أزمــات اقتصاديــة ويعرضــون عليهــم تســديد 

ديونهــم مقابــل وضــع الســيطرة عــى املصلحــة التجاريــة بــني 

أيديهــم. ويف حــاالت أخــرى، تتوجــه منظمــات اإلجــرام إىل رجــال 

أعمــال وتعــرض عليهــم فتــح مصالــح تجاريــة جديــدة بأمــوال 

توفرهــا هــي لهــم«.

»ظاهــرة تســلل اإلجــرام إىل الســلطات املحليــة كانــت قائمــة 

طــوال الوقــت ومنــذ زمــن بعيــد«، كمــا يقــول املديــر املشــارك يف 

»مبــادرات أبراهــام«، د. ثابــت أبــو راس، »لكنها اتســعت وتعمقت 

خــال الســنوات األربــع األخــرة، ألن األمــوال التــي أصبحــت يف 

حــوزة الســلطات املحليــة أكثــر بكثــر. فثمــة ميزانيــات إضافيــة 

ــة يف أعقــاب القــرار رقــم 922  تحصــل عليهــا الســلطات املحلي

منها  محاولة  في  ا، 
ً

أيض المحلية،  السلطات  إلى  أذرعها  الجريمة  منظمات  ترسل 

للسيطرة عليها. تعرض رؤساء 15 سلطة محلية إلطالق النار عليهم، مباشرة، خالل 

السنة المنصرمة، وهو ما يؤشر على منحى خطير عن استهداف عصابات اإلجرام 

هذه  أموال  تبييض  هو  كله  هذا  وراء  من  والهدف  المحلية،  والمجالس  للسلطات 

المنظمات.
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ــص  ــذي ين ــي 2015(؛ 7 ال ــن الثان ــن ترشي ــة م ــرار الحكوم )ق

عــى تخصيــص 15 مليــار شــيكل للمواطنــني العــرب خــال 5 

ســنوات. ويمنــح القــرار أيًضــا للســلطة املحليــة نفســها مبالــغ 

أكــرب مــن املــال، ميزانيــات كبــرة للتخطيــط والبنــاء والتطويــر 

يف املــدارس، ألعمــال شــق وتعبيــد الشــوارع وغرهــا«.

ويضيــف د. ثابــت أبــو راس »خــال الســنوات األربــع األخرة 

ــلطات  ــوارد يف الس ــى امل ــّد ع ــس أش ــر وتناف ــوال أكث ــك أم هنال

ــهولة«.  ــة وس ــر منالي ــر أكث ــأن األم ــعر ب ــع يش ــة، الجمي املحلي

هــذا هــو الســبب، وراء دخــول منظمــات اإلجــرام إىل الحمــات 

االنتخابيــة يف الســلطات املحليــة، أيًضــا، فمــن الــذي يمتلــك هــذه 

الكميــة مــن الســيولة النقديــة بهــذه املبالــغ الطائلــة الروريــة 

ــح  ــي ينج ــرام؟ ك ــات اإلج ــوى منظم ــة  س ــة االنتخابي للدعاي

املرشــح ملنصــب رئيــس البلديــة أو املجلــس املحــي يف االنتخابــات 

اليــوم، يحتــاج إىل ســيولة نقديــة كبــرة- »ثاثــة مايــني شــيكل 

للحملــة االنتخابيــة الواحــدة، باملتوســط.  مــن أيــن للمرشــح هذا 

املبلــغ، إذن؟ قــد يدفــع رجــال أعمــال هــذه املبالــغ، وقــد يكــون 

بإمــكان رئيــس الســلطة املحليــة االدعــاء بأنــه قــد حصــل عــى 

ــال؟  ــال األعم ــم رج ــن ه ــن، م ــال. ولك ــال أعم ــن رج ــم م دع

تأتــي التغطيــة املاليــة مــن منظمــات اإلجــرام. ذلــك أن رؤســاء 

منظمــات اإلجــرام اليــوم هــم، أيًضــا، رجــال أعمــال بارعــون«.

  كذلــك، فقــد تغــرت أنمــاط مســاومات األخــذ والعطــاء بــني 

املرشــح والعائــات الكبــرة يف البلــدة. يضيــف د. ثابــت أبو راس 

ــب مــن رئيــس الســلطة  ــم تعــد العائــات تكتفــي بــأن تطل »ل

املحليــة تعيــني ابنتهــا معّلمــة يف مدرســة، بــل أصبحــت تقــول 

ــر.  ــًا، أو أي يشء آخ ــارع، مث ــد الش ــة تعبي ــد مناقص ــه: أري ل

املشــكلة هــي أن لرئيــس الســلطة املحليــة صاحيــة تعفيــه مــن 

واجــب إعــان مناقصــة أو اقتنــاء مشــرتيات إذا كانــت تكلفتهــا 

ال تزيــد عــن 50 ألــف شــيكل. مــاذا يحــدث عندهــا؟ يأخــذون 

مرشوًعــا تبلــغ تكلفتــه 100 ألــف شــيكل، مثــًا، ويقســمونه إىل 

مرشوعــني اثنــني، يُعَهــد بهمــا إىل شــخص مــا بــدون مناقصــة 

البلدة،  في  الكبيرة  والعائالت  المرشح  بين  والعطاء  األخذ  مساومات  أنماط  تغيرت 

تعيين  المحلية  السلطة  رئيس  من  تطلب  بأن  تكتفي  العائالت  تعد  “لم  حيث 

 ،
ً

مة في مدرسة، بل أصبحت تقول له: أريد مناقصة تعبيد الشارع، مثال
ّ

ابنتها معل

أو أي شيء آخر«.

رســمية. مــال ســهل جــًدا، مــن الســهل الوصــول إليــه، إذا مــا 

كنــت مــن جماعــة الرئيــس أو املقربــني إليــه«.

ــرام  ــات اإلج ــة عصاب ــة محارب ــة اإلرسائيلي ــررت الحكوم ق

اليهوديــة والقضــاء عليهــا، فزجــت أغلــب رؤســائها يف الســجون، 

ــم  ــورط معه ــة، وت ــزة الدول ــرتاق أجه ــتطاعوا اخ ــد أن اس بع

بعــض أعضــاء الكنيســت ورؤســاء البلديــات اإلرسائيليــة، مثــل 

ــات  ــه بعصاب ــان« وعاقت ــود »بيت ــن الليك ــت م ــو الكنيس عض

ــا  ــف عندم ــور تختل ــن األم ــا، لك ــغ منه ــه مبال ــرام وتلقي اإلج

ــرب. ــر بالع ــق األم يتعّل

 يقــول رئيــس لجنــة املتابعــة لقضايــا الجماهــر العربيــة يف 

الداخــل، محمــد بركــة: »منظمــات اإلجــرام اخرتقــت الســلطات 

ــرت يف  ــي ج ــة الت ــات املحلي ــنة. يف االنتخاب ــل 20 س ــة قب املحلي

العــام 1998. »هنــاك كانــت البدايــة«، تعــززت قــوة هــذه

ــة.  ــن الدول ــه م ــل علي ــذي تحص ــم ال ــات بالدع    املنظم

ــة  ــلطات محلي ــاء س ــزاز رؤس ــرام ابت ــات اإلج ــاوالت منظم مح

ــع  ــة ال تداف ــن الدول ــربى، لك ــة ك ــي جريم ــا ه ــيطرة عليه والس

ــارص  ــل عن ــا جع ــة، م ــدن العربي ــرى وامل ــون يف الق ــن القان ع

اإلجــرام تــدرك أن بمقدورهــا كســب أربــاح هائلــة عــن طريــق 

ــد  ــطة التهدي ــا وبواس ــة أحيانً ــر قانوني ــورة غ ــات، بص املناقص

ــة  ــة الدول ــى برعاي ــي تحظ ــرى. وه ــان أخ ــزاز يف أحي واالبت
ــا«.8 ــة وحمايتهم والرشط

تكثــر األقاويــل واألحاديــث حــول ســيطرة منظمــات اإلجــرام 

ــه كان مــن الصعــب إثبــات ذلــك،  عــى بعــض املناقصــات، لكن

لتــورط العديديــن مــن الذيــن يعملــون يف الســلطات املحليــة مــن 

مهندســني ومحاســبني وأعضــاء، ورؤســاء مجالــس وبلديــات يف 

موضــوع املناقصــات، قمــت بأجــراء مقابلــة مطولــة مــع مقــاول 

فلســطينيًي يديــر أعمــااًل تجاريــة متشــعبة يف منطقــة الشــمال، 

اســمه محفــوظ لــدي حفاًظــا عــى ســامته.

ــي مــن  ــدأت أعان ــد األخــر، ب ــاول: »خــال العق  يقــول املق

ــد   ــة يل. ال يوج ــل التابع ــات العم ــدات وآلي ــة مع ــرة رسق ظاه
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مقــاول واحــد يف الشــمال ال يعــرف هــذه الظاهــرة  »هــذه رسقــة 

ــت  ــل أن ــف. تتص ــم هات ــك رق ــون ل ــا«، يرتك ــن نوعه ــة م غريب

بالرقــم فيقولــون لــك: »ســنعيد لــك املعــدات املرسوقــة رشط أن 

نحميــك مقابــل مبلــغ مــن املــال، فهمــت أنهــم ينتمــون إلحــدى 

ــاوة«.   ــم خ ــع له ــي أن أدف ــدون من ــرام، ويري ــات اإلج منظم

ــة،  ــت إىل الرشط ــول “توجه ــه فيق ــاول يف حديث ــتطرد املق ويس

ــون  ــة، يرشب ــال الرشط ــي رج ــل أي يشء. يأت ــم تفع ــا ل لكنه

القهــوة عنــدك ثــم يذهبــون. حتــى أنهــم لــم يراجعونــي ولــم 

يعــودوا إيلّ. فهمــت الوضــع ورضيــت بــه. يرسقــون يل فأشــرتي 

ــرون  ــون آخ ــت. مقاول ــي رُسق ــك الت ــدل تل ــرى ب ــدات أخ مع

دفعــوا مبالــغ مــن املــال ملنظمــات اإلجــرام ودخلــوا يف رعايتهــا 

ــا. ــت حمايته وتح

ــل،  ــرام ينتق ــات اإلج ــه منظم ــذي تمارس ــط ال ــن الضغ »لك

ــرب  ــون الع ــات؛ املقاول ــال املناقص ــرة، إىل مج ــرتة األخ يف الف

ــورت  ــاول. »تط ــول املق ــل«، يق ــط هائ ــت ضغ ــون تح يعمل

ــا«. فهــم )منظمــات اإلجــرام(  الطريقــة وأصبحــت أكثــر إحكاًم

ــون  ــتُنرش. يعرف ــرة س ــة كب ــة مناقص ــًا، أن ثم ــون، مث يعلم

ــاول  ــون باملق ــا، يتصل ــدم إليه ــوون التق ــن ين ــني الذي املقاول

ويطلبــون منــه عــدم التقــدم إىل املناقصــة وعــدم االشــرتاك فيها، 

ألنهــا ُمعــّدة ألحــد املقاولــني الذيــن يعملــون معهــم. هــم الذيــن 

ــة.  ــدم إىل املناقص ــن يتق ــررون َم يق

وثمــة إمكانيــة أخــرى، هــي أن تتوجــه منظمــات اإلجــرام إىل 

ــاز  ــا ف ــا.  إذ م ــاز به ــة وف ــه املناقص ــت علي ــذي رس ــاول ال املق

مقــاول بمناقصــة مــا، يتوجهــون إليــه ويطلبــون منــه »حصــة« 

تــرتاوح بــني 4% و5% مــن التكلفــة اإلجماليــة للمناقصــة مقابــل 

رعايتهــم وحمايتهــم، أو يقرتحــون عليــه توكيلهــم هــم بتنفيــذ 

ــى  ــه ع ــل حصول ــاول أي يشء، مقاب ــل املق ــل، دون أن يفع العم

.»%10

ــدى  ــت إىل إح ــول: »قدم ــه ويق ــاول حديث ــتأنف املق يس

املناقصــات يف بلديــة يف شــمال البــاد، تلقيــت مكاملــة هاتفيــة 

هددونــي فيهــا بقولهــم إن عــي أن انســحب مــن املناقصــة، وإال 

ســوف يطلقــون النــار عــي، فقــررت االنســحاب مــن املناقصــة 

ورســت يف نهايــة املطــاف عــى املقــاول الــذي اختارتــه 

عصابــة اإلجــرام ليمثلهــا يف املناقصــة. يف املــايض، كان املقاولون 

ــوم،  ــا الي ــة، أم ــوزوا باملناقص ــي يف ــعار ك ــون األس يخفض

فمنظمــات اإلجــرام تفــوز باملناقصــة باملبلــغ الكامــل، ألنهــا هي 

التــي تحــدد مــن يفــوز باملناقصــة.  الســلطة املحليــة، والدولــة 

ــاف، إىل  ــة املط ــل، يف نهاي ــر تص ــوااًل أكث ــع أم ــع، تدف يف الواق

ــرام«.  ــات اإلج منظم

خالصة 
ــة  ــة الدول ــن يهودي ــه »م ــارة يف كتاب ــي بش ــول د. عزم يق

ــطيني  ــط الفلس ــي ترب ــية الت ــة األساس ــارون« أن العاق إىل ش

ــغال  ــون االنش ــث يك ــة، بحي ــة بحت ــة أمني ــي عاق ــة ه بالدول

اإلرسائيــي بالعربــي داخــل إرسائيــل وخارجهــا، انشــغاال أمنيــا 

تحكمــه عقيــدة أمنيــة تــرى يف العربــي خطــرا دائمــا وتهديــدا 
ــا.9 ــة ووجوده ــا بالدول محدق

ــبقا  ــت مس ــي طرح ــة الت ــر القضي ــول جوه ــذا الق ــس ه يم

حــول الجريمــة املنظمــة يف إرسائيــل؛ تتدخــل إرسائيــل فقــط يف 

ــة واحــدة؛ عندمــا تشــعر بالتهديــد األمنــي. حال

لــم يمــس اإلجــرام املنظــم بأمــن الدولــة حتــى هــذه اللحظة، 

لكــن يف حــال مقتــل مواطــن يهــودي عــى يــد عصابــات اإلجــرام 

العربيــة، تتعامــل إرسائيــل مــع القضيــة كقضيــة أمنيــة بحتة.

 تتدخــل أجهــزة فــرض القانــون يف إرسائيــل برسعــة وتلقــي 

ــن  ــا م ــل إذا كان ضحاياه ــم قت ــي جرائ ــى مرتكب ــض ع القب

ــاب  ــل الش ــد مقت ــدث عن ــا ح ــة، كم ــود برسع ــني اليه املواطن

اإلرسائيــي آيف تسيتواشــويي بالرصــاص بالخطــأ عــى يــد 

ــهرين،  ــل ش ــا قب ــة يف نهاري ــم العربي ــرام املنظ ــات اإلج عصاب

ــرشة  ــى ع ــض ع ــة القب ــت الرشط ــر، ألق ــت قص ــال وق فخ

ــا  ــم، م ــن أغلبيته ــت ع ــق أفرج ــد التحقي ــرب، وبع ــني ع متهم

عــدا شــاب مــن عــكا ســوف تقــدم النيابــة العامــة الئحــة اتهــام 

ــده. 10  ض

ــى  ــاء ع ــل والقض ــاف التدخ ــة املط ــل يف نهاي ــررت إرسائي ق

منظمــات اإلجــرام اإلرسائيليــة عندمــا اســتطاعت التغلغــل 

ــل  ــزال عم ــا ال ي ــت، بينم ــرتاق الكنيس ــة واخ ــاد الدول ىل اقتص

منظمــات اإلجــرام العربيــة باألســاس يف املناطــق العربيــة، 

وتســيطر باألســاس عــى  البلديــات واملجالــس العربيــة، تتلقــى 

خــاوة مــن التجــار وأصحــاب املحــال التجاريــة العربيــة، تقــوم 

بفــرض خــاوة عــى املقاولــني العــرب الكبــار. لــم نســمع حتــى 

ــرض  ــت ف ــة حاول ــرام العربي ــات اإلج ــة أن منظم ــذه اللحظ ه

ســيطرتها عــى املناطــق اليهوديــة، وتعرضــت ألصحــاب  رؤوس 

ــا  ــود. كم ــن اليه ــا م ــة أصحابه ــال تجاري ــود أو مح ــوال يه أم

أوردنــا ســابقا يف املقالــة: ال توجــد مصلحــة للدولــة يف التدخــل 

ــا  ــات اإلجــرام ال تهــدد أمنهــا وأمــن مواطنيه مــا دامــت عصاب

اليهــود . باســتطاعتنا االســتنتاج بــأن منظمــات اإلجــرام العربيــة 

ــم  ــك ل ــة، لذل ــذه اللحظ ــى ه ــل حت ــاد إرسائي ــدد اقتص ــم ته ل

تحــاول الحكومــة اإلرسائيليــة القضــاء عليهــا. كمــا فعلــت مــع 

ــة.    ــرام اليهودي ــات اإلج منظم
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سامي ميعاري * 

تفسير الجريمة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل:

العوامل االجتماعية االقتصادية 

في مقابل العوامل الثقافية
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مقدمة
ــات  ــد الجماع ــة عن ــاذج الجريم ــث نم ــذا البح ــص ه يفح

الدينيــة واإلثنيــة املختلفــة يف إرسائيــل، مــع الرتكيــز عــى الفــرق 

بــني معــدالت الجريمــة عنــد اإلرسائيليــني مــن األكثريــة اليهودية 

وعنــد مجتمــع األقليــة الفلســطينية يف إرسائيــل. ويشــكل املجتمع 

الفلســطيني يف إرسائيــل مجموعــة أقليــة تشــمل ُخمــس ســكان 

ــا  ــي له ــدة الت ــة الفري ــماته الخاص ــع س ــذا املجتم ــل. له إرسائي

تأثــر عــى نمــاذج الجريمــة بــني أعضائــه. حتــى اليــوم ال يُنــرش 
ــة1  ــول الجريم ــات ح ــن اإلحصائي ــل م ــوى القلي ــام س بانتظ

ــة  ــوزع الجريم ــف ت ــا تصنِّ ــادًرا م ــرة ن ــات املتوف واإلحصائي

ــا.  ــة ونوعه ــكل الجريم ــدد ش ــة أو تح ــة الديني ــب املجموع حس

ويهــدف هــذا البحــث إىل ســد هــذه الفجــوة.

ــم ألن  ــر مه ــكل أم ــذا الش ــة به ــاذج الجريم ــق نم إن توثي

ــا  ــش فيه ــي تناق ــة الت ــرب أن الطريق ــرة تعت ــاث املتوف األبح

وســائط اإلعــام الجريمــة تؤثــر يف آراء الجمهــور عــن املجتمــع 

الفلســطيني )Romer et al., 2003(. وبشــكل عــام فإن وســائط 

اإلعــام تســتخدم تقنيــات عديــدة عنــد مناقشــة الجريمــة عنــد 

الفلســطينيني، قــد تخلــق وتعــزز صــورة ســلبية عــن املجتمــع 

الفلســطيني. أواًل: تناقــش القضايــا ذات الصلــة بالجريمــة 

 Avraham, 2003; Avraham et( والبطالــة مــن زاويــة ســلبية

ــائط  ــا وس ــي تغطيه ــات الت ــل املوضوع ــا: تمي al., 2000(. ثانيً

ــة.  ــر العادي ــرة وغ ــم الخط ــى الجرائ ــز ع ــام إىل الرتكي اإلع

ــارع  ــم الش ــام أن جرائ ــائط اإلع ــرب وس ــا تعت ــا م ــا: غالبً ثالثً

ترتفــع يف حــني ال يكــون هنــاك يف الحقيقــة مــا يدعــم إمبريقيـًـا 

ــات  ــذه التوصيف ــل ه ــكام)Ratner et al., 2009(. مث ــذا ال ه
محــارض يف قســم دراســات العمــل يف جامعــة تــل أبيــب، ويف    *

كليــة بافاتنيــك لــإلدارة الحكوميــة بجامعــة أوكســفورد.
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عال  مستوى  هناك  االقتصادية،  المخرجات  أساس  على  االنقسامات  إلى  إضافة 

من الفصل السكني بين اليهود والعرب في إسرائيل. فمعظم البلدات اإلسرائيلية 

في  وحتى  »مختلط«،  منها  والقليل  عربية  أو  يهودية  إما  أكثرية  من  تتشكل 

أحياء  في  عادة  العربية  األقلية  تعيش  »المختلطة«  القليلة  السكانية  التجمعات 

منفصلة عن أكثرية السكان اليهود.

للجريمــة عنــد املجتمــع الفلســطيني تؤثــر عــى صــورة 

الفلســطينيني يف أعــني الجمهــور. وبالتــايل فــإن وجــود توصيــف 

ــويهات  ــة التش ــاعد يف معالج ــد يس ــة ق ــمات الجريم ــق لس دقي

ــام. ــائط اإلع ــرات وس ــا تصوي ــي تخلقه الت

ــل،  ــة يف إرسائي ــة للجريم ــاذج املوثق ــن النم ــث ع ــد الحدي بع

ســيقوم هــذا البحــث ببحــث العوامــل الرئيســية التــي قــد تؤثــر 

ــات  ــني املجموع ــة ب ــدالت الجريم ــوارق يف مع ــات والف يف االختاف

االقتصاديــة-  العوامــل  عــى  وســنركز  واإلثنيــة.  الدينيــة 

االجتماعيــة والثقافيــة. كمــا أن فهــم املؤثــرات األساســية للنشــاط 

اإلجرامــي مهــم لصانعــي السياســة الذيــن يرغبــون يف الحــد مــن 

معــدالت الجريمــة. ويف أوضــاع مثــل الوضــع اإلرسائيــي، حيــث 

هنــاك انقســامات اقتصاديــة واجتماعيــة بــني األكثريــة اليهوديــة 

ــة فهــم العاقــة بــني الظــروف  ــة، يكــون لعملي ــة العربي واألقلي

ــي  ــاط اإلجرام ــني النش ــة وب ــة والثقافي ــة واالقتصادي االجتماعي

تداعيــات مهمــة عــى اللحمــة االجتماعيــة بــني مختلــف 

ــة. ــة واإلثني ــات الديني املجموع

ــول  ــياق ح ــذا الس ــتفادة يف ه ــدروس املس ــون ال ــد تك  وق

ــة  ــي مهم ــاط اإلجرام ــى النش ــل ع ــذه العوام ــل ه ــرات مث تأث

لبلــدان أخــرى حيــث الامســاواة االقتصاديــة والفصــل الســكني 

ــوع. ــة باملوض ــي الصل وثيق

اإلطار السياقي وخلفية الصورة
يبلــغ تعــداد ســكان دولــة إرسائيــل حــوايل 9 مليــون 

ــرب  ــن الع ــود و20% م ــن اليه ــني 74% م ــون ب ــن يتوزع مواط

ــات  ــن ديان ــم »م ــى أنه ــون ع ــي يعرف ــطينيني، والباق الفلس

ــي  ــلمون والباق ــواىل 80% مس ــرب إىل ح ــوزع الع ــرى«. ويت أخ

ودروز. مســيحيون 

ــة،  ــة يهودي ــام 1948 كدول ــل ع ــة إرسائي ــاء دول ــذ إنش من

كانــت هنــاك انقســامات اقتصادية-اجتماعيــة وسياســية دائمــة 

بــني مجموعــة األقليــة الفلســطينية ومجموعــة األكثريــة اليهودية 

ــل«  ــتقال إرسائي ــان اس ــن أن »إع ــم م ــى الرغ ــل. وع يف إرسائي

هــدف إىل »تأمــني املســاواة التامــة يف الحقــوق االجتماعيــة 

ــرق  ــن والع ــن الدي ــر ع ــض النظ ــكانها بغ ــكل س ــية ل والسياس

ــني- ــطينيني واإلرسائيلي ــني الفلس ــات ب ــس«، إال أن التفاوت والجن

اليهــود، ظاهــرة وعــى عــدة مســتويات.

ــة،  ــات االقتصادي ــل واملخرج ــوق العم ــتوى س ــى مس فع

يحتــل الفلســطينيون يف إرسائيــل أدنــى درجــات ســلم االقتصــاد 

ــراء وذوي  ــن الفق ــكان م ــني الس ــون ب ــم ممثل ــي. وه اإلرسائي

ــة  ــبتهم اإلجمالي ــن نس ــر ع ــد بكث ــًا يزي ــدود تمثي ــل املح الدخ

ــطينيون  ــكل الفلس ــا يش ــكان )Sa’di, 1995(. وحاليً ــن الس م

حــواىل 20 % مــن عــدد ســكان إرسائيــل، إال أنهــم  ال يســاهمون 

ســوى بـــ 8 % مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل ويمثلــون 50% مــن 

ــود  ــرب واليه ــني الع ــك أن املواطن ــف إىل ذل ــد. أض ــراء البل فق

يعملــون يف أســواق عمــل مختلفــة حيــث يرّحــل العمــال العــرب 

ــن  ــر م ــد كب ــكل إىل ح ــة، تتش ــل ثانوي ــواق عم ــا إىل أس غالبً

ــر  ــطة. وتش ــة أو متوس ــارة منخفض ــف ذات مه ــال ووظائ أعم

ــني  ــق ب ــدم تواف ــا ع ــد غالبً ــه يوج ــة إىل أن ــن حديث ــا قرائ أيًض

ــا  ــا، م ــون به ــي يقوم ــف الت ــرب والوظائ ــال الع ــارات العم مه

 Miaari( يجعلهــم يتلقــون تعويضــات أجــور أقــل عــى عملهــم

.)and Lazarus 2015

إضافــة إىل االنقســامات عــى أســاس املخرجــات االقتصاديــة 

ــود  ــني اليه ــكني ب ــل الس ــن الفص ــال م ــتوى ع ــاك مس هن

والعــرب يف إرسائيــل. فمعظــم البلــدات اإلرسائيليــة تتشــكل مــن 

أكثريــة إمــا يهوديــة أو عربيــة والقليــل منهــا »مختلــط«. وحتــى 

ــة  ــش األقلي ــة« تعي ــة »املختلط ــكانية القليل ــات الس يف التجمع

العربيــة عــادة يف أحيــاء منفصلــة عــن أكثريــة الســكان اليهــود.

ــة  ــادل بــني املخرجــات االقتصادي ــاط املتب وبالنظــر إىل االرتب

ــا  واإلنجــاز التعليمــي عــرب األجيــال وفيمــا بينهــا، ليــس مفاجئً

وجــود فجــوات واســعة بــني اليهــود والعــرب يف اإلنجــاز 

ــني  ــام 1994 يب ــود إىل ع ــات تع ــتخدام بيان ــي. وباس التعليم
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عبر  التعليمي  واإلنجاز  االقتصادية  المخرجات  بين  المتبادل  االرتباط  إلى  بالنظر 

ا وجود فجوات واسعة بين اليهود والعرب في 
ً

األجيال وفيما بينها، ليس مفاجئ

يحصلون  فقط  اإلسرائيليين-اليهود  من   ٪16.2 أن  حين  ففي  التعليمي.  اإلنجاز 

على 8 سنوات أو أقل من الدراسة، يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى حدود 41٪ عند 

الفلسطينيين.

ــه يف حــني أن %16.2 مــن  وولكنســون )Wolkinson )1999 أن

ــل  ــنوات أو أق ــى 8 س ــون ع ــط يحصل ــود فق اإلرسائيليني-اليه

ــدود %41  ــل إىل ح ــم ليص ــذا الرق ــف ه ــة، يتضاع ــن الدراس م

عنــد الســكان الفلســطينيني. وعــى الرغــم مــن أن نســبة العــرب 

الحاصلــني عــى تعليــم فــوق ثانــوي قــد ارتفعــت مــن كونهــا ال 

تتجــاوز الـــ 0.4 % يف عــام 1970 لتصــل إىل  12.7% عام 1994، 

وأن حصتهــم يف الطــاب بمســتوى الليســانس/البكالوريوس قــد 

تضاعفــت تقريبـًـا مــن منتصــف الســبعينيات إىل عــام 1992، إال 

أن األعــداد ال تــزال أصغــر بكثــر مــن حصتهــم يف إجمــايل عــدد 

 Wolkinson, 1999; Shavit and Pierce, 1991;( الســكان 

Mazawi, 1999(. هــذا التفــاوت أو عــدم التكافــؤ مهــم إذا أخذنا 

يف االعتبــار أن التحصيــل التعليمــي هــو حجــر زاويــة لنيل فرص 

عمــل أفضــل، وأن لــه اســتمرارية مابــني جيليــة. ولعمليــة إعــداد 

الوالديــن أهميــة بالنظــر إىل أن ثمــة تأثــرًا كبــرًا عــى احتمــال 

أن يفلــت طفــل فقــر مــن وضعه/وضعهــا يف مرحلــة االنتقــال 

ــوغ. إىل البل

البيانات
ــوادث  ــن ح ــة ع ــات تفصيلي ــة معلوم ــتخدم الدراس تس

ــاذج  ــل نم ــة تحلي ــن 1990 إىل 2010، بغي ــرتة م ــة للف إجرامي

ــي  ــية الت ــة األساس ــدة الجغرافي ــل. والوح ــة يف إرسائي الجريم

ــة،  ــرات ذات األهمي ــات املتغ ــذه املعلوم ــطتها ه ــس بواس تقي

التجمعــات  )locality(. تشــكل  الســكاني  التجمــع  هــي 

ــا  ــر عنه ــي تتوف ــر الت ــة األصغ ــدة املكاني ــكانية الوح الس

بيانــات اقتصاديــة يف إرسائيــل. ونحــن بدورنــا ســوف نركــز 

ــن  ــر م ــم 5000 أو أكث ــي تض ــكانية الت ــات الس ــى التجمع ع

ــكانية  ــات الس ــرم، أو التجمع ــش املج ــث يعي ــني، حي املقيم

ــى  ــات ع ــا بيان ــك أيًض ــا نمل ــة. إنن ــت الجريم ــث ارتكب حي

مســتوى املحافظــات )district(  أو التقســيمات اإلداريــة 

الفرعيــة subdistrict )األقضيــة(، كمــا حددتهــا دائــرة 

ــات  ــات معلوم ــمل البيان ــة. وتش ــة اإلرسائيلي ــاء املركزي اإلحص

عــن نــوع الجنايــة لــكل حــادث إجرامــي. والجنايــات مصنفــة 

ــد  ــات ض ــام- الجناي ــام الع ــن- النظ ــايل: األم ــب الت بحس

ــية  ــات الجنس ــات- الجناي ــد جماع ــات ض ــخاص- الجناي أش

- الرذيلــة- االحتيــال- الجنايــات االقتصاديــة- الجنايــات 

اإلداريــة- جنايــات التعــدي عــى امللكيــة- وغرهــا مــن 

الجنايــات. وتنقســم جنايــات التعــدي عــى امللكيــة بدورهــا إىل 

ــى  ــدي ع ــات، التع ــال أو املؤسس ــى األعم ــدي ع ــي: التع ــا ي م

املســاكن، االســتخدام غــر املــرشوع للمركبــات أو الرسقــة مــن 

ــوع  ــن ن ــة ع ــات التفصيلي ــذه املعلوم ــا ه ــح لن ــات. تتي مركب

ــم  ــن الجرائ ــة م ــواع معين ــت أن ــا إذا كان ــص م ــة فح الجناي

ــة.  ــوال االقتصادي ــرات يف األح ــاه التغ ــية تج ــر حساس أكث

فعــى ســبيل املثــال إذا كانــت الجريمــة دافعهــا الحافــز املــايل 

فــإن معــدل جرائــم التعــدي عــى امللكيــة قــد يتأثــر بالــذات 

ــة. ــدالت البطال ــّرات يف مع بالتغ

تتضمــن البيانــات أيًضــا معلومــات عــن الصلــة بــني املتهــم 

والضحيــة. وهــذه الصلــة تنقســم إىل األصنــاف الثاثــة التالية: 

ال صلــة؛ زوجــان أو رشكاء وغــر ذلــك مــن الصــات. تســمح 

ــة  ــم والضحي ــني املته ــة ب ــن الصل ــات ع ــذه املعلوم ــا ه لن

ــن  ــل م ــرى التقلي ــي ج ــم الت ــب الجرائ ــض جوان ــص بع فح

ــزيل. ــف املن ــل العن ــات املوجــودة، مث أهميتهــا يف األدبي

ــة  ــات التالي ــى املعلوم ــا ع ــات أيًض ــوي البيان ــرًا، تحت وأخ

عــن املتهمــني املوقوفــني: 1- مــكان اإلقامــة، 2- الفئــة العمريــة 

ــات: 19-15، 29-20، 44-30، 54-45، 64-55،  ــي 6 فئ )وه

ــي  ــة الت ــنة الحادث ــف، ويف س ــنة التوقي ــوق( يف س ــا ف 65 وم

ــى( و 4-  ــر أو أنث ــب )ذك ــس املرتك ــببها، 3- جن ــوا بس أوقف

ديانــة املرتكــب )يهــودي، مســلم، مســيحي، درزي، رشكيس، أو 

غــر ذلــك(. ونحــن نســتخدم املعلومــات عــن ديانــة املرتكــب 

لبنــاء معــدالت الجريمــة عنــد اليهــود – وعنــد العــرب حيــث 

يتكــون العــرب مــن مســلمني ومســيحيني ودروز. 
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نماذج توصيفية للجريمة
4. 1. منظور دولي: إسرائيل بالمقارنة مع بلدان أخرى في 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ــع  ــل م ــارن إرسائي ــف تُق ــر يف كي ــم النظ ــن امله ــة، م بداي

بقيــة بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــن حيــث 

الجريمــة. تقــف إرسائيــل يف منتصــف ســلم الدرجــات بحســب 

ــكام  ــم أح ــادرة بحقه ــك الص ــداد أولئ ــم وأع ــتبه به ــداد املش أع

ــوارق يف  ــب الف ــات تحج ــذه اإلحصائي )OECD, 2011(. إال أن ه

تصنيــف الدرجــات بحســب أصنــاف الجرائــم. فمعــدالت الجرائم 

الخطــرة، مثــل القتــل واالعتــداء، هــي نســبيًا مرتفعــة يف إرسائيل 

مقارنــة ببقيــة بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، يف 

حــني أن معــدل الجرائــم األقــل خطــورة، مثــل الرسقــة واالبتــزاز 

ــة. كمــا أن الشــعور باألمــان الشــخيص أيًضــا  هــي نســبيًا قليل

ــتجوبني  ــن املس ــوايل 64% م ــل: فح ــبيًا يف إرسائي ــض نس منخف

ــروج  ــد الخ ــان عن ــعرون باألم ــم يش ــوا إنه ــتطاعات قال يف االس

ــة  ــدان منظم ــام يف بل ــدل الع ــني أن املع ــل، يف ح ــم يف اللي وحده

ــة هــو يف حــدود %72. التعــاون االقتصــادي والتنمي

معــدالت الجريمــة عنــد الفلســطينيني العــرب يف إرسائيــل أعى 

بكثــر ممــا هــي عنــد اإلرسائيليــني اليهــود. فعــى ســبيل املثــال 

ــام 2012  ــة يف الع ــم الجنائي ــام املحاك ــني أم ــدل املتهم كان مع

ــودي.  ــف يه ــكل أل ــي و 3.7 ل ــف عرب ــكل أل ــدود 11.4 ل يف ح

ــوق 10.3  ــا ف ــة 19 وم ــة العمري ــن الفئ ــني م ــدل املحكوم ومع

لــكل ألــف عربــي و 4.1 لــكل ألــف يهــودي. والحــال أن ارتفــاع 

معــدالت الجريمــة عنــد مجموعــات األقليــة واألفــراد املنتمــني إىل 

ــل.  ــة بإرسائي ــرة خاص ــس ظاه ــع لي ــا يف املجتم ــات الدني الطبق

ــوا يف عــام 2012  ــن أوقف ــال وصــل عــدد الذي فعــى ســبيل املث

إىل حــواىل 64 لــكل ألــف أمركــي أفريقــي يف الواليــات املتحــدة 

 U.S. Census Bureau,(ــني ــد القوقازي ــواىل 27 عن ــة بح مقارن

FBI, 2013 ;2014(. ويف إنكلــرتا ووايلــز كان معــدل التوقيفــات 

عنــد الســود أعــى ثــاث مــرات عّمــا هــو عنــد البيــض يف عــام 

2013. فقــد كان ااملعــدل تحديــًدا 66.9 لــكل ألــف أســود مقابــل 

 Ministry of Justice and National( 22.8 لــكل ألــف أبيــض

ــني يف أســرتاليا  ــني املعّدل ــت الفجــوة ب Statistics, 2013(. وكان

 . )Australian Institute of Criminology, 2013(أكــرب

4. 2. نماذج الجريمة داخل إسرائيل

ســنقوم اآلن بتوثيــق نمــاذج الجريمــة داخــل إرسائيــل 

ــني  ــي ب ــاط اإلجرام ــة للنش ــدالت املختلف ــى املع ــز ع ــع الرتكي م

ــرب. ــطينيني الع ــود والفلس ــني اليه اإلرسائيلي

حوادث الجريمة: 
عــدد حــوادث الجريمــة املعــروف عنــد الرشطــة يف التجمعــات 

الســكانية العربيــة هــو أصغــر بكثــر مــن معدالتــه يف التجمعات 

ــوايل  ــى الت ــدالت ع ــذه املع ــت ه ــام 2011 بلغ ــة. يف الع اليهودي

حــدود 30 لــكل ألــف مقيــم و50 لــكل ألــف مقيــم. واملعــدالت 

ــى.  ــك حت ــى مــن ذل ــة هــي أدن يف التجمعــات الســكانية الدرزي

هــذا االختــاف يف معــدالت الجريمــة بــني التجمعــات الســكانية 

ــاف  ــم أصن ــه يف معظ ــو نفس ــة ه ــة والدرزي ــة واليهودي العربي

الجريمــة، باســتثناء الجرائــم ضــد األشــخاص التــي تكــون أكثر 

حدوثـًـا يف التجمعــات الســكانية العربيــة. تتوافــق هــذه النتائــج 

ــود  ــة وج ــي حال ــت: فف ــي أجري ــدار2 الت ــات االنح ــع تحلي م

ســمات شــخصية ثابتــة يكــون احتمــال تعــرض عربــي لحادثــة 

ــودي.  ــبة إىل اليه ــو بالنس ــا ه ــر مم ــة أصغ ــع للرسق ــرس وخل ك

لكــن احتمــال تعــرض العــرب لحــوادث اعتــداء جســدي أكــرب. 

ويُظهــر الرســم البيانــي رقــم 1 أنــه كان هنــاك ارتفــاع يف عــدد 

الحــوادث اإلجراميــة عنــد املجتمــع العربــي خــال الفــرتة مــن 

1990 حتــى 1997. ولكــن حصــل أيًضــا تراجــع طفيــف جــًدا 

بــني ســنوات 1997 و2010. وتشــر معلوماتنــا إىل أنــه حصــل 

تراجــع يف معــدل الجرائــم ضــد امللكيــة وضــد النــاس.  وهنــاك 

ــال  ــدالت اإلخ ــاع مع ــس يف ارتف ــة تنعك ــرى مهم ــة أخ نتيج

ــة  ــذ بداي ــة من ــكانية العربي ــات الس ــام يف التجمع ــام الع بالنظ

ــة وحتــى عــام 2004. االنتفاضــة الثاني

مقارنة مع بقية بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث الجريمة، تقف 

أولئك  وأعداد  بهم  المشتبه  أعداد  بحسب  الدرجات  سلم  منتصف  في  إسرائيل 

2011(، إال أن هذه اإلحصائيات تحجب الفوارق في   ,OECD( الصادرة بحقهم أحكام

تصنيف الدرجات بحسب أصناف الجرائم.
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تقارير الشرطة: 
يفحــص الرســم البيانــي رقــم 2 عــدد تقاريــر إبــاغ 

الرشطــة عــن الحــوادث اإلجراميــة لــكل ألــف مقيــم يف 

التجمعــات الســكانية العربيــة. وتشــر مقارنــة اتجاهــات 

التطــور الزمنــي إىل أن معــدل تقاريــر اإلبــاغ عــن الجرائــم إىل 

ــغ حــواىل خمــس  ــة يبل الرشطــة يف التجمعــات الســكانية العربي

مــا هــو عليــه يف التجمعــات الســكانية اليهوديــة. وبمــا أن الفــرق 

بــني معــدالت التقاريــر يمكــن اســتخاصه مــن عــدد الحــوادث 

ــا  ــة، فإنن ــة واليهودي ــكانية العربي ــات الس ــة يف التجمع اإلجرامي

هنــا ســنركز عــى املعــدل الوســطي )ratio( بــني عــدد التقاريــر 

وعــدد الحــوادث اإلجراميــة. ففــي التجمعــات الســكانية العربيــة 

ــغ املعــدل الوســطي النصــف عــى األقــل ممــا هــو عليــه يف  يبل

ــدد  ــكل ع ــه ل ــذا أن ــي ه ــة. ويعن ــكانية اليهودي ــات الس التجمع

معــني مــن الحــوادث اإلجراميــة يكــون احتمــال إبــاغ الجماعات 

العربيــة عنهــا للرشطــة أقــل. وهنــاك اختافــات داخــل املجتمــع 

ــد  ــوص نج ــى الخص ــاغ. فع ــات اإلب ــدالت عملي ــي يف مع العرب

ــو  ــة ه ــيحيني الرشط ــن املس ــا م ــاغ الضحاي ــال إب أن احتم

أكــرب ممــا عنــد املســلمني، كمــا هــو الحــال أيًضــا بالنســبة إىل 

ســكان التجمعــات الريفيــة، مقارنــة بســكان التجمعــات املدينيــة 

ــد ارتفــع هــذا املعــدل الوســطي خــال الســنوات،  الكــربى. وق

ــي.  ــع العرب ــرب يف املجتم ــو أك ــاع ه ــدل االرتف ــا أن مع كم

وحــني نحلــل احتمــاالت اإلبــاغ عــن الجريمــة، وفــق أصنــاف 

الجريمــة، تــربز أمامنــا عــدة نمــاذج مهمــة. فالفجــوة بــني اليهود 

ــد  ــم ض ــوص الجرائ ــرب بخص ــاغ أك ــدالت اإلب ــرب يف مع والع

النظــام العــام وجرائــم امللكيــة، فعــى ســبيل املثــال فــإن املعــدل 

الوســطي لإلباغــات عــن جرائــم امللكيــة يف املجتمــع العربــي هــو 

بنســبة الثلــث ممــا هــو عليــه عنــد املجتمعــات اليهوديــة. باملقابل 

ــو  ــطي ه ــدل الوس ــإن املع ــدي ف ــذاء الجس ــم اإلي ــة جرائ ويف حال

الرسم البياني رقم 1: 

عدد حوادث اإلجرام 

لكل ألف مقيم يف 

التجمعات السكانية 

العربية بحسب نوع 

املنطقة السكنية

املصدر: الرشطة اإلرسائيلية، 
دائرة اإلحصاء املركزية، 

إعداد املؤلف.  غر ذلك: يف 
األغلب مناطق سكن حرية 

للمسلمني.

الرسم البياني رقم 2: 

عدد تقارير البالغات 

لكل ألف مقيم بحسب 

نوع املنطقة السكنية

املصدر: الرشطة اإلرسائيلية، 
دائرة اإلحصاء املركزية، إعداد 

املؤلف.
املناطق السكنية املختلطة هي: 

حيفا، القدس، اللد، معالوت 
ترشيحا، نيف شالوم، النارصة 

العليا، عكا، الرملة وتل أبيب-
حيفا. الحسابات لم تشمل 

املستوطنات يف الجنوب ويف يهودا والسامرة نظًرا إىل أن املراكز اإلقليمية لم تكن تشتغل هناك عند بداية الفرتة.
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عنــد العــرب ثاثــة أربــاع مــا هــو عنــد اليهــود.

ــي  ــط النموذج ــق النم ــج تطاب ــذه النتائ ــإن ه ــال، ف وباإلجم

ــة -  ــات االقتصادي ــن ذوي الخلفي ــة م ــات األقلي ــل مجموع ملي

االجتماعيــة الدنيــا ومــن املجتمعــات التقليديــة، إىل تجنــب 

ــون  ــد يك ــون. وق ــظ القان ــة بحف ــلطات املوكل ــال بالس االتص

ــر  ــي تؤث ــاتية الت ــب املؤسس ــات يف الجوان ــك الفروق ــبب ذل س

عــى معــدالت اإلبــاغ )أي عــدد مراكــز الرشطــة يف املنطقــة( أو 

ــة. ــة بالرشط ــتوى الثق ــروق يف مس الف

التوقيفات: 
ــطي  ــدل الوس ــم 3 أن املع ــي رق ــم البيان ــا الرس ــر لن يُظه

ــن  ــر م ــو أكث ــرب ه ــلمني الع ــال املس ــف للرج ــات التوقي لعملي

ــذه  ــام 2010. وه ــود، يف الع ــد اليه ــه عن ــو علي ــا ه ــف م ضع

ــة الشــباب. وعــى  الفجــوة هــي أكــرب مــن ذلــك يف صفــوف فئ

ســبيل املثــال، يزيــد معــدل التوقيفــات للمســلمني العــرب مــن 

الرجــال يف عمــر 25- 29 عــن 80 ألفــا، يف حــني أنــه يعــادل 15 

ألفــا عنــد اليهــود. وبخصــوص الجرائــم ضــد األشــخاص، فــإن 

معــدل التوقيفــات عنــد الرجــال مــن املســلمني العــرب هــو أكــرب 

ــد الرجــال مــن اليهــود. ــه عن بثمانــي مــرات مــن معدل

ــم 4،  ــي رق ــم البيان ــي يف الرس ــور الزمن ــات التط ــا اتجاه وتدلن

أيًضــا عــى أنــه خــال تســعينيات القــرن العرشيــن انخفــض معدل 

ــا  ــة خصوًص ــات اإلثنية-الديني ــار واملجموع ــكل األعم ــات ل التوقيف

عنــد الشــبان املســلمني. لكــن، يف العقــد األخــر تباطــأ هــذا 

االنخفــاض ال بــل توقــف. وأخــرًا يُظهــر الرســم البيانــي أن معــدل 

ــال  ــد الرج ــو عن ــا ه ــابه م ــدروز يش ــال ال ــد الرج ــات عن التوقيف

ــة.  ــوام املاضي ــال األع ــابهة خ ــة مش ــور بطريق ــه تط ــود، وأن اليه

الرسم البياني رقم 3: 

عدد التوقيفات لكل 

ألف رجل بحسب 

املجموعة اإلثنية-

الدينية، 2010

املصدر: الرشطة اإلرسائيلية، 
دائرة اإلحصاء املركزية، إعداد 

املؤلف.

الرسم البياني رقم 4:

عدد التوقيفات لكل 

ألف رجل بحسب 

املجموعة اإلثنية-

الدينية، 2010-1990

املصدر: الرشطة اإلرسائيلية، 
دائرة اإلحصاء املركزية، إعداد 

املؤلف.
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وتحجــب اتجاهــات التطــور الزمنــي يف املعــدالت اإلجماليــة للجريمــة 

االختافــات يف تطــور التوقيفــات بنــاًء عــى األصنــاف املختلفــة مــن 

الجرائــم. فعــى ســبيل املثــال، ويف حالــة جرائــم اإلخــال بالنظــام 

العــام، لوحــظ ارتفــاع يف معــدل التوقيفــات بــني الرجــال املســلمني 

العــرب منــذ بدايــة االنتفاضــة الثانيــة. كمــا لوحــظ خــال العقديــن 

ــل  ــرة، مث ــم الخط ــات للجرائ ــدل التوقيف ــاع يف مع ــني ارتف املنرم

الجرائــم الجنســية، والجرائــم ضــد األمــن الوطنــي، والجرائــم ضــد 

ــخاص. األش

اإلدانات الجنائية: 
ــد  ــات عن ــدل اإلدان ــم 5 أن مع ــي رق ــم البيان ــر الرس يُظه

ــبيل  ــى س ــود. وع ــد اليه ــو عن ــا ه ــرب مم ــرب أك ــلمني الع املس

ــر مــن عــرشة لــكل ألــف  ــال، أديــن خــال عــام 2010 أكث املث

مســلم عربــي مــن الســكان مقارنــة بســتة لــكل ألــف يهــودي 

ــرب  ــلمني الع ــني املس ــات ب ــذه الفروق ــتمر ه ــكان. تس ــن الس م

واليهــود عــرب كل مجموعــات األعمــار والجرائــم. كمــا أن 

ــوا  ــن أدين ــرب الذي ــلمني الع ــال املس ــر إىل أن الرج ــات تش البيان

ــوا  ــوام 1990 و2010 راكم ــني أع ــل ب ــى األق ــدة ع ــرة واح م

الكثــر مــن اإلدانــات. وهــذا يــدل عــى أن الجريمــة هــي حلقــة 

ــا. ــات منه ــب اإلف ــة يصع جهنمي

ويُظهــر الرســم البيانــي أنــه عــى الرغــم مــن هــذا الفــرق 

ــت  ــات عرف ــإن كل املجموع ــات، ف ــني املجموع ــات ب يف الدرج

ــو  ــاض ه ــذا االنخف ــات. وه ــدل اإلدان ــا يف مع ــا ملموًس انخفاًض

أكثــر وضوًحــا عنــد الرجــال املســلمني العــرب، حيــث أنــه هبــط 

مــن 25 إدانــة لــكل ألــف رجــل عــام 2003 إىل 13 إدانــة لــكل 

ــام 2010. ــل ع ــف رج أل

وعــى العمــوم، ينــال املدانــون واحــدة أو أكثــر مــن 

ــع  ــم م ــي، حك ــجن الفع ــة الس ــذ عقوب ــة: تنفي ــات التالي العقوب

وقــف التنفيــذ، أو غرامــة ماليــة. وعــرب مختلــف أنــواع الجرائــم 

تتشــابه وتــرة تكــرار هــذه األنــواع الثاثــة مــن العقوبــة عنــد 

ــم  ــو الجرائ ــد ه ــتثناء واح ــة اس ــود. ثم ــرب واليه ــلمني الع املس

ضــد النظــام العــام، حيــث نســبة عقوبــات الغرامــة املاليــة هــي 

أكــرب بكثــر عنــد املســلمني العــرب ممــا هــي عنــد اليهــود، عــى 

ــنوات  ــال الس ــل خ ــي. وحص ــجن الفع ــات الس ــاب عقوب حس

ــم  ــاع مه ــم، ارتف ــاف الجرائ ــوص كل أصن ــة، ويف خص املاضي

ــبة  ــواء يف نس ــى الس ــود ع ــد اليه ــرب وعن ــلمني الع ــد املس عن

الرسم البياني رقم 5: 

 عدد املدانني لكل ألف 

رجل بحسب املجموعة 

اإلثنية الدينية

املصدر: الرشطة اإلرسائيلية، 
دائرة اإلحصاء املركزية، إعداد 

املؤلف.
احتسبنا فقط اإلدانات يف 
املحكمة األعى وعند سنة 

ارتكاب الجرم.

معدالت الجريمة عند الفلسطينيين العرب في إسرائيل أعلى بكثير مما هي عند 

اليهود. فعلى سبيل المثال، كان معدل المتهمين أمام المحاكم الجنائية في العام 

2012 في حدود 11.4 لكل ألف عربي و 3.7 لكل ألف يهودي. ومعدل المحكومين من 

الفئة العمرية 19 وما فوق 10.3 لكل ألف عربي و 4.1 لكل ألف يهودي.
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ــاض  ــي، وانخف ــجن فع ــات س ــا عقوب ــج عنه ــي نت ــم الت الجرائ

حــاد يف نســبة الجرائــم التــي نتــج عنهــا غرامــات ماليــة. وعــرب 

ــال  ــى الرج ــة ع ــة املفروض ــت العقوب ــم كان ــاف الجرائ كل أصن

املســلمني العــرب املدانــني مشــابهة لتلــك املفروضــة عــى الرجال 

اليهــود املدانــني. وتتحــدد العقوبــة بأنهــا عــدد شــهور الســجن 

الفعــي واألحــكام مــع وقــف التنفيــذ ومبالــغ الغرامــات املاليــة. 

ــدة  ــت ش ــم بقي ــاف الجرائ ــات وأصن ــواع العقوب ــم أن ويف معظ

العقوبــة ثابتــة عــرب الســنني مــع اســتثناء الحــاالت اآلتيــة: أواًل، 

حصــل انخفــاض يف عــدد شــهور عقوبــة الســجن للجرائــم ضــد 

امللكيــة فهبطــت مــن حــواىل 11-12 شــهًرا يف تســعينيات القــرن 

ــادي  ــرن الح ــن الق ــد األول م ــواىل 8-9 يف العق ــن إىل ح العرشي

ــكام  ــهور األح ــدد ش ــاع يف ع ــل ارتف ــا، حص ــن. ثانيً والعرشي

ــن  ــت م ــخاص، فارتفع ــد األش ــم ض ــذ للجرائ ــف التنفي ــع وق م

4 يف مطلــع عقــد تســعينيات القــرن العرشيــن إىل 6 يف النصــف 

ــل  ــام 2000 حص ــذ الع ــا، من ــه. ثالثً ــد نفس ــن العق ــي م الثان

ارتفــاع يف الغرامــات املاليــة عــى الجرائــم ضــد النظــام العــام. 

ــى  ــة ع ــة املفروض ــت الغرام ــت، أصبح ــك الوق ــذ ذل ــن من لك

املســلمني العــرب عــن الجرائــم ضــد النظــام العــام أكــرب مــن 

ــك املفروضــة عــى اليهــود. تل

شعور األمان الشخصي: 
ــن  ــرب الذي ــبة الع ــم 6 أن نس ــي رق ــم البيان ــر الرس يُظه

ــرون  ــني يس ــب، ح ــان فحس ــر أو بأم ــان كب ــعرون بأم يش

ــام  ــن 75% ع ــض م ــم انخف ــكان إقامته ــل يف م ــن يف اللي وحيدي

2002 إىل حــواىل 66% عــام 2012. باملقابــل كان هنــاك ارتفــاع 

ــل  ــر تحلي ــن 74% إىل77%. ويُظه ــود م ــد اليه ــبة 3% عن بنس

االنحــدار أن احتمــال أن يشــعر العربــي باألمــان يف الســر وحيــًدا 

يف مــكان إقامتــه هــو يف حــدود 25% أقــل ممــا هــو عنــد نظــره 

ــر  ــابهة. ويُظه ــخصية مش ــمات ش ــل س ــذي يحم ــودي ال اليه

تحليلنــا أيًضــا أن شــعور األمــان الشــخيص عنــد العــرب ضعــف 

ــات  ــع اتجاه ــجم م ــذا ينس ــة، وه ــنوات املاضي ــّر الس ــى م ع

ــا أن  ــم 6. كم ــي رق ــم البيان ــة يف الرس ــي األولي ــور الزمن التط

شــعور األمــان عنــد املجتمــع املحــي العربــي يتغــر أيًضــا مــا 

ــل  ــاص يمي ــه خ ــى وج ــة. فع ــة املختلف ــات الديني ــني املجموع ب

الشــعور باألمــان إىل أن يكــون أكــرب عنــد الــدروز ممــا هــو عنــد 

ــيحيني. ــد املس ــم عن ــن ث ــلمني، وم املس

ما الذي ُيفسر نماذج الجريمة هذه؟
ــرة يف نمــاذج  ــاك فروقــات كب أظهــر القســم الســابق أن هن

معدالت الجريمة عند الفلسطينيين العرب في إسرائيل أعلى بكثير مما هي عند 

اليهود. فعلى سبيل المثال، كان معدل المتهمين أمام المحاكم الجنائية في العام 

2012 في حدود 11.4 لكل ألف عربي و 3.7 لكل ألف يهودي. ومعدل المحكومين من 

الفئة العمرية 19 وما فوق 10.3 لكل ألف عربي و 4.1 لكل ألف يهودي.

الرسم البياني رقم 6: 

معدل األفراد الذين 

يشعرون بأمان 

شخيص، بحسب 

املجموعة اإلثنية 

الدينية

املصدر: الرشطة اإلرسائيلية، 
دائرة اإلحصاء املركزية، إعداد 
املؤلف   يشعر بأمان تام عند 

السر وحده يف الليل يف منطقته 
السكنية.
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الجريمــة بــني اإلرسائيليــني العــرب واليهــود. مــا هــي العوامــل 

ــذا  ــيفحص ه ــوارق؟ س ــذه الف ــل ه ــر مث ــمح بتفس ــي تس الت

القســم كيــف تســاهم العوامــل االقتصاديــة -االجتماعيــة 

النشــاطات  النــزوع نحــو  الثقافيــة يف تحفيــز  والعوامــل 

ــا نناقــش هذيــن  ــة لــدى الفــرد. وعــى الرغــم مــن أنن اإلجرامي

العاملــني كا عــى حــدة، فإنــه يجــدر التنويــه أنــه قــد تكــون 

ــل  ــني العوام ــاط ب ــل واالرتب ــن التداخ ــرة م ــة كب ــك درج هنال

ــر يف  ــي تؤث ــة الت ــل الثقافي ــة والعوام ــة -االجتماعي االقتصادي

ــي. ــلوك اإلجرام الس

العوامل االقتصادية- االجتماعية: 
ــى  ــاك ع ــد كان هن ــل، فق ــن قب ــا م ــبق أن أوضحن ــا س كم

الــدوام، منــذ تأســيس إرسائيــل يف عــام 1948 كدولــة يهوديــة، 

ــة  ــة العربي ــع األقلي ــني مجتم ــة ب ــة - اجتماعي ــوارق اقتصادي ف

ومجتمــع األكثريــة اليهوديــة يف إرسائيــل. ملــاذا يمكــن أن تــؤدي 

ــات  ــا يف املخرج ــم عنه ــف الناج ــة والرتاص ــات التعليمي التفاوت

ــري  ــار النظ ــب اإلط ــي؟ بحس ــلوك اإلجرام ــة إىل الس االقتصادي

 ،1968 Becker املســمى االختيــار العقانــي3 الذي صممــه ِبيِكــر

ــكاب  ــن ارت ــة م ــع املتوقع ــني املناف ــون ب ــراد يقارن ــإن األف ف

جريمــة وبــني التكلفــات املرتتبــة عليهــا، فاملنافــع املتوقعــة هــي 

عــى األرجــح ناتجــة عــن الفــرص املتاحــة، يف حــني أن التكلفــات 

تحددهــا احتمــاالت الخضــوع للعقــاب. بمــا أن الفرد الــذي يملك 

فــرص عمــل رســمية أقــل، مــن املرجــح أن يكــون لديــه منافــع 

ــن  ــه م ــا أن ــة، وبم ــاطات عدائي ــرط يف نش ــرب إن انخ ــبية أك نس

ــم  املرجــح أن تكــون حظــوظ األفــراد مــن ذوي مســتوى التعلي

املنخفــض يف دخــول ســوق عمــل جيــد أقــل مــن غرهــم، تقــرتح 

نظريــة بِيِكــر وجــود عاقــة ممكنــة بــني الفــرص االقتصاديــة- 

ــة. ــاطات اإلجرامي ــراط يف النش ــة واالنخ االجتماعي

منــذ ظهــور نظريــة ِبيِكــر وســع العلمــاء مــن مجــال تطبيــق 

ــم  ــراد انخراطه ــض األف ــف يقاي ــوا كي ــي يفهم ــوذج لك ــذا النم ه

ــة )أي  ــوق الجريم ــراط يف س ــمي باالنخ ــل الرس ــوق العم يف س

ممارســة نشــاطات إجراميــة(. عــى ســبيل املثــال يقــرتح لوكنــر 

 Mocan, Bullips, ومــوكان وبوليبــز وأوفرالنــد Lochner )2004(

)and Overland )2005 مفهــوم رأس املــال اإلجرامــي كبديــل عن 

رأس املــال البــرشي، الــذي قــد يحًســن مــن آفــاق الفــرد يف ســوق 

ــوم  ــى العم ــمي. وع ــل الرس ــوق العم ــبة إىل س ــة بالنس الجريم

ــة  ــى عاق ــة تتبن ــات الجريم ــة يف اقتصادي ــات النظري ــإن األدبي ف

ــل  ــوق العم ــراد يف س ــا األف ــي يملكه ــرص الت ــني الف ــية ب عكس

الرشعــي واســتعداداتهم لانخــراط يف النشــاط اإلجرامــي. وبداهــة 

ــي  ــل الرشع ــوق العم ــرد يف س ــارات الف ــت خي ــا كان ــه كلم فإن

ــارات  ــن خي ــث ع ــح أن يبح ــن األرج ــا كان م ــة، كلم ــل جاذبي أق

ــة.  ــر رشعي ــاطات غ ــال نش ــن خ ــل م ــل دخ ــة لتحصي بديل

ــوء  ــاء ض ــر يف إلق ــة بيِك ــاعدنا نظري ــل، تس ــة إرسائي ويف حال

ــطيني  ــع الفلس ــة يف املجتم ــدالت الجريم ــاع مع ــبب ارتف ــى س ع

مقارنــة بمجتمــع األكثريــة اإلرسائيــي اليهــودي. أواًل، أنــه بســبب 

ــتويات  ــا مس ــج عنه ــي ينت ــم والت ــة يف التعلي ــتويات املتدني املس

ــطيني  ــع الفلس ــك املجتم ــل، يمل ــتخدام والدخ ــة يف االس متدني

فــرص عمــل أضعــف مقارنــة باملجتمعــات اإلرسائيلية-اليهوديــة . 

ويجعــل هــذا األمــر مــن تصــور املنافــع املتوقعــة نتيجــة االنخراط 

ــات  ــد املجتمع ــا عن ــن تصوره ــى م ــة أع ــاطات إجرامي يف نش

ــل4  ــق للمداخي ــتوى املطل ــة إىل أن للمس ــا، إضاف ــة. ثانيً اليهودي

ــل  ــبية للمداخي ــتويات النس ــإن املس ــة، ف ــدالت الجريم ــًرا يف مع أث

ــي  ــاط اإلجرام ــى النش ــا ع ــجع أيًض ــد تش ــني ق ــرب املجموعت ع

ــه  ــع تحكم ــي مجتم )Dahlberg and Gustavsson, 2008(. فف

مســتويات عاليــة مــن الامســاواة قــد تكــون معــدالت الجريمــة 

أعــى بســبب ضعــف التماســك االجتماعــي، وألن املجــرم والضحيــة 

ــة.  ــة االجتماعي ــة والطبق ــل اإلقام ــل يف مح ــة فص ــان يف حال يكون

يُضعــف هــذا الفصــل الهويــة املشــرتكة بــني املجــرم والضحيــة، 

مــا يجعــل احتمــال امتنــاع املجــرم عــن ارتــكاب الجريمــة أقــل 

ــا. وقوًع

العوامل الثقافية: 
يف حــني يركــز إطــار بيِكــر النظــري عــن االختيــار العقانــي 

ــة  ــل االقتصادية-االجتماعي ــر العوام ــة تأث ــى كيفي ــاس ع يف األس

ــة وتكلفاتهــا، إال  عــى املنافــع املتوقعــة مــن النشــاطات اإلجرامي

ــا  ــا م ــة غالبً ــل الثقافي ــأن العوام ــرتف ب ــم أن نع ــن امله ــه م أن

تؤثــر عــى مثــل هــذه املنافــع والتكلفــات، مــن خــال تأثرهــا 

ــفورد  ــوس أوكس ــرف قام ــل. يع ــوق العم ــاركة يف س ــى املش ع

ــد واألعــراف واملنجــزات  ــة الثقافــة بأنهــا »التقالي للغــة اإلنكليزي

واملنتجــات املميــزة ملجتمــع أو جماعــات«. فــإذا كان لــدى 

املجتمــع الفلســطيني منظــور ثقــايف مختلــف يؤثــر عــى فــرص 

ــل هــذه العوامــل ســتؤثر عــى األرجــح  ســوق العمــل، فــإن مث

يف الســلوك اإلجرامــي. فمــا هــي العوامــل الثقافيــة التــي يمكــن 

ــاط  ــى النش ــايل ع ــل، وبالت ــوق العم ــرص س ــى ف ــر ع أن تؤث

ــة  ــن لدرج ــف يمك ــق بكي ــم يتعل ــار مه ــة اعتب ــي؟ ثم اإلجرام

التديــن ضمــن مجتمــع معــني أن تؤثــر عــى معــدالت الجريمــة. 

ــى  ــم ع ــرب ه ــلمون الع ــص املس ــرب، وباألخ ــون الع اإلرسائيلي

ــا مــن اإلرسائيليــني اليهــود.5 مــن جهــة أوىل  األغلــب، أكثــر تدينً

ــة  ــدالت جريم ــا مع ــون لديه ــا يك ــر تدينً ــات األكث ــإن املجتمع ف

ــن  ــول. وم ــتهاك الكح ــم اس ــد تحري ــر إىل قواع ــى بالنظ أدن
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ــطيني  ــع الفلس ــن يف املجتم ــتويات التدي ــإن مس ــة ف ــة ثاني جه

ــق  ــة. ويف التطبي ــدالت الحداث ــع مع ــلبًا م ــط س ــا ترتب ــا م غالبً

ــن يوافقــوا  ــا ل ــر تدينً ــي أن العــرب األكث العمــي فــإن هــذا يعن

 Yashiv and( عموًمــا عــى خــروج املــرأة للعمــل خــارج املنــزل

ــل  ــا أن دخ ــذا ضمنيً ــي ه Kasir, 2011; Miaari, 2012(. ويعن

العائلــة قــد يكــون أدنــى يف مجتمعــات املتدينــني، مــا يجعــل مــن 

ــوق  ــن س ــًدا ع ــا بعي ــًا جاذبً ــاًرا بدي ــة خي ــاطات اإلجرامي النش

ــى  ــد تعــزز البن ــة ق ــا أن األرس األقــل حداث العمــل الرســمي. كم

العائليــة التقليديــة التــي تشــجع النزاعــات الداخليــة والعنــف يف 

األرسة. وثمــة مــا يوحــي بــأن التديــن ينحــو، يف شــكل عــام، إىل 

أن يرتبــط إيجابـًـا بمعــدالت الجريمــة. فعــى ســبيل املثــال، تُبــني 

ــيحيني  ــد املس ــلبي عن ــط س ــد تراب ــه يوج ــات أن ــض الدراس بع

 Evans et al., 1995;(بــني مســتوى التديــن ومعــدالت الجريمــة

.)Johnson et al., 2000

ــر  ــة تأث ــق بكيفي ــة، ويتعل ــل أهمي ــر ال يق ــار آخ ــة اعتب وثم

األصــول اإلثنيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن فــوارق يف الهويــة، عــى 

ــة  ــة إثني ــم مجموع ــرب ه ــون الع ــة. فاإلرسائيلي ــدالت الجريم مع

ــد  ــل. وق ــكان إرسائي ــدد س ــس ع ــكل خم ــة تش ــة قومي ديني

ــة  ــاعر الخيب ــن مش ــنني ع ــّر الس ــى م ــة ع ــذه املجموع ــربت ه ع

واإلحبــاط حيــال حقوقهــم الجماعيــة والشــخصية يف دولــة 

إرسائيــل. وبــني اإلرسائيليــني العــرب، يميــل املســلمون العــرب إىل 

إظهــار تعاطــف عميــق مــع الفلســطينيني ومــع البــاد العربيــة 

ــة ذات  ــات األقلي ــات إىل أن مجموع ــر الدراس ــم. وتش ــكل أع بش

الســمات املشــابهة قــد تشــعر باالســتاب وبوهــن يف التماثــل مــع 

مجموعــة األكثريــة )Gurr, 1993(، ومثــل هــذه املشــاعر قــد ينتج 

عنهــا جرائــم غــر مدفوعــة بأســباب اقتصاديــة ضــد مجموعــة 

ــة. األكثري

خاتمة
يوثــق هــذا البحــث نمــاذج الجريمــة عنــد مختلــف املجموعــات 

ــدالت  ــات إىل أن مع ــر البيان ــل. وتش ــة يف إرسائي ــة والديني اإلثني

ــطينية  ــة الفلس ــع األقلي ــد مجتم ــر عن ــى بكث ــي أع ــة ه الجريم

ــة  ــع مجموع ــة م ــر، مقارن ــد كب ــلمني إىل ح ــل باملس ــي تتمث الت

األكثريــة اليهوديــة. والفروقــات يف معــدالت الجريمــة بــني 

املجموعــات اإلثنيــة والدينيــة تبقــى هــي نفســها عــرب كل أصنــاف 

ــة. ــات العمري ــة وكل الفئ الجريم

ــني  واســتناًدا إىل هــذه النتيجــة، استكشــف هــذا البحــث عامل

ــدالت  ــر يف مع ــرسان التغ ــا يف ــل أنهم ــيني يحتم ــني رئيس اثن

الجريمــة. التفســر األول يركــز عــى العوامــل االقتصاديــة-

ــد  ــا ق ــف، م ــل أضع ــرص عم ــطينيني ف ــدى الفلس ــة. ل االجتماعي

يــؤدي إىل االنخــراط يف ســوق الجريمــة بديــًا جذابًــا عــن 

االنخــراط يف ســوق العمــل الرســمي. التفســر الثانــي يركــز عــى 

العوامــل الثقافيــة. يميــل املجتمــع الفلســطيني إىل أن يكــون أكثــر 

تدينـًـا مــن نظــره مجتمــع األكثريــة اليهــودي، وهــي ظاهــرة لهــا 

ــا  ــة. كم ــوة العامل ــرأة يف الق ــاركة امل ــدالت مش ــى مع ــات ع تداعي

أنــه وبســبب النزاعــات اإلثنيــة والدينيــة بــني اإلرسائيليــني العــرب 

ــل  ــا يف التماث ــون وهنً ــد يواجه ــطينيني ق ــإن الفلس ــود، ف واليه

ــة  ــاه مجموع ــم تج ــه جرائ ــج عن ــا ينت ــود، م ــم اليه ــع نظرائه م

ــة. األكثري

ــدة  ــث مفي ــذا البح ــة يف ه ــاذج املوثق ــون النم ــل أن تك ونأم

إرسائيــل  يف  والجمهــور  واألكاديميــني  السياســة  لصانعــي 

ويف الخــارج.  وبقــدر مــا أنــه يمكــن تفســر التفاوتــات يف 

ــات يف العوامــل  ــني اليهــود والعــرب بالفروق ــة ب معــدالت الجريم

ــر  ــذا األم ــإن له ــة، ف ــل الثقافي ــة والعوام االقتصادية-االجتماعي

ــتخدامها  ــي اس ــي ينبغ ــات الت ــواع السياس ــى أن ــات ع تداعي

ــة. ــن الجريم ــف م للتخفي
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الهوامش

ــرة  ــن دائ ــادر ع ــنوي الص ــاء الس ــيس يف اإلحص ــكل رئي ــا بش نجده  1

اإلحصــاء املركزيــة ويف تقاريــر الرشطــة الســنوية. انظــر أيًضــا دائــرة 

اإلحصــاء املركزيــة والرشطــة اإلرسائيليــة )2009(. وقــد أطلقــت 

ــًدا للجــداول حيــث نجــد فيــه، مــن ضمــن أمــور  الرشطــة مؤخــًرا مول

ــم  ــن الجرائ ــًدا، ع ــام 2012 فصاع ــن الع ــة م ــات فصلي ــرى، بيان أخ

ــن  ــم 100، ع ــى الرق ــرد ع ــي ت ــاالت الت ــواع االتص ــض أن ــة وبع العام

ــوان  ــا عن ــكني(. وهن ــي س ــة أو ح ــددة )محل ــة مح ــة إحصائي منطق

ــي ــع اإللكرتون املوق

http://www.police.gov.il/MapSkifout.aspx?mid=67. 

.)Fogel, 2006(يناقش فوغل الحاجة إىل توسيع اإلحصائيات عن الجريمة  

تحليــل االنحــدار أو تحليــل االرتبــاط أو تحليــل االنكفــاء )باإلنجليزيــة:   2

ــؤ  ــا التنب ــم فيه ــة يت ــة إحصائي ــو كل طريق regression analysis( ه

ــى  ــاًدا ع ــوائية اعتم ــرات عش ــدة متغ ــوائي أو ع ــر عش ــط متغ بمتوس

قيــم وقياســات متغــرات عشــوائية أخــرى، لهــذا التحليــل عــدة أنــواع 

ــون،  ــدار بواس ــتي، وانح ــدار اللوجس ــي، واالنح ــدار الخط ــل: االنح مث

ــدة. ــوزون الوح ــدار م ــب واالنح ــم املراق والتعلي

ــي  ــوذج الخط ــي أو النم ــدار الخط ــوذج االنح ــي أو نم ــدار الخط االنح  

يف اإلحصــاء، هــو نمــوذج إحصائــي يســتخدم يف تفســر متغــر Y عــرب 

متغــر آخــرX أو مجموعــة متغــرات وفــق دالــة خطيــة.  يســمى املتغــر 

Y بالتابــع واملتغــرات X  باملتغــرات املســتقلة أو املفــرسة، بمعنــى أنهــا 

ــع.  ــر التاب ــر املتغ ــا، تغ ــرس، إحصائيً تف

ــار  ــة االختي ــم نظري ــا باس ــة أيض ــي واملعروف ــار العقان ــة االختي نظري  3

ــائل، وإن  ــد والوس ــم املقاص ــج لفه ــي منه ــي ه ــل العقان ــة العم أو نظري

ــز فيهــا عــى الوســائل وتفــرتض التســليم باملقاصــد كثوابــت،  كان الرتكي

كمــا تفــرتض مواجهــة الفــرد ملحــددات فيزيائيــة واقتصاديــة ومنطقيــة. 

ــل  ــا أفض ــار به ــي نخت ــة الت ــني الطريق ــة أن تب ــذه النظري ــاول ه تح

ــا  ــل به ــي نفاض ــر الت ــد، واملعاي ــق املقاص ــال( لتحقي ــائل )األفع الوس

ــة  ــددات املختلف ــار املح ــال يف إط ــن األفع ــا م ــة لن ــارات املتاح ــني الخي ب

التــي تجابــه الشــخص. وهــي كنظريــة وصفيــة تحــاول أن تجــد تفســراً 

لألفعــال التــي تقــع مــن األفــراد وتتبــني مــا إذا كانــت أفعــاالً عقانيــة؛ أي 

ــي  ــه الت ــق أهداف ــا لتحقي ــام به ــذي ق ــار األفضــل للشــخص ال هــي الخي

ــا. قصده

ــة  ــك يف االعاقــة مــع دخــل بقي املســتوى النســبي للدخــل يقيــس دخل  4

ــه يقــف يف مواجهــة االتجــاه  أعضــاء املجتمــع يف فــرتة محــددة، فيجعل

ــو  ــل فه ــق للدخ ــتوى املطل ــا املس ــت، أم ــك الوق ــائد يف ذل ــاري الس املعي

ال يأخــذ يف االعتبــار تلــك العوامــل األخــرى، إنمــا هــو يعــرب فقــط عــن 

ــددة. ــرتة مح ــاه يف ف ــذي تتقاض ــك ال ــايل لدخل ــغ اإلجم املبل

ــام 2012  ــة ع ــاء املركزي ــرة اإلحص ــه دائ ــت ب ــي قام ــح اجتماع يف مس  5

تبــني أن حــواىل 65% مــن املســلمني مــن عمــر 20 ومــا فــوق يعّرفــون 

ــون فحســب )عــى ســلم مــن  ــون جــًدا أو متدين أنفســهم بأنهــم متدين

ــهم  ــون أنفس ــود يعّرف ــن اليه ــواىل 19% م ــة(، وح ــات ممكن ــع إجاب أرب

ــن  ــلم م ــى س ــب )ع ــون فحس ــس أو متدين ــون أرثوذك ــم متدين بأنه

ــة(. ــات ممكن ــس إجاب خم

ــرة  ــن دائ ــادر ع ــنوي الص ــاء الس ــيس يف اإلحص ــكل رئي ــا بش نجده  6

اإلحصــاء املركزيــة ويف تقاريــر الرشطــة الســنوية. انظــر أيًضــا دائــرة 

اإلحصــاء املركزيــة والرشطــة اإلرسائيليــة )2009(. وقــد أطلقــت 

ــًدا للجــداول حيــث نجــد فيــه، مــن ضمــن أمــور  الرشطــة مؤخــًرا مول

ــم  ــن الجرائ ــًدا، ع ــام 2012 فصاع ــن الع ــة م ــات فصلي ــرى، بيان أخ

ــن  ــم 100، ع ــى الرق ــرد ع ــي ت ــاالت الت ــواع االتص ــض أن ــة وبع العام

ــوان  ــا عن ــكني(. وهن ــي س ــة أو ح ــددة )محل ــة مح ــة إحصائي منطق

ــي ــع اإللكرتون املوق

 .http://www.police.gov.il/MapSkifout.aspx?mid=67

.)Fogel, 2006(يناقش فوغل الحاجة إىل توسيع اإلحصائيات عن الجريمة  

تحليــل االنحــدار أو تحليــل االرتبــاط أو تحليــل االنكفــاء )باإلنجليزيــة:   7

ــؤ  ــا التنب ــم فيه ــة يت ــة إحصائي ــو كل طريق regression analysis( ه

ــى  ــاًدا ع ــوائية اعتم ــرات عش ــدة متغ ــوائي أو ع ــر عش ــط متغ بمتوس

قيــم وقياســات متغــرات عشــوائية أخــرى، لهــذا التحليــل عــدة أنــواع 

ــون،  ــدار بواس ــتي، وانح ــدار اللوجس ــي، واالنح ــدار الخط ــل: االنح مث

ــدة. ــوزون الوح ــدار م ــب واالنح ــم املراق والتعلي

ــي  ــوذج الخط ــي أو النم ــدار الخط ــوذج االنح ــي أو نم ــدار الخط االنح  

يف اإلحصــاء، هــو نمــوذج إحصائــي يســتخدم يف تفســر متغــر Y عــرب 

متغــر آخــرX أو مجموعــة متغــرات وفــق دالــة خطيــة.  يســمى املتغــر 

Y بالتابــع واملتغــرات X  باملتغــرات املســتقلة أو املفــرسة، بمعنــى أنهــا 

ــع.  ــر التاب ــر املتغ ــا، تغ ــرس، إحصائيً تف

ــار أو  ــة االختي ــم نظري ــا باس ــة أيض ــي واملعروف ــار العقان ــة االختي نظري  8

نظريــة العمــل العقانــي هــي منهــج لفهــم املقاصــد والوســائل، وإن كان 

ــز فيهــا عــى الوســائل وتفــرتض التســليم باملقاصــد كثوابــت، كمــا  الرتكي

تفــرتض مواجهــة الفــرد ملحــددات فيزيائيــة واقتصاديــة ومنطقيــة. تحــاول 

ــائل  ــل الوس ــا أفض ــار به ــي نخت ــة الت ــني الطريق ــة أن تب ــذه النظري ه

)األفعــال( لتحقيــق املقاصــد، واملعايــر التــي نفاضــل بهــا بــني الخيــارات 

ــه  ــي تجاب ــة الت ــددات املختلف ــار املح ــال يف إط ــن األفع ــا م ــة لن املتاح

الشــخص. وهــي كنظريــة وصفيــة تحــاول أن تجــد تفســراً لألفعــال التــي 

تقــع مــن األفــراد وتتبــني مــا إذا كانــت أفعــاالً عقانيــة؛ أي هــي الخيــار 

ــا. ــي قصده ــه الت ــق أهداف ــا لتحقي ــام به ــذي ق ــخص ال ــل للش األفض

ــة  ــك يف االعاقــة مــع دخــل بقي املســتوى النســبي للدخــل يقيــس دخل  9

ــه يقــف يف مواجهــة االتجــاه  أعضــاء املجتمــع يف فــرتة محــددة، فيجعل

ــو  ــل فه ــق للدخ ــتوى املطل ــا املس ــت، أم ــك الوق ــائد يف ذل ــاري الس املعي

ال يأخــذ يف االعتبــار تلــك العوامــل األخــرى، إنمــا هــو يعــرب فقــط عــن 

ــددة. ــرتة مح ــاه يف ف ــذي تتقاض ــك ال ــايل لدخل ــغ اإلجم املبل

ــام 2012  ــة ع ــاء املركزي ــرة اإلحص ــه دائ ــت ب ــي قام ــح اجتماع يف مس  10

تبــني أن حــواىل 65% مــن املســلمني مــن عمــر 20 ومــا فــوق يعّرفــون 

ــون فحســب )عــى ســلم مــن  ــون جــًدا أو متدين أنفســهم بأنهــم متدين

ــهم  ــون أنفس ــود يعّرف ــن اليه ــواىل 19% م ــة(، وح ــات ممكن ــع إجاب أرب

ــن  ــلم م ــى س ــب )ع ــون فحس ــس أو متدين ــون أرثوذك ــم متدين بأنه

ــة(. ــات ممكن ــس إجاب خم
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خالد أبو عصبة * 

العنف المدرسّي في التعليم العربّي: 

أسبابه، طرق الوقاية والعالج

المقّدمـة
يشــهد جهــاز الرتبيــة والتعليــم العربــّي يف إرسائيــل ارتفاًعــا 

ــع  ــة يف جمي ــل الطلب ــن ِقبَ ــة م ــلوكيّات العنيف ــا يف الس ملحوًظ

ــن  ــل ع ــر منفص ــف غ ــلوك العني ــذا الس ــم. ه ــل التعلي مراح

ــاد  ــذة يف االزدي ــرى واآلخ ــلبيّة األخ ــة الس ــلوكيات الصّحيَّ الس

ــأن  ــات ذات الش ــوحات والدراس ــع املس ــر جمي ــا تش ــا، كم أيًض

ــّش  ــة والغ ــول، الرسق ــاول الكح ــّدرات، تن ــي املخ ــل: تعاط )مث

ــخ...(.  إل

ــة لــم يحــدث  إّن تفاقــم الســلوك العنيــف يف املدرســة العربيّ

ــاّم؛  ــكل ع ــّي بش ــف املجتمع ــكاس للعن ــو انع ــا ه ــة، إنّم صدف

ــى  ــة ع ــة الحاضن ــة املجتمعيّ ــارًشا للبيئ ــرًا مب ــاك تأث أي إّن هن

البيئــة املدرســيّة، ويف هــذا الســياق يقــول أبــو عصبــة )2012(: 

ــت  ــو تمّكن ــى ل ، حتّ ــقَّ ــك الح ــُة، وال تمل ــتطيع املدرس »ال تس

مــن فصــل ذاتهــا عــن بيئــة تعمــل بهــا، أن تبقــى غــر آبهــٍة 

ملــا يحــدث يف محيطهــا« )ص:38(. فمــن غــر املمكــن عــزل أّي 

ــة عــن الظواهــر األخــرى يف املجتمــع؛ فالفكــر  ظاهــرة اجتماعيّ

ــكل  ــط، وبش ــّي يرتب ــوّي- التعليم ــر الرتب ــه الفك ــّي ومن املجتمع

ــول  ــا يق ــه، كم ــكّل حيثيّات ــع ب ــدث يف املجتم ــا يح ــق، بم وثي

ديــوي: »إّن الرتبيــة هــي الحيــاة«؛ أي إنّــه مــن الخطــأ بمــكان، 

النظــر إىل العمليّــة الرتبويّــة والتعليميّــة كعمليّــة حياديّــة 

تهــا؛ فالعنــف املجتمعــّي،  ــة بُرمَّ منفصلــة عــن الحيــاة االجتماعيّ

ــدور يف  ــا ي ــى م ــس ع ــر وينعك ــكاله، يؤثّ ــع أش ــى جمي ع

املؤّسســات التعليميّــة والرتبويّــة، وعــى املنــاخ االجتماعــّي 

ــات.  ــذه املؤّسس ــّي يف ه والتعليم

ومــع ذلــك، ورغــم تبنّينــا لوجهــة النظــر االجتماعيــة البيئيـّـة 

ــي يف  ــرشف أكاديم ــس، وم ــة والتدري ــص يف الرتبي ــارض متخص مح  *
ــد  ــر معه ــة، ومدي ــة األمركي ــة العربي ــا يف الجامع ــات العلي الّدراس

ــة. ــاث االجتماعي ــار« لألبح »مس
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التي  الحياتّية  القضايا  أهّم  من  اليوم  العربّي  المجتمع  في  العنف  ظاهرة  عتبر 
ُ

ت

التربوّية. وتعّد ظاهرة  المؤّسسات  المواجهة، بما في ذلك العنف في  تستوجب 

العنف المدرسّي من أهّم المشكالت، فهي تهّدد صّحة وسالمة الطلبة من جميع 

ر بشكل مباشر على قيام الجهاز التربوّي بالمهاّم 
ّ
الفئات والمراحل التعليمّية، وتؤث

قيم.
ُ
التي من أجلها أ

كمفــرّس ومعّلــل للظواهــر االجتماعيــة، إاّل أنّنــا ال يمكننــا االكتفــاء 

باألمــر، وأن نَعــزو العنــف املــدريّس إىل العنــف املجتمعــّي، وبهــذا 

ــاء البحــث عــن عوامــل أخــرى. يف هــذا  نحــّرر أنفســنا مــن عن

ــى  ــة ع ــة العنيف ــلوكيّات الطلب ــع س ــل م ــب التعام ــياق، يج الس

أنّهــا عــوارض ملشــكات عميقــة أكثــر، ومــا الســلوكيات الظاهرة 

)العنــف( إاّل بمثابــة عــوارض تنــّم عــن تلــك املشــكات العميقــة.

تُعتــرب ظاهــرة العنــف يف املجتمــع العربــّي اليــوم مــن أهــّم 

ــك  ــا يف ذل ــة، بم ــتوجب املواجه ــي تس ــة الت ــا الحياتيّ القضاي

ــة. وتعــّد ظاهــرة العنــف املــدريّس  العنــف يف املؤّسســات الرتبويّ

مــن أهــّم املشــكات، فهــي تهــّدد صّحــة وســامة الطلبــة مــن 

جميــع الفئــات واملراحــل التعليميّــة، وتؤثـّـر بشــكل مبــارش عــى 

قيــام الجهــاز الرتبــوّي باملهــاّم التــي مــن أجلهــا أُقيــم. تتمثــل 

ــٍة لطّابهــا  ــورة شــخصيّة متماســكٍة وكامل ــاّم أّوالً ببل هــذه امله

وبرفــع تحصيلهــم العلمــّي.

يظهــر العنــف املــدريّس مــن خال بعــض األنمــاط الســلوكيّة 

املختلفــة، ســواء مــع األقــران أم مــع املدّرســني أم التعــّدي عــى 

ــة التعامــل مــع  ــكات املدرســة )vandalism(. تكمــن أهميّ ممتل

ــة  ــامة الطلب ــى س ــاظ أّواًل ع ــدريّس بالحف ــف امل ــرة العن ظاه

ــرة  ــلوك عث ــذا الس ــوف ه ــدم وق ــان ع ــيًّا، وضم ــديًّا ونفس جس

ــة،  ــق أهــداف املؤّسســة الرتبويّ ــة إىل تحقي ــام الجهــود الرامي أم

ــل العمــل عــى  ــك بعــدم تجاهــل مــا يحــدث مــن عنــف ب وذل

ــف يف  ــلوك العني ــن الس ــايض ع ــاهل أو التغ ــه، ألّن التس كبح

ــّي.  ــف املجتمع ــادة العن ــؤّدي إىل زي ــة ي املدرس

ــف  ــا نق ــي أنّن ــا أن نع ــف علين ــوع العن ــاول موض ــد تن عن

أمــام مشــكلة معّقــدة ومرّكبــة ال ترجــع إىل عامــل واحــد، وإنّمــا 

هنــاك مجموعــة عوامــل اجتماعيـّـة، اقتصاديّة، سياســيّة ونفســيّة 

مرتبطــة بهــذه الظاهــرة. مــن هنــا ينبغــي أاّل نكتفــي بالوقــوف 

ــاش وأن  ــى النق ــا أن نتخّط ــل علين ــرة، ب ــة الظاه ــد مناقش عن

نتّجــه إىل دراســة عوامــل الخطــورة املنبئــة بالعنــف، ثــّم وضــع 

ــاء  ــة بن ــية للوقاي ــل األساس ــع العوام ــل م ــرتاتيجيات للتعام اس

عــى هــذه الدراســات، ومــن ثــّم وضــع تخطيــط مشــاريع وبنــاء 

ــل  ــدة للتدّخ ــة عدي ــات علميّ ــق رًؤى ومنطلق ــة ِوف ــج فّعال برام

بغــرض الحــّد مــن الظاهــرة، أو عــى األقــّل تخفيــف حّدتهــا. كّل 

هــذا مــن أجــل خلــق جــّو مــدريّس آمــن ومدرســة فاعلــة تقــوم 

ــا  ــة إىل مرادن ــول يف النهاي ــّم الوص ــا، ث ــة به ــا املنوط بوظيفته

األوســع واألشــمل، أال وهــو الســْلم املجتمعــّي القــادر عــى إتاحــة 

ــة.  الفرصــة للتقــّدم والتنميــة املجتمعيّ

ــة األوىل  ــن الدرج ــا م ــربّرا أخاقيّ ــك م ــإّن هنال ــه، ف وعلي

ــذات  ــاة، وبال ــاالت الحي ــع مج ــف يف جمي ــكال العن ــة أش ملواجه

ــاع  ــو القط ــانّي كان، وه ــع إنس ــس ألّي مجتم ــاع املؤّس يف القط

الرتبــوّي؛ فجهــاز تربــوّي وتعليمــّي ناجــع مــن حيــث تحصيــل 

ــا هــو الضمــان للســلم االجتماعــّي داخــل  ــا وقيميًّ الطلبــة علميًّ

ــد.   ــع الواح املجتم

مفهوم العنف المدرسّي وارتفاع حّدته
ــه  ــّم تعريف ال يوجــد تعريــف واحــد محــّدد للعنــف؛ فقــد ت

عــادة مــن قبــل الباحثــني وفــق مــا قامــوا بدراســته مــن ســلوك 

ــع الســلوكيّات  ــاك تعريفــا واســعا يشــمل جمي معــنّي. إاّل أّن هن

العنيفــة يف الجهــاز الرتبــوّي: »ســلوك مقصــود يهــدف إىل 

ـا أو جســديًّا، تجــاه موّظفــي املــدارس أو  اإلرضار، عاطفيًـّ

املمتلــكات أو املعــّدات املدرســيّة« )بنفنســتي وآخــرون, 2008(. 

    يتضّمــن هــذا الســلوك هــذه املكّونــات، ومــن الواضــح أّن 

ــّدة  ــى ع ــوي ع ــد تحت ــف ق ــلوك العني ــن الس ــدة م ــة واح حادث

منهــا:

ــة  ــاظ النابي ــتخدام األلف ــود اس ــّي: املقص ــف اللفظ العن  _1

ــة(. ــة االجتماعيّ ــك املقاطع ــا يف ذل ــة )بم ــتائم«(  واإلهان )»الش

التهديــدات املبــارشة وغــر املبــارشة، بمــا يف ذلــك التخويــف   _2

ــة  ــمعة، اإلذالل، والبلطج ــويه الس ــر )Bullying(، تش والتنّم

.Sexual bullying ــية الجنس

اإلصابات الجسديّة؛ كالدفعات والركات والربات.  _3
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ال يوجد تعريف واحد محّدد للعنف؛ فقد تّم تعريفه عادة من قبل الباحثين وفق 

جميع  يشمل  واسعا  تعريفا  هناك  أّن   
ّ

إال معّين.  سلوك  من  بدراسته  قاموا  ما 

اإلضرار،  إلى  يهدف  مقصود  »سلوك  التربوّي:  الجهاز  في  العنيفة  السلوكّيات 

المدرسّية«  المعّدات  أو  الممتلكات  أو  المدارس  في 
ّ

موظ تجاه  ا،  جسدّيً أو  ا  عاطفّيً

)بنفنستي وآخرون, 2008(.

ــة  ــلحة الناريّ ــا )األس ــع أنواعه ــلحة بجمي ــتخدام األس اِس   _4

الحــاّدة والهــراوات  والســكاكني وغرهــا مــن األدوات 

والحجــارة( للتهديــد والــرب.

إتاف املمتلكات بغرض التخريب، أو رسقتها.   _5

ــائعات  ــرش الش ــّي، ون ــّرش اللفظ ــيّس؛ كالتح ــداء الجن االعت   _6

ــة، والتلميحــات الجنســيّة، واالتّصــال الجســدّي غــر  املهين

ــه.  ــوب في املرغ

ــة  ــم القابليّ ــّاب لديه ــع الط ــرب أّن جمي ــا أاّل نعت ــن علين لك

ــر  ــراون ومندل ــة ك ــر دراس ــف؛ إذ تش ــلوك العني ــة الس ملمارس

)Crwin & Mendler, 1988( أنّــه، وبصفــة عامــة، يمكــن 

ــاث  ــف إىل ث ــلوك العني ــياق الس ــدارس يف س ــة امل ــيم طلب تقس

ــات: مجموع

ــد  ــّدي القواع ــون بتع ــا يقوم ــادًرا م ــاب ن ــن الط  80% م

وتجــاوز الحــدود املتعــارف عليهــا يف ثقافــة املدرســة )القواعــد 

ــاوز  ــد وتج ــّدي القواع ــون بتع ــا(. 15% يقوم ــارف عليه املتع

ــد  ــض القواع ــق رف ــن طري ــم ع ــاس منتظ ــى أس ــدود ع الح

والحــدود ومقاومــة الضوابــط املتعــارف عليهــا يف املدرســة. أّمــا 

ــا بتعــّدي القواعــد  الـــ 5% األخــرة مــن الطــّاب يقومــون دائًم

ــون  ــّاب يكون ــؤالء الط ــدود، وه ــاوز الح ــني وتج ــرس القوان وك

ــا  ــة وأيًض ــل املدرس ــف داخ ــال العن ــكاب أفع ــًا الرت ــر مي أكث

ــا. خارجه

ــف،  ــلوك عني ــذا س ــأّن ه ــول ب ــني نق ــؤال: ح ــى الس     يبق

أّي ســلوك وبــأّي مســتوى نقصــد؟ وهــل كّل ســلوك غــر ســوّي 

ــئلة  ــذه األس ــى ه ــواب ع ــف؟ الج ــلوك عني ــرورة س ــو بال ه

ــلوك  ــن الس ــتويات م ــني مس ــز ب ــب أن نميّ ــع. يج ــو ال بالطب ه

غــر الســوّي وبــني العنــف؛ فهنــاك ثاثــة أنــواع مــن الســلوك 

املــرادف للســلوك العنيــف، إاّل أنـّـه ال يمكــن اعتبارهــا عــى أنّهــا 

ســلوك عنيــف:

 األّول: نقــص االنضبــاط Lack of discipline. والثانــي: 

الســلوك غــر املناســب inappropriate. والثالــث: الســلوك 

ــا الســلوك األّول )نقــص االنضبــاط(  الفوضــوّي disruptive. أّم

ــر  ــلوك غ ــي )الس ــلوك الثان ــا الس ــه، وأّم ــم ب ــن التحّك فيمك

املناســب( فيشــر إىل ســلوك غــر مقبــول يف الصــّف أو يف 

ــات  ــرتام خصوصيّ ــدم اح ــة وع ــاظ بذيئ ــتخدام ألف املدرسة؛كاس

ــلوك ال  ــو س ــوّي( ه ــث )الفوض ــلوك الثال ــا الس ــن، وأّم اآلخري

ــا(  ــّرد عليه ــة التم ــيّة )لدرج ــة املدرس ــد واألنظم ــي القواع يراع

ــا  ــتثنى منه ــة، ويُس ــة التعليميّ ــى العمليّ ــلبيًّا ع ــر س ــي تؤثّ والت

العــدوان الجســدّي املبــارش والرسقــة؛ أي يقتــر الســلوك عــى 

املشــكات املتّصلــة بضبــط الســلوك الصّفــّي )كالتحــّدث بــدون 

إذن، اللعــب أثنــاء الــدرس، الوصــول متأّخــًرا، ومغــادرة الصــّف 

ــدّرس(.  ــن امل ــتئذان م دون اس

ــمل  ــدريّس( فيش ــف امل ــف )العن ــدريّس العني ــلوك امل ــا الس أّم

ــة والجســديّة )التهديــد باألســلحة أو االســتعمال  اإلســاءة اللفظيّ

ــن،  ــني يف املدرســة والطــّاب اآلخري ــا( ضــّد العامل ــّي له الحقيق

كمــا أنّــه يشــمل ارتــكاب الجرائــم، كالتخريــب املتعّمــد 

للممتلــكات العاّمــة )مثــل ممتلــكات املدرســة( أو تخريــب 

ــا. ــًدا أو نهبه ــن عم ــراض اآلخري أغ

التطــّور  ومــع  بأنّــه  أيًضــا  نذكــر  أن  ويجــب  كمــا 

ــار  ــاع انتش ــرة، واتّس ــنوات األخ ــع يف الس ــّي الرسي التكنولوج

ــة، تطــّورت بــني طــّاب املــدارس،  الحواســيب والهواتــف النّقال

ــون  عــى مســتوياتها املختلفــة، ظاهــرة جديــدة أعطاهــا الباحث

ــف الشــبكّي، أو  ــر الشــبكّي أو ظاهــرة العن اســم ظاهــرة التنم

ظاهــرة املعاكســات عــى الشــبكة كمــا يســّميها البعــض. يعــّرف 

الباحثــون هــذه الظاهــرة عــى أنّهــا ســلوك عدوانــّي موّجــه، يتّم 

ــة املختلفــة مــن أجــل  ــة الحديث مــن خــال الوســائل اإللكرتونيّ

ــون  ــر. ويك ــاك الغ ــد أو إرب ــر، التهدي ــة، التحق اإلذالل، اإلهان

ــة طويلــة ضــّد الطالــب  هــذا الســلوك متكــّرراً عــى فــرتة زمنيّ

 Willard,( ــه ــن نفس ــاع ع ــتطيع الدف ــذي ال يس ــة، ال الضحيّ

 .)2014 ;Smith, et al., 2008

ــدد، إىل أّن  ــذا الص ــل )Campbell, 2007( به ــر كامبي ويش
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ــة املتعــّدي  ــة التعــّرف عــى هويّ ــز بصعوب هــذه الظاهــرة تتميّ

ــع  ــّاب يف جمي ــع الط ــمل جمي ــدف، ليش ــور اله ــاع جمه واتّس

ــّي.  ــى الجامع ــّي وحتّ ــّي وفــوق االبتدائ ــم االبتدائ مراحــل التعلي

ــذا  ــت يف ه ــي أجري ــة الت ــات املختلف ــج الدراس ــر نتائ ــا تش كم

ــرب  ــر ع ــرة التنّم ــار ظاه ــل يف انتش ــاع متواص ــال إىل ارتف املج

ــا  ــرش فيه ــي ينت ــم، الت ــن دول العال ــّدة دول م ــت يف ع اإلنرتن

ــدة ودول  ــات املتّح ــل الوالي ــت؛ مث ــوب واإلنرتن ــتخدام الحاس اس

.)Patchin and Hinduja, 2011( أوروبــا 

 Feinberg and Robey, 2008; Ybarra,( ــون ــر الباحث يش

ــّرض  ــدى التع ــني م ــارشة ب ــة مب ــك عاق 2004( إىل أّن هنال

ــيّة  ــلوكيّة والنفس ــاكل الس ــور املش ــني ظه ــبكّي وب ــف الش للعن

لــدى الضحايــا. كمــا أّن العنــف الشــبكّي يــّر باملنــاخ املــدريّس 

ــع  ــيّة، ويض ــه املدرس ــة بواجبات ــب الضحيّ ــام الطال ــّر بقي وي

الطــّاب الضحايــا أمــام أخطــار جّديّــة عــى صّحتهــم النفســيّة 

وأْمنهــم الشــخيّص. كمــا يمكــن أن تكــون لهــذا الســلوك أبعــاد 

ــة  ــيّة واالجتماعيّ ــا النفس ــاة الضحاي ــى حي ــة ع ــلبيّة جديّ س

ــة  ــة التعليميّ ــى البيئ ــِره ع ــة إىل أث ــذا، إضاف ــة. ه والتحصيليّ

 .)Feinberg and Robey, 2008( بشــكل عــاّم

    وتبــنّي يف دراســة أُجريــت مؤّخــًرا يف جهــاز التعليــم العربّي 

ألشــقر وأبــو عصبــة )2018( بــأّن هنــاك قلًقــا كبــرًا مــن ِقبــل 

ــدارس.  ــبكّي يف امل ــف الش ــرة العن ــاه ظاه ــدارس تج ــي امل معّلم

ــة  ــّورون أّن للمدرس ــني يتص ــة أّن املعلم ــت الدراس ــا وبيّن كم

ــرة  ــة ظاه ا يف مواجه ــدًّ ــرة ج ــؤوليّة كب ــم مس ــاز التعلي ولجه

العنــف الشــبكّي يف املــدارس، وإىل رضورة إدراج موضــوع التنّمــر 

ــب  ــة، إىل جان ــة يف املدرس ــة االجتماعيّ ــاج الرتبي ــبكّي يف منه الش

ــل  ــبكّي والتعام ــر الش ــر التنّم ــة ظواه ــني ملواجه ــة املعّلم تهيئ

ــداد.  ــة اإلع ــني يف مرحل ــداد امُلعّلم ــات إع ــا، يف كّلي معه

عوامل منِبئة للعنف لدى الطالب
هنــاك أهّميـّـة بالغــة ملحاولــة تنبُّــؤ العوامــل التــي قــد تــؤّدي 

إىل الســلوك العنيــف لــدى األوالد وأبنــاء الشــبيبة. يمّكننــا الوقوف 

عــى هــذه العوامــل مســبًقا مــن بنــاء مشــاريع وبرامــج وقائيـّـة 

وعاجيـّـة يف نطــاق املدرســة وخارجهــا.

من هذه العوامل:

ــعور  ــق والش ــة، القل ــل العصبيّ ــيّة: مث ــل النفس العوام  _1

باالنزعــاج. كمــا أّن العدوانيـّـة )الســلوك العدوانــّي( يف جيــل 

ــتقبًا ــف مس ــا للعن ــًا منِبئً ــرب عام ــر تُعتَ مبّك

 .)Loeber and Hay, 1996; Olweus, 1979(  

ــف  ــة للعن ــل املنبئ ــذه العوام ــن ه ــة: م ــل األرسيّ العوام  _2

ــر  ــل مبك ــوا بجي ــال تعّرض ــال، أطف ــدى األطف ــتقبي ل املس

 Abuse &( أو اإلهمــال )إىل اإليــذاء الجســدّي )التنكيــل

ــة  ــد، مقارن ــا بع ــا فيم ــر عنًف ــون أكث Neglect(، إذ يصبح

ــال.   ــل أو اإلهم ــذا التنكي ــوا له ــم يتعّرض ــن ل ــال آخري بأطف

ــى  ــاج يحي ــا ح ــام به ــّي ق ــع العرب ــة يف املجتم يف دراس  

ــات  ــارت املعطي ــرون )Haj-Yahia et al. 2002(، أش وآخ

ــة  ــّروا بتجرب ــد م ــث ق ــاركني بالبح ــن املش ــأّن %35 م ب

ــل )األب أو األّم(  ــل األه ــن ِقبَ ــم م ــدّي عليه ــداء الجس االعت

ــدة.  ــّرة واح ــّل م ــى األق ع

ــة بــني األهــل  ــدة حــول العاق ــا وتشــر دراســات عدي كم  

واألبنــاء، إىل أّن تعامــل األهــل مــع األبنــاء ســواء كان 

ــد  ــة ق ــوة والرام ــرط أو بالقس ــاهل املف ــاون والتس بالته

ــتقبًا  ــاء مس ــؤالء األبن ــدى ه ــف ل ــلوك العني ــئ إىل الس يُنب

 Wells and Rankin, 1988; Henry et al., 1996;(

 Beck, 2005; outham-Gerow, and Kendall, 2000;

 .)Rochelle F. Hentges and Ming-Te Wang ,2018

ــدى  ــيّة ل ــة النفس ــق بالصّح ــاط وثي ــن ارتب ــم الوالدي ولدع  

األبنــاء؛ فكّلمــا زاد دعــم الوالديــن، كانــت مســتويات القلــق 

 Vaszonyi( واالكتئــاب بــني األطفــال واملراهقــني أقــّل

األخيرة،  السنوات  في  السريع  التكنولوجّي  التطّور  ومع  ه 
ّ
بأن ا 

ً
أيض نذكر  أن  يجب 

على  المدارس،  ب 
ّ

طال بين  تطّورت  الة، 
ّ

النق والهواتف  الحواسيب  انتشار  ساع 
ّ

وات

مستوياتها المختلفة، ظاهرة جديدة أعطاها الباحثون اسم ظاهرة التنمر الشبكّي 

أو ظاهرة العنف الشبكّي.
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Belliston, 2006 &( . باإلضافــة إىل ذلــك، مــع زيــادة 

مســتويات إرشاف ومراقبــة الوالديــن لألبنــاء، ارتفــع 

ــاء الشــبيبة  ــدى أبن ــاة ل ــذات والرضــا مــن الحي احــرتام ال

 Smokowski, Rose & Bacallao, 2010; Milevsky et(

 .)al., 2007

ــر  ــن خط ــد م ــي تزي ــرى الت ــة األخ ــل األرسيّ ــن العوام وم  

ــاط  ــف االرتب ــو ضع ــتقبل ه ــاء يف املس ــد األبن ــف عن العن

ــرة  ــاء يف املراحــل املبّك األبــوّي، وانعــدام التفاعــل مــع األبن

مــن حياتهــم، وعــدم مشــاركتهم أوقــات الفــراغ )أي قضــاء 

ــّور  ــّل التط ــا يف ظ ــاء(، خصوص ــع األبن ــّي م ــت نوع وق

التكنولوجــّي، واســتخدام األجهــزة االلكرتونيّــة بكثــرة 

وبشــكل متواصــل مــن قبــل األبنــاء منــذ جيــل مبكــر، ويف 

 McDaniel. T and Radesky, J. 2018; جميــع األجيــال

)Abu-Asbah, 2018(. يفّضــل أبنــاء الشــبيبة، خصوصــا 

املراهقــني، تلّقــي دعــم األهــل لهــم وليــس الســيطرة عليهــم 

)Murdock, 1999( وبكلمــات أخــرى: أن نتحــّدث معهــم ال 

لهــم. 

ــل،  ــك العوام ــن تل ــد م ــاك عدي ــيّة: هن ــل املدرس العوام  _3

ــم،  ــل، االهتمــام املنخفــض بالتعلي ــل انخفــاض التحصي مث

االنســحاب مــن األنشــطة املدرســيّة، والتهــّرب مــن الواجبات 

املنزليـّـة، كّل هــذه العوامــل تســاهم يف خلــق ســلوك عنيــف. 

أّن  كمــا   Belfi. al et. )2012(; Van Houtte. )2005(

ــدى  ــيّة ل ــة النفس ــة بالرفاهيّ ــّي عاق ــل األكاديم للتحصي

 )Kaplan & Maehr, 1999(. الطالــب

ــة  ــني البيئ ــة ب ــة القائم ــدة للعاق ــات عدي ــارت دراس وأش  

ــان  املدرســيّة وبــني الســلوك العنيــف، يســّمى هــذا الباحث

البيئــّي«.   جمــي ونئمــان حبيــب )2015( »اإلجــرام 

ــة  ــاط وعاق ــود ارتب ــّي » وج ــرام البيئ ــرتض »اإلج ويف

ــة  ــلوكيّات املنحرف ــة والس ــص البيئيّ ــني الخصائ ــة ب طرديّ

للعاملــني واملتواجديــن يف املــكان، وأّن الخصائــص املحــّددة 

ــل  ــوع الفع ــى وق ــرة ع ــار كب ــا آث ــاء له ــكان والفض للم

   Schmalleger, ;2006; 2004 ,العنيــف )شــوهم وآخــرون

.)Eck & Weisburd,1995

ــر األوالد  ــراب(: يتأثّ ــران )االت ــة باألق ــل املرتبط العوام   _4

ــة التــي يعيشــون فيهــا  والشــباب يف جيــل املراهقــة بالبيئ

ويتطــّورون بهــا ويعتمــدون عليهــا. هنــاك عوامــل مهّمــة 

مثــل األرسة واملدرســة والبيئــة املعيشــيّة ومجموعــة الجيــل 

)األقــران( تســاهم يف االندمــاج يف تشــكيل النمــّو الطبيعــّي 

ــل  ــن أج ــة م ــم للغاي ــّي مه ــاج االجتماع ــباب. االندم للش

ــول  ــاء والقب ــعور باالنتم ــة والش ــة االجتماعيّ ــر الهويّ تطوي

ــة  ــرتة املراهق ــال ف ــا خ ــّي، خصوص ــاه االجتماع والرف

ــاء  ــعر أبن .)Wentzel, Donlan & Morrison, 2012( يش

عصابات اإلجرام.. مصدر خوف وأرق بني فلسطينيي الداخل.
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الشــبيبة مّمــن يتمتّعــون بتفاعــات إيجابيّــة مــع األصدقاء، 

ــّي  ــط عاطف ــة إىل ضب ــى، باإلضاف ــة أع ــة عاطفيّ برفاهي

ــس  ــن لي ــك الذي ــن أولئ ــى م ــّي أع ــّي واجتماع وأكاديم

 Wentzel, Donlan(. ــة ــة إيجابيّ ــات اجتماعيّ ــم تفاع لديه

Morrison, 2012 &( وباملثــل، فــإّن املشــاركة يف أطــر 

ــباب(  ــركات الش ــباب وح ــوادي الش ــة )ن ــة مختلف اجتماعيّ

لهــا آثــار إيجابيّــة عــى صّحــة الشــباب ورفاههــم النفــيّس 

 .)Zambon al et, 2010(

ــا  ــدًرا مهمًّ ــران مص ــة األق ــون مجموع ــب ك ــن، إىل جان لك  

للدعــم االجتماعــّي، وعامــًا يحمــي مــن املشــاعر الســلبيّة 

ــر  ــه تأث ــون ل ــن أن يك ــه يمك ــدة، فإنّ ــعور بالوح والش

ــّور  ــا التط ــّوض أحيانً ــلوكيّات تق ــؤّدي إىل س ــيِّئ، وي س

 Wentzel, Donlan &( .ــن ــّر باآلخري ــل وت ــّي ب الطبيع

ــر  Morrison, 2012( وقــد تشــمل هــذه الســلوكيّات التنّم

وحمــل األســلحة وتعاطــي املخــّدرات والكحــول والشــعور 

ــاب.  باالكتئ

ــرورة  ــت بال ــر ليس ــة التأث ــارة إىل أّن عمليّ ــدر اإلش تج  

ــة ناتجــة عــن وعــي وقصــد، حيــث ال ينــوي أعضــاء  علميّ

املجموعــة التأثــر ســلبيًّا عــى أقرانهــم، لكنّهــم ينخرطــون 

ــى  ــاء ع ــّجع األصدق ــرة تش ــلوكيّات خط ــطة وس يف أنش

  )Dishion & Tipsord, 2011( .القيــام بذلــك

تشــر األبحــاث إىل أّن مــدى تأثــر مجموعــة النظــراء   

)األقــران( عــى القيــام بســلوكيّات خطــرة قــد يكــون كبرًا 

بحيــث يتجــاوز تأثــر الوالديــن أو تأثــر العوامــل األخــرى. 

عــى ســبيل املثــال، تبــنّي أّن مجموعــة األقــران تلعــب دوًرا 

ــة  مهمــا للغايــة يف اســتهاك الكحــول. وبالتــايل، فــإّن كّميّ

ووتــرة تعاطــي الكحــول تميــل إىل أن تكــون متماثلــة بــني 

  .)Mercken., al et, 2012( ــة ــاء املجموع أعض

مــن الواضــح أّن هنــاك تأثــرًا متبــاَداًل بــني الفــرد   

واملجموعــة. مــن ناحيــة، ســينضّم املراهقــون الذيــن لديهــم 

ميــل إىل البحــث عــن اإلثــارة واالندفــاع مــع املراهقــني ذوي 

ــلوكيّات  ــراط يف س ــابهة، واالنخ ــخصيّة املتش ــارص الش العن

ــن  ــارة )Romer & Hennessy, 2007(. م ــعى إىل اإلث تس

ــارك  ــي يش ــة الت ــطة الرتفيهيّ ــر األنش ــرى، تؤثّ ــة أخ ناحي

ــل  ــات داخ ــى العاق ــرة ع ــة النظ ــاء املجموع ــا أعض فيه

املجموعــة، والتكيـّـف النفــيّس ألعضائهــا ونتائجهــا التنمويـّـة 

.   )Dishion & Tipsord, 2011(

إّن وجــود أو عــدم وجــود أصدقــاء مــن املمكــن أن يكــون   

ــباب  ــر الش ــّي. يُظه ــف االجتماع ــًما يف التكيّ ــًا حاس عام

ــرب  ــدرة أك ــاء ق ــن األصدق ــر م ــدد كب ــم ع ــن لديه الذي

عــى التكيّــف وقــدرة اجتماعيّــة أكــرب مــن الشــباب 

الذيــن يملكــون عــدًدا قليــًا مــن األصدقــاء. باإلضافــة إىل 

ذلــك، فــإّن املراهقــني الذيــن يملكــون أعــداًدا كبــرة مــن 

ــذات  ــرتام ال ــن اح ــى م ــتويات أع ــرون مس ــاء يُظِه األصدق

 Litwack Aikins & Cillessen,( والرضــا عــن الحيــاة

ــن  ــون الذي ــّور املراهق ــرى، يط ــة أخ ــن ناحي 2012(  م

ــني  ــل التدخ ــرة، مث ــلوكيّات خط ــدة س ــعرون بالوح يش

 Laursen & Hartl,(. والــرشب، االنحــراف والبلطجــة  

 )2013

ــض أّن  ــد البع ــع: يعتق ــق باملجتم ــرى تتعّل ــل أخ عوام   _5

ــات  ــز يف مجموع ــبيبة يرتّك ــاء الش ــني األوالد وأبن ــف ب العن

ســّكانيّة فرعيّــة تتميّــز بالعجــز والشــّح االقتصــادّي 

ــي  ــتواهم العلم ــاٍل مس ــي، وبأه ــايفّ املتدنّ ــتوى الثق واملس

مرتفعــة  بينهــم  البطالــة  ومعــّدالت  نســبيًّا،  متــدنٍّ 

)دغانــي ودغانــي, 1990 ; شــوهم وآخــرون, 2004(. 

ــة  ــة اجتماعيّ ــن خلفيّ ــّاب م ــرة، وط ــيّة فق ــة مدرس وبيئ

 .)Benbenishty & Astor. 2005   ــة ــة منخفض واقتصاديّ

ــة  ــة واملجتمعيّ ــة األرسيّ ــه عــى تأثــر الخلفيّ ــدّل هــذا كّل ي

ــة.  ــري يف املدرس ــا يج ــى م ع

ــإّن ظاهــرة  ــاع، ف ــاء االجتم ــاء الجريمــة وعلم ــا لعلم ووفًق  

ا كبيًرا من 
ً

أّن هناك قلق العربّي  التعليم  ًرا في جهاز 
ّ

جريت مؤخ
ُ
أ تبّين في دراسة 

أّن  وبّينت  كما  المدارس.  في  الشبكّي  العنف  ظاهرة  تجاه  المدارس  مي 
ّ

معل ِقبل 

ا في مواجهة  المعلمين يتصّورون أّن للمدرسة ولجهاز التعليم مسؤولّية كبيرة جًدّ

ظاهرة العنف الشبكّي في المدارس، وإلى ضرورة إدراج موضوع التنّمر الشبكّي في 

منهاج التربية االجتماعّية في المدرسة.
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ــا كجــزء مــن الهيــكل االجتماعــّي،  العنــف مشــتّتة تفاضليًّ

االقتصاديّــة  املســاواة  عــدم  مثــل  بعنــارص  ـر  وتتأثّـَ

  .)Webster and Kingston, 2014; Dunaway et al, 2000(

ال شــكَّ أن للتماســك والتعاضــد املجتمعــّي أثــرا عــى   

ــة، وتبًعــا لذلــك عــى الســلوكيّات لــدى  الحصانــة املجتمعيّ

أفــراد املجتمــع، بمــا يف ذلــك ســلوكيّات الطلبــة يف املــدارس 

ــا.  وخارجه

العوامــل املتعّلقــة باملنــاخ الفيزيائــّي املــدريّس: نظريّــة    _6

ــى  ــد ع ــورة« )Broken Windows(. وتعتم ــذ املكس »النواف

ــة )الفيزيائيّــة(  االّدعــاء والحّجــة القائلــة بــأّن البيئــة املاّديّ

ــة،  ــة املهمل ــة االجتماعيّ ــة إىل البيئ ــبة، إضاف ــر املناس غ

ــيّة  ــي األساس ــد املعان ــة. أح ــلوكيّات املنحرف ــّجع الس تش

ــه  ــو أنّ ــة )Ecological theory( ه ــر البيئيّ ــة النظ لوجه

يمكــن الحــّد مــن العنــف مــن خــال التأثــر عــى الجانــب 

البيئــّي مــن خــال تصميمــه بحيــث يــؤّدي هــذا التصميــم 

 Bronfenbrenner,( ــف ــّدة العن ــف ح ــع أو تخفي إىل من

ــة  ــزات الّازم ــّي التجهي ــاخ الفيزيائ ــمل املن 1979(. يش

للعمليـّـة التعليميـّـة، صفــوف مريحــة وواســعة، واملســاحات 

ــخ... ــق إل ــن الحدائ ــعة م الواس

ارتفاع معّدالت السلوكيات العنيفة
في المدارس العربّية

تبــنّي يف الدراســات العرضيّــة والتــي أُجِريَــت يف بلــدان 

ــدود  ــرة للح ــرة عاب ــي ظاه ــف ه ــرة العن ــة، أّن ظاه مختلف

 Benbenishty, Astor, Zeira( ــة ــدود الجغرافيّ ــة والح الثقافيّ

ــتويات  ــون، إىل أّن مس ــر الباحث ــا يش Vinokur, 2002 &(. كم

العنــف يف إرسائيــل عاليــة نســبيًّا مقارنــة مــع دول أخــرى مــن 

ــذي  ــّي   ال ــر األمن ــو أّن التوتّ ــك ه ــرات لذل ــد التفس ــم. أح العال

ــا  تتّصــف بــه إرسائيــل جعــل الهاجــس األمنــّي ســلوًكا معياريًّ

 .)Pickett et al 2005( وأساًســا يف رصاع البقــاء

ــد  ــتاين, 2010( وج ــتني )ادلش ــه أدلش ــام ب ــث ق ــي بح فف

ــت  ــباب أصبح ــا الش ــّرض له ــي يتع ــل الت ــة يف إرسائي أّن الثقاف

عنيفــة، وذلــك نتيجــة ألمــور عديــدة ومــن بينهــا الوضــع األمنــّي   

ــرام  ــات اإلج ــر إىل دور منّظم ــا ويش ــة، كم ــدات اليوميّ والتهدي

ــّدة  ــاع ح ــي ارتف ــة ه ــاء. النتيج ــني األبري ــّرض للمواطن يف التع

ــوادث  ــادة ح ــّي( وزي ــدّي واللفظ ــمل األذى الجس ــف )ويش العن

ــات  ــاول املرشوب ــّدرات وتن ــي املخ ــاع يف تعاط ــرق، وارتف الط

ــِكرة.     امُلس

ــة  ــني األغلبيّ ــة ب ــة القائم ــل العاق ــا أاّل نتجاه ــا أيًض علين

واألقليّــة )عاقــة القــّوة والســيطرة( بمــا يتعّلــق بمكانــة األقليّــة 

العربيّــة الفلســطينيّة يف إرسائيــل. يف هــذا الســياق، تجــدر 

اإلشــارة إىل شــّح الدراســات املقارنــة املتعّلقــة بالســلوك العنيــف 

 Molcho,  للطلبــة عــى خلفيــة ثقافيـّـة أو قوميـّـة داخــل إرسائيــل

)al et, 2004(، وأثــر مثــل هــذه الدراســات إىل إضافــة عوامــل 

ــف. ــاد أخــرى للســلوك العني وأبع

ــع  ــف يف املجتم ــوب العن ــوظ يف منس ــاع امللح ــح االرتف أصب

العربّــي معروًفــا ومقلًقــا؛ إذ أصبحــت قضيـّـة العنــف والجريمــة 

ــّي  ــع العرب ــا املجتم ــي منه ــي يعان ــة الت ــا الرئيس ــن القضاي م

ــّك  ــدون ش ــه ب ــّي ل ــف املجتمع ــاة. العن ــي الحي ــع مناح يف جمي

أثــر وتأثــر عــى ارتفــاع الظاهــرة عــى مســتوى األرسة وكذلــك 

عــى مســتوى املؤّسســات الرتبويّــة، حيــث ال يمكــن فصــل هــذه 

املؤّسســات عــن املجتمــع.

إّن جــودة الرتبيــة والتعليــم متعّلقــة بعوامــل عديــدة، ومنهــا 

ــإذا كان  ــم؛ ف ــة والتعلي ــة الرتبي ــه عمليّ ــّم ب ــذي تت ــط ال املحي

هــذا املحيــط )الفضــاء( مشــبَعا بالتوتّــر والقلــق الناتجــني عــن 

ــات التــي  العنــف، انعكــس ذلــك عــى املدرســة وجميــع الفعاليّ

تقــوم بهــا هــذه املؤّسســة.  

ــوزارة،  ــتوى ال ــى مس ــة ع ــات الحديث ــع الدراس ــر جمي تش

ــاس  ــمية للقي ــلطة الرس ــا )الس ــميّة لرام ــات رس ــق معطي وف

والتقييــم يف الرتبيــة(، إىل عــدم الشــعور باألمــان يف املدرســة. مــن 

    أشارت معطيات دراسة في المجتمع العربي بأّن 35٪ من المشاركين بالبحث قد 

 مّرة 
ّ

األقل األّم( على  أو  )األب  ِقَبل األهل  الجسدّي عليهم من  االعتداء  مّروا بتجربة 

أّن تعامل  واحدة. كما وتشير دراسات عديدة حول العالقة بين األهل واألبناء، إلى 

قد  والصرامة  بالقسوة  أو  المفرط  والتساهل  بالتهاون  كان  سواء  األبناء  مع  األهل 

.
ً

ُينبئ إلى السلوك العنيف لدى هؤالء األبناء مستقبال
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ــة  ــة املرحل ــن طلب ــار 35% م ــنة 2019: أش ــات لس ــذه املعطي ه

اإلعداديّــة يف املــدارس العربيّــة إىل وجــود مجموعــات عنيفــة مــن 

الطلبــة الذيــن يقومــون بمضايقــة الطلبــة اآلخريــن وبالتعــّرض 

ــيتهم  ــن خش ــة ع ــن الطلب ــَرب 9% م ــا وأع ــم. كم ــم وإيذائه له

ــة  ــك بســبب وجــود طلب ــا مــن الذهــاب إىل املدرســة، وذل أحيانً

ــن  ــا, 2019(. وم ــم )را«م ــف ضده ــتخدمون العن ــن يس آخري

ــارشة  ــر مب ــارشة وغ ــة مب ــا عاق ــي له ــة والت ــات املقلق املعطي

ــة  ــل مرتبط ــة بعوام ــات املتعّلق ــك املعطي ــف تل ــلوك العني بالس

ــة، نجدهــا يف الدراســة الواســعة  ــة النفســيّة واالجتماعيّ بالرفاهي

ــل  ــش- هرئي ــاؤه )في ــل وزم ــش هارئي ــا في ــام به ــي ق الت

ــاركا  ــملت 2994 مش ــي ش ــام 2014، والت ــرون, 2014( ع وآخ

ــة.  ــدارس العربيّ ــة يف امل ــة املختلف ــل التعليميّ ــة املراح ــن طلب م

ــل  ــّدة عوام ــا، ع ــج إليه ــارت النتائ ــي أش ــور الت ــن األم م

ــى  ــا ع ــاد تأثره ــر بأبع ــا والتفك ــوف عنده ــتوجب الوق تس

شــعور الطلبــة وانعكاســات هــذا الشــعور عــى الســلوك. مثــًا، 

فيمــا يتعّلــق بصعوبــة الحديــث مــع األهــل حــول قضايــا تقلــق 

األبنــاء، أشــارت النتائــج إىل أّن 26% مــن األبنــاء يصعــب عليهــم 

ــم.  ــم وتضايقه ــور تقلقه ــن أم ــل ع ــع األه ــّدث م التح

كمــا وأشــارت النتائــج إىل أّن 32.7% مــن الطلبــة يشــعرون 

ــعورهم  ــى ش ــرّبوا ع ــة ع ــن الطلب ــط 21.1% م ــدة، وفق بالوح

ــق  ــق املعطــى اآلخــر املقل ــاط واالنتمــاء االجتماعــي. يتعّل باالرتب

ــّمى  ــا يس ــراغ )م ــات الف ــاء أوق ــة قض ــاص بكيفيّ ــكل خ بش

أشــارت  حيــث  اجتماعيّــة(،  فعاليــات  يف  الوقــت  بقضــاء 

ــّي، إىل أّن  ــودّي والعرب ــني اليه ــني املجتمع ــة ب ــات املقارن املعطي

30% مــن الطــّاب يف املجتمــع اليهــودّي رّصحــوا بأنّهــم يقومــون 

بنشــاطات اجتماعيــة )خــارج إطــار املدرســة(، بينمــا يف املجتمع 

العربــّي أشــارت املعطيــات إىل أّن 3.9% فقــط مــن الطلبــة الذيــن 

ــة  ــات اجتماعيّ يقضــون أوقاتهــم خــارج إطــار املدرســة بفعاليّ

)5.2% مــن البنــني مقارنــة بـــ 2.6% مــن البنــات. ص: 126(.  

لتبيــان أهميّــة هــذه الفعاليّــات والنشــاطات الامنهجيــة، تشــر 

النظريّــات الرتبويّــة إىل أّن الفعاليّــات االجتماعيّــة خــارج أســوار 

املدرســة تســاهم يف الحــّد مــن الســلوكيّات الســلبيّة للمراهقــني 

)Eccles & Barber, 1999(. تمنــح مثــل هــذه الفعاليّــات 

واألنشــطة غــر الرســميّة املراهقــني الفرصــة بتطويــر مهاراتهــم 

االجتماعيـّـة والفكريـّـة، كمــا وتعــّزز االنتمــاء الجماعــّي والشــعور 

 .) Eccles, Barber, Stone & Hunt, 2003( .باالعتــزاز والفخــر

 

مواجهة ظاهرة العنف 
ــة، ويف  ــّي عاّم ــع العرب ــف يف املجتم ــوب العن ــاع منس إّن ارتف

املؤّسســات الرتبويّــة والتعليميّــة عــى وجــه الخصــوص، يحتــاج 

ــة. ــة وعاجيّ إىل مشــاريع وبرامــج وقائيّ

ــار  ــن انتش ــوف م ــادة الخ ــرة زي ــرتة األخ ــس يف الف نلم

ــؤدِّ إىل  ــم ي ــذا ل ــبوق، إاّل أّن ه ــر مس ــكل غ ــف بش ــرة العن ظاه

الــرشوع بتحليــل األســباب والتــي أوصلــت الجهــاز الرتبــوّي إىل 

هــذا الوضــع )أي القفــز عــن العوامــل املختلفــة(، والذهــاب إىل 

محاولــة إعطــاء حلــول مســّكنة يف أحســن األحــوال، وإىل رضيبــة 

ــاع دون  ــه األوض ــت الي ــا آل ــؤولني عّم ــل املس ــن ِقبَ ــة م كاميّ

ــاءلة.  ــاب املس ــن ب ــؤوليّاتهم م ــل مس تحّم

ــا  ــع محيطه ــة م ــل املدرس ــم تواص ــن فه ــة يمك ــن ناحي م

وتأثّرهــا مّمــا يحــدث بالحيـّـز العــاّم، إذا ال يمكــن فصلهــا عــن 

محيطهــا، ولكــن مــن جهــة ثانيــة تعتــرَب املؤّسســات الرتبويّــة 

هــي آخــر معاقــل املجتمــع بعــد انهيــار األرسة النواتيــة، ولــذا 

ــا  ــتقاليّتها وإزاحته ــى اس ــة ع ــن، املحافظ ــأّي ثم ــا، وب علين

عــن أّي مظهــر اجتماعــّي ســلبّي، وذلــك ال يتوّفــر إاّل إذا أدركنــا 

خطــورة الســماح باالنفــات الرتاكمــّي الــذي قــد نعتــاد عليــه 

ــه إذا ســقطت املّؤّسســات  ــا أن نــدرك بأنّ ــة. علين مــع التكراريّ

تــه.   ــة ســقط جيــل بأكَملــه وســقط معــه املجتمــع بُرمَّ الرتبويّ

ــكال  ــة أش ــة األوىل ملواجه ــن الدرج ــي م ــربّر أخاق ــك م هنال

العنــف يف جميــع مجــاالت الحيــاة، وال ســيّما يف اإلطــار املشــاِرك 

ــس للتنشــئة االجتماعيّــة، وهــو اإلطــار الرتبــوّي. فوجــود  واملؤسِّ

التكّيف  في  حاسًما   
ً

عامال يكون  أن  الممكن  من  أصدقاء  وجود  عدم  أو  وجود  إّن 

على  أكبر  قدرة  األصدقاء  من  كبير  عدد  لديهم  الذين  الشباب  ُيظهر  االجتماعّي. 

 من األصدقاء. 
ً

التكّيف وقدرة اجتماعّية أكبر من الشباب الذين يملكون عدًدا قليال

باإلضافة إلى ذلك، فإّن المراهقين الذين يملكون أعداًدا كبيرة من األصدقاء ُيظِهرون 

مستويات أعلى من احترام الذات.
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ــة  ــل الطلب ــث تحصي ــن حي ــل، م ــع وفاع ــوّي ناج ــاز ترب جه

ــة كفيلــة بنمّوهــم وتنشــئتهم  ــا وتزويدهــم بمجموعــة قيميّ علميًّ

ــع  ــل املجتم ــّي داخ ــْلم االجتماع ــان للس ــو الضم ــا، ه اجتماعيًّ

ــة، 2010(. ــو عصب ــد )أب الواح

ــدريّس  ــف امل ــكلة العن ــأّن مش ــّوه، ب ــا أن نن ــدر بن ــا ويج كم

مشــكلة معّقــدة ومرّكبــة واليجــوز أن نَْعُزَوهــا إىل عامــل 

ــة ونفســيّة مقرتنــة  ــة مجموعــة عوامــل اجتماعيّ واحــد؛ بــل ثّم

ــي  ــذا ينبغ ــابًقا(. ل ــا س ــّم توضيحه ــا ت ــرة )كم ــذه الظاه به

ــة  ــا ومحاول ــث عنه ــاء بالحدي ــى االكتف ــا ع ــر دورن أالّ يقت

تفســرها، بــل ال بــّد أن نتخّطاهــا إىل دراســة عوامــل الخطــورة 

املنبئــة بالعنــف، وإنشــاء مراكــز متخّصصــة لدراســة العوامــل 

ــل  ــة للتدّخ ــرتاتيجيات فّعال ــع اس ــّم وض ــة، ث ــيّة للوقاي األساس

ــة  ــٍن ومدرســة فّعال ــق جــّو مــدريّس آِم العاجــّي، يف ســبيل خل

تقــوم بوظيفتهــا امَلنُوطــة بهــا، ويف النهايــة الوصــول إىل ُمرادنــا 

األشــمل: الســْلم املجتمعــّي القــادر عــى إتاحــة الفرصــة للتقــّدم 

ــة. ــة املجتمعيّ والتنمي

ــا  ــا ذكرن ــف، كم ــلوك العني ــرة الس ــة أو ظاه ــا أّن قضيّ بم

ووّضحنــا آنًفــا، مرّكبــة ومعّقــدة وعوامــل التنبــؤ بهــا متعــّددة، 

فــإّن أّي خّطــة وقائيـّـة أو عاجيـّـة يجــب أن تعتمــد عــى تحليــل 

ــة  ــال متابع ــن خ ــا وم ــكان. إاّل أنّن ــان وامل ــق الزم ــل وف العوام

ومراجعــة الخطــط الوقائيـّـة والعاجيـّـة التــي تعتمدهــا الجهــات 

ذات الشــأن مــن وزارات حكوميــة )األمــن الداخــيّ، وزارة 

املعــارف، وزارة الشــؤون والرفــاه االجتماعــّي ووزارة االقتصــاد(، 

وكذلــك الحكــم املحــّيّ وأقســامه املختلفــة )قســم املعارف، قســم 

ــط  ــي خط ــة(، ه ــط والصّح ــم التخطي ــّي وقس ــاه االجتماع الرف

تــكاد ال تُذكــر. وإن ُوجــدت، فهــي غالبـًـا خطــط عشــوائيّة وغــر 

جديّــة يف تعاملهــا مــع العنــف املجتمعــّي بــكّل مناحيــه. أّمــا يف 

ــق بمــا تقــوم بــه وزارة املعــارف، والتــي يقــع ضمــن  مــا يتعّل

مســؤوليّاتها مــا يحــدث يف جهــاز الرتبيــة والتعليــم، فــإّن عملهــا 

ــا  ــك مــن خــال م ــم، وذل ــاس والتقيي ــا عــى القي يقتــر غالبً

ــا  ــرة بأبعاده ــّدة الظاه ــد ح ــنويًّا لتحدي ــا« س ــه »رام ــوم ب تق

املختلفــة، دون محاولــة القيــام بخطــوات أخــرى نحــو الوقائيّــة 

ــرة.  ــة املتوّف ــاء عــى املعطيــات الكّمي والعــاج، بن

كمــا ونلحــظ عــى مســتوى املجتمــع بشــكل عــاّم، وكذلــك 

ــة  ــة األمنيّ املــدارس، بــأّن الــوزارات ذات الشــأن تتبنّــى النظريّ

ــوارع  ــرات يف الش ــب الكام ــال نص ــن خ ــة م ــة باملراقب املتمثّل

ــض  ــة يف بع ــت رضوريّ ــور، وإْن كان ــذه األم ــات. ه واملؤّسس

ــع  ــل م ــى يف التعام ــة املث ــت الطريق ــا ليس ــن، إاّل أنّه األماك

ــة  ــات )الرتبويّ ــع واملؤّسس ــاّم يف املجتم ــام الع ــال بالنظ اإلخ

ــات  ــاك فّعاليّ ــا وهن ــط. كم ــة فق ــة أمني ــذات( برؤي ــا بال منه

ا تقــوم بهــا طواقــم املــدارس، إاّل أّن هــذه  محــّددة جــدًّ

ــة  ــا، وال تعتمــد عــى رؤيــة علميّ ــات غــر كافيــة مطلًق الفعاليّ

ــة.  ــة أو عاجي وقائي

ــق  ــك وف ــج، وذل ــاريع والربام ــض املش ــا بع ــأذكر هن س

ــى  ــاء ع ــات بن ــاث ودراس ــة بأبح ــة مدعوم ــات علميّ توّجه

ــرح  ــة. تط ــرد والجماع ــتوى الف ــى مس ــات ورؤى ع توّجه

ــن  ــّد م ــاهم يف الح ــا تس ــاّم طرًق ــكل ع ــات بش ــذه التوّجه ه

ــدريّس  ــع امل ــاّم واملجتم ــع الع ــتوى املجتم ــى مس ــرة ع الظاه

بشــكل خــاّص، وهــي تعتمــد يف أساســها عــى دراســة 

وتحليــل عوامــل الخطــورة املنبئــة بالعنــف )مشــاريع وبرامــج 

وقائيـّـة( وتحليــل عوامــل الســلوك العنيــف )مشــاريع وبرامــج 

ــا  ــع يف منطلقاته ــوض والتوّس ــك دون الخ ــة(. كّل ذل عاجيّ

ــة:  ــا العلميّ ومرجعيّته

1_ نهج الوقاية االجتماعّية

(The prevention approach Social)

 الفرضيّــات األساســيّة: العنــف، الجريمــة واإلدمــان مــا هــي 

ــب عــى الظاهــرة، يجــب البحــث عــن جــذور  إاّل عــوارض للتغّل

ــدل  ــر الع ــدم توّف ــكلة ع ــذور املش ــة. وج ــاكل االجتماعي املش

ــي. االجتماع

إلى وجود مجموعات  العربّية  المدارس  المرحلة اإلعدادّية في  أشار 35٪ من طلبة 

لهم  وبالتعّرض  اآلخرين  الطلبة  بمضايقة  يقومون  الذين  الطلبة  من  عنيفة 

ا من الذهاب إلى المدرسة، 
ً
وإيذائهم. كما وأعَرب 9٪ من الطلبة عن خشيتهم أحيان

وذلك بسبب وجود طلبة آخرين يستخدمون العنف ضدهم.
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مثال:

2_ نهج الوقاية الظرفّية

(The Situational Prevention Approach)

ــة  ــف والجريم ــلوك العن ــز س ــيّة: يرتك ــات األساس الفرضيّ

ــخص  ــا الش ــلك به ــف يس ــاك مواق ــّددة. وهن ــق مح يف مناط

املعيــارّي بســلوك غــر معيــارّي. وتغــّرات يف البيئــة الفيزيائيّــة 

ــلوك. ــى الس ــارش ع ــع واملب ــر الرسي ــه األث ــون ل ــة( يك )املاديّ

ــدريّس  ــتوى امل ــى املس ــج ع ــذا النه ــق ه ــل وف ــب العم يتطل

التعامــل بالعــدل بــني الطلبــة، وترجمــة فعليّــة لتعريــف التعليم 

ــّد  ــى ح ــتغال أق ــب باس ــكّل طال ــة ل ــح الفرص ــه من ــى أنّ ع

ــدل  ــن الع ــّد م ــى ح ــر أق ــا توف ــة. علين ــدرات الذهنيّ ــن الق م

ــا.  ــا وأرسيًّ ــتضعفني بيئيًّ ــة املس ــض الطلب ــّي وتعوي االجتماع

3_ نهج تعزيز المناعة المجتمعّية (على مستوى الفرد والجماعة)

(The approach to social resilience)

فرضيــات أساســيّة: هنــاك عوامــل حصانــة تتعّلــق بصفــات 

الفــرد ومجموعــة األقــران واملدرســة واملجتمــع.

ــع  ــة يف جمي ــل الحصان ــة عوام ــى تقوي ــل ع ــب العم يج

ــاركة  ــة: املش ــل الحصان ــن عوام ــرد، وم ــاة للف ــي الحي مناح

املجتمعيــة والتطــّوع. وأّمــا عــى مســتوى املدرســة، فيجــب منــح 

ــزام  ــاء وااللت ــعور باالنتم ــى الش ــاد ع ــة باالعتم ــة للطلب الحصان

ــة يف  ــة للطلب ــاركة الفعليّ ــال املش ــن خ ــدريّس م ــام امل بالنظ

ــة  ــي الرتبي ــا وتعن ــيّة. كم ــني املدرس ــة والقوان ــد األنظم تحدي

ــة  ــادرات املختلفــة واملشــاركة املجتمعيّ ــاء مــن خــال املب لانتم

ــم.  ــاء لديه ــّوع والعط ــة التط ــز قيم لتعزي

4_ نهج الوقاية التنموّي

(Prevention in a developmental approach)

بالــذات  الوقائــّي  العمــل  فرضيّــات أساســيّة: توجيــه 

ــابقة  ــة س ــود تجرب ــدم وج ــرد، لع ــاة الف ــنوات األوىل لحي للس

بالســلوك العنيــف أو الســلوكيّات الخطــرة األخــرة.

مثال بحثي: كّلما استثمرنا املوارد يف جيل مبّكرا أكثر، فإّن نسبة 

التكاليف يف الوقاية والعاج ستكون أقّل 

ــتثمار  ــي االس ــذا يعن ــّي، ه ــوّي والتعليم ــتوى الرتب ــى املس ع

ــن  ــك م ــة، وذل ــة االبتدائيّ ــرة ويف املرحل ــة املبّك ــل الطفول بجي

خــال توفــر مربِّيــات بجــودة عاليــة، واالســتثمار املــاّدّي بهــذه 

ــال.  األجي

5_ نهج وقاية يستند على المجتمع

(Community-based approach)

ــة«  ــات »طبيعيّ ــات آلي ــك املجتمع ــية: تمل ــات األساس الفرضي

ــام  ــى النظ ــة ع ــى املحافظ ــدرة ع ــا( يف الق ــد وأعراف )تقالي

ــي  ــة وتعاط ــف والجريم ــر العن ــن ظواه ــّد م ــّي، والح االجتماع

ــا  ــايل دوًرا مركزيًّ ــإّن لأله ــك ف ــا. لذل ــة منه ــّدرات والوقاي املخ

يف مشــاريع وبرامــج الوقايــة، فهــم َمــن يحــّدد الحاجــة، 

ــول. ــرح الحل ــن ط ــاركتهم يمك وبمش

 ،)Social capital( الحديــث هنــا عــن رأس املــال االجتماعــّي

وهــو إجمــايلّ املــوارد غــر املاّديـّـة لــدى أعضــاء املجتمــع والذيــن 

تربطهــم شــبكة وقنــوات اجتماعيـّـة مشــرتكة.

إّن مشــاركة لجــان األهــايل، وخصوصــا اللجــان األهليـّـة، أمــر 

ا، وذلــك لصلتهــم املبــارشة مــع جميــع األهــايل، ومع  رضورّي جــدًّ

الســلطة املحليّــة، والتــي أيًضــا عليهــا أن تكــون رشيــًكا فاعــًا، 

ليــس فقــط يف تقديــم الدعــم املــادّي للنشــاطات املختلفــة، إنّمــا 

أيًضــا يف طــرح وتفعيــل مشــاريع وبرامــج بيداغوغيـّـة. 

تلخيص
يشــهد جهــاز الرتبيــة والتعليــم يف إرسائيــل ارتفاًعــا ملحوًظــا 

ــل  ــع مراح ــّاب يف جمي ــل الط ــن ِقبّ ــة م ــلوكيّات العنيف يف الس

ــف  ــا للعن ــس إاّل انعاكًس ــدريّس لي ــف امل ــذا العن ــم. ه التعلي

ــاّم. ــكل ع ــّي بش املجتمع

ــاءة  ــن اإلس ــلوكيّات تتضّم ــدريّس س ــف امل ــد بالعن ونقص
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ــكام  ــتعمال ال ــك باس ــخاص، وذل ــديّة ألش ــة أو الجس اللفظيّ

البــذيء أو التهديــد أو األســلحة بأنواعهــا، أو مــن خــال 

التواصــل عــرب الشــبكة العنكبوتيـّـة. وممكــن أن يمــاَرس العنــف 

ــا. ــكات أو رسقته ــب ممتل ــدريّس بتخري امل

ــة  ــة العنــف املجتمعــّي، بمــا يف ذلــك املــدريّس، قضيّ إّن قضيّ

معّقــدة ومرّكبــة ولهــا مســبّبات وعوامــل اجتماعيّــة، اقتصاديّــة، 

ــة  ــل منبئ ــّدة عوام ــاك ع ــإّن هن ــه، ف ــيّة. وعلي ــيّة ونفس سياس

ــيّة،  ــة واملدرس ــيّة واألرسيّ ــل النفس ــدريّس؛ كالعوام ــف امل للعن

ــة. ــق باملجتمــع والبيئ وعوامــل مرتبطــة باألقــران وأخــرى تتعّل

تشــر دراســات عديــدة إىل أّن مســتويات العنــف يف إرسائيــل 

ــض  ــزو البع ــم، ويع ــرى يف العال ــع دول أخ ــة م ــة مقارن عالي

ــط  ــا يف الوس ــة. وأّم ــّي يف الدول ــر األمن ــود التوتّ ــك إىل وج ذل

العربــّي يف إرسائيــل فاالرتفــاع ملحــوظ يف منســوب العنــف فيــه، 

لدرجــة أنـّـه أصبــح يســبّب قلًقــا، وغــدا مــن القضايــا الرئيســة 

التــي يعانــي منهــا املجتمــع يف جميــع مناحــي الحيــاة، ومنهــا 

ــة تتصدّرهــا املدرســة. وتجــدر اإلشــارة هنــا  املؤّسســات الرتبويّ

ــق  ــا يتعّل ا فيم ــدًّ ــحيحة ج ــف ش ــول العن ــات ح إىل أن الدراس

ــة. ــة أو قوميّ ــة ثقافيّ ــى خلفيّ ــّاب ع بط

وفــق معطيــات رســميّة نرشتهــا »رامــا« هنــاك نســبة كبــرة 

مــن الطــّاب يف الوســط العربــّي يعانــون مــن ممارســة العنــف 

ــل طــّاب آخريــن. ويف دراســة واســعة شــملت  ضّدهــم مــن ِقبَ

ــة يف الوســط  ــع املراحــل التعليميّ ــة كبــرة مــن طــاب جمي عيّن

ــة،  ــعور الطلب ــى ش ــر ع ــل تؤثّ ــّدة عوام ــر إىل ع ــّي، أُش العرب

ــة  ــل صعوب ــلوكهم، مث ــف يف س ــتويات العن ــى مس ــايل ع وبالت

الحــوار بــني الطالــب واألهــل يف أمــور تخــّص الطالــب، وتدنّــي 

ــارج  ــة خ ــاطات اجتماعيّ ــون نش ــن يمارس ــّاب الذي ــبة الط نس

إطــار املدرســة مقارنــة بنظرائهــم يف الوســط اليهــودّي. تســاهم 

ــع  ــف يف املجتم ــاع العن ــا يف ارتف ــور غره ــور وأم ــذه األم ه

ــّي. العرب

ــة، ويف  ــّي عاّم ــع العرب ــف يف املجتم ــبة العن ــاع نس إّن ارتف

ــج  ــم يعاَل ــك، ل ــة لذل ــة كنتيج ــة والتعليميّ ــات الرتبويّ املؤّسس

مــن ِقبَــل الــوزارات الحكوميّــة والحكــم املحــيّ كمــا يجــب، بــل 

ــوات  ــام بخط ــم دون القي ــاس والتقيي ــى القي ــا ع ــر غالبً اقت

ــاح، إىل  ــاج وبإلح ــة تحت ــذه القضيّ ــن ه ــة. لك ــة أو عاجيّ وقائيّ

مشــاريع وقائيـّـة وعاجيـّـة شــاملة، تعتمــد عــى تحليــل العوامــل 

ــكان. ــان وامل ــق الزم ــبّبة وف املس

ــات  ــق توّجه ــت وف ــة، بُِنيَ ــج مقرتَح ــاريع وبرام ــك مش هنال

ــا تســاهم يف  ــة مدعومــة بأبحــاث ودراســات، تطــرح طرًق علميّ

ــة  ــة واملدرس ــع عاّم ــتوى املجتم ــى مس ــرة ع ــن الظاه ــّد م الح

ــا: ــوص، منه ــه الخص ــى وج ع

العــدل  الوقايــة االجتماعيّــة ويهــدف إىل توفــر  نهــج 

االجتماعــّي، ونهــج الوقايــة الظرفيـّـة املبنــّي عــى تطبيــق العــدل 

ــب  ــب بحس ــكّل طال ــرص ل ــر الف ــّاب وتوف ــع الط ــني جمي ب

ــة  ــة املجتمعيّ ــد املناع ــج تحدي ــك نه ــه، وكذل ــه وظروف قدرات

وأساســه تعزيــز املشــاركة والشــعور باالنتمــاء، ونهــج الوقايــة 

ــج  ــاك نه ــة، وهن ــل الطفول ــتثمار بجي ــو إىل االس ــوّي ويرن التنم

ــلطة  ــايل والس ــاركة األه ــه مش ــع وهدف ــتند إىل املجتم ــة يس وقاي

ــة.      ــج تربويّ ــل برام ــرح وتفعي ــة يف ط املحليّ

نلمس في الفترة األخيرة زيادة الخوف من انتشار ظاهرة العنف بشكل غير مسبوق، 

 أّن هذا لم يؤدِّ إلى الشروع بتحليل األسباب والتي أوصلت الجهاز التربوّي إلى هذا 
ّ

إال

نة 
ّ

الوضع )أي القفز عن العوامل المختلفة(، والذهاب إلى محاولة إعطاء حلول مسك

في أحسن األحوال.
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المحامي رضا جابر * 

العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل: 

السياقات االجتماعية والسياسية

1. المقدمة
ــدة  ــات معق ــاث منظوم ــك لث ــة تفكي ــة، محاول ــذه املقال ه

تشــّكل كل واحــدة منهــا رافــًدا مركزيـًـا يف فهــم وتفســر االنفجار 

الــذي حــدث يف الســنوات األخــرة مــن حالــة العنــف والجريمــة 

ــة إلدراك  ــا محاول ــل. إنه ــطيني يف إرسائي ــع الفلس ــل املجتم داخ

ــة االُوىل  ــار. املنظوم ــذا االنفج ــد ه ــي تول ــة الت ــرشوط الخلفي ال

ــة  ــة االجتماعي ــميه الحامل ــا أس ــة؛ وم ــة االجتماعي ــي املنظوم ه

ــرزت  ــي أف ــطيني الت ــع الفلس ــة للمجتم ــة الخاص واالقتصادي

ــي.  ــيج االجتماع ــل يف النس ــن التوغ ــا م ــرة، ومّكنته ــذه الظاه ه

الثانيــة هــي املنظومــة النظاميــة للدولــة ومؤسســاتها املختلفــة، 

وخصوصــاً مؤسســات فــرض النظــام والقانــون. والثالثــة هــي 

املنظومــة املتعلقــة بالفــرد الفلســطيني وعاقتــه بذاتــه ومحيطــه 

ــات  ــى النظري ــات ع ــذه املنظوم ــل ه ــأعتمد يف تحلي ــب. س القري

املركزيــة يف علــم اإلجــرام والعلــوم االجتماعيــة، وســأُركز 

ــار  ــر عــى األخــرة بتشــعباتها املختلفــة، آخــذاً بعــني االعتب أكث

ــة.  ــام الدول ــم بنظ ــراده وعاقته ــع وأف ــة املجتم خصوصي

نعتمــد يف هــذه املقالــة عــى أســلوب فهــم وتحليــل التداخــل 

والتفاعــل املســتمر بــني هــذه املنظومــات الثــاث أعــاه 

والنظريــات التــي تفرسهــا.  لقــد اعتدنــا محاولــة فهــم الظاهرة، 

كل ظاهــرة، بانتقــاء ســبب أو أســباب محــددة، ومحاولــة فهمهــا 

ــل  ــل والتفاع ــم التداخ ــال فه ــن خ ــس م ــا، ولي ــن داخله م

بينهــا.1 فمثــاً، هنــاك تحليــل يحــاول فهــم الظاهــرة مــن مدخل 

ــف  ــرى أن تجفي ــرى، وي ــببات األخ ــن املس ــزل ع ــر بمع الفق

العنــف يأتــي عــن طريــق التعامــل مــع الفقــر وحــده. وهنــاك 

أيضــا ميــل لتبنــي نظريــة واحــدة تفــرس الجنــوح والجريمــة، 

ــي دون  ــاء االجتماع ــة البن ــيكية أو نظري ــة الكاس ــل النظري مث * مدير مركز أمان – املركز العربي للمجتمع اآلمن
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سأتطرق  والعنف،  اإلجرام  تفسير  حاولت  التي  والمدارس  النظريات  هي  كثيرة 

باقتضاب إلى ثالٍث منها كإطار لفهم الظاهرة، وأيضا لتتبع المحور الزمني الممتد 

سوف  الذي  اإلجرام  في  االنجراف  ذروة  إلى  الفرد  وصول  وحتى  الطفولة  منذ 

بين  الدمج  ذلك  لتفسير  سأحاول  بالفرد.  المتعلق  الفصل  في  شرحه  في  سهب 
ُ
أ

المدرسة  الكالسيكية،  المدرسة  واإلجرام:  االجتماع  علم  في  الثالث  المدارس  هذه 

الوضعية، والمدرسة االجتماعية.

محاولــة لفهــم مرّكــب أكثــر لــكل النظريــات واملســبِّبات وفهمهــا 

مجتمعــة، األمــر الــذي يُعطــي تفســراً أكثــر تماســكاً وماءمــة 

ــة هــي  لظــروف املجتمــع الفلســطيني. لذلــك، فــإن هــذه املقال

محاولــة لفهــم الظاهــرة، ثــم اقــرتاح معالجتهــا بتبنــي نظريــة 

التفاعــل بــني األســباب والظــروف، وأيضــا تبنــي فهــم للظاهــرة 

ــرد  ــني الف ــط ب ــة ترب ــات املختلف ــني النظري ــة ب بواســطة العاق

ــة،  ــى االجتماعي ــني البن ــارشة وب ــه املب ــه وبيئت ــه، ظروف وتكوين

ــة للمجتمــع الفلســطيني بشــكل خــاص،  السياســية واالقتصادي
ــة بشــكل عــام.2 ــاتها املختلف ــة ومؤسس ــى الدول وبن

نحــاول يف هــذه املقالــة أن نعطــي إطــارا تفســرياً لظاهــرة 

ــا،  ــدد له ــوع مح ــس لن ــام، ولي ــكلها الع ــة بش ــف والجريم العن

فالجريمــة لهــا تصنيفــات: الجريمــة بالصدفــة، الجريمــة 

بالعــادة، الجريمــة املنظمــة، والجريمــة بالعاطفــة أو االنفعاليــة، 

ــرأة،  ــد امل ــة ض ــاك الجريم ــون، وهن ــوالدة والجن ــة بال الجريم

والجريمــة الجنســية.3 وللعنــف تصنيفــات ســوف نتطــرق، مــن 

ــة  ــا وإمكاني ــا ولدوافعه ــات بعضه ــة، لتجلي ــذه املقال ــال ه خ

ــادة،  ــة بالع ــاً الجريم ــر، وخصوص ــوع إىل آخ ــن ن ــا م تطوره

ــة.   ــة املنظم والجريم

2. إطار نظري مقتضب: عنف، جريمة، 
وجريمة منظمة

يعــرف العنــف بشــكل عــام عــى أنــه ســلوك عدوانــي موجــه 

نحــو إحــداث أذى لآلخريــن أو إلحــاق الــرر بهــم، ســواء أكان 

ــد،  ــّب، والتهدي ــمل الس ــا أم يش ــا أم بدنيً ــرر معنويً ــذا ال ه

والــرب، والتعذيــب، وغــر ذلــك.4 أمــا الجريمــة، فهــي ســلوك 

ــذا  ــدرج ه ــاً. يت ــاً عنيف ــاً طابع ــذ أحيان ــون، يأخ ــف القان يخال

الســلوك بالخطــورة والعقوبــة القانونيــة عليه. أكثــر املصطلحات 

املتعلقــة بالجريمــة همــا: الجريمــة العنيفــة والجريمــة املنظمــة. 

أمــا الجريمــة العنيفــة فهــي التــي تتخــذ طابعــاً عنيفــاً وتشــمل 

القتــل، االعتــداء البدنــي، االغتصــاب، الرسقــة واالبتــزاز باإلكــراه. 

ــي  ــم الت ــى الجرائ ــق ع ــة، فيطل ــة املنظم ــح الجريم ــا مصطل أم

ــرشوع  ــة م ــد بمثاب ــي تع ــاً، فه ــاً دقيق ــاً تنظيمي ــذ طابع تأخ

تنظيمــي إجرامــي قائــم عــى أشــخاص متّحديــن للقيــام 

ــة ومحــددة، ســواء  ــة مــن أجــل أهــداف معين بأنشــطة إجرامي

أكانــت هــذه األهــداف أهدافــا سياســية، أو أهدافــا اقتصاديــة، أو 

غرهــا. إن مركــز هــذه املقالــة هــو نوعــا هــذا اإلجــرام.

ــر  ــت تفس ــي حاول ــدارس الت ــات وامل ــي النظري ــرة ه كث

اإلجــرام والعنــف، ســأتطرق باقتضــاب إىل ثــاٍث منهــا كإطــار 

ــذ  ــد من ــي املمت ــور الزمن ــع املح ــا لتتب ــرة، وأيض ــم الظاه لفه

ــرام  ــراف يف اإلج ــرد إىل ذروة االنج ــول الف ــى وص ــة وحت الطفول

ــرد.  ــق بالف ــل املتعل ــه يف الفص ــهب يف رشح ــوف أُس ــذي س ال

ــاث  ــدارس الث ــذه امل ــني ه ــج ب ــك الدم ــر ذل ــأحاول لتفس س

ــة  ــيكية، املدرس ــة الكاس ــرام: املدرس ــاع واإلج ــم االجتم يف عل

ــة. ــة االجتماعي ــة، واملدرس الوضعي

ــوح يف  ــة للجن ــباب املركزي ــع األس ــة تض ــة الوضعي املدرس

ــرتض  ــي تف ــيس، وه ــدي أو النف ــه الجس ــرد؛ يف وضع ــم الف جس

ــأن التــرف الجانــح، وخصوصــاً املتواصــل والعنيــف، يأتــي  ب

بســبب خلــل عضــوي إمــا مولــود أو مكتســب- جينــي، جســدي، 

أو يف التكويــن النفــيس أو يف تكويــن الشــخصية- فهــو يخلــق لدى 

ــه  ــا أن ــة، إم ــذه النزع ــوح. ه ــو الجن ــبقا نح ــا مس ــرد نزوع الف

ــروف  ــباب وظ ــة ألس ــون عرض ــا، أو تك ــيطرة عليه ــن الس يمك

ــل  ــة الثق ــذه املدرس ــة له ــات العري ــع املقارب ــتفزها. تض تس

ــم  ــا يت ــادرا م ــرى، ون ــباب وأخ ــذه األس ــني ه ــل ب ــى التفاع ع

التطــرق إليهــا كســبب منفــرد للجريمــة. يف هــذه املقاربــة، يقــوم 

ــه،  ــر علي ــي تؤث ــباب الت ــي لألس ــه دون وع ــا بفعل ــرم غالب املج

ــاج  ــى الع ــة ع ــذه املدرس ــز ه ــا. ترك ــب عليه ــة التغل وامكاني

ــذي  ــردع ال ــاب وال ــن العق ــا ع ــرد عوض ــي للف ــيس أو الطب النف

ــايس  ــبب األس ــع الس ــي تض ــيكية، والت ــة الكالس ــز املدرس يمي

للجنــوح يف ذكاء الفــرد ووعيــه لذاتــه وامتاكــه القــدرة العقانيــة 

ــارة.  ــح والخس ــزان الرب ــب مي ــار حس ــّرة يف االختي واإلرادة الح
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تظهر استطالعات الرأي بأن موضوع الجريمة والعنف يتصدر اهتمامات المجتمع 

باألمان  الشعور  في  مضطردا  تضاؤال  أيضا  وتظهر  إسرائيل،  في  الفلسطيني 

للمواطنين في حيزهم الخاص والعام على حّد سواء. 

ــب  ــه يرغ ــي ألن ــل إجرام ــوم بعم ــار« أن يق ــرد »يخت ــه ف إن

ــاج  ــون الع ــا يك ــخصية، وهن ــه الش ــادة منفعت ــتفادة وزي باالس

بالتدخــل بصــورة ناجعــة يف اعتبــارات الفــرد وتقليــص جــدوى 

ــات  ــة إىل مقارب ــذه املدرس ــورت ه ــرد. تط ــي للف ــل اإلجرام الفع

ــي رد  ــادي يف تبن ــل االقتص ــى التحلي ــز ع ــيكية« ترك ــو كاس »ني

الفعــل االجتماعــي واملؤســيس للجريمــة، وتتبنــى سياســة هدفهــا 

التقليــل مــن الجريمــة بواســطة إنفــاذ القانــون وتطبيقــه، تقليــل 

ــة  ــا املدرس ــاب. أم ــردع والعق ــات، ال ــام بمخالف ــرص للقي الف

ــة مــن  االجتماعيــة فتضــع مركــز األســباب يف الظــروف القريب

ــر  ــة وتأث ــات االجتماعي ــات يف التفاع ــذه املقارب ــرى ه ــرد، ت الف

أشــخاص مركزيــني يف العائلــة، أو مجموعــة األصدقــاء القريبــني 

ــا يكــون الرتكيــز عــى  يف الحــّي كأســباب رئيســية للجنــوح. هن

ــا  ــل فيه ــي تحص ــرتة الت ــا الف ــباب ألنه ــة والش ــل الطفول جي

ــرد  ــى الف ــا يتبن ــة، وفيه ــة االجتماعي ــئة أو التهيئ ــات التنش عملي

ــايل  ــخصيته وبالت ــور ش ــا تتبل ــاة، وفيه ــه للحي ــم، وتصورات القي

ــى  ــز ع ــر يرك ــوراً آخ ــة تط ــذه املدرس ــهدت ه ــه. ش ترفات

ــز  ــة. ترك ــح أوكاراً للجريم ــي تصب ــة الت ــة والبيئي ــة املادي البيئ

هــذه املدرســة عــى التأهيــل، تأهيــل الجانحــني، وأيضــا تأهيــل 

ــرد.5  ــة للف ــة املحيط ــة والبيئ ــروف االجتماعي ــم الظ وترمي

3. خصوصية المجتمع الفلسطيني
نبــدأ يف هــذا الســياق بوضــع صــورة لعمــق حالــة الجريمــة 

والعنــف يف املجتمــع الفلســطيني، وبعدهــا نضــع املراحــل 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والتغــرات البنيويــة وعاقتهــا بازديــاد 

ــذه  ــا ه ــي تفرزه ــة الت ــم االجتماعي ــة. إن القي ــف والجريم العن

ــم  ــة قي ــع صياغ ــدة م ــة وطي ــا عاق ــة له ــرات االجتماعي التغ

ــى  ــول ع ــا للحص ــه له ــه وتقييم ــه وترفات ــرد وقرارات الف

ــتغل  ــني: االُوىل يس ــني حالت ــرق ب ــب أن نف ــا يج ــاه. وهن مبتغ

ــام بالفعــل  ــه للقي ــة ل ــة امُلمكن فيهــا الفــرد الظــروف االجتماعي

ــع  ــا وتدف ــروف ذاته ــا الظ ــز فيه ــة تححّف ــي، والثاني اإلجرام

ــال. ــذه األفع ــام به ــرد للقي الف

 إن األقليــة الفلســطينية يف إرسائيــل هــي جــزء مــن فضائهــا 

العربــي، والتحديــات التــي تمــر بهــا املجتمعــات العربيــة عامــة 

ــك فــإن  هــي ذاتهــا التــي يمــّر بهــا املجتمــع الفلســطيني، لذل

ــي  ــم العرب ــن العال ــركات ع ــم ب ــه د. حلي ــذي كتب ــف ال التوصي

ــة الفلســطينية يف إرسائيــل: وتحدياتــه مائــم لألقلي

 »وهــو مجتمــع شــديد التنــوع يف بنيتــه وانتماءاتــه، مرحــي 

ــه املــايض واملســتقبل والــرشق والغــرب يف آن  أو انتقــايل يتجاذب

ــأرسه،  ــم ب ــاح العال ــي تجت ــرات الت ــى التغ ــح ع ــد، منفت واح

فيبــدو متغــرا برسعــة مذهلــة، وهــو مغلــق ثابــت منكفــئ عــى 

جــذوره انكفــاء أصيــا، ســلفي تقليــدي يف منطلقاتــه ومســتقبي 
متجــدد علمانــي مســتحدث يف تطلعاتــه...«.6

ــها  ــي يعيش ــات الت ــة للتناقض ــة العام ــذه الحال ــذ ه تتخ

ــًة وحــّدة  ــة ككل خصوصي اإلنســان العربــي واملجتمعــات العربي

ــة  ــق حال ــي تخل ــل، وه ــطيني يف إرسائي ــع الفلس ــرب يف املجتم أك

من موقع جريمة قتل يف كفر ياسيف.
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ــي،  ــردي والجماع ــيس، الف ــاد النف ــط واإلجه ــن الضغ ــة م دائم

ــية  ــة رصاع وهامش ــة يف حال ــة قومي ــش كأقلي ــه  يعي ــك كون وذل

ــا.    ــدواً له ــل ع ــا، ب ــماً غريب ــا جس ــة تعتربه ــل دول ــة داخ دائم

مــّرت هــذه الخصوصيــة بمرحلتــني لهمــا إســقاطات مهمــة: 

املرحلــة االوىل هــي عمليــة بــرت مؤملــة لهــذا املجتمــع عــن شــعبه 

واســتقراره بصــورة قرسيــة عــى هامــش دولــة ومجتمــع آخــر 

قــوي ومعــاد لــه؛ بمعنــى أن كل التحــوالت التــي ســوف أُســهب 

ــة  ــات عربي ــدث يف مجتمع ــت وتح ــي حدث ــا والت ــا هن يف رشحه

ــة  ــياق النكب ــطيني يف س ــع الفلس ــت يف املجتم ــد حدث ــا، ق وغره

ــع االُم.  ــاري للمجتم ــايف والحض ــان الثق ــن الرشي ــاع ع واالنقط

ــر  ــة توت ــراده حال ــع وأف ــى املجتم ــة ع ــذه الحال ــت ه فرض

ــن. ــيس ُمزم ــاد نف وإجه

  املرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة ما بعــد أوســلو، وقــد رافقتها 

ــة األم،  ــة، يف الوعــي، مــن القضي ــة بــرت ناعمــة وغــر مرئي عملي

وقــد أحدثــت تحــوال يف عمــق انتمــاء هــذا املجتمــع وتماســكه. 

ــطينيني يف  ــة للفلس ــة العام ــت املخيل ــة، كان ــذه اللحظ ــى ه حت

إرسائيــل متماســكة إىل درجــة كبــرة ومرتبطــة بمــرشوع أكــرب 

ــة  ــاء الرشعي ــة إعط ــة بداي ــي لحظ ــة ه ــذه اللحظ ــم. إن ه منه

ــزام،  ــف االلت ــة وضع ــة الذاتي ــن املصلح ــث ع ــة والبح لانفرادي

ــم، بالضمــر الجماعــي.7   بمــا أســماه دوركهاي

ــاد  ــه أبع ــي، ول ــل وتراكم ــني متواص ــن الحدث ــر هذي إن تأث

عميقــة عــى شــعور الفــرد باالنتمــاء ملجتمعــه وشــعوره باملعنــى 

واألهميــة داخلــه. تتفــى الجريمــة والعنــف يف املجتمعــات التــي 
تآكلــت بوصلتهــا الجامعــة وتشــّظت هويتهــا.8

3.1 معطيات عامة عن عمق حالة العنف والجريمة 

في المجتمع الفلسطيني
ــت  ــنوات تح ــذ س ــل من ــطيني يف الداخ ــع الفلس ــن املجتم ي

ــا  ــرشات الضحاي ــد ع ــي تحص ــة الت ــف والجريم ــأة العن وط

ــل  ــني رج ــة ب ــل 1420 ضحي ــنة 2000 قت ــذ س ــنويا، فمن س

ــن  ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــاف إىل ه ــابة. يض ــاب وش ــرأة، ش وام

ــات،  ــدية واإلعاق ــات الجس ــاالت اإلصاب ــات ح ــل مئ ــا القت ضحاي

ــكات  ــى املمتل ــداءات ع ــار، االعت ــاق الن ــاالت إط ــا آالف ح وأيض

ــادي.  ــزاز امل ــد واالبت ــة، التهدي ــة والخاص العام

ــل يف  ــاالت القت ــات ح ــى معطي ــة ع ــرة خاطف ــر نظ تُظه

الســنوات األخــرة بأننــا أمــام حالــة مــن التزايــد املضطــرد مــن 

ســنة إىل أخــرى، وذلــك حســب الرصــد الــذي يقــوم بــه مركــز 

ــن: ــع اآلم ــي للمجتم ــز العرب أمان-املرك
 

 

سنة 2014 قتل 61 ضحية منهم  53 ذكور و 8 إناث.

سنة 2015 قتل 58 ضحية منهم  44 ذكور و 14 إناث.

سنة 2016 قتل 64 ضحية منهم  54 ذكور و 10 إناث.

سنة 2017 قتل 72  ضحية منهم 62 ذكور و 10 إناث.

سنة 2018 قتل 75 ضحية منهم  61  ذكور و 14 إناث.

سنة 2019 قتل 92 ضحية منهم  62 ذكور و 11 إناث.

إننــا نلحــظ أيضــا أن منطقــة املثلــث، واملــدن املختلطــة، هــي 

األكثــر عرضــة للجريمــة، ففقــد شــهدت يف العــام 2019 مقتــل 

ــة  ــة(، ومنطق ــمال )21 ضحي ــة الش ــل منطق ــة، مقاب 42 ضحي

ــذه  ــا(. ه ــدس )5 ضحاي ــة الق ــا( ومنطق ــوب )5 ضحاي الجن

ــد  ــتقرة يف التزاي ــث مس ــة املثل ــا يف منطق ــدد الضحاي ــبة لع النس

ــاً. ــنوضحها الحق ــباب س ألس

تظهــر اســتطاعات الــرأي بــأن موضــوع الجريمــة والعنــف 

ــر  ــل، وتظه ــطيني يف إرسائي ــع الفلس ــات املجتم ــدر اهتمام يتص

ــني يف  ــان للمواطن ــعور باألم ــردا يف الش ــاؤال مضط ــا تض أيض
ــواء.9  ــّد س ــى ح ــام ع ــاص والع ــم الخ حيزه

 

3.2 السياق االجتماعي: الحاملة االجتماعية 

واالقتصادية الداخلية للعنف والجريمة
 

3.2.1 من قرية إلى تجمعات هجينة
ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــم الحامل ــا األول لفه  إن مدخلن

ــى  ــرأ ع ــذي ط ــر ال ــول الكب ــو التح ــة ه ــف والجريم للعن

يترافق التطور السكاني مع تبعات في عملية التمدن والمدينة، وقد غير التطور كليًا 

مبنى البلدات العربية والعالقات االجتماعية داخلها وداخل األسرة، وغّير أيضا مبنى 

االقتصاد، من اقتصاد زراعي تقليدي يعتمد على دعم األسرة والعائلة، إلى اقتصاد 

صناعي، تجاري وخدماتي، يعتمد على الفرد ذاته وقدرته على التنافس واستغالل 

مهاراته.
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ــف  ــكانه 149 أل ــداد س ــروي كان تع ــع ق ــن مجتم ــع، م املجتم

نســمة، إىل مجتمــع مكــون مــن مجمعــات كبــرة، عــدد ســكانها 

مليــون وســبعمائة ألــف )جمعيــة الجليــل(. فمثــا يصــل تعــداد 

مدينــة الطيبــة الــذي كان عــام 1948 مــا يقــارب 4900 نســمة، 

ــة   ــذا مدين ــاف(. وهك ــرشة أضع ــوم )ع ــمة الي إىل 48850 نس

الطــرة التــي تحولــت مــن بلــد مكــون مــن بضعــة آالف إىل بلــد 

يســكنه 27 ألــف نســمة. لــم تتحــول هــذه التجمعــات الســكانية 

ــاة  ــات الحي ــات ومتطلب ــة حاج ــتطيع تلبي ــة تس ــدن حديث إىل م

ــة،  ــى التحتي ــتوى البن ــى مس ــاد ع ــذا االزدي ــا ه ــي يفرضه الت

ــق  ــة. تراف ــاة الثقافي ــم والحي ــات، التعلي ــم، الخدم ــكن املائ الس

ذلــك مــع زيــادة يف نســبة التعليــم الثانــوي والجامعــي وفــرص 

العمــل داخــل البلــدات اليهوديــة املجــاورة، والتــي تتوفــر فيهــا 

كل مظاهــر املدينــة الحديثــة مــن بنــى تحتيــة، حيــاة عريــة 

فيهــا هامــش كبــر للحريــة الفرديــة عــى الطــراز األوروبــي.10 

ــورات إىل: ــذه التط أدت ه
 

 فجــوة بــني زيــادة الطموحــات الفرديــة وبــني اإلمكانيــات . 1

ــا  ــرد يف مجتمعــه، م ــرة لإلنســان الف ــرة وغــر املتوف املتوف

يــؤدي إىل االبتعــاد بــني األفــراد، وبالتــايل فــإن صــرورات 

االنفــراد تتكاثــر عــى حســاب صــرورات التواصــل.

ــة إىل . 2 ــذا بحاج ــه، وه ــن قوت ــد م ــع يزي ــاد املجتم ازدي

ــع  ــا زاد املجتم ــيرها. كّلم ــه وتس ــم حيات ــرورة لتنظي ص

املنظومــة  تعقــدت ظروفــه، وبــدأت  كّلمــا  وتطــور، 

االجتماعيــة والقانونيــة الضابطــة لــه  بالضعــف. 

 تــآكل منظومــة الضبــط االجتماعــي غــر الرســمية . 3

الشــعور  ضعــف  بســبب   informal social control

بالتكافــل مــع املنظومــة األخاقيــة الجمعيــة، ويتــوازى مــع 

ذلــك الشــعور بالضغــط النفــيس والجماعــي عــى األفــراد. 

ــر  ــخيص، األم ــر الش ــا التذم ــات كّله ــاد التناقض ــد ازدي يوّل

ــف. ــر عن ــى بمظاه ــد يتج ــذي ق ال

يرتافــق مــع هــذا االزديــاد والتطــور إمكانيــة التنقــل لفرص . 4

عمــل إضافيــة، وزيــادة عمليــات التمــدن والتصنيــع، وهــذا 

لــه نتيجتــان متناقضتــان: أوال ازديــاد القوانــني التــي تثقــل 

ــّد  ــة تَح ــور بروقراطي ــب، وأم ــا رضائ ــرد )مث ــل الف كاه

مــن حريتــه(، وبالنقيــض زيــادة الحريــات الفرديــة، أو يف 

ــب  ــة دائمــة مــن الطل حــال انعــدام وجودهــا، نشــوء حال
عليهــا والرغبــة فيهــا.11 

 

3.2.2 تغيير في مبنى العائلة الموسعة والنواة
ــدن  ــة التم ــات يف عملي ــع تبع ــكاني م ــور الس ــق التط يرتاف

ــة  ــدات العربي ــى البل ــاً مبن ــور كلي ــر التط ــد غ ــة، وق واملدين

ــا  ــّر أيض ــل األرسة، وغ ــا وداخ ــة داخله ــات االجتماعي والعاق

ــى  ــد ع ــدي يعتم ــي تقلي ــاد زراع ــن اقتص ــاد، م ــى االقتص مبن

دعــم األرسة والعائلــة، إىل اقتصــاد صناعــي، تجــاري وخدماتــي، 

ــتغال  ــس واس ــى التناف ــه ع ــه وقدرت ــرد ذات ــى الف ــد ع يعتم

ــة    ــورة مذهل ــرت بص ــي، وتغ ــى الحمائ ــّر املبن ــه. تغ مهارات

ــي ككل،  ــى االجتماع ــى املبن ــر ع ــا أث ــع، م ــل املجتم األدوار داخ

ــة  ــدم إمكاني ــة وع ــّززت الفرداني ــي وتع ــى التكاف ــآكل املبن وت

االعتمــاد عــى حمايــة العائلــة الكبــرة، واآلن حتــى عــى العائلــة 

ــات  ــى توازن ــظ ع ــي حاف ــد اجتماع ــاك عق ــرة.12 كان هن الصغ

احتكــم إليهــا األفــراد، وخصوصــا أن هــذه العائــات غالبــا مــا 

كانــت متواجــدة يف مســاحة خاصــة بهــا. تغــّر هــذا املبنــى كليــا 

بســبب التغــر الســكاني وتغــر الظــروف االقتصاديــة. انتهــت 

ــد  ــة إىل تواج ــددة محمي ــاحة مح ــى مس ــدة ع ــة املتواج العائل

عــى مســاحة البلــد ككل، وبصــورة تراكميــة مــع ازديــاد فــرص 

ــدات اليهوديــة املجــاورة(  ــة ) يف البل العمــل خــارج إطــار العائل

تغــرت وظيفــة العائلــة مــن مصــدر لحمايــة أفرادهــا إىل مبنــى 

ــوت  ــى ص ــة ع ــات املحلي ــط يف االنتخاب ــو فق ــيايس يصح س

اســتدعاء النعــرات الحمائليــة ألغــراض انتخابيــة فقــط. أّدى هــذا 

ــراد. ــني األف ــات وب ــني العائ ــي ب ــى الطبق ــر املبن ــه إىل تغي كل

ــا  ــة م ــن عائل ــرد م ــى أي ف ــابق ع ــداء يف الس إذا كان االعت

ــدى  ــة املعت ــن عائل ــاندة م ــة واملس ــن الحماي ــة م ــتدعي حال يس

عليــه، فــإن هــذه الحمايــة واملســاندة ُفقــدت بشــكل كبــر داخل 

ــا  ــا عندم ــون إيجابي ــور يك ــذا التط ــطيني. ه ــع الفلس املجتم

الحماية  من  حالة  يستدعي  ما  عائلة  من  فرد  أي  على  السابق  في  االعتداء  كان  إذا 

بشكل  قدت 
ُ

ف والمساندة  الحماية  هذه  فإن  عليه،  المعتدى  عائلة  من  والمساندة 

كبير داخل المجتمع الفلسطيني. هذا التطور يكون إيجابيا عندما يتوازى مع ظهور 

فرض  ومؤسسات  الدولة  وخصوصا  المجتمع،  من  ومساندة  حماية  مؤسسات 

النظام والقانون، ولكن غيابها ترك المجتمع في حالة فراغ صعبة.
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يتــوازى مــع ظهــور مؤسســات حمايــة ومســاندة مــن املجتمــع، 

وخصوصــا الدولــة ومؤسســات فــرض النظــام والقانــون، ولكــن 

غيابهــا تــرك املجتمــع يف حالــة فــراغ صعبــة مــن انعــدام الــردع 

ــه  ــن يواج ــه  ل ــأن اعتدائ ــرف ب ــدي يع ــات املعت ــاءلة.  ب واملس

ــات  ــه بمؤسس ــن يواج ــا ل ــابق، وأيض ــا يف الس ــا كم مجتمعي

ــن  ــم م ــزء امله ــذا الج ــون. رُضب ه ــة وقان ــن رشط ــة م الدول

ــى  ــراد ع ــن أف ــتقواء م ــة اس ــدأت عملي ــي، وب ــردع االجتماع ال

ــرة.  ــنوات األخ ــا يف الس ــت ذروته ــم وصل مجتمعه

ــور  ــو ظه ــوالت ه ــذه التح ــني ه ــم ب ــر مه ــور آخ ــرأ تط ط

ــطينيني. كان  ــني الفلس ــن املواطن ــة م ــة املنتخب ــس املحلي املجال

يمكــن لهــذه املؤسســة أن تبنــي انتمــاء للبلــد عابــرا لانتمــاءات 

ــد  ــة أو أن تس ــف الحمول ــن وظائ ــزء م ــوم بج ــة، وأن تق الجزئي

ــه ولكنهــا،  ــذي تركت جــزءاً مــن الفــراغ االجتماعــي الضابــط ال

ــا، إذ  ــات مجتمعن ــببات انتكاس ــم مس ــد أه ــك، أح ــا أرى بذل وأن

تحولــت غالبــا إىل مصــدر تفتيــت وعنــف وتمييــز بــني املواطنني، 

ــة  ــت مراقب ــه تح ــذا كّل ــدث ه ــة. ح ــات الحمائلي ــبب الرتكيب بس

ــى بعــد منتصــف ســتينيات  الحكــم العســكري وتشــجيعه، حت

ــر  ــزال األم ــا، وال ي ــا ورعاه ــذي نّماه ــل، ال ــايض بقلي ــرن امل الق

ــن إدارة  ــؤولني ع ــت إرشاف املس ــني، تح ــك الح ــذ ذل ــدث من يح

املجالــس املحليــة، ونجاعتهــا ونزاهتهــا دون قيــود ومســاءلة مــن 
ــة.13  موظفــي الدول

إذًا، نحــن أمــام مبنــى اجتماعــي ســيايس ال يملــك خصائــص 

ــص  ــا، وال خصائ ــاندة أفراده ــاع ومس ــا للدف ــة وإمكانياته القري

املدينــة التــي تقــوم عــى متطلبــات مواطنيهــا بالعــدل واملســاواة 

بواســطة بنــاء االنتمــاء للبلــد، التــي ترتافــق مــع بديــل قانونــي 

انتمائــي يعــوض عــن املبانــي االجتماعيــة، االقتصادية والسياســية 

ــيايس  ــادي وس ــي، اقتص ــى اجتماع ــام مبن ــا أم ــة. إنن التقليدي

مشــّوه، فيــه وجــد العنــف والجريمــة مصــدر نشــوء وتطــور.

ــة إىل  ــدي للقري ــى التقلي ــول يف املبن ــب التح ــت إىل جان حدث

ــة  ــي نتيج ــى االجتماع ــّر يف املبن ــوهة، والتغ ــة مش ــبه مدين ش

ذلــك، تحــوالت داخــل العائلــة النــواة أثــرت يف اتجاهــني: ترهــل 

ــة النــواة  التــزام الفــرد بســلطة األب واألم وضعــف قــدرة العائل

)ويف بعــض الحــاالت ســلطة الحمولــة( عــى املراقبــة والســيطرة 

االيجابيــة عــى أفرادهــا، وبالتــايل إمكانيــة تبنــي قيــم وترفــات 

ــورات  ــذه التط ــق ه ــي. تتعل ــول االجتماع ــع املقب ــض م تتناق

ــة: ــواة باألمــور اآلتي ــة الن داخــل العائل

ــورة . 1 ــتغناء بص ــراد األرسة واالس ــادي ألف ــتقال اقتص اس

كبــرة عــن كيــان األرسة كوحــدة اقتصاديــة جاذبــة 

ــا. ــا واجتماعي ــا قيمي ــكام إليه لاحت

ــات، . 2 ــدى الفتي ــا ل ــل، وخصوص ــم والعم ــات التعلي إمكاني

ــد،  ــى التقالي ــم ع ــي القائ ــى العائ ــني املبن ــض ب والتناق

ــة  ــم الليربالي ــني القي ــألرسة، وب ــع ل ــرة املجتم ــب ونظ العي

والنزعــة للحريــة الفرديــة، وأن هــذه الحريــة تمــارس فعليا 

يف املجتمــع اليهــودي القريــب جــدا، والــذي/ التــي يقــي 

ــه.  ــت داخل ــن الوق ــرا م ــطا كب ــت األرسة قس ــن/ بن اب

ينتمــي غالبيــة املنخرطــني يف أعمــال العنــف والجريمــة إىل . 3

ــل  ــة للتعام ــية والعملي ــم األدوات النفس ــدم له ــم تق أرس ل

مــع التغــرات يف اقتصــاد العائلــة التقليــدي، والتعامــل مــع 

التناقضــات يف القيــم يف البيــت وخارجــه. غالبــا يولــد الفــرد 

الجانــح يف أرسة تعيــش أزمــة يف اقتصادهــا وقيمهــا. ترتاكم 

ــخ  ــرى تنس ــذه األرس إىل أرس أخ ــظى ه ــا تتش ــة عندم األزم

ــأزم  ــن الت ــقيمة م ــة س ــا يف حلق ــا إىل داخله ــة ذاته األزم

املســتمر واملتكاثــر بــدون يــّد اجتماعيــة أو ســلطوية تكــرس 

هــذه الحلقــة.

يجــد األفــراد يف هــذه الظــروف معنــى قيميــا واقتصاديــا يف . 4

عالــم واضــح وســطحي فيــه تراتبيــة واضحــة للقــوة. يجد 

الفــرد معنــى لذاتــه يف هذه الظــروف عوضــا عن الهامشــية 

التــي فرضــت عليــه نتيجــة إنتمائــه لعائلــة لــم تســتطع أن 

تكــرس طــوق هامشــيتها يف محيطهــا املتغــر بتســارع. 

تتضــح، ممــا ســلف، صــورة وصــول املجتمــع الفلســطيني 

ــراده،  ــني أف ــه ب ــاج عاقات ــط إنت ــد يف نم ــن التعقي ــة م إىل درج

وبينهــم وبــني مؤسســاتهم وبــني الدولــة. يــؤدي هــذا إىل حالــة 

يمّر المجتمع الفلسطيني بحالة تغير وتكوين لم تكتمل مالمحها بعد، إنها حالة 

مخففة لحالة األنوميا )Anomie( وهي حالة تتمّيز بعدم وضوح للقيم وتحدث غالبا 

نتيجة تغيرات اقتصادية واجتماعية حصلت بوتيرة متسارعة ال تمكن المجتمع من 

تدارك بناء قيم مالئمة وبديلة للوضع االجتماعي الجديد.
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ــل االجتماعــي، ووهــن يف  شــديدة مــن االغــرتاب، ضعــف التكاف

املحــركات التــي تحافــظ عــى القيــم واملعايــر الضابطــة لألفــراد 

ــر  ــاءم وعمــق هــذا التغي ــا كــي تت ــد إنتاجه والجماعــات وتعي

ــن  ــر وتكوي ــة تغ ــطيني بحال ــع الفلس ــّر املجتم ــد. يم والتعقي

ــرورة  ــذه الص ــرب ه ــهد ع ــد، ويش ــا بع ــل مامحه ــم تكتم ل

ــا  ــة. إنه ــة ومخفي ــد، مرئي ــديدة التعقي ــة ش ــات داخلي رصاع

ــز  ــة تتميّ ــا )Anomie( وهــي حال ــة األنومي ــة لحال ــة مخفف حال

بعــدم وضــوح للقيــم وتحــدث غالبــا نتيجــة تغــرات اقتصاديــة 

ــن  ــع م ــن املجتم ــارعة ال تمك ــرة متس ــت بوت ــة حصل واجتماعي

تــدارك بنــاء قيــم مائمــة وبديلــة للوضــع االجتماعــي الجديــد. 

إنــه مجتمــع موجــود يف وضــع توتــر شــديد بــني حالتــني مــن 

ــم:  ــل دوركهاي ــا امي ــدث عنهم ــني تح ــن اللت ــكال التضام أش

ــة  ــا يف مرحل ــوي، وهم ــن العض ــي والتضام ــن امليكانيك التضام

مــن الــراع بينهمــا. فالتضامــن امليكانيكــي هــو التضامــن بــني 

األفــراد املبنــي عــى التماهــي شــبه التــام يف أســلوب الحيــاة، يف 

عالــم القيــم والعقائــد. يميــز هــذا النــوع املجتمعــات املعتمــدة 

ــز  ــوي فيميِّ ــن العض ــا التضام ــائجية. أم ــات الوش ــى العاق ع

املجتمعــات األكثــر تنوعــا يف قيمهــا، أســلوب حياتهــا وقيمهــا. يف 

ــة التــي تحافــظ عــى التضامــن،  هــذه املجتمعــات، تكــون اآللي

وهــي أســاس وجودهــا، هــي إعــادة بنــاء وتوزيــع األدوار بينهــا، 

والحفــاظ عــى االعتمــاد املتبــادل، وهنــا دور القانــون وأجهزتــه 

يف تنظيــم وضبــط شــبكة العاقــات بــني األفــراد، ليتســنى لهــم 

العيــش ســوية عــى الرغــم مــن تضــارب املصالــح بينهــم. يمــّر 

املجتمــع الفلســطيني بمرحلــة مضطربــة بــني هذيــن النمطــني، 

ــايض، وال  ــا كان يف امل ــي كم ــن امليكانيك ــد إىل التضام ــو يفتق فه
ــم التضامــن العضــوي.14   ــك أســلوب وقي يمل

داخل  أنواعها،  على  للسلطات،  المعقدة  الشبكة  في  التغيرات  مدخل  ل 
ّ

يشك

المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، أحد أهم المداخل المفضية إلى فهم متكامل 

لظاهرة العنف والجريمة . تتمثل إحدى أهم نتائج هذه التغيرات بحدوث خلل كبير 

في مجمل مبنى السلطات داخل جسد المجتمع.

تشييع ضحية قتل يف عارة.
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3.3 تمزق شبكة السلطات االجتماعية والرسمية
يشــّكل مدخــل التغــرات يف الشــبكة املعقــدة للســلطات، عــى 

ــم  ــد أه ــل، أح ــطيني يف إرسائي ــع الفلس ــل املجتم ــا، داخ أنواعه

املداخــل املفضيــة إىل فهــم متكامــل لظاهــرة العنــف والجريمــة. 

تتمثــل إحــدى أهــم نتائــج هــذه التغــرات بحــدوث خلــل كبــر 

ــه  ــم ينت ــع. ول ــد املجتم ــل جس ــلطات داخ ــى الس ــل مبن يف مجم

ــق  ــلطات يراف ــن الس ــر م ــى آخ ــة إىل مبن ــل/ الزعزع ــذا الخل ه

ــا مجمــل  التحــوالت التــي حدثــت ويتوافــق معهــا. ونقصــد هن

مبانــي الســلطة املبثوثــة يف جســد املجتمــع، وليــس فقــط مبنــى 

الســلطة الفوقــي مــن أجهــزة الســيطرة الحاكمــة أو مؤسســات 

الدولــة. عــاش املبنــى املعــروف للســلطات بتوافــق كبــر حتــى 

ســنوات التســعينيات، وصمــد أمــام التغــرات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة، ولكنــه بــدأ يفقــد توازناتــه بعــد تلــك الفــرتة عــرب 

عمليــة مســتمرة لــم تنتــه بعــد. بــدأت شــبكة الســلطات هــذه 

ــة  ــت حامل ــدة وكان ــطيني كوح ــع الفلس ــكت املجتم ــي أمس والت

ــرة  ــوب صغ ــا ثق ــزق، فاعرتته ــه، بالتم ــة ب ــة خاص اجتماعي

ــوات  ــعت الفج ــا اتس ــت كلم ــت أن تعاظم ــا لبث ــة، م يف البداي

االجتماعيــة واالقتصاديــة بــني أفــراد املجتمــع، واتســعت رقعــة 

الطبقــة الوســطى، وبالتــايل الفــوارق الطبقيــة والنزعــة الفرديــة 

ــبب  ــة، بس ــة القرسي ــة اللربل ــارشة لعملي ــة مب ــي نتيج ــي ه الت

ــط  ــه ونم ــن إعام ــر م ــودي، والتأث ــع اليه ــع املجتم ــابك م التش

ــن  ــني م ــني متناقض ــن، يف عامل ــش، بالتزام ــج العي ــه. أنت حيات

القيــم نوًعــا هجينــا مــن الفلســطيني يرتنــح دائمــا بــني أقطــاب 

متنافــرة. نســف هــذا التوتــر الحــاد مبنــى الســلطات التقليــدي، 

ولكنــه أبقــى املجتمــع دون بديــل، وبالتــايل كشــف هــذا الفــراغ 

ــدأ  ــا مب ــون يف مركزه ــلطة يك ــرى للس ــواع أخ ــع إىل أن املجتم

ــف.  ــوة والعن الق

ــن  ــلطات يمك ــر يف الس ــذا التغي ــل ه ــم مفاص ــل أه ولع

ــراد  ــى أف ــلطة األب واألم ع ــّر س ــواة وتغ ــة الن ــده يف: العائل رص

ــه  ــي ل ــى اجتماع ــن مبن ــا م ــّر مبناه ــة وتغ ــم، الحمول أرسته

ــم أمــام  ــة عــى أفــراده، املدرســة وســلطة املعل ســلطة اجتماعي

تاميــذه وأوليــاء األمــور، املجالــس املحليــة، رئيســها وأقســامها 

ــني.  ــاه املواطن ــلطتهم تج وس

ــلطة،  ــل يف الس ــذه املفاص ــر إىل ه ــد النظ ــا عن ــف لن تتكش

ــارض،  ــا يف الح ــع فاعليته ــابقا م ــا س ــدى فاعليته ــارن م ونق

ــلطة  ــوح الس ــا وبوض ــن خاله ــرى م ــن أن ن ــر يمك ــة نظ زاوي

ــن  ــات م ــراد وتجمع ــكل أف ــى ش ــرت ع ــي ظه ــة الت البديل

املجرمــني، والذيــن بــدأوا برتكيــز ســلطة وقــوة هائلــة يف أيديهــم.

3.4 غياب المجتمع بنخبه وطبقته الوسطى
يف هــذه الحالــة مــن التغــرات يف املبنــى االجتماعــي، وترهــل 

ــاد  ــه، وازدي ــى توازن ــدي ع ــكل ج ــرت بش ــي أث ــه الت مفاصل

الفجــوات داخلــه، كان غيــاب املجتمــع، نخبــه وطبقته الوســطى، 

ــن  ــس ع ــأي بالنف ــاء والن ــذا االنكف ــن ه ــوة. كان ثم ــارضا بق ح

ــل  ــات داخ ــراد وفئ ــل أف ــام، توغ ــز الع ــام والحي ــأن الع الش

املجتمــع ســعيًا وراء فــرض الســيطرة والتحّكــم بوســائل القــوة. 

ــن  ــتفيد م ــطى أن تس ــة الوس ــب والطبق ــتطع النخ ــم تس ل

التحــوالت االجتماعيــة والطاقــة الكامنــة فيهــا مــن أجــل تنظيــم 

ــرات يف  ــة والتغ ــرات االجتماعي ــول التغ ــك يح ــي متماس مجتمع

ــطة  ــوة، بواس ــة ق ــف إىل حال ــة ضع ــن حال ــلطة م ــي الس مبان

تنظيــم نفســها، واإلســهام الجــدي يف مواجهــة التحــوالت 

االجتماعيــة يف الوقــت املناســب، والتــرف كتنظيــم بديــل 

للبنــى االجتماعيــة التقليديــة، أو اإلســهام ببنــاء البدائــل الجديــة، 

وبالتــايل ســّد إمكانيــة اســتغال الفجــوات مــن جهــات ســلبية 

ــت  ــك، تقوقع ــن ذل ــا ع ــا.، عوض ــع بغيابه ــتفردت باملجتم اس

ــز  ــة، وأحدثــت فراغــا يف الحي النخــب داخــل اهتماماتهــا الفردي

ــا  ــون له ــن أن يك ــدال م ــا، ب ــام، وضبطهم ــأن الع ــام والش الع
ــه.15 ــا داخل ــا نوعي حضوره

ــا  ــر، وإنم ــس للح ــط، لي ــني فق ــرق إىل نوع ــا نتط وهن

ــة: ــية واالجتماعي ــب السياس ــرف النخ ــة ت ــى أهمي ــة ع للدالل

انحســار العمــل الســيايس الحزبــي وانخراطــه يف الســاحة . 1

املحليــة يف البلــدات العربيــة، وتركيــز اهتمامــه عــى العمــل 

الحزبــي القطــري. يف املــايض، كان للحــراك الحزبــي 

أنتج العيش، بالتزامن، في عالمين متناقضين من القيم نوًعا هجينا من الفلسطيني 

يترنح دائما بين أقطاب متنافرة. نسف هذا التوتر الحاد مبنى السلطات التقليدي، 

ولكنه أبقى المجتمع دون بديل، وبالتالي كشف هذا الفراغ المجتمع إلى أنواع أخرى 

للسلطة يكون في مركزها مبدأ القوة والعنف.
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ــوره  ــر حض ــه، ومظاه ــابات في ــباب والش ــراط الش وانخ

ــاء  ــهام  يف بن ــة وإس ــام، أهمي ــز الع ــة يف الحي االجتماعي

قاعــدة القيــم واملعايــر املؤسســة للوعــي الجماعــي، 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــوة مهم ــدث فج ــد أح ــه اآلن فق ــا غياب أم

البلــد، وعــى مســتوى التثقيــف الســيايس وتعزيــز الهويــة 

ــباب. ــدى الش ــا ل وخصوص

يبقــى املبنــى الحمائــي للمجالــس املحليــة العربيــة مصــدرا . 2

ــة،  ــف والجريم ــببات العن ــاج مس ــادر إنت ــن مص ــا م مهم

ــعور  ــني الش ــن املواطن ــر م ــد كث ــس عن ــة تؤس ــا بني ألنه

ــني  ــل ب ــة يف التعام ــدام العدال ــات وانع ــز يف الخدم بالتميي

ــة  ــية واالجتماعي ــب السياس ــتطع النخ ــم تس ــني.  ل املواطن

تغيــر هــذا الواقــع وبنــاء مبنــى لحكــم محــي مبنــي عــى 

االنتمــاء للبلــد كانتمــاء أســايس وأويل، وليــس للحمولــة. بــل 

ــب انخــرط يف  ــذه النخ ــك، فجــزء مــن ه ــس ذل ــدث عك ح

هــذه البنيــة وجرهــا ملصلحتــه السياســية، فأصبحــت هــذه 

النخــب جــزءا مــن البنيــة التقليديــة عوضــا عــن تحديهــا 

ــد،  ــض بالبل ــري ينه ــي ع ــم مح ــس لحك ــل يؤس كبدي

ــذا  ــة.  كان ه ــاوزا للحمائلي ــاء متج ــرشوع انتم ــي م ويبن

البديــل، لــو تحّقــق، كفيــا بــأن يقــدم للفــرد الفلســطيني 

حلــوال لبعــض إفــرازات حــاالت التغر التــي حدثــت، ويبني 

ــده الســلطة  ــه يركــز بي ــر تماســكا، ألن إطــارا جامعــا أكث

ــة.   ــوارد املطلوب ــون وامل ــلطة القان ــة، س الرشعي

 

4. السياق السياسي العام

4.1 غياب وحضور الدولة ومؤسساتها

فيمــا يتعلــق بموضوعنــا، تتســم عاقــة الدولــة مــع املجتمــع 

ــطيني  ــع الفلس ــاء املجتم ــمات: األول إبق ــاث س ــطيني بث الفلس

ــة  ــأن الدول ــي ب ــذا يعن ــة، وه ــع األغلبي ــش مجتم ــى هام ع

ومؤسســاتها ال تضــع مشــكاته وتطــوره عــى ســلم أولوياتهــا. 

أبقــت الدولــة التــي تعــرف نفســها كدولــة اليهــود عــى الهــوة 

ــطيني يف كل  ــع الفلس ــودي واملجتم ــع اليه ــني املجتم ــحيقة ب الس

ــم،  ــة، التعلي ــى التحتي ــتثمار يف البن ــن االس ــاة، م ــي الحي مناح

الحكــم املحــي وجودتــه، إنفــاذ القانــون، تعزيــز الهويــة 

ــّل  ــكاني، ح ــاد الس ــع االزدي ــطحات م ــة مس ــة، ماءم الثقافي

ــادي،  ــور االقتص ــل والتط ــرص العم ــر ف ــة وتوف ــة البطال أزم

ــة،  ــذه الحال ــحوقة.  يف ه ــات املس ــاكل الطبق ــل مش ــر وح الفق

ــة  ــا الدول ــي مكنته ــحة الت ــرد يف الفس ــطيني كف ــور الفلس تط

ــرص  ــا ف ــة، وأيض ــات اليهودي ــل املجمع ــة داخ ــاع العمال يف قط

ــة  ــات الخاص ــاح الكلي ــد افتت ــا بع ــايل، وخصوص ــم الع التعلي

التــي مّكنــت عــى الرغــم مــن تكلفتهــا الباهظــة أعــدادا هائلــة 

ــي.  ــم أكاديم ــى تعلي ــول ع ــن الحص ــطينيني م ــن الفلس م

خلقــت سياســة الدولــة هــوة بــني تطــور األفــراد اقتصاديــا 

عــى هامــش ســوق العمــل اإلرسائيــي وازديــاد الطبقة الوســطى، 

ــبه  ــت ش ــي أصبح ــم الت ــل بلداته ــوال داخ ــور األح ــني تده وب

ــه  ــع ذات ــا املجتم ــور فيه ــدات يط ــس بل ــكن ولي ــات للس مجمع

ــا. ــا واقتصادي ثقافي

ــة قدراتهــا يف مجــال فــرض النظــام  ــا: اســتعملت الدول ثاني

والقانــون بصــورة انتقائيــة، حســب مصلحتهــا يف إبقــاء الوضــع 

ــرض  ــة، تف ــن جه ــزدوج : م ــاتها دور م ــا وملؤسس ــم، فله القائ

ــا،  ــا لدوره ــيادتها وفهمه ــن س ــك م ــزز ذل ــا يع ــون عندم القان

ــة  ــاد املتعلق ــص ذي األبع ــر املرخ ــاء غ ــوع البن ــا يف موض مث

بــاألرض، وهــو بــؤرة رصاعهــا مــع األقليــة الفلســطينية، ومــن 

ــق  ــا يتعل ــام عندم ــرض النظ ــة بف ــوم الدول ــرى ال تق ــة أخ جه

األمــر بالعنــف والجريمــة، فتــرتك القــوى الصاعــدة التــي بــدأت 

ــل  ــات، بالتغلغ ــرادا وجماع ــني، أف ــن مجرم ــوة م ــرد بالق تنف

ــى  ــة ع ــر دور الدول ــا يقت ــع دون أي رادع. هن ــل املجتم داخ

ــدة، أو  ــوة الجدي ــز الق ــل مراك ــس ح ــيطرة، ولي ــة والس املراقب

مثــا حــل إشــكالية الفســاد داخــل الســلطات املحليــة، واالكتفــاء 

بادعــاء كلتــا املشــكلتني تتعلقــان بالثقافــة الداخليــة للمجتمــع. 

هــذا االدعــاء هــو بمثابــة قميــص عثمــان لــدى الجهــاز اإلداري 

ــات  ــذون السياس ــن ينف ــم م ــة،  فه ــات الدول ــل مؤسس داخ

ــة يف  ــم أدوات الدول ــن أه ــذا م ــا، وه ــة عليه ــون بالرقاب ويقوم

ــول. ــع دون حل ــكات املجتم ــاء مش إبق

 أبقت الدولة التي تعرف نفسها كدولة اليهود على الهوة السحيقة بين المجتمع 

البنى  في  االستثمار  من  الحياة،  مناحي  كل  في  الفلسطيني  والمجتمع  اليهودي 

الثقافية،  الهوية  تعزيز  القانون،  إنفاذ  وجودته،  المحلي  الحكم  التعليم،  التحتية، 

العمل  فرص  وتوفير  البطالة  أزمة   
ّ

حل السكاني،  االزدياد  مع  مسطحات  مالءمة 

والتطور االقتصادي، الفقر وحل مشاكل الطبقات المسحوقة.
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ثالثــا، تعرقــل الدولــة، بصــورة مبــارشة وغــر مبــارشة، بنــاء 

ــرات  ــن التغ ــتفيد م ــتطيع أن  تس ــي تس ــة الت ــلطات البديل الس

االجتماعيــة وتبنــي عليهــا ســلطات تــزاوج بــني النزعــة 

الفردانيــة واالنتمــاء للمجمــوع.  وتتلّخــص عقليتهــا املؤسســاتية 

ــارصة  ــن مح ــره،  ولك ــع وتطوي ــكات املجتم ــّل مش ــس يف ح لي

ــا  ــطة، م ــار متوس ــى ن ــى ع ــا لتبق ــكات ومراقبته ــذه املش ه

يضمــن أن ال تتــرّسب إىل التجمعــات اليهوديــة املتاخمــة للبلــدات 

ــق  ــة تتعل ــا أمــام مشــكلة بنيوي ــة، فإنن ــة. يف هــذه الحال العربي

ــي،  ــع العرب ــات املجتم ــع أزم ــة م ــل الدول ــس تعام ــق أس بعم

ــط. ــاج فق ــر يف الع ــام تقص ــس أم ولي

4.2 غياب وحضور الشرطة ومؤسسات فرض 
النظام والقانون

ــل  ــون يف إرسائي ــام والقان ــرض النظ ــات ف ــل مؤسس تعم

ــني  ــة ب ــوة واضح ــاك فج ــك هن ــاه، ولذل ــياق أع ــل الس داخ

الظاهــر منهــا مــن تريحــات، وبــني فعلهــا عــى أرض الواقــع. 

ــا  ــن عنه ــة، املعل ــات الدول ــذ سياس ــة تنف ــي مؤسس ــة ه الرشط

ــي أداة يف رصاع  ــاتها، وه ــة مؤسس ــل عقلي ــا داخ ــن منه واملبط

القــوة بــني املجموعــات داخــل الدولــة، وخصوصــا تجــاه املجتمع 

الفلســطيني. تاريخيــا، للرشطــة يف املجتمــع العربــي وظيفتــان: 

الوظيفــة ذات البعــد املدنــي مــن خدمــات الحفــاظ عــى النظــام 

ــة  ــن املراقب ــي م ــد األمن ــة ذات البع ــون، والوظيف ــرض القان وف
ــيطرة.16 والس

تعامــل املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل، وال يزال، بحساســية 

ــة  ــة عــى أنهــا مؤسســة تعطــي األولوي مــع الرشطــة اإلرسائيلي

ــة  ــه التاريخي ــه عــرب تجربت ــا، وخصوصــا أن ــي فيه للبعــد األمن

ــى  ــودة ع ــة املوج ــة الحكومي ــة املؤسس ــت الرشط ــا كان معه

ــيايس، يف  ــم الس ــه يف حراكه ــد مواطني ــة األول ض ــط املواجه خ

املظاهــرات والفعاليــات السياســية. دائًمــا، اعتــاد الفلســطيني أن 

يــرى الوجــه الصدامــي للرشطــة معــه، وتقريبــا لــم يــر وجههــا 

ــه. ــي يف بلدات ــي الخدمات املدن

من هنا، يتسم عمل الرشطة بسَمتني: 

العمــل الرشطــوي املفــرط وهــو تعامــل غــر عــادل مــع 

ــة  ــاج سياس ــوة، أو بانته ــب للق ــر مناس ــتعمال غ ــراد باس األف

مميِّــزة اتجاههــم. يرتبــط هــذا البعــد يف عمــل الرشطــة بثقافتهــا 

التنظيميــة، بــاآلراء املســبقة الســائدة داخلهــا وبعنريــة 

أفرادهــا كانعــكاس آلراء األغلبيــة اليهوديــة تجــاه العــرب، والتــي 

تضعهــم دائمــا يف خانــة التهديــد للجمهــور العــام، وعليــه يجــب 

وضعهــم يف دائــرة الشــك والقبضــة الحديديــة. غالبــا مــا يحــدث 

ــاور  ــى املح ــة أو ع ــات اليهودي ــل املجمع ــل داخ ــذا التعام ه
ــطينية.17 ــدات الفلس ــية للبل الرئيس

ــع  ــل م ــال التعام ــو إهم ــص، وه ــوي الناق ــل الرشط العم

ــة ال  ــه، فالرشط ــل بلدات ــطيني داخ ــع الفلس ــكات املجتم مش

ترصــد املــوارد املطلوبــة لذلــك، فعــدد أفرادهــا ونوعيــة تأهيلهــم 

ــة يف  ــة فعال ــات رشط ــة لخدم ــم الحاج ــع حج ــب م ال يتناس

ــة  ــة رشطوي ــد إىل سياس ــذا البع ــّول ه ــة. تح ــدات العربي البل

هدفهــا احتــواء املشــكات مــن عنــف وجريمــة وانفــات كــي ال 
ــاورة.18 ــة املج ــدات اليهودي ــو البل ــق نح ينزل

ــطيني  ــع الفلس ــع املجتم ــذا م ــة ه ــل الرشط ــن تعام مّك

ــا  ــتقواء دون أي رادع، فيم ــتفراد واالس ــات االس ــراد ومجموع ألف

ــري  ــتوى القط ــى املس ــوط ع ــم إىل أخطب ــم منه ــول قس يتح

يرهــب النــاس ويبتزهــم بالعنــف. يجــد املجرمــون أنفســهم يف 

مأمــن مــن الرشطــة التــي ال تســتثمر الجهــد واملــوارد املطلوبــة 

للقبــض عليهــم، ومنعهــم مــن القيــام بأفعالهــم، وقطــع 

إمكانيــات تطورهــم االقتصــادي بالتعــاون مــع دائــرة الرائــب 

ــوب يف  ــود املطل ــة املجه ــتثمر الرشط ــرى. ال تس ــات أخ ومؤسس

موضــوع األســلحة غــر املرخصــة التــي يشــكل توفرهــا بشــكل 

ــاد  ــباب ازدي ــّم أس ــد أه ــطيني أح ــع الفلس ــل املجتم ــل داخ هائ

العنــف والجريمــة. لقــد أشــار تقريــر مراقــب الدولــة إىل فشــل 

ــدد  ــوع، وح ــذا املوض ــع ه ــل م ــا يف التعام ــة وأجهزته الدول

مســؤولياتها بانعــدام خطــة ممنهجــة لذلــك ترصــد لهــا املــوارد 
ــة.19 ــط الفعال والخط

الشرطة  مع  بحساسية  يزال،  وال  الداخل،  في  الفلسطيني  المجتمع  تعامل 

أنه  وخصوصا  فيها،  األمني  للبعد  األولوية  تعطي  مؤسسة  أنها  على  اإلسرائيلية 

عبر تجربته التاريخية معها كانت الشرطة المؤسسة الحكومية الموجودة على خط 

المواجهة األول ضد مواطنيه في حراكهم السياسي، في المظاهرات والفعاليات 

السياسية.
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ــرم  ــام بج ــخص ق ــى ش ــض ع ــى القب ــاالت أن يلق إن احتم

داخــل املجتمــع العربــي هــي أقــل بكثــر مقارنــة مــع احتمــاالت 

ــة، أو إذا كان  ــات اليهودي ــل املجمع ــرم داخ ــام بج ــال ق ــك ح ذل

ــا.20  ــا يهودي ــة الفعــل اإلجرامــي مواطن ضحي

5. السياق المتعلق بالفرد
ــرد  ــلكها الف ــي يس ــق الت ــم الطري ــم معال ــن أن نرس يمك

ــل  ــى يص ــه وحت ــذ طفولت ــة من ــف والجريم ــرط يف العن املنخ

ــل  ــع ليحتم ــا واس ــق عرضه ــذه الطري ــراط. ه إىل ذروة االنخ

ــق باتجــاه  ــا طري ــة، ولكنه الســر بتعرجــات ومســارات مختلف

واحــد. وهــي أيضــا ليســت طريقــا مغلقــة بــل عــى أطرافهــا 

تتواجــد مخــارج كثــرة، وكثــر ممــن يســرون يف هــذه الطريــق 

ــدوا  ــة، أن يج ــاعدة خارجي ــة أو بمس ــم الذاتي ــون، بقواه يتمكن

أحــد هــذه املخــارج، وغالبــا برشيحــة عمريــة وظــروف ســآتي 

ــق  ــا. ســنتطرق برســمنا مامــح هــذه الطري عــى ذكرهــا الحق

إىل الدوافــع التــي تحفــز الفــرد للقيــام بأعمــال عنــف وإجــرام، 

ــرض  ــي تَف ــك الت ــا، وتل ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــع الفردي الدواف

ــة  ــة ببيئ ــة املتعلق ــياقات االجتماعي ــا الس ــه، وأيض ــها علي نفس

ــة.  ــه للجريم ــاالت انزالق ــى احتم ــا ع ــرد وتأثره الف

5.1 مرحلة الطفولة والشباب
تتســم هــذه املرحلــة بمعالــم منفــردة أو متصلــة للمدرســتني 

الوضعيــة واالجتماعيــة. يمكــن يف هــذه الفــرتة االنتبــاه للطــاب 

ــف  ــرف بعن ــيس للت ــم النف ــبب تكوينه ــون بس ــن ينزع الذي

تجــاه زمائهــم يف املدرســة، أو بصــورة توحــي إىل مشــكلة جديــة 

يف االنضبــاط االجتماعــي الــذي يمكــن أن يتطــور إىل جنــوح. يف 

هــذه الفــرتة الحرجــة مــن التشــخيص والعــاج تتوجــه غالبيــة 

ــة إقصــاء الطالــب ووصمــه  ــة إىل عملي ــر الرتبوي املــدارس واالُط

ــم  ــن تقدي ــا ع ــة، عوض ــاري للمدرس ــام املعي ــارج النظ ــه خ بأن

ــى  ــون ع ــر. تتك ــاج األم ــة إذا احت ــية أو الطبي ــاعدة النفس املس

هامــش املدرســة مجموعــات مــن الطــاب من هــذه الرشيحــة، أو 

مــن طــاب لفظهــم النظــام التعليمــي بســبب تدنــي تحصيلهــم، 

ــل  ــاج داخ ــعفهم يف االندم ــم تس ــة ل ــروف عائلي ــبب ظ أو بس

النظــام املــدريس. تشــّكل هــذه املجموعــات املــكان الــذي يجــد 

فيــه الطالــب معنــى ومــاذا لنفســه مــن النظــام الــذي أقصــاه 

إىل هامــش املدرســة، ووضعــه يف غربــة قرسيــة. ستســتمر عمليــة 

اإلقصــاء والوصــم هــذه خــارج إطــار املدرســة، فالبيــت غالبــا، 

كاملدرســة، غــر مؤهــل، إمــا بســبب ظروفــه املوضوعيــة )وضــع 

اقتصــادي، اجتماعــي( وإمــا بســبب أن العائلــة النــواة، أو جــزءا 

االستفراد  ومجموعات  ألفراد  الفلسطيني  المجتمع  مع  هذا  الشرطة  تعامل  ن 
ّ

مك

المستوى  على  أخطبوط  إلى  منهم  قسم  يتحول  فيما  رادع،  أي  دون  واالستقواء 

من  مأمن  في  أنفسهم  المجرمون  يجد  بالعنف.  ويبتزهم  الناس  يرهب  القطري 

من  ومنعهم  عليهم،  للقبض  المطلوبة  والموارد  الجهد  تستثمر  ال  التي  الشرطة 

القيام بأفعالهم، وقطع إمكانيات تطورهم االقتصادي.

يف موقع قتل امرأة يف املكر.
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ــا  ــف. وأيض ــوح والعن ــات الجن ــا يف حلق ــودة بذاته ــا، موج منه

ــار  ــارج إط ــا خ ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــة املادي ــي أو البيئ يف الح
املدرســة.21

ــف  ــة للعن ــه نزع ــرد بتكوين ــك الف ــة، يمتل ــذه املرحل يف ه

والجريمــة، ويكــون قــد دخــل حيــزا محفــزا إلثــارة هــذه النزعــة 

عوضــا عــن الســيطرة عليهــا وعاجهــا. والفــرد الــذي ال يمتلــك 

هــذه النزعــة فإنــه عرضــة المتاكهــا بواســطة التعلــم والتقليــد 

ــع  ــخصية م ــات الش ــرب العاق ) social learning theories) ع

اآلخــر املؤثــر )Significant Others( والــذي لــه قــدرة التأثــر 

عــى ترفاتــه وصقــل قيمــه. يف هــذه املرحلــة، يتطــور التقليــد 

لآلخــر املؤثــر إىل تبنــي قيمــه وتصوراتــه للحيــاة، والتــي تعطــي 

تربيــرا قيميــا للجنــوح والفعــل اإلجرامــي، فهــو يتغــاىض عــن 

ــاف  ــون انكش ــة.  يك ــا كإيجابي ــه ويقدره ــلبيات يف ترفات الس

الفــرد الُســلوب الحيــاة الجانــح يف هــذه الحالــة أكثــر، وحميمــي 

ــة  ــذه املرحل ــز ه ــا يمي ــة. م ــاة املعياري ــع الحي ــه م ــن اتصال م

بــأن األفــراد فيهــا يبنــون شــبكة عاقــات حميميــة وشــخصية 

ــرد  ــي الف ــا يعط ــر، م ــر املؤث ــع اآلخ ــض وم ــم البع ــع بعضه م

ــاً  ــياً واجتماعي ــا نفس ــا تعويض ــه وأيض ــوده وحيات ــى لوج معن

)فاملجموعــة التــي ينتمــي لهــا تعطيــه دائمــا إشــارات إيجابيــة 

لترفاتــه( والحقــاً اقتصاديــاً، بعيــدا عــن حالــة التنكــر 

والحرمــان مــن االُطــر االُخــرى العائليــة واملدرســية واالجتماعيــة 

العامــة. 

تــربز يف هــذا الســياق أهميــة التنشــئة )التهيئــة( االجتماعيــة 

التــي تمكــن مــن ضبــط الحافــز لخــرق القانــون أو التــرف 

بصــورة عنيفــة وجانحــة. وقــد أرشنــا ســابقا إىل أهميــة الحالــة 

الضابطــة غــر الرســمية informal social control والعمليــات 

ــاري،  ــرف املعي ــم الت ــي قي ــن تبن ــن م ــي تمك ــة الت االجتماعي

ــدة  ــر املعتم ــة غ ــة واالجتماعي ــرورات الرتبوي ــك الص ــي تل وه

عــى االنصيــاع لقوانــني أو عقوبــات اجتماعيــة رســمية، بــل إنهــا 

ــورة  ــرد، بص ــا الف ــي يتلقاه ــة الت ــارات االجتماعي ــل اإلش مجم

مبــارشة أو غــر مبــارشة، مكشــوفة أو مبطنــة، عــرب عــدد غــر 

ــوده  ــي تق ــة،  والت ــة اليومي ــات االجتماعي ــن التفاع ــور م محص

ــة عــى  ــة وغــر املكتوب ــاً للقوانــني املكتوب ــي التــرف وفق لتبن

حــّد ســواء. لذلــك، فــإن هنــاك أهميــة قصــوى لشــبكة العاقــات 

للفــرد، وخصوصــا أن تكــون هــذه العاقــات ذات معنــى وأهميــة 

ــف  ــدام أو ضع ــني انع ــي ب ــان التاق ــة، ف ــذه املرحل ــه. يف ه ل

ــم  ــاف لعال ــني االنكش ــمية، وب ــر الرس ــط  غ ــات الضب عملي

ــاء الشــبيبة، ســيدخلهم عالــم الجنــوح.22  الجنــوح الجــذاب ألبن

ــدى الشــباب يف هــذه الفــرتة أقــل  إذ تكــون أنمــاط التــرف ل

ــد البالغــني، ولذلــك فــإن التدخــل االجتماعــي  صابــة منهــا عن

ــة والتأهيــل. ــردع، الوقاي ــه قــدرة كبــرة عــى ال العاجــي ل

ــة  ــه نظري ــت ب ــذي قام ــط ال ــارة إىل الرب ــدر اإلش ــا تج هن

ــباب  ــاه الش ــون تج ــرض القان ــزة ف ــل أجه ــني رد فع ــم ب الوص

مخالفــي القانــون، ورد الفعــل االجتماعــي، وبــني تعميــق أنمــاط 

ــة«،  ــة جانح ــي »هوي ــؤدي إىل تبن ــد ي ــه ق ــم، ألن ــوح عنده الجن

ــة.   ــم الجريم ــاء إىل عال ــعور االنتم ــم ش ــق لديه وتتعم

ــا  ــباب يف مجتمعن ــع الش ــد وض ــي ترص ــر الت ــر التقاري تش

العربــي إىل حالــة مقلقــة مــن انعــدام أطــر التنشــئة االجتماعيــة، 

ــي  ــر youth at risk ، وه ــباب يف خط ــة الش ــا لرشيح وخصوص

رشيحــة نســبة كبــر منهــا- وخصوصــا يف عمــر 24-19 

عامــا-  ليســت منخرطــة يف ســوق العمــل، وال األطــر التعليميــة؛ 

ــزام  ــه الت ــاري في غالبيتهــم ليســت تحــت مســار شــخيص معي

لنظــام حياتــي يومــي، وخصوصــا إطــار عمــل ثابــت، يعطــي 

حياتهــم هدفــا وقيمــة، ويكــرس حالــة الفــراغ التــي يعيشــونها، 

ــعور  ــر ش ــع وتطوي ــن املجتم ــرتاب ع ــعور باالغ ــايل الش وبالت

بالغضــب والنقمــة عليــه، وأحــد تجليــات ذلــك، العبــث بالحيــز 
ــه.23 ــام وممتلكات الع

هنــا نعــود ونذّكــر بمــا قلنــاه ســابقا عن الفشــل املؤسســاتي 

واالجتماعــي يف تقديــم الخدمــات مــن تعليــم، تعليــم ال منهجــي، 

ــكن،  ــة الس ــة وأزم ــة البطال ــل، ومعالج ــوق العم ــل لس التأهي

ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــا الحامل ــّكل يف مجموعه ــي تش الت

للجنــوح والجريمــة. لذلــك، يجــب يف هــذه املرحلــة تبنــي 

ــل:  ــن التدخ ــتويني م ــج مس ــة تعال ــة وحكومي ــة اجتماعي سياس

تدخــل يف التوجهــات وعالــم القيــم للجانــح أو األفــراد يف خطــر، 

وأيضــا تغيــر الظــروف االجتماعيــة يف بيئتهــم وظروفهــم والتــي 

ــع  ــر يف املجتم ــذه األط ــدام ه ــوح.24 إن انع ــزا للجن ــكل حاف تش

ــط  ــكيل ضب ــات تش ــى عملي ــارش ع ــر مب ــا تأث ــطيني له الفلس

ــبكة  ــاء ش ــات بن ــن إمكاني ــص م ــمية، وتقل ــر الرس ــلوك غ الس

ــايل  ــباب، وبالت ــدى الش ــة ل ــة معياري ــة عميق ــات اجتماعي عاق

ــوى  ــة قص ــاك أهمي ــه. هن ــه وترفات ــه وقيم ــى عامل ــر ع التأث

لخلــق ظــروف لعمليــة انســجام بــني الضبــط الداخي الشــخيص 

للفــرد، وبــني الضبــط االجتماعــي. تبلــغ هــذه املرحلــة خطورتها 

ــم  ــما منه ــم قس ــرام املنظ ــات اإلج ــتقطب مجموع ــا تس عندم

كجنــود لهــا ويشــكلون أذرعتهــا الطويلــة يف العمــل اإلجرامــي. 

5.2 مرحلة الشباب والبلوغ
ــة  ــر عقاني ــخصية أكث ــة ش ــذه املرحل ــور يف ه ــدأ بالتبل تب

ــل األوىل  ــرت يف املراح ــد أن م ــح، بع ــا الجان ــة لظرفه ومدرك

للجنــوح املذكــورة أعــاه، وتمرســت، فيهــا وبــات بإمكانهــا أن 

ــا اســتثني  ــق )هن ــات لهــذه الطري ــدرك الســلبيات واإليجابي ت
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مدمنــي املخــدرات، ألن ادمانهــم يبقيهــم داخــل هــذا العالــم، 

وهــم بحاجــة إىل تدخــل مبــارش لفطامهــم لكــي يتمكنــوا مــن 

ــوح يف  ــات الجن ــني يف فئ ــن املندرج ــم م ــد  قس ــار(. يج االختي

ــا إذا  ــاة، وخصوص ــذه الحي ــارج ه ــم خ ــرتة طريقه ــذه الف ه

ــاط  ــل وارتب ــن عم ــا م ــاة معياري ــط حي ــلكون نم ــدأوا يس ب

ــم،  ــذا العال ــد يف ه ــت التواج ــي واصل ــة والت ــا البقي أرسي. أم

الكاســيكية؛ أي أن  فتنــدرج حســاباتها تحــت املدرســة 

وجودهــم فيــه غالبــا ألنهــم إمــا اندرجــوا بالعمــل يف منظمــات 

اإلجــرام املنظــم، وإمــا أنهــم باتــوا يســتخدمون العنــف والقوة 

ــوق  ــاس، الس ــادي للن ــزاز امل ــل االبت ــة مث ــع اقتصادي ملناف

ــر يف  ــك. يظه ــر ذل ــاح وغ ــدرات والس ــارة املخ ــوداء، تج الس

ــتفادة  ــدرك لاس ــوح امل ــن الجن ــر م ــوع آخ ــة ن ــذه املرحل ه

ــخصيا  ــا وش ــه اجتماعي ــذي يدفع ــن ال ــه، وأن الثم ــن ظروف م

ــي  ــة الت ــة االجتماعي ــود إىل الحامل ــا أع ــة. هن ــوازي املنفع ال ي

تمكــن هــؤالء مــن اســتغالها لبســط نفوذهــم، وأيضــا 

الحصــول عــى مكانــة اجتماعيــة بمزيــج مــن التملــق 

ــان  ــع يح ــة ومجتم ــاب دول ــّول غي ــي. ح ــوف االجتماع والخ

مشــاكل النــاس ســلميا، وبصــورة ناجعــة ورسيعــة، هــؤالء إىل 

قــوة اجتماعيــة تســتعمل قوتهــا أو التلويــح باســتعمالها لحــل 

هــذه املشــاكل، تاركــني وراءهــم حــاالت تقشــعر لهــا األبــدان 

ــم.25  ــزاز والظل ــن االبت م

ــدم يف الســن مــن الخــروج مــن  ــا تق ــرد كلم ســيتمكن الف

حيــاة الجنــوح والجريمــة، إذا انغمــس  داخــل الحيــاة املعيارية، 

ألنــه ســيبدأ يعــي الثمــن الــذي ســيدفعه إذا بقــي هنــاك، ألن 

ــم  ــه. إنه ــر ل ــى كب ــون ذات معن ــة تك ــازات االجتماعي االمتي

ــة:  ــر االجتماعي ــن األط ــون ع ــوح منفصل ــرتة الجن ــا يف ف غالب

ــيطرة  ــواة الس ــم الن ــدت عائلته ــة، فق ــن املدرس ــرسب م الت

عليهــم، لــم يقيمــوا بعــد عائلــة ولــم ينتظمــوا داخــل عمــل. كل 

ــة بخلــق الشــعور باملســؤولية، وهــي  هــذه األطــر هــي الكفيل

ــة. ــم االجتماعي ــؤولية للقي ــعور باملس ــي الش ــي تبن الت

خالصة 
إن العنــف والجريمــة ظاهــرة إنســانية موجــودة يف كل 

املجتمعــات بنســب مختلفــة، وبتجليــات مختلفــة، وهــي اأيضــا 

ــة، فيهــا  ــاة املجتمعــات، ولهــا وظيفــة اجتماعي رضوريــة يف حي

ــي  ــه الجماع ــره وتكافل ــد ضم ــة وتأكي ــع صياغ ــد املجتم يعي

ــة يف  ــة والجرائمي ــال العنيف ــة لألفع ــف الرافض ــطة املواق بواس

حقبــة تاريخيــة مــن حياتــه، ويعيــد بنــاء وإنتــاج قيــم تــرف 

ــم(. ــا )دوركهاي ــا اجتماعي ــة وتأكيده مائم

ــة أن  ــذه املقال ــه يف ه ــا ب ــذي قمن ــرض ال ــد الع ــا بع ويمكنن

ــل  ــه كفع ــة من ــة بالوقاي ــف والجريم ــة العن ــني أن معالج نتب

املجتمــع  فرصــة  هــو  املبــارشة،  مواجهتــه  أو  اســتباقي، 

ــي  ــن املبان ــه م ــه وموقف ــى قيم ــد ع ــادة التأكي ــطيني إلع الفلس

االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية، الداخليــة أو تلــك 

ــاحة  ــد مس ــاج وتحدي ــا إنت ــا، وأيض ــة ونظامه ــة بالدول املتعلق

القيــم واملعايــر الفرديــة والتــي تحافــظ عــى الحرية الشــخصية 

مــن جهــة، وعــى الفعــل ونتيجتــه يف املجتمــع مــن جهــة أخــرى.

 لقــد بيّنــا أن  للعنــف والجريمــة حاضنــة اجتماعيــة 

ــاة الفــرد  ــة وسياســية، وأن لهــا مســار تطــور يف حي واقتصادي

منــذ الطفولــة وحتــى الوصــول إىل ذروة االندمــاج يف هــذا العالــم. 

ــاني  ــل إنس ــاج فع ــا نت ــار هم ــذا املس ــة وه ــذه الحامل إن ه

ــه،  ــه ومفاصل ــل بتفصيات ــره والتدخ ــاء أث ــن اقتف ــور يمك وتط

ــع.  ــرد واملجتم ــى الف ــاره ع ــن آث ــه وم ــل من ــايل التقلي وبالت

ــوم  ــي مدع ــي وحكوم ــرشوع مجتمع ــذا إال بم ــى ه ــن يتأت ل

ــتعد  ــم ومس ــيايس داع ــف س ــا بموق ــة، وأيض ــات الهائل بامليزاني

ــة.  ــنوات طويل ــة لس للمواجه

ــر إىل  ــي أن ينظ ــي أو حكوم ــج مجتمع ــى أي برنام وع

ــأي  ــل ب ــج تدخ ــموليتها، وأن كل برنام ــرة بش ــذه الظاه ه

مــن تفاصيلهــا، يجــب أن يرتبــط إســرتاتيجيا بهــذه النظــرة 

الشــمولية، ويــرى التفاعــات املمكنــة مــع التفاصيــل 

ــرى.  األخ

إلى حالة مقلقة من  العربي  الشباب في مجتمعنا  التي ترصد وضع  التقارير  تشير 

 ،youth at risk انعدام أطر التنشئة االجتماعية، وخصوصا لشريحة الشباب في خطر

وهي شريحة نسبة كبير منها- وخصوصا في عمر 19-24 عاما-  ليست منخرطة في 

معياري  شخصي  مسار  تحت  ليست  غالبيتهم  التعليمية؛  األطر  وال  العمل،  سوق 

فيه التزام لنظام حياتي يومي.
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خطة »غوش إمونيم«

لتوسيع االستيطان عام 1977

نقــدم للقــراء يف هــذا العــدد مــن األرشــيف ترجمــَة مقرتح لتوســيع 

ــة  ــتيطانية لحكوم ــم« االس ــوش إموني ــة »غ ــه حرك ــتيطان قّدمت االس

ــتيطان  ــث كان االس ــام 1977، حي ــاً يف الع ــة حديث ــود املنتخب الليك

ــدأت  ــم، ب ــود للحك ــود الليك ــوَر صع ــت. ف ــك الوق ــى ذل ــدوداً حت مح

ــوات  ــع خط ــق م ــتيطان بالرتاف ــات لاس ــى مخطط ــل ع ــة تعم الحرك

لفــرض وقائــع عــى األرض، وبنــاء نــوى ملســتوطنات جديــدة. تكُمــن 

ــاً  ــه الحق ــت بتبني ــود قام ــة الليك ــتند يف أن حكوم ــذا املس ــة ه أهمي

ــية  ــل أساس ــه عوام ــر في ــك تظَه ــتيطان، كذل ــا لاس ــاس لخطته كأس

ــة. ــة املحتل ــة الغربي ــي يف الضف ــتيطاني الصهيون ــر االس للتفك

فيمــا يــي ترجمــَة لألجــزاء األربعــة األوىل للمســتند )املكــّون مــن 

ــرة  ــن فك ــاً ع ــة ورشح ــادئَ منّظم ــًة ومب ــمل مقدم ــات(، يش 9 صفح

ــتند  ــرح املس ــا يط ــي«، كم ــوف أه ــمى »ييش ــا تُس ــتوطنة أو كم املس

ــي  ــادي واملناطق ــر االقتص ــّميه التطوي ــى يس ــة مل ــاً عريض خطوط

ــتوطنات: للمس

مقدمة
ــاك  ــية لإلمس ــة رئيس ــون خط ــة لتك ــذه الخط ــدف ه ال ته

بيهــودا والســامرة لفــرتة طويلــة، وهــي ليســت كافيــة مــن أجــل 

ــتيطان، وال يف  ــال االس ــل يف مج ــات الجي ــى احتياج ــة ع اإلجاب

مجــال التمــدن ]urbanization[ وتوزيــع الســكان، وال يف مجــال 

التطويــر عــى املســتوى القومــي.

ــال  ــة يف أفع ــة الفوري ــى الحاج ــة ع ــة اإلجاب ــد الخط تقص

ــرشي  ــال الب ــتغال رأس امل ــال اس ــن خ ــتيطان، م ــة لاس أولي

ــك، يوجــد فيهــا رشح  ــم اآلن. مــع ذل الطائعــي املوجــود واملنَظ

لتصــّور تلخيــيص ملــا ســيتم بالطبــع فعلــه يف املســتقبل األبعــد، 

ــرة. ــعة كب ــّي وِبِس ــتوى دولت ــى مس وع

يمكــن أن يشــّكل تطبيــق هــذا االقــرتاح قاعــدة مســاعدة عــى 

ــيقوم يف  ــذي س ــرب ال ــي األك ــروّي واملدن ــتيطان الق األرض، لاس

املســتقبل، وهــو مائَــم ومندمــج بشــكل ممتــاز مــع كل واحــدة 

ف: 
شي

ألر
ن ا

م
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مــن خطــط االســتيطان التــي تــم نرشهــا حتــى اآلن، عــى يــد 

ــن أرض  ــامرة م ــودا والس ــِرج يه ــام ال تُخ ــخاص، أو أجس أش

ــل. إرسائي

ــذب  ــرق لج ــاد الط ــة إيج ــى الحكوم ــيكون ع ــا، س برأين

ــل، وأن  ــرة مــن الســاحل إىل الجب ــة كب مجموعــة ســكانية مدني

تقــوم بــأرسع وقــت بتخطيــط مدينــة واحــدة عــى األقــل بــني 

ــب  ــة تتطّل ــي عملي ــدن ه ــة م ــن، إقام ــس. لك ــه ونابل رام الل

ــط  ــن التخطي ــنوات م ــاج س ــاال، وتحت ــا أجي ــنوات، وربم س

ــارج  ــل والخ ــائد يف الداخ ــرأي الس ــر. ال ــر الكث ــق والتفك الدقي

ــا  ــك: اذا انتظرن ــو كذل ــامرة ه ــودا والس ــاكنا يف يه ــؤال إمس بس

ــنجد  ــدة، س ــنة واح ــى س ــنوات، أو حت ــم لس ــط والتنّظ للتخطي

ــة. ــا الفرص ــا أهدرن أنن

ــر،  ــت الكث ــا الوق ــو كاأن بحوزتن ــى ل ــك، حت ــة لذل إضاف

ــدة يجــب ن يعتمــد عــى  ــد أن االســتيطان يف منطقــة جدي نعتق

ــتوطنوا  ــراً، ليس ــتعداداً كب ــون اس ــاس يملك ــة ألن ــوة طائعي ق

ــد  ــون الجدي ــم يحّول ــي، بإخاصه ــع طائعي-قوم ــا بداف فيه

ــذب  ــم ج ــذا يت ــط هك ــت. فق ــود وثاب ــروف إىل موج ــر املع وغ

ــة. ــاحل املخنوق ــدن الس ــن م ــرة م ــات كب ــوا بكميّ ــاس، ليأت الن

لذلــك، نقــّدم هنــا اقرتاحــاً إلقامــة نقــاط مســتوطنات بشــكل 

ــف  ــة يف صي ــروف طائعية-مؤقت ــا بظ ــن اقامته ــوري، يمك ف

ــيكون  ــق س ــرتاتيجية،يف مناط ــة اس ــن ذات أهمي 1977، يف أماك

ــم  ــوش إموني ــل. غ ــاق قلي ــتيطاني، وبإنف ــتقبل اس ــا مس له

ــل  ــن أج ــة م ــة الازم ــوة البرشي ــة الق ــر للحكوم ــه أن يوف يمكن

ــاط. ــذه النق ــني ه توط

مة
ّ
مبادئ منظ

أخذنا بالحسبان الحسابات التالية:

ــداً، . 1 ــة ج ــة ضئيل ــتوطنات الزراعي ــة املس ــة إقام امكاني

بســبب قلــة األرايض الزراعيــة الفارغــة ومشــكلة امليــاه. 

مــع ذلــك هنــاك أماكــن يمكــن بهــا التمّســك بــاألرض 

ــات. ــن العائ ــدود م ــدد مح ــة ع ــا إلعال وفاحته

ــاعة . 2 ــات الس ــن حاج ــي م ــربى، فه ــدن الك ــة امل يف حال

الكــربى، لكنهــا عمليــة مســتمرة لســنوات وتحتـّـم عمــاً 

تخطيطيــاً متواصــاً ودقيقــاً.

ــة )وهــي أكــرب مــن . 3 يجــب اســتغال القــدرة الطائعي

ــابة  ــات ش ــد عائ ــراً عن ــر مؤخ ــي تظه ــع( الت املتوّق

ــا. ــا وُمراِده ــام بخياراته ــع االهتم ــدن، م ــكن امل ــي تس الت

يجــب اســتغال امليــزات االقتصاديــة واالجتماعيــة . 4

ــدن  ــر للم ــق الكب ــذه املناط ــرب ه ــن ق ــة م النابع

الكــربى للســاحل، وللقــدس.

يجــب أن يُنظــر بقلــق للتصاعــد يف االســتيطان العربي يف . 5

هــذه املناطــق، انطاقــاً مــن اإلدراك أن كبــح االســتيطان 

بواســطة أوامــر ]عســكرية[ وقوانــني لــن تكــون ناجعة، 

وال يجــب االنتصــار عــى القــوة الداخليــة للبنــاء 

والتطــّور، إال مــن خــال »اســتيطان مناِفــس« ناجــح يف 

أكــرب عــدد مــن النقــاط قــدر اإلمــكان.

بنــاء عــى مــا ذكــر ســابقاً، وهــو أمــر مفهــوم ضمنــاً، . 6

ــتيطان،  ــن االس ــدة م ــاط جدي ــن أنم ــة لتكوي الحاج

ــرورة  ــتكون بال ــوات األوىل، س ــن أن الخط ــة م نابع

ــث«  ــربات البح ــن »مخت ــا م ــة، أو نوع ــا ممتحن خاي

ــة  ــى أرضي ــا ع ــب بناؤه ــك يج ــدة. لذل ــكار جدي ألف

ــاء، دون أن  ــاص« األخط ــن »امتص ــن م ــانية تمّك إنس

ــببه  ــال« تس ــكاء ألجي ــق »ب ــكل ال يخل ــار، وبش تنه

ــة. ــر صحيح ــوات غ خط

مــن الــروري إيجــاد نقــاط مؤقتــة لاســتيطان يتــم . 7

ــة،  ــة واملناطقي ــل الخطــة الرئيســية، املحلي تنفيذهــا قب

وقبــل البنــاء الثابــت. يف هــذه النقــاط، يجــب اســتغال 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــة، م ــة الحكوم ــان وأرايض بملكي مب

ــل  ــاق ضئي ــل، وبإنف ــت قلي ــية، ويف وق ــروف أساس ظ

إلســكان عائــات يف الفــرتة االنتقاليــة حتــى يتــم إيجاد، 

وتخطيــط املــكان الثابــت لليشــوف ]املســتوطنة[.  

اليشوف األهلي
ــم . 1 ــي ت ــة الت ــادئ املؤسس ــد املب ــي: أح ــى اجتماع مبن

ــط  ــى نم ــوف ع ــاء ييش ــة لبن ــاك حاج ــاه. هن ــا أع ذكره

جديــد يتــم تســميته »اليشــوف األهــي«. هــذا اليشــوف هــو 

ذو طابــع قــروي مــن الناحيــة االجتماعيــة والشــكلية، وذو 

ــغيلية. ــة والتش ــة االقتصادي ــن الناحي ــادي م ــع اقتص طاب

ــة . 2 ــكن 50-200 عائل ــذا سيس ــوف كه ــه يف يش ــدو أن يب

ــؤولة  ــن مس ــدة منه ــرة، وكل واح ــة صغ ــوت قروي يف بي

ــاركي أو  ــاد تش ــوف، كاتح ــتها. اليش ــن معيش ــها ع بنفس

ــع  ــاس واملجتم ــاة الن ــم حي ــن تنظي ــؤول ع ــّجل، مس مس

ــرر  ــذي يق ــو ال ــكانه، وه ــة لس ــات بلدي ــاء خدم وإعط

ــاد يف  ــع يف الب ــو متب ــا ه ــكان، كم ــكن امل ــن يس ــؤال م بس

البلــدات القرويــة. مــن الناحيــة األخــرى، لــن يكــون االتحاد 

رشيــكاً أو مســؤوالً عــن أدوات إنتــاج أعضائــه، يف معاشــهم 

أو أماكهــم. تأتــي دمدخــوالت االتحــا مــن الرائــب التــي 

يدفعهــا أعضــاؤه، مــن دفعــات ســيجبيها مقابــل خدمــات 

مختلفــة، ومــن إيجــار شــقق األعضــاء أو مؤسســات 

ــام. ــك الع ــتعمل املل تس
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ــاث . 3 ــه ث ــاء أعضائ ــي إعط ــوف األه ــى اليش ــكن: ع الّس

ــكا عامــا(،  ــات للســكن: شــقق لإليجــار )تكــون مل إمكاني

ــي. ــاء الذات ــع، أراض للبن ــقق للبي ش

ــم . 4 ــم بأمواله ــتوطنون بيوته ــرتي املس ــة ألن يش ــاك أهمي هن

ــا،  ــقة منطقي ــار ش ــوا إيج ــة، أو أن يدفع ــرشوط معقول ب

ويتــم اســتثمار أمــوال الدولــة يف األســاس بتطويــر أمــاك 

ــور. الجمه

ــة . 5 ــواع مختلف ــى أن ــح ع ــي منفت ــوف األه ــغيل: اليش التش

للشــغل، وســكانه يمكنهــم أن يعملــوا فيــه، أو يف املنطقــة، 

أو حتــى خــارج املنطقــة. يمكــن أن يكــون عضــو اليشــوف 

صاحــب مصنــع، أو عامــا يف مصنــع يملكــه عضــو آخــر، 

أو يمكــن التنّظــم يف مجموعــة تقيــم ســوياً تعاونيــة.

يجــب الّســعي ألن يجــد جــزء كبــر مــن الســكان رزقهــم يف . 6

املــكان أو يف املنطقــة، لكــن املســافات القصــرة بــني يهــودا 

ــن لليشــوف  والســامرة إىل مراكــز التجمعــات الكــربى تمّك

أن يقــوم ويكــرب قبــل أن يتحقــق هــذا الهــدف.

أعطــى علمــاء اجتمــاع ومســتوطنون رأيهــم حــول أهميــة . 7

ــل  ــة العم ــوف، وخاص ــن اليش ــاط م ــذه األنم ــر ه تطوي

ــق. ــا باملاح ــا هن ــوع نقّدمه ــذا املوض به

تــم يف الســنتني األخرتــني اكتســاب خــربة عمليــة إضافيــة . 8

مــن خــال تطــّور عوفــرا، معاليــه أدوميــم، وألــون 

ــل  ــاعدة أه ــة بمس ــة املقدم ــة الخط ــت صياغ ــه. تم موري

ــون املســاهمة  هــذه املســتوطنات. وهــم مســتعدون ويطلب

ــا.  يف تنفيذه

التطوير المناطقي
ــوف  ــوح لليش ــع املفت ــدود والطاب ــال املح ــيفرض املج س

ــي؛ أي  ــر املناطق ــا للتطوي ــد، تخطيط ــدى األبع ــى امل ــي، ع األه

بنــاء كتــل مناطقيــة يف كل واحــد منهــا مجموعــة يشــوفيم. لكن، 

يف نظــرة بعيــدة املــدى يجــب تســمية خارطــة اليشــوفيم التــي 

نقرتحهــا كخطــة هيكيلــة لتطويــر مناطــق يف يهــودا والســامرة.

ينضــم جــزء مــن النقــاط ]أي: أماكــن انطــاق املســتوطنات[ 

ــة يف  ــتحتاج تقوي ــي س ــتوطنات الت ــن املس ــل م ــة لكت املقرتح

املســتقبل )مثــل: عوفــرا وبيــت إيــل، شــيلو، وتيمنات-حــرس، 

ــات يشــكلن  ــه(، وأخري ــون موري ــم وأل كارنــي شــومرون وفاري

ــن. ــط يف مناطقه ــوة أوىل فق خط

مدن ريفية
ــة  ــور مجموع ــي أن تتط ــد، ه ــدى البعي ــرى للم ــة أخ إمكاني

ــد،  ــز واح ــوايل مرك ــة ح ــة، واملبني ــة املتقارب ــدات األهلي ــن البل م

ســوية لـ«مدينــة ريفيــة« واحــدة كبــرة.

ــذا  ــه ه ــدة في ــة واح ــر نقط ــر وتطوي ــاً تكب ــن أيض ممك

االتجــاه، وتحويلهــا عــى مراحــل مــن يشــوف أهــي إىل مدينــة.

ــكل  ــوفيم بش ــة اليش ــتخدم إقام ــة، س ــات الثاث يف اإلمكاني

فــوري يف نقــاط مؤقتــة خطــة االســتيطان لألمــد البعيــد، وتُبقــي 

ــة  ــب رؤي ــتيطان بحس ــه االس ــة توجي ــني إمكاني ــدي املخطط بأي

ــذ. ــة التنفي ــل بداي ــة دون تأجي الحكوم

المواصالت
ــى  ــة ع ــدرة املنطق ــر أن ق ــاه، يظه ــوف أع ــب املوص بحس

ــكل  ــة بش ــاح متعلق ــى النج ــتوطنات ع ــدرة املس ــّور وق التط

كبــر يف نظــام ناجــع وعــري مــن الشــوارع بــني املســتوطنات 

ــارج  ــربى خ ــدن الك ــني امل ــة وب ــل املناطقي ــني الكت ــا، وب ذاته

ــامرة. ــودا والس يه

غوش ايمونيم: تقديس العنف..
وغطاء ديني ملرشوع كولونيايل



76

عدد ٧٧

نحــن نقــرتح أن نعطــي رأينــا، يف املرحلــة األوىل، حــول هــذه 

ــق للخطــة قائمــة الشــوارع التــي نــرى أنــه مــن  النقطــة. نرِف

ــذ  ــل تنفي ــن أج ــيعها، م ــّقها أو توس ــداً ش ــم ج ــوي وامله الحي

هــذه الخطــة، أو خطــة مشــابهة.

)يف الخارطة املرفقة تم إبراز هذه الشوارع بخط أحمر.(«

ــتوطنة  ــتندات إىل 12 مس ــر املس ــة، تش ــات الاحق يف الصفح

جديــدة )دوتــان، شــومرون، ترتســا، كرنــي شــومرون، تمتخــت 

ــورون،  ــني ح ــل، ب ــت إي ــح، بي ــي صال ــيلو، نب ــرس، ش ح

ــا  ــر أن بعضه ــف – يُذك ــي زي ــو، محان ــتبي يريح جفعون،مس

ــا،  ــب بناؤه ــاً( يج ــبيهة الحق ــرة أو ش ــماء مغاي ــذت أس اتخ

ــكنونها،  ــن سيس ــتوطنني الذي ــة املس ــف طبيع ــة إىل وص إضاف

ووضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي وجهوزيــة املســتوطنني 

ــتوطنات  ــيع 4 مس ــتند إىل توس ــر املس ــا يش ــا. كم ــال له لانتق

قائمــة هــي: فاريــم، وألــون موريــه وعوفــرا ومعاليــه أدوميــم، 

وإىل 6 شــوارع أساســية تربــط املســتوطنات ببعضهــا وباملــدن 

ــق 1948. ــل مناط ــة داخ اإلرسائيلي

عــن حركــة غــوش إمونيــم:1 نشــأت الحركــة بعــد حــرب 

أكتوبــر عــام 1973، وهــي حركــة دينية-قوميــة غــر مرتبطــة 

ــرتة  ــع يف الف ــاط واس ــت بنش ــي. عمل ــي اإلرسائي ــل الربملان بالعم

ــاط  ــكلت النش ــي ش ــي الت ــني 1974 و 1988. وه ــة ب الواقع

االســتيطاني اليهــودي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. منطلــق 

ــه يف كل  ــتيطان ل ــة اس ــودي إقام ــق اليه ــن ح ــة )أن م الحرك

ــاذ األرض  ــاص وإنق ــن خ ــزء م ــل كج ــن أرض إرسائي ــع م موق

مــن الغربــاء(. توســع نشــاط الحركــة ليشــمل جوانــب تعليميــة 

وتربويــة وسياســية واســتيعاب مهاجريــن يهــود، وكل هــذا مــن 

ــتيطاني.  ــق اس منطل

األب الروحــي للحركــة هــو الحاخــام كــوك، ومــن مؤسســيها 

حنــان بــورات وهــو مــن حــزب املتدينــني الوطنيــني )املفــدال(، 

ــن  ــيايس م ــد س ــى تأيي ــة ع ــت الحرك ــر. وحصل ــويش ليفنغ وم

شــخصيات سياســية وأعضــاء كنيســت مثــل : اريئيــل شــارون 

ــيني  ــن السياس ــم م ــر وغره ــون هام ــني، وزبول ــوال كوه وغئ

ــت  ــل.  وحصل ــة يف إرسائي ــة والديني املنتمــني إىل االحــزاب اليميني

ــد شــبه رســمي مــن حكومــة الليكــود بعــد  الحركــة عــى تأيي

صعودهــا إىل الحكــم العــام 1977. وأخــذ شــكل الحركــة 

بالتقلــص بعــد أن أُقيمــت قائمــة )هتحيــا( السياســية وغرهــا، 

وإقامــة مجلــس مســتوطنات الضفــة والقطــاع. وعمليــا انتهــى 

ــات.  ــر الثمانيني ــة يف أواخ ــود الحرك وج

 المصدر:

1 https://www.madarcenter.org/%D985%%D988%%D

8%B3%D988%%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D98%

4%D985%%D8%B5%D8%B7%D984%%D8%AD%D

8%A7%D8%AA/1366-%D8%BA%D988%%D8%B4-

%D8%A7%D98%A%D985%%D988%-%

D986%%D98%A%D985%
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ليف غرينبيرغ * 

انشقاق المستوطنين:

دراسة في المأزق السياسي الذي يخّيم على إسرائيل

ــة  ــة اإلرسائيلي ــه السياس ــت إلي ــذي انته ــأزق ال ــف امل كش

عقــب انعقــاد جولتــني متتاليتــني مــن االنتخابــات يف 

ــن  ــاب ع ــول( النق ــان وأيل ــهرْي نيس ــام 2019 )يف ش الع

ــل:  ــة يف إرسائي ــع والسياس ــا املجتم ــن خفاي ــي م ــب خف جان

فالعــداوات الســائدة بــني الطوائــف ال تقتــر عــى العــداوة 

ــا  ــترشي أيًض ــا تس ــرب، وإنم ــود والع ــني اليه ــة ب القائم

ــا  ــز بثقافاته ــي تتمي ــة الت ــف اليهودي ــف الطوائ ــني مختل ب

ــة  ــًة مرتتب ــة نتيج ــاعر العدائي ــذه املش ــكل ه ــة. وتش الفرعي

عــى اســتعمار فلســطني عــى يــد اليهــود األوروبيــني، وبنيــة 

ــة  ــة فوقي ــة يهودي ــة قومي ــى هوي ــوم ع ــي تق ــع الت املجتم

وعلمانية-أوروبيــة. 

جولتان من االنتخابات1
ــهر  ــدت يف ش ــي انعق ــات األوىل الت ــة االنتخاب ــارت جول أث

نيســان 2019 نقاشــا حامــي الوطيــس اتّســم بانقســامه 

ــؤال  ــو، والس ــني نتنياه ــاد بنيام ــول فس ــي ح ــه الَقبَ وبطابع

ــعه أن  ــا إذا كان يف وس ــول م ــور ح ــدل وتمح ــار الج ــذي أث ال

يتقّلــد منصــب رئيــس الــوزراء خــال فــرتة محاكمتــه، يف حــال 

ــا،  ــن يوًم ــاٍن وعرشي ــد ثم ــه.2 فبع ــي بإدانت ــم يق ــدور حك ص

وهــي الفــرتة التــي يمنحهــا القانــون للمرشــحني لتــويّل منصــب 

ــن  ــي، أعل ــاف حكوم ــكيل ائت ــل تش ــن أج ــوزراء م ــس ال رئي

نتنياهــو عجــزه وفــرض إجــراء جولــة جديــدة مــن االنتخابــات، 

مــا حــال بــني خصمــه، بينــي غانتــس، وبــني توظيــف الخيــار 

القانونــي الــذي يتيــح لــه أن يحــاول تشــكيل ائتــاف بقيادتــه. 

ــه  ــه ورشكائ ــة يف حزب ــوة الكامن ــع أن الق ــو يتوق وكان نتنياه

ــد  ــا إىل واح ــي يحصده ــد الت ــدد املقاع ــع ع ــد ترف ــني ق املحتمل
ــبع،  ــر الس ــة ب ــا يف جامع ــاع واألنثروبولوجي ــم االجتم ــم عل ــارض يف قس مح  *

ــاري. ــي يس ــط اجتماع وناش

ت
اال

ــــ
ــــ

ــــ
ـق

مــ
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أوساط  في  الشديد  التوتر  من  مواطن  عن  اللثام  الثانية  االنتخابات  جولة  أماطت 

العداء  بعضها  ُيِكّن  التي  االجتماعية  الفئات  مختلف  بين  اإلسرائيلي  المجتمع 

في  سادت  التي  الجمود  حالة  وراء  يقف  ما  هي  الداخلية  العداوات  وهذه  لبعض. 

ع أن تطفو على 
َّ

أعقاب الجولتين االنتخابيتين، ناهيك عن جوانب التوتر التي ُيتوق

السطح بعد تشكيل ائتالف حكومي جديد.

وســتني مقعــًدا، وهــو الحــد األدنــى الــروري لتأمــني أغلبيــة 

ــة  ــرست خمس ــزاب خ ــذه األح ــد أن ه ــي. بيْ ــان اإلرسائي يف الربمل

ــن  ــرب م ــدر أك ــم بق ــا يتّس ــرز مأزًق ــا أف ــع، م ــد يف الواق مقاع

ــد.  التعقي

ــة  ــا يف الجول ــرًا ملموًس ــة تغي ــات االنتخابي ــهدت الحم وش

ــاط  ــاّدة يف أوس ــات ح ــدوره نقاش ــار ب ــا أث ــو م ــة، وه الثاني

ــا  ــه، وفيم ــي تناهض ــك الت ــو، وتل ــد نتنياه ــي تؤي ــل الت الكت

ــن  ــو ورشكاءه )الذي ــزب نتنياه ــة أن ح ــت النتيج ــا. وكان بينه

ــد.  ــة مقاع ــرسوا خمس ــني«( خ ــة »اليم ــّمى كتل ــون مس يحمل

ــة املناِهضــة لنتنياهــو عــن  ــب الكتل ــِزد نصي ــم يَ ــك، ل ومــع ذل

املقاعــد التــي فــازت بهــا إال بمقعديــن )مــن خمســة وخمســني 

مقعــًدا إىل ســبعة وخمســني مقعــًدا(.3 وظهــر يف كلتــا الجولتــني 

ــوده  ــية، ويق ــني بالروس ــني الناطق ــل الناخب ــر يمث ــزب صغ ح

ــورة  ــان، يف ص ــدور ليربم ــو أفيغ ــدده، وه ــاٍل يف تش ــم مغ زعي

الحــزب الــذي مثَّــل بيضــة القبــان يف االنتخابــات. فعــى غــرار 

ــه  ــرى أن ــرة أخ ــان م ــن ليربم ــابقة، أعل ــات الس ــة املفاوض جول

لــن يشــارك يف االئتــاف الــذي يشــكله نتنياهــو، ورفــض عقــد 

الرشاكــة التــي أقامهــا مــع األحــزاب الدينيــة، وطالــب بتشــكيل 

ــني  ــن الحزب ــها م ــف يف أساس ــة، تتأل ــدة وطني ــة وح حكوم

ــل  ــزب إرسائي ــو ح ــه، وه ــع حزب ــب م ــا إىل جن ــن جنبً الكبري

بيتينــو )»إرسائيــل بيتنــا«(. ويبــدو أن ال يشء تغــّر، وأن املــأزق 

ــه.  ــَد إنتاج ــد أعي ــه ق نفس

ــام عــن  ــة اللث ــات الثاني ــة االنتخاب ــك، أماطــت جول ومــع ذل

ــي  ــع اإلرسائي ــاط املجتم ــديد يف أوس ــر الش ــن التوت ــن م مواط

ــداء  ــا الع ــّن بعضه ــي يُِك ــة الت ــات االجتماعي ــف الفئ ــني مختل ب

ــة  ــة هــي مــا يقــف وراء حال لبعــض. وهــذه العــداوات الداخلي

الجمــود التــي ســادت يف أعقــاب الجولتــني االنتخابيتــني، ناهيــك 

ــع أن تطفــو عــى الســطح بعــد  عــن جوانــب التوتــر التــي يُتوقَّ

ــد.  ــاف حكومــي جدي تشــكيل ائت

ــة  ــة االنتخابي ــاد الجول ــبقت انعق ــي س ــرتة الت ــال الف وخ

ًا  ــرُّ ــات تغ ــاركت يف االنتخاب ــي ش ــزاب الت ــهدت األح ــة، ش الثاني

ــت يف  ــي نُظِّم ــة األوىل الت ــج الجول ــاب نتائ ــي أعق ــا. فف طفيًف

ــت  ــي كان ــرة الت ــزاب الصغ ــعت األح ــان 2019، س ــهر نيس ش

عــى شــفر االنقــراض إىل إنقــاذ نفســها مــن خــال االنضمــام 

إىل أحــزاب أكــرب منهــا واالنضــواء تحــت رايتهــا. وقــد حصلــت 

هــذه التغــرات يف كا الكتلتــني. فحــزب موشــيه كحلــون، وهــو 

حــزب كوالنــو مــن تيــار الوســط )أربعــة مقاعــد(، غــدا جــزًءا 

مــن الحــزب املهيمــن، وهــو حــزب الليكــود )خمســة وثاثــون 

مقعــًدا(. واندمــج حــزب »اليمــني الجديــد«، الــذي لــم يحالفــه 

ــي  ــة، لك ــي 3.25 يف املائ ــم، وه ــبة الحس ــوغ نس ــظ يف بل الح

ــة  ــزاب اليميني ــاد األح ــع اتح ــت، م ــل يف الكنيس ــى بالتمثي يحظ

)خمســة مقاعــد(، وانشــّق عنــه مؤخــًرا يف الفــرتة التــي ســبقت 

انعقــاد االنتخابــات يف شــهر نيســان. وقــد ســاعد هــذا االتحــاد 

ــني  ــن إضافي ــوز بمقعدي ــى الف ــرف ع ــني املتط ــزاب اليم أح

ــر أن  ــد(، غ ــبعة مقاع ــده س ــكي ملقاع ــدد ال ــغ الع ــث بل )حي

قائمــة نتنياهــو الجديــدة خــرست ســبعة مقاعــد )حيــث فــازت 

بمــا مجموعــه اثنــني وثاثــني مقعــًدا(. وكانــت األحــزاب الدينيــة 

املتزمتــة تضــع ثقتهــا يف جمهــور ناخبيهــا، وســّجلت النجــاح يف 
ــرش.4  ــتة ع ــا الس ــى مقاعده ــة ع املحافظ

ــاالت  ــة ح ــزاب املعارض ــهدت أح ــر، ش ــب آخ ــن جان وم

ــل  ــي تمث ــزاب الت ــاودت األح ــد ع ــع. فق ــاج الرسي ــن االندم م

املواطنــني الفلســطينيني العــرب، وهــي التجمــع الوطنــي 

ــد(  ــة مقاع ــدة )أربع ــة املوح ــة العربي ــي والقائم الديمقراط

ــة  ــاواة، وقائم ــام واملس ــة للس ــة الديمقراطي ــة الجبه وقائم

ــت  ــاد تح ــد(، االتح ــتة مقاع ــر )س ــة للتغي ــة العربي الحرك

ــوط  ــل بش ــّجلت أداًء أفض ــي س ــرتكة، الت ــة املش ــة القائم راي

ــرش  ــة ع ــام 2015 )ثاث ــات الع ــا يف انتخاب ــن أدائه ــد م بعي

مقعــًدا(، وأصابــت النجــاح يف إعــادة إنتــاج إنجازهــا الســالف. 

ــاراك  ــود ب ــع إيه ــاري« م ــس »اليس ــزب مرت ــف ح وتحال

ــا  ــّكل معهم ــافر، وش ــتاف ش ــبق( وس ــوزراء األس ــس ال )رئي
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االتحــاد الديمقراطــي، مــا أســهم يف رفــع مســتوى تمثيلــه مــن 

ــل يف  ــزب العم ــح ح ــد.5 ونج ــة مقاع ــد إىل خمس ــة مقاع أربع

املحافظــة عــى املقاعــد الســتة مــن خــال انضمامــه إىل حــزب 

أوريل ليفــي الجديــد، غيــرش )الــذي ضــم منشــّقني عــن حــزب 

ليربمــان وائتــاف نتنياهــو الســابق(. هــذا مــع العلــم أن ليفــي 

لــم تجتَــز نســبة الحســم يف االنتخابــات التــي ُعقــدت يف شــهر 

نيســان. وكان حــزب كاحــول الفــان )أزرق أبيــض(، الــذي غــدا 

ــه إىل  ــا يف قوت ــل الرئيــيس لحــزب نتنياهــو الحاكــم، واثًق البدي

ــِدم معــه عــى االنضمــام إىل أحــزاب أخــرى، ولــم  حــد لــم يُْق

يخــرس ســوى مقعديــن يف الجولــة الثانيــة )حيــث تراجــع مــن 

خمســة وثاثــني مقعــًدا إىل ثاثــة وثاثــني مقعــًدا(، وحصلــت 

الكتلــة التــي يقودهــا هــذا الحــزب عــى ســبعة وثاثــني مقعــًدا 

ــة  ــان قائم ــول الف ــزب كاح ــل ح ــد مثّ ــاف. وق ــة املط يف نهاي

ــح رئيــس هيئــة األركان األســبق  جديــدة تمحــورت حــول ترشُّ

بينــي غانتــس لتقلُّــد منصــب رئيــس الــوزراء، إىل جانــب عــدة 

أفــراد ومجموعــات اجتمعــت مًعــا خــال الفــرتة التــي ســبقت 

ــد )وهــو  ــش عتي االنتخابــات. ويضــم أبــرز الــرشكاء حــزب ِي

حــزب »مــن تيــار الوســط«(6 وحــزب تيليــم، وهــو عبــارة عــن 

ــبق  ــة األركان األس ــس هيئ ــون، رئي ــيه يعل ــّكله موش ــزب ش ح

ووزيــر األمــن عــن حــزب الليكــود. وحســبما نبــنّي أدنــاه، كانت 

ــرأي  ــتطاعات ال ــراء اس ــى إج ــون ع ــام والقائم ــائل اإلع وس

يطلقــون تســمية كتلــة »يســار الوســط« عــى هــذه األحــزاب، 

عــى الرغــم مــن الواقــع الــذي يقــول إنهــا لــم تعتمــد برنامًجــا 

سياســيًا يســاريًا. فقــد التــأم شــمل هــذه األحــزاب مًعــا بغيــة 

ــت  ــد عمل ــو. وق ــتبدال نتنياه ــو اس ــد، وه ــدف واح ــق ه تحقي

ــم«  ــق »لزعي ــي تنطــوي عــى الرفــض املطل هــذه التوليفــة الت

ــا  ــدر منه ــي ينح ــة الت ــة العلماني ــة األوروبي ــني« والخلفي »اليم

ــي  ــاري« قبَ ــزب »يس ــم إىل ح ــى تحويله ــاء ع ــؤالء الزعم ه

بصــورة تلقائيــة، وقــد نجحــوا بالفعــل يف اســتقطاب أصــوات 

ــول  ــار«. وتح ــار »اليس ــدون تي ــن يؤي ــني الذي ــني القبلي الناخب

ــزب  ــل ح ــة داخ ــات املختلف ــي والتوجه ــر الداخ ــن التوت مواط

ــّل  ــل يح ــي بدي ــاف حكوم ــكيل ائت ــان دون تش ــول الف كاح

ــه.  ــو ورشكائ ــل نتنياه مح

ــة  ــة »املناهض ــود الكتل ــذي يس ــيّ ال ــر الج ــن التوت ويكم

لنتنياهــو« يف االختــاف العميــق بــني املواطنــني الفلســطينيني 

ــف  ــرتكة، واملواق ــة املش ــم القائم ــن تمثله ــل، والذي يف إرسائي

الصهيونيــة واليهوديــة الفوقيــة التــي يتبنّاهــا معظــم أعضــاء 

األحــزاب األخــرى يف كتلــة »يســار الوســط«. ومــع ذلــك، فقــد 

ــان  ــبيل ضم ــزاب يف س ــا األح ــي بذلته ــاعي الت ــفت املس كش

بقائهــا يف الجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات النقــاب عــن توتــر 

ــب  ــني النخ ــرة ب ــت بالقص ــرتة ليس ــذ ف ــا من ــر كان قائًم آخ

ــك  ــني وأولئ ــى املحارب ــم قدام ــي تض ــة الت ــة األوروبي العلماني

ــاد  ــها االضطه ــي مّس ــف الت ــل الطوائ ــدون تمثي ــن يري الذي

ــني.  ــود املزراحي ــيما اليه ــل، وال س ــد يف إرسائي ــد بعي ــذ أم من

واليهــود الذيــن تطَلــق عليهــا تســمية املزراحيــني هــم أولئــك 

الذيــن هاجــروا إىل إرسائيــل مــن البلــدان العربيــة واإلســامية 

األزمة السياسية يف إرسائيل.. أعراض إلنقسامات عميقة.
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)وأبناؤهــم الذيــن ُولــدوا يف إرسائيــل(، وُوســموا بعبــارة 

اليهــودي »اآلخــر« وتعرضــوا للتمييــز عــى يــد النخــب 

األوروبيــة املهيمنــة التــي كانــت تمســك بمقاليــد الســلطة عــى 

مــدى األعــوام الثاثــني األوىل مــن عمــر إرسائيــل. وكان هــؤالء 

ــات  ــيّدت املؤسس ــي ش ــة، الت ــة العمالي ــب الحرك ــون نخ يمثل

والبنــى التــي قامــت عليهــا الدولــة االســتعمارية االســتيطانية، 

ــت  ــني، وأرس ــرب املحلي ــكان الع ــع الس ــت يف رصاع م ودخل

ــتعائية، وال  ــة اس ــة فوقي ــم بنزع ــودي يتس ــام يه ــم نظ دعائ

يــزال يمــارس التمييــز بحــق اليهــود املزراحيــني حتــى يومنــا 

ــرض ردود  ــني، يف مع ــود املزراحي ــم اليه ــدا معظ ــذا. وغ ه

ــار«،7  ــار »اليس ــع تي ــون م ــز، يتماه ــذا التميي ــى ه ــم ع فعله

ــة،  ــة القومي ــذي طــّور نســخة يهوديــة شــمولية مــن الهوي ال
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ــك  ــي تمل ــة الت ــث يف الجه ــي تبح ــألة الت ــارت املس ــد أث وق

ــور  ــن جمه ــا م ــة بعينه ــذه الفئ ــتمالة ه ــى اس ــدرة ع الق

ــد  ــه التحدي ــى وج ــني ع ــار اليم ــدون تي ــن يؤي ــني الذي الناخب

ــة،  ــن جه ــان م ــول الف ــس وكاح ــْي مرت ــني حزب ــدل ب الج

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــد م ــرتك الجدي ــرش املش ــزب العمل-غي وح

ــان مــن  وكانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي يجــرؤ فيهــا اثن

ــة،  ــول مغربي ــن أص ــدر م ــا ينح ــني، وكاهم ــة املزراحي الساس

ــم حــزب ســيايس مســتقل )باســتثناء حــزب شــاس  عــى تزعُّ

الدينــي املتزمــت(، بــل وتجــرآ عــى رفــض االنضمــام إىل حــزب 

مرتــس األشــكنازي. وســوف نحــاول أن نبــنّي يف هــذا املقــام أن 

هــذا التوتــر يَُعــّد نتيجــة ترتبــت عــى البنيــة التاريخيــة التــي 

شــّكلت الهويــة القوميــة والحلبــة السياســية اإلرسائيليتــني، بمــا 

فيهــا الــرشخ الــذي أصــاب تيــارْي »اليســار واليمــني«. ولكــي 

ــم املجتمــع ونظــام الحكــم  ــة املعقــدة التــي تَِس ــل الرتكيب نحل

ــتعرض  ــوف نس ــية، فس ــل السياس ــاب البدائ ــل وغي يف إرسائي

تحليــًا تاريخيًــا موجــًزا للمشــهد االجتماعــي والســيايس 

ــي.  اإلرسائي

أفول نجم النخبة األشكنازية
ــام  ــارها يف الع ــن مس ــلو ع ــات أوس ــت اتفاقي ــا انحرف بعدم

ــم االجتمــاع النقــدي  ــغ، وهــو عال ــاروخ كيمرلين 2000، نــرش ب

ــاب  ــورة كت ــية يف ص ــة سياس ــني، مقال ــام الرص ــر الع واملفك

قصــر وصــف فيــه ســقوط النخبــة العلمانيــة األشــكنازية التــي 

ــا  ــت فيه ــي أُقيم ــام األوىل الت ــذ األي ــل من ــم إرسائي ــت تحك كان

الدولــة.9 وتكمــن الفرضيــة التــي يطرحهــا كيمرلينــغ يف وجــود 

ــة  ــة القومي ــدت أركان الهوي ــة وّط ــتيطانية صهيوني ــة اس نخب

ــية.  ــاتها السياس ــّكلت مؤسس ــة وش اإلرسائيلي

ــة  ــات الصهيوني ــيس املؤسس ــى مؤس ــغ ع ــق كيمرلين وأطل

ــارت  ــي ص ــة، والت ــة الدول ــل إقام ــودة قب ــت موج ــي كان الت

ــا بعــد، تعريــف )أحوســاليم(، وهــو  ــل فيم ــة إرسائي ــع دول تتب

عبــارة عــن كلمــة مركبــة مــن أوائــل حــروف الكلمــات )أشــكناز 

وقوميــني(  واشــرتاكيني  ]املحاربــني[  وقدامــى  وعلمانيــني 

ــة املختــرة  ــارة اإلنجليزي ــث اســتوحاه مــن العب ــة، حي بالعربي

التــي تُطلــق عــى نخــب املســتوطنني األمريكيــني، وهــم جماعــة 

الربوتســتانت األنجلو-ساكســونيني البيــض )WASP(. فعــى 

ــت  ــدة، اخرتع ــات املتح ــة يف الوالي ــب األوروبي ــبه النخ ــو يش نح

ــة  ــة اإلرسائيلي ــة الجمعي ــة الهوي ــة األوروبي ــب الصهيوني النخ

ــأت  ــة. وأنش ــة حديث ــة علماني ــة أوروبي ــي هوي ــا: وه يف تصوره

هــذه النخــب حــزب مابــاي الحاكــم، الــذي بســط ســيطرته عــى 

االقتصــاد وهيمــن عــى الثقافــة اإلرسائيليــة. وأُخضعــت جميــع 

الفئــات األخــرى التــي أّلفــت املجتمــع اإلرسائيــي لســيادة النخــب 

ــة.  ــكنازية العلماني األش

ــيَص الفلســطينيون العــرب الذيــن لــم يربحــوا موطنهــم  وأُق

ــة  ــة الجمعي ــن الهوي ــام 1948 م ــل يف الع ــدود إرسائي ــل ح داخ

ــز بفعــل  ــدوا التميي ــات«، حيــث كاب ــة بوصفهــم »أقلي اإلرسائيلي

ــاج  ــرى إدم ــة.10 وج ــة يهودي ــا دول ــة باعتباره ــف الدول تعري

اليهــود املتدينــني املتزمتــني الذيــن ناصبــوا العــداء للصهيونيــة، 

ــة،  ــة قومي ــة يف هوي ــة اليهودي ــزال الديان ــرة اخت ــوا فك ورفض

يكمن التوتر الجلّي الذي يسود الكتلة »المناهضة لنتنياهو« في االختالف العميق 

المشتركة،  القائمة  تمثلهم  والذين  إسرائيل،  في  الفلسطينيين  المواطنين  بين 

األحزاب  أعضاء  معظم  اها 
ّ
يتبن التي  الفوقية  واليهودية  الصهيونية  والمواقف 

األخرى في كتلة »يسار الوسط«.
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ــن  ــم م ــن إعفائه ــم م ــى الرغ ــوًدا، ع ــني يه ــم مواطن بصفته

الخدمــة العســكرية، وهــو مــا شــّكل مصــدًرا للحســد والغضــب 

الدائمــني يف أوســاط اليهــود الــذي يــؤدون هــذه الخدمــة. وُوســم 

ــد  ــيما بع ــة، وال س ــدان العربي ــن البل ــروا م ــن هاج ــود الذي اليه

ــاء  ــر أبن ــن غ ــن« م ــني، »اآلخري ــم املزراحي ــام 1948، بوس الع

ــة، وكان يُتوقــع منهــم أن ينصهــروا يف البوتقــة  النخــب األوروبي

التــي تــؤدي عملهــا حســب األســلوب اإلرسائيــي.11 ومــن األهميــة 

بمــكان أن نؤكــد أنــه كان يُتوقــع مــن اليهــود الذيــن ينحــدرون 

ــت  ــي مثّل ــم، الت ــن ثقافته ــوا ع ــة أن يتخل ــدان عربي ــن بل م
ــرب«.12  ــود الع ــى: »اليه ــا ال يخف تناقًض

وقــد نــرش كيمرلينــغ، بالتــوازي مــع نــرش املقالــة السياســية 

التــي أّلفهــا باللغــة العربيــة، كتابـًـا أكاديميـًـا باللغــة اإلنكليزيــة، 

حيــث أســهب فيــه يف بيــان النظريــة االجتماعيــة التــي طرحها يف 

مقالتــه السياســية. 13ووّســع كيمرلينــغ إطــار النظريــة األصليــة 

التــي وضعهــا بشــأن املجتمــع االســتيطاني خــال الحقبــة التــي 

ســبقت العــام 14،1948 بمــا شــملته مــن الســكان الفلســطينيني 

ــتعمارية  ــة اس ــن نظري ــود، ضم ــن اليه ــني واملهاجري األصاني

ــه املهاجــرون اليهــود الذيــن َقِدمــوا  اســتيطانية شــاملة. فقــد ُوجِّ

ــية يف  ــق الهامش ــتيطان يف املناط ــة إىل االس ــار العربي ــن األقط م

الدولــة لكــي يحّلــوا محــل الفلســطينيني الذيــن جــرى تهجرهــم 

مــن ديارهــم وتحويلهــم إىل الجئــني خــال حــرب العــام 1948، 

ولــم يقتــر األمــر عــى إجبارهــم عــى إخفــاء ثقافتهــم العربيــة 

وطمســها. 

ووفًقــا ملــا جــاء عــى لســان كيمرلينــغ، فقــد عجــزت الهويــة 

الجمعيــة األوروبيــة العلمانيــة عــن احتــواء الجماعــات املختلفــة 

ــة إىل  ــذه الهوي ــمت ه ــي، وانقس ــع اإلرسائي ــف املجتم ــي تؤل الت

ســبعة مجتمعــات ثقافيــة فرعيــة، هــي: األشــكناز العلمانيــون، 

ــكنازيون،  ــون األش ــون املتزمت ــون، واملتدين ــة املتدين والصهاين

ــن  ــم م ــدرون يف أصوله ــذي ينح ــود ال ــم اليه ــون )وه واملزراحي

ــن  ــروا م ــن هاج ــود الذي ــامية(، واليه ــة واإلس ــدان العربي البل

االتحــاد الســوفييتي الســابق، والفلســطينيون العــرب، واليهــود 

اإلثيوبيــون. وحســب مــا نستشــّفه مــن التحليــل الــذي أجرينــاه، 

كان الوعــاء الــذي جمــع مواطــن التوتــر الداخــي الــذي ســاد بني 

ــطينيني.  ــداء للفلس ــة الع ــى مناصب ــور ع ــود يتمح ــاط اليه أوس

وهــذا يفــرّس الســبب الــذي أفــى بالهويــة الجمعيــة اإلرسائيليــة 

ــة  ــل ومنظم ــت إرسائي ــا وقع ــور بعدم ــى الف ــكك ع إىل التف

التحريــر الفلســطينية عــى اتفاقيــات أوســلو يف العــام 15.1993 

ــود  ــوف اليه ــني صف ــترشية ب ــداوة املس ــه الع ــزال أوُج وال ت

ــة العقــد  ــى نهاي ــذ العــام 1993، وحت ــادة حــادة من تشــهد زي

ــه  ــغ أن ــرتض كيمرلين ــث يف ــايض، حي ــرن امل ــن الق ــر م األخ

ــا  ــدًدا ثقافيً ــا متع ــا »مجتمًع ــل باعتباره ــف إرسائي ــن وص يمك

دون تعدديــة ثقافيــة«.16 ولذلــك، كانــت نهايــة الهيمنــة الغربيــة 

ــه  العلمانيــة عــى الهويــة اإلرسائيليــة وتفــكُّك املجتمــع وترشذُم

إىل ثقافــات متعــددة يُِكــّن بعضهــا العــداء لبعــض يمثــل نتيجــة 

ــة  ــداث مختلف ــة أح ــدى، ولثاث ــة امل ــة طويل ــات التاريخي للعملي

ــة.  ــني املنرم ــوام الخمس ــدى األع ــى م ــل ع ــكلت يف إرسائي تش

ــغ،  ــه كيمرلين ــا يطرح ــى م ــه ع ــايل يف أساس ــان الت ــوم البي ويق

مــع أنــه أقــل تعقيــًدا يف توّجهــه. وهــو يســتند إىل علــم االجتمــاع 

ــغ  ــويل دوًرا بال ــاره، وي ــى مس ــد ع ــداث ويعتم ــل باألح الحاف

األهميــة لتسلســل األحــداث واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الجهــات 

ــا.17  ــل إزاءه ــة وردود الفع ــية الفاعل السياس

ويتمثــل أول هــذه األحــداث البــارزة يف توســيع حــدود 

ــتيطاني  ــي اس ــار صهيون ــور تي ــام 1967 وظه ــل يف الع إرسائي

ــل«  ــتيطان يف »أرض إرسائي ــعى إىل االس ــيحاني س ــي مس دين

ــه  ــت ب ــذي اضطلع ــي ال ــدور التاريخ ــل ال ــّل مح ــا وح برمته

الحركــة العماليــة باعتبــار أعضائهــا رّواد التوســع االســتيطاني. 

وعــى خــاف األيديولوجيــا االســتيطانية العلمانيــة التــي 

ــون إســرتاتيجية  ــة املتدين اعتنقهــا حــزب العمــل، أعــّد الصهاين

ــه  ــوم يف أساس ــتيطاني يق ــع اس ــاء مجتم ــي إىل إنش ــة ترم بديل

ــة.  ــة بديل ــة جمعي ــة وهوي ــيحانية ديني ــا مس ــى أيديولوجي ع

الذين لم يبرحوا موطنهم داخل حدود إسرائيل في  العرب  الفلسطينيون  قصَي 
ُ
أ

كابدوا  حيث  »أقليات«،  بوصفهم  اإلسرائيلية  الجمعية  الهوية  من   1948 العام 

التمييز بفعل تعريف الدولة باعتبارها دولة يهودية.  وجرى إدماج اليهود المتدينين 

المتزمتين الذين ناصبوا العداء للصهيونية، ورفضوا فكرة اختزال الديانة اليهودية 

في هوية قومية، بصفتهم مواطنين يهوًدا.



83

عدد ٧٧

ــن  ــى أن هذي ــام ع ــذا املق ــّدد يف ه ــكان أن نش ــة بم ــن األهمي وم

التوجهــني األيديولوجيــني يتســمان بنزعــة يهوديــة فوقيــة 

اســتعائية - فمثــار الجــدل الرئيــيس الــذي يطرحانــه يتمحــور 

ــة.  ــة للدول ــدود الرشعي ــول الح ح

وحصــل التغــر الثانــي يف أعقــاب أفــول نجــم حــزب العمــل 

ــة  ــات املزراحي ــه الجه ــذي خاضت ــعى ال ــام 1977، واملس يف الع

الفاعلــة يف ســبيل بنــاء قــوة سياســية تحظــى باســتقالها عــن 

ــة أصــوات الناخبــني  ــه غالبي حــزب الليكــود، الــذي اجتــذب إلي

املزراحيــني. وقــد اســتُهلت هــذه املحاولــة بتشــكيل حــزب تامــي 

يف انتخابــات العــام 1981، وتبلــورت يف انتخابــات العــام 1984 

ــغ أوج  ــذي بل ــت، ال ــي املتزم ــاس الدين ــزب ش ــكيل ح ــع تش م

قوتــه يف العــام 1999 عندمــا حصــد ســبعة عــرش مقعــًدا مــن 

مقاعــد الكنيســت.18 وكان هــذا اإلنجــاز إنجــاًزا بــارًزا ال يخفــى 

ــود  ــزب الليك ــا ح ــاز به ــًدا ف ــرش مقع ــعة ع ــع تس ــة م باملقارن

بزعامــة نتنياهــو يف ذلــك العــام. 

ويكمــن الحــدث الثالــث الــذي أفــرز تغيــرًا مهًمــا يف تركيبــة 

ــرة  ــل يف الهج ــيايس يف إرسائي ــهد الس ــي واملش ــع اإلرسائي املجتم

ــع  ــابق يف مطل ــوفييتي الس ــاد الس ــن االتح ــود م ــة لليه الجماعي

ــن  ــاف املهاجري ــى خ ــايض. فع ــرن امل ــن الق ــر م ــد األخ العق

ــة،  ــدان العربي ــن البل ــل م ــم يف إرسائي ــوا رحاله ــن حط الذي

حظــي هــؤالء املهاجــرون الــروس بالقبــول يف أوســاط املجتمــع 

اإلرسائيــي، دون بــروز أي مطالبــة باســتيعابهم يف البوتقــة التــي 

تنصهــر فيهــا مكونــات هــذا املجتمــع، أو إجبارهــم عــى التخــي 

عــن ثقافتهــم التــي حــرت معهــم مــن مســقط رأســهم. وقــد 

ــي اتســمت بطابعهــا  ــة، الت توقعــت النخــب األشــكنازية املهيمن

ــوة  ــّكلون ق ــد يش ــدد ق ــروس الج ــن ال ــي، أن املهاجري األوروب

ــذي  ــد ال ــرايف املتزاي ــل الديمغ ــوازن إزاء الثق ــا الت ــن له تضم

ــون  ــرون الناطق ــظ املهاج ــل، حاف ــون. وبالفع ــه املزراحي يفرض

بالروســية عــى ثقافتهــم ولغتهــم وغــدوا يشــكلون ثقافــة فرعية 

ــام  ــي. ويف الع ــع اإلرسائي ــة املجتم ــر يف بوتق ــم تنصه ــزة ل متمي

ــتقل  ــيايس املس ــم الس ــرون بحزبه ــؤالء املهاج ــي ه 1996، حظ

ــو.  ــّكله نتنياه ــي ش ــاف حكوم ــوا إىل أول ائت األول وانضم

ــني  ــاع واملثقف ــاء االجتم ــن علم ــل م ــس بالقلي ــدد لي وكان ع

ــا  ــة وتحلُّله ــة اإلرسائيلي ــة الجمعي ــكُّك الهوي ــرون إىل تف ينظ

خــال حقبــة التســعينات مــن القــرن املــايض باعتبــاره »نهايــة 

ــر إىل  ــر ينظ ــرز تفس ــني ب ــة«، يف ح ــا الصهيوني لأليديولوجي

الصهيونيــة عــى أنهــا تتطابــق مــع ثقافــة النخــب األشــكنازية 

ــا  ــز م ــة إىل تعزي ــذه العملي ــت ه ــد أفض ــا.19 وق ــواءم معه وتت

ــات  ــة جماع ــل ثقاف ــي تمث ــة« الت ــزاب القطاعي ــمى »باألح يُس

متباينــة ومصالحهــا يف املجتمــع اإلرسائيــي، بينمــا شــهدت قــوة 

ــا  ــود، تراجًع ــل والليك ــا العم ــا حزب ــن، وهم ــني الكبري الحزب
ــعينيات.20  ــد التس ــال عق ــاًدا خ ح

ال مكان للفلسطينيني يف إرسائيل يف حلبة »اليمني- اليسار«.
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ظهور العداوات القبلية بين »اليسار واليمين«
ــني  ــم بيغ ــوزراء مناحي ــس ال ــزم رئي ــام 1981، ه يف الع

ــل(  ــزب العم ــس )ح ــمعون بري ــه ش ــود( خضم ــزب الليك )ح

بفــارق مقعــد واحــد )ثمانيــة وأربعــون مقعــًدا مقابــل ســبعة 

ــرة األوىل يف  ــهدت، وللم ــة ش ــًدا( يف دورة انتخابي ــني مقع وأربع

تاريــخ إرسائيــل، نشــأة ثنائيــة قبليــة »بــني اليســار واليمــني«. 

ونحــن ننظــر إىل النزعــة القبليــة باعتبارهــا إســرتاتيجية 

ــعون إىل  ــن يس ــيون الذي ــاء السياس ــا الزعم ــة يوظفه خطابي

ــاس  ــاء إىل »أن ــعور االنتم ــاس ش ــى أس ــن ع ــد املنارصي تجني

مثلنــا نحــن«، يف ذات الوقــت الــذي يبــذرون فيــه بــذور 

الكراهيــة ألفــراد القبائــل »األخــرى« والخــوف منهــا، وال ســيما 

الخــوف مــن »زعيــم« القبائــل املعاديــة وكراهيتهــا. وقــد يكــون 

ــا  ــا مريًح ــية بعينه ــياقات سياس ــاب يف س ــذا الخط ــف ه توظي

ــة  ــة القبلي ــر إىل أن التعبئ ــية، بالنظ ــزاب السياس ــة لألح للغاي

ــرب  ــا الته ــرّس له ــوف تي ــة والخ ــى الكراهي ــز ع ــي ترتك الت

ــذي  ــت ال ــس الوق ــة، يف نف ــية الجوهري ــات السياس ــن النقاش م

تعيــد فيــه تأطــر االنتخابــات بوصفهــا معركــة تــدور رحاهــا 

ــف  ــري توظي ــد ال يج ــم«. وق ــل ه ــن مقاب ــم »نح ــا وبينه بينن

ــا  ــب، ولكنه ــة فحس ــة مزدوج ــف ثنائي ــة يف مواق ــمة القبلي الس

ــتقطاب  ــا االس ــني يتنازعهم ــني اجتماعيت ــني فئت ــأ ب ــا تنش عندم

تكــون فعالــة للغايــة يف ســّد الحيــز الســيايس وإغاقــه يف وجــه 

الخيــارات السياســية البديلــة. فأنــت إن لــم تكــن معنــا »نحــن«، 

فأنــت معهــم »هــم«. ويف مثــل هــذه الثنائيــات، يكتســب إيصــاد 

ــدام  ــر إىل انع ــاص، بالنظ ــه خ ــة بوج ــيايس فعالي ــز الس الحي

ــور  ــات ال تتمح ــن، ألن النقاش ــيايس ممك ــز س ــود أي مرك وج

حــول السياســة بــل تنصــّب عــى الهويــة. وقــد أثبــت هــذا األمــر 

نجاعتــه يف العــام 1981 عندمــا أُغلــق الحيــز الــذي كان متاًحــا 

ــاريون«  ــره »اليس ــث ك ــة: حي ــية البديل ــات السياس ــام الهوي أم

ــس.  ــون« بري ــره »اليميني ــني وك بيغ

وتتمثــل الفئــات االجتماعيــة التــي يمثلهــا »اليســار« يف النخب 

ــات  ــاء الطبق ــادة أبن ــم يف الع ــي تض ــة، الت ــة األوروبي العلماني

الوســطى والعليــا مــن حملــة الشــهادات األكاديميــة. ويســتميل 

ــن  ــني م ــا واملواطن ــات الدني ــاء الطبق ــني وأبن ــني« املزراحي »اليم

ذوي التوجهــات التقليديــة والدينيــة. وتســتبعد حلبــة »اليســار-

ــم،  ــرب وتقصيه ــطينيني الع ــة الفلس ــية القبلي ــني« السياس اليم

ــل  ــا قب ــدود م ــل ح ــل داخ ــب، ب ــة فحس ــس يف األرض املحتل لي

ــوًرا  ــا ص ــني« كاهم ــار« و«اليم ــل »اليس ــام 1967. ويحم الع

ذاتيــة قوميــة خرافيــة يتبايــن بعضهــا عــن بعــض، وال تتمــاىش 

مــع السياســات الفعليــة التــي تعتمدهــا أحزابهمــا عندمــا تتبــوأ 

ســدة الحكــم. »فاليســار« ينظــر إىل نفســه كمــا لــو كان صانًعــا 

للســام، عــى الرغــم مــن الواقــع الــذي يقــول إن حــزب العمــل 

ــيًا  ــا مؤسس ــوا طابًع ــن أضف ــم م ــوا ه ــيني كان ورشكاءه السياس

عــى احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الرشقيــة 

ــتيطان  ــرشوع االس ــان مل ــوا العن ــوالن وأطلق ــات الج ومرتفع
ــني 1967 و21.1977  ــني العام ــدة ب ــرتة املمت ــال الف خ

ــه  ــى أن ــه ع ــني« إىل نفس ــر »اليم ــه، ينظ ــت نفس ويف الوق

ــم  ــن أن مناحي ــم م ــى الرغ ــا، ع ــل برمته ــي أرض إرسائي حام

ــع عــى معاهــدة الســام مــع مــر  بيغــني كان أول زعيــم يوّق

ــود  ــة الليك ــادت حكوم ــك، ق ــى ذل ــاًء ع ــام 22.1979 وبن يف الع

دفــة االنســحاب مــن شــبه جزيــرة ســيناء وأزالــت املســتوطنات 

التــي كانــت مقامــة فيهــا. وفضــًا عمــا تقــدم، اعرتفــت اتفاقيــة 

»إطــار الســام يف الــرشق األوســط« بالحقــوق املرشوعــة للشــعب 

ــطينية  ــة إدارة فلس ــى إقام ــة ع ــت املوافق ــطيني وتضمن الفلس

ــا  ــغ مداه ــرتة يبل ــزة لف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف مؤقت

ــى  ــه، ع ــة يف حين ــذه االتفاقي ــذ ه ــم تنفَّ ــوام.23 ول ــة أع خمس

الرغــم مــن أنهــا شــّكلت األســاس الــذي قامــت عليــه اتفاقيــات 

ــات.24  ــارس عرف ــني وي ــحق راب ــني إس ــت ب ــي ُوقع ــلو الت أوس

ويتمثــل التفســر الــذي نــراه يف أن تشــكيل ائتــاف رابــني يف 

العــام 1992 وإبــرام اتفاقيــات أوســلو بعــد ذلــك بفــرتة وجيــزة، 

شــّكل نقطــة التحــول التــي وقفــت وراء تفكيــك ثنائيــة »اليســار 

ه من التحليل الذي أجريناه، كان الوعاء الذي جمع مواطن التوتر 
ّ

حسب ما نستشف

الداخلي الذي ساد بين أوساط اليهود يتمحور على مناصبة العداء للفلسطينيين. 

على  التفكك  إلى  اإلسرائيلية  الجمعية  بالهوية  أفضى  الذي  السبب  يفّسر  وهذا 

أوسلو  اتفاقيات  على  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  وقعت  بعدما  الفور 

في العام 1993.  
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ــا  ــا، م ــا بينهم ــذي كان قائًم ــام ال ــة واالنقس ــني« التقليدي واليم

أســهم يف تفــكُّك الهويــة الجمعيــة اإلرسائيليــة خــال العقــد األخر 

ــف يف  ــن نختل ــة - ونح ــذه الهوي ــن ه ــايض. ولك ــرن امل ــن الق م

هــذه الجزئيــة مــع كيمرلينــغ - لــم تكــن تتمحــور حــول مخيــال 

ــة  ــم الخدم ــول تعمي ــز ح ــا كان يتمرك ــي، مثلم ــي علمان أوروب

العســكرية والــرورة التــي يقتضيهــا خــوض القتــال يف مواجهــة 

»األعــداء العــرب« »األزليــني« الذيــن يقفــون عــى طــريفْ نقيــض 

ــام  ــدة الس ــى معاه ــع ع ــد التوقي ــة. وبع ــخ والسياس ــن التاري م

مــع مــر، بقــي الفلســطينيون كمــا لــو كانــوا »مــادة الغــراء« 

ــه  ــه ورشائح ــف أطياف ــي بمختل ــع اإلرسائي ــت املجتم ــي جمع الت

مًعــا. ففــي اللحظــة التــي صافــح فيهــا عرفــات رابــني يف حديقــة 

البيــت األبيــض، رشعــت الهويــة اإلرسائيليــة يف التفــكك، إىل جانــب 

ــة.  ــني« التقليدي ــار واليم ــة »اليس ــال ثنائي ــذي ط ــام ال االنقس

ــاه  ــذي أجرين ــث ال ــا، يف البح ــد افرتضن ــك، فق ــن ذل ــًا ع وفض

حــول »عمليــة الســام«، أن التفــكك الداخــي الــذي شــهدته حقبــة 

ــى  ــل ع ــرس العم ــه أن يف ــايض يمكن ــرن امل ــن الق ــعينات م التس

ــوالت  ــال ج ــن خ ــود م ــني اليه ــي ب ــل القوم ــاء التكاف ــادة بن إع
 25

ــذ العــام 2000.  ــم تــزل تتجــدد باســتمرار من ــة ل عدائي

أحزاب للجميع - باستثناء المزراحيين
ــة  ــى ثنائي ــة ع ــة القائم ــة القبلي ــاف التعبئ ــار إضع ــد أث لق

ــد التســعينيات  »اليســار واليمــني« والفــّت يف عضدهــا خــال عق

مــن القــرن املــايض الســؤال حــول الجهــة التــي ســتتوىل تمثيــل 

الناخبــني املزراحيــني. فحســبما ذكرنــا أعــاه، رفــع حــزب شــاس 

ــًدا يف  ــرش مقع ــبعة ع ــد إىل س ــرشة مقاع ــن ع ــه م ــتوى قوت مس

ــن  ــني م ــني املتدين ــني املزراحي ــتمال الناخب ــا اس ــت بعدم الكنيس

أبنــاء الطبقــة الدنيــا والذيــن كانــوا مــن مؤيــدي حــزب الليكــود 

ومنارصيــه مــن قبــل. ومــع ذلــك، ســّطر حــزب شــاس النجــاح 

يف اخــرتاق املشــهد الســيايس يف ذات الوقــت الــذي تحــاىش فيــه أن 

ــة  ــة الديني ــاءه إىل الطائف ــد انتم ــة، وأك ــة مزراحي ــغ بهوي يصطب

املتزمتــة. ولكــن عــى مــدى الفــرتة التــي ســبقت انتخابــات العــام 

ــن  ــن م ــني البارزي ــاء املزراحي ــن الزعم ــة م ــاول أربع 1999، ح

غــر املتدينــني أن يشــاركوا يف إعــادة تشــكيل املشــهد الســيايس يف 

املرحلــة التــي تلــت انتهــاء النــزاع، وذلــك من خــال االنضمــام إىل 

تشــكيات سياســية جديــدة. وكان اثنــان مــن هــؤالء الزعمــاء مــن 

ــتقاال  ــث اس ــود، حي ــزب الليك ــى ح ــوبني ع ــوزراء املحس ــار ال كب

مــن حكومــة نتنياهــو وانســحبا مــن حــزب الليكــود، وهمــا دافيــد 

ــاع(.  ــر الدف ــاي )وزي ــحق مردخ ــة( وإس ــر الخارجي ــي )وزي ليف

ــن  ــلومو ب ــور ش ــس والربوفس ــر بريت ــم عم ــطع نج ــا س كم

ــِدم هــؤالء الساســة  عامــي يف حــزب العمــل. ومــع ذلــك، فلــم يُْق

ــل  ــا، ب ــم بعًض ــع بعضه ــات م ــكيل تحالف ــى تش ــون ع املزراحي

ــا  ــن عليه ــزاب تهيم ــام إىل أح ــك االنضم ــن ذل ــا ع ــروا عوًض آث

النخــب االشــكنازية. وقــد تبــنيَّ أن القــوة املســتقلة التــي شــّكلها 

املزراحيــون كانــت هــي الوحيــدة مــن بــني طائفــة ممتــدة مــن 

الهويــات الجمعيــة التــي نُظــر إليهــا عــى أنهــا تفتقــر إىل صفــة 

رشعيــة. وكانــت الثقافــات الفرعيــة األخــرى كافــة تنعــم بأحزابها 

املســتقلة: فــكان ثمــة أحــزاب روســية، ودينيــة متزمتــة، وعربيــة 

وأحــزاب دينيــة أخــرى. ومــع ذلــك، كان املزراحيــون يتعرضــون 

النتقــادات الذعــة كلمــا خــرج ممثلوهــم عــن الحــدود املرســومة 

ــني كان  ــاء املزراحي ــن الزعم ــم م ــد أن كل زعي ــن نؤك ــم. ونح له

ــم بــأن اتحــاده مــع ســيايس مزراحــي آخــر كان يعنــي  عــى عل

ــا ال مفــر منــه.  ــا سياســيًا محتوًم لــه موتً

ــارة  ــو ت ــارة وتخب ــة كانــت تــزداد ت ــة القبلي ومــع أن التعبئ

ــل  ــد تواص ــة، فق ــة املختلف ــات االنتخابي ــّم الحم ــرى يف خض أخ

رفــض قيــام قيــادة مزراحيــة سياســية مســتقلة. وقــد اتضــح 

ــات  ــْي االنتخاب ــو ملفــت للنظــر يف جولت هــذا الرفــض عــى نح

اللتــني ُعقدتــا يف العــام 2019، حيــث تجــّى رفــض وجــود قيادة 

مزراحيــة مســتقلة دون مواربــة. ففــي الجولــة االنتخابيــة األوىل، 

خــرس حــزب العمــل ثمانيــة عــرش مقعــًدا )مــن أربعــة وعرشيــن 

ــم  ــاب زعي ــد انتخ ــد( بع ــتة مقاع ــام 2015 إىل س ــًدا يف الع مقع

مزراحــي جديــد، هــو أيف غبــاي. وكانــت التعبئــة القبليــة التــي 

ــا  ــكَّل أساًس ــْي ُش ــدت حــزب كاحــول الفــان، وهــو حــزب آن أيّ

ــتمالة  ــر اس ــي« أكث ــار »اليمين ــم« التي ــة »زعي ــار مواجه يف إط

ــار يف  ــذي ث ــدل ال ــف الج ــك، كش ــع ذل ــم. وم ــتقطابًا له واس

ــيطنة  ــرب وش ــيطنة الع ــني ش ــان.. ب ــة لليربم ــاب الكراهي خط
ــم. الحريدي
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أثنــاء الجولــة الثانيــة، بعــد التحالــف الــذي نشــأ بــني الزعيمــني 

املزراحيــني عمــر بريتــس وأوريل ليفــي، والقــرار الــذي اتخــذاه 

ــن  ــاب ع ــس، النق ــزب مرت ــام إىل ح ــن االنضم ــام ع باإلحج

ــة األوىل  ــة يف الجول ــت دفين ــي بقي ــة الت ــر القبلي ــن التوت مواط

ــرى.  ــة أو بأخ بدرج

ــى  ــادة ع ــاري« باإلش ــس »اليس ــزب مرت ــي ح ــد حظ وق

ــود  ــبق، إيه ــوزراء األس ــس ال ــه إىل رئي ــبب انضمام ــأل بس امل

ــرف  ــذي أداه يف ح ــّدام ال ــدور اله ــن ال ــم م ــى الرغ ــاراك - ع ب

ــني  ــني العام ــة ب ــرتة الواقع ــارها يف الف ــن مس ــلو ع ــة أوس عملي

ــه  ــرتة رشاكت ــال ف ــل خ ــزب العم ــّكك ح 1999 و2001، وتف

ــني األعــوام 2009 و26.2013 ويف هــذه  مــع حكومــة نتنياهــو ب

األثنــاء، تعــرض االتحــاد الــذي قــام بــني الزعيمــني السياســيني 

املزراحيــني، عمــر بريتــس وأوريل ليفــي، إلدانــة رصيحــة مــن 

جانــب »اليســار« بجميــع أطيافــه، وبــات هــذا االتحــاد يشــّكل 

مثــار جــدل بــارز ومحتــدم. فقــد شــّكلت ليفــي حــزب غيــرش 

ــه  ــذي يتزعم ــا ال ــل بيتن ــزب إرسائي ــن ح ــقت ع ــا انش بعدم

ــة  ــّم إىل حكوم ــا انض ــام 2016، عندم ــان يف الع ــدور ليربم أفيغ

ــة  ــة، بغي ــا خاص ــى قضاي ــي ع ــه الربملان ــّرس عمل ــو وك نتنياه

ــود.  ــزب الليك ــن لح ــيني املؤيدي ــني الهامش ــتمالة الناخب اس

ــام  ــذ الع ــل من ــزب العم ــى رأس ح ــس ع ــر بريت وكان عم

2006، عندمــا حصــل عــى تســعة عــرش مقعــًدا وشــّكل القــوة 

ــا  ــة كاديم ــيس يف حكوم ــك الرئي ــت والرشي ــة يف الكنيس الثاني

ــغل  ــث ش ــرت، حي ــود أومل ــوزراء إيه ــس ال ــها رئي ــي ترأس الت

ــر الدفــاع يف هــذه الحكومــة. ويف أعقــاب  بريتــس منصــب وزي

حــرب لبنــان الثانيــة الكارثيــة، أُرغــم بريتــس عــى االســتقالة 

مــن منصبــه، وأعيــَد انتخابــه يف الجولــة الثانيــة مــن انتخابــات 

ــم  ــرتض أن معظ ــذي اف ــس، ال ــرتح بريت ــد اق ــام 2019. وق الع

ــار«  ــن »لليس ــة واملؤيدي ــة القبلي ــاب النزع ــن أصح ــني م الناخب

ــول  ــزب كاح ــت لح ــن التصوي ــل ع ــوا يف األص ــد أحجم ــوا ق كان

ــني  ــد الناخب ــيحاول أن يحش ــه س ــة األوىل، أن ــان يف الجول الف

املزراحيــني الذيــن يعيشــون عــى الهامــش ويؤيــدون »اليمــني«، 

ــة النتائــج التــي حققتهــا الكتــل  وذلــك يف محاولــة منــه لخلخل

ــد برتــس مــع حــزب ليفــي، غيــرش،  ــذا اتّح ــة األوىل. ل يف الجول

ــزب  ــو ح ــس )وه ــزب مرت ــوف ح ــام إىل صف ــض االنضم ورف

ــة مرموقــة(. ومــع  ــون بمكان ــون العلماني ــه املزراحي يحظــى في

ــة »اليســار«.  ــة عــى قبيل ــك، أفــرز هــذا القــرار تبعــات جّم ذل

ــا إىل  ــعى فيه ــي س ــة الت ــذ اللحظ ــس، من ــم بريت ــد اتُّه فق

ــة،  ــة التقليدي ــني« القبلي ــار واليم ــة »اليس ــن ثنائي ــكاك ع االنف

بأنــه يحيــك مؤامــرة يف الخفــاء مــن أجــل االنضمــام إىل االئتــاف 

الــذي يقــوده نتنياهــو يف اليــوم الــذي يتلــو انعقــاد االنتخابــات. 

وكانــت النيــة التــي يبيّتهــا بريتــس تكمــن يف اســتمالة الناخبــني 

ــية  ــدة سياس ــون أجن ــار« ويحمل ــار »اليس ــون لتي ــن يصوت الذي

ــل يف العــام  ــك مــن قب ــة، مثلمــا فعــل ذل ــة واقتصادي واجتماعي

2006، عندمــا نــأى بحزبــه عــن الصــور النخبويــة التي وســمت 

قبيلــة »اليســار«. ورسعــان مــا تعــرض بريتــز، يف ســياق الــرد 

ــوف  ــن« س ــه »خائ ــى أن ــه ع ــي صورت ــبهات الت ــه، للش علي

ــف  ــس موق ــف بريت ــار«. ووق ــة »اليس ــم قبيل ــم إىل زعي ينض

ــوم  ــول ي ــبقت حل ــي س ــرتة الت ــة الف ــه طيل ــن نفس ــاع ع الدف

االنتخابــات، وأقــدم يف خطــوة رمزيــة عــى حلــق شــاربه الــذي 

ــرأوا  ــه: »اق ــن مقولت ــي يعل ــه لك ــزة ل ــة مميّ ــل عام ــا مث طامل

شــفتي، لــن أنضــم إىل نتنياهــو«. ولــم يفلــح بريتــس يف إقنــاع 

ــه يف  ــرس مصداقيت ــه خ ــل إن ــب، ب ــه ذاك فحس ــككني بفعل املتش

ــني«،  ــار »اليم ــن تي ــني م ــني املتأرجح ــني املحتمل ــاط الناخب أوس

ألنــه أذعــن للضغــط الــذي مارســه »اليســار« األشــكنازي عليــه. 

ويشــّكل بــروز القيــادة األشــكنازية تهديــًدا لثنائيــة »اليســار 

ــة  ــل مواصل ــن أج ــة م ــا للغاي ــّد مريًح ــا يَُع ــو م ــني«، وه واليم

ــم  ــن رضورة تقدي ــرب م ــني والته ــتمالة الناخب ــى اس ــل ع العم

ــة  ــه. فالهوي ــت نفس ــا يف الوق ــق عليه ــية متف ــج سياس برام

املزراحيــة يُنظــر إليهــا عــى أنهــا تمثــل تهديــًدا لــكا »اليســار« 

و«اليمــني« لســبب محــدد يكمــن يف أنهــا تقــّدم بديــًا لهويتــْي 

ــة  ــرتح هوي ــة أن تق ــذه الهوي ــع ه ــي وس ــا. فف ــة كليهم األم

ــة  ــة األوروبي ــة اإلرسائيلي ــن الهوي ــمولية م ــر ش ــة أكث جمعي

العلمانيــة التــي تســم »اليســار« والهويــة القوميــة الدينيــة التــي 

ــة  ــدة محتمل ــة جدي ــة إرسائيلي ــك هوي ــني«. وتمل ــا »اليم يعتمده

بريتــس عــى رأس »العمــل«.. إذعــان لليســار االشــكنازي، إذ ال 
مــكان »رشعيــا” لهويــة يهوديــة رشقيــة يف إرسائيــل.
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وترتكــز يف أساســها عــى الثقافــة املزراحيــة القــدرة عــى الجمــع 

بــني مــا يُنظــر إليــه عــى أنــه تناقضــات ثنائيــة يف املصطلحــات 

الدارجــة: اليهود-العــرب، والدين-العلمانيــة، والحداثة-التقليــد.27 

ــة  ــمولية بديل ــة ش ــة إىل هوي ــة املزراحي ــول الثقاف ــك، تتح وبذل

تضــم جميــع الثقافــات الفرعيــة اإلرسائيليــة. وهــذا هــو الســبب 

ــاء  ــرض الزعم ــف وراء تع ــه يق ــرتض أن ــذي نف ــيس، ال الرئي

املزراحيــني املســتقلني لهجــوم لــم يســبق لــه مثيــل مــن جانــب 

ــة  ــط إمكاني ــرض الحائ ــرب بع ــي ت ــكنازية، الت ــب األش النخ

بنــاء هويــات سياســية عــى نحــو مغايــر ضمــن خطاب شــمويل 

ــة.  ــة كاف ــات االجتماعي ــم الفئ يض

ويمثــل الخطــاب القبــي وغيــاب الهويــة الجمعيــة الشــمولية 

الســبب الرئيــيس الــذي يقــف وراء حالــة الجمــود التــي فرضــت 

ــس  ــا بريت ــا دع ــني. فبينم ــني االنتخابيت ــب الجولت ــها عق نفس

ــن  ــد - ال م ــه أح ــع ال يقاطع ــاف موس ــكيل ائت ــه إىل تش وحزب

ــة  ــب القائم ــن جان ــة وال م ــة املتزمت ــزاب الديني ــب األح جان

ــات ال  ــت قطاع ــة - رفض ــزاب العربي ــم األح ــي تض ــدة الت املوح

يســتهان بهــا مــن »يســار الوســط« اقرتاحــه.28 ورفــض البعــض 

تشــكيل حكومــة مشــرتكة مــع األحــزاب العربيــة، بينمــا رفــض 

ــا  ــدى م ــة. وأب ــة املتزمت ــزاب الديني ــع األح ــاون م ــرون التع آخ

يســمى بأحــزاب »الوســط« قــدًرا أكــرب مــن التشــبث بموقفهــا 

ــا.  ــن الرشيكــني مًع ــذي رفــض هذي ال

المأزق: بروز »الوسط« القبلي
ــا  ــاب نجاًح ــان أص ــول الف ــزب كاح ــن أن ح ــم م ــى الرغ ع

ــم  ــم ل ــها زعي ــى رأس ــف ع ــة يق ــبة لقائم ــبوق بالنس ــر مس غ

ــد  ــا عــى الســاحة السياســية،29 فق ــرة تقريبً ــا بامل يكــن معروًف

عجــز هــذا الحــزب عــن جمــع واحــد وســتني مقعــًدا دون حــزب 

إرسائيــل بيتنــا، وهــو أمــر يشــبه مــا حصــل مــع كتلــة نتنياهو. 

وكان هــذا هــو املِْفصــل الــذي كان يف وســع أفيغــدور ليربمــان أن 

يظهــر فيــه يف مظهــر املخلِّــص »البطــل« الــذي يخّلــص النخــب 

ــد  ــني. فق ــى املحارب ــم قدام ــي تض ــة الت ــكنازية العلماني األش

غــدا ليربمــان، بعدمــا أدار ظهــره لعــرض نتنياهــو باالنضمــام 

ــب  ــان، الاع ــهر نيس ــات ش ــب انتخاب ــم عق ــاف الحاك إىل االئت

الرئيــيس الــذي يملــك القــدرة عــى تحديــد الجهــة التي ستشــكل 

االئتــاف املقبــل. كمــا إنــه بقــي عــى هــذا املوقــف نفســه بعــد 

ــة الثانيــة.  الجول

ــال  ــات خ ــًما يف االنتخاب ــرويس حاس ــوت ال ــد كان الص لق

ــرة  ــف م ــث تحال ــايض، حي ــرن امل ــن الق ــعينيات م ــة التس حقب

ــك، ففــي  مــع نتنياهــو ومرتــني مــع حــزب العمــل.30 ومــع ذل

أعقــاب االنتفاضــة الثانيــة التــي اندلعــت يف العــام 2000، تحول 

الناخبــون الــروس إىل مواقــف أكثــر تشــدًدا واصطفــوا إىل جانــب 

ــية  ــرته السياس ــان مس ــتهل ليربم ــد اس ــود. وق ــزب الليك ج

ــرب إىل  ــه للع ــول كراهيت ــث ح ــام 2006، حي ــتقلة يف الع املس

اإلســرتاتيجية الرئيســية التــي وّظفهــا يف ســبيل حشــد الناخبــني 

ــض  ــة والتحري ــذه الكراهي ــت ه ــام 2009. وكان ــه يف الع لصالح

همــا مــا أكســباه أربعــة عــرش مقعــًدا يف الكنيســت، مــا جعلــه 

ــو.  ــاف نتنياه ــا يف ائت ــًكا محوريً رشي

ومــع ذلــك، فقــد تعّلــم نتنياهــو منــذ ذلــك الحــني أن يوظــف 

ــان  ــاق ليربم ــدر ف ــرب بق ــض للع ــري املناه ــاب العن الخط

بشــوط بعيــد، مــا اضطــر هــذا األخــر إىل البحــث عــن صنــف 

ــوات  ــد أص ــه حش ــرس ل ــي تي ــة الت ــاف الكراهي ــن أصن ــر م آخ

ناخبيــه. ففــي أعقــاب جولــة االنتخابــات األوىل يف العــام 2019، 

ــني  ــني املتزمت ــود املتدين ــيطنة اليه ــه يف ش ــان ضالت ــد ليربم وج

ــي  ــم »اليســار« القب ــارًزا مــن معال ــا ب ــن يشــكلون معلًم - الذي

ــد  ــن مقاع ــرب م ــدًدا أك ــه ع ــن ل ــأنه أن يؤّم ــن ش ــا م ــو م - وه

ــهر  ــا يف ش ــاز به ــي ف ــة الت ــد الخمس ــن املقاع ــت م الكنيس

ــق  ــة مقاعــد عــن طري ــاز ليربمــان بثماني نيســان. وبالفعــل، ف

مطالبتــه بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة علمانيــة مــع حزبــْي 

ــان.  ــول الف ــود وكاح الليك

وال تعــرّب النزعــة القبليــة، حســب االفــرتاض الــذي ســقناه 

تتمثل الفئات االجتماعية التي يمثلها »اليسار« في النخب العلمانية األوروبية، التي 

األكاديمية.  الشهادات  والعليا من حملة  الوسطى  الطبقات  أبناء  العادة  تضم في 

ذوي  من  والمواطنين  الدنيا  الطبقات  وأبناء  المزراحيين  »اليمين«  ويستميل 

التوجهات التقليدية والدينية. وتستبعد حلبة »اليسار-اليمين« السياسية القبلية 

الفلسطينيين العرب وتقصيهم، ليس في األرض المحتلة فحسب، بل داخل حدود 

ما قبل العام 1967.
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ــكال  ــن أش ــكل م ــي ش ــيايس - فه ــف س ــن موق ــا، ع آنًف

ــها.  ــداوة يف أساس ــى الع ــوم ع ــي تق ــية الت ــة السياس التعبئ

وهنــا يكمــن املصــدر القبــي الــذي أفــى إىل املــأزق الســيايس 

ــة »اليســار« تكــره اليهــود  ــذي شــهده العــام 2019: فقبيل ال

أساًســا،  املســيحانيني  واملســتوطنني  املتزمتــني  املتدينــني 

ــني  ــرب و«املتعاون ــة للع ــني« الكراهي ــة »اليم ــّن قبيل ــا تك بينم

ــة  ــدت مجموع ــد عم ــية. وق ــة رئيس ــم بصف ــاريني« معه اليس

ــة  ــى جرع ــوي ع ــاب ينط ــر خط ــيني إىل تطوي ــن السياس م

مضاعفــة مــن الكراهيــة لكلتــا القبيلتــني، »اليســار و«اليمــني«، 

لكــي يتســنى لهــا إيجــاد موطــئ قــدم لتيــار »الوســط« عــى 

ــود  ــت اليه ــث رفض ــة، حي ــة القبلي ــك الثنائي ــن تل ــم م الرغ

ــني يف  ــم رشكاء محتمل ــرب بصفته ــني الع ــني واملواطن املتدين

ــدة  ــة الجدي ــرتاتيجية القبلي ــذه اإلس ــرزت ه ــد ب ــة. وق الحكوم

ــية  ــوة السياس ــت الق ــط« ومثل ــار »الوس ــا تي ــرج به ــي خ الت

الثانيــة يف انتخابــات العــام 2013 )حــزب يــش عتيــد(، الــذي 

ــني  ــني العام ــة ب ــرتة الواقع ــو يف الف ــاف نتنياه ــم إىل ائت انض

2013 و2015، وطالــب بإقصــاء األحــزاب الدينيــة املتزمتــة.31 

وانضــوى حــزب يــش عتيــد تحــت رايــة مجموعــة الجنــراالت 

واألعضــاء الســابقني يف حــزب الليكــود، الذيــن شــّكلوا قائمــة 

ــات  ــبقت انتخاب ــي س ــرتة الت ــدى الف ــى م ــان ع ــول الف كاح

العــام 2019، مــن أجــل طــرح بديــل لنتنياهــو. وأبــدى حــزب 

ــات،  ــن االنتخاب ــة األوىل م ــاد الجول ــد انعق ــد، بع ــش عتي ي

ــا للمطالبــة التــي ســاقها ليربمــان بشــأن إقصــاء  ــًدا قويً تأيي

ــكَّل يف  ــي تش ــات الت ــن االئتاف ــة م ــة املتزمت ــزاب الديني األح

املســتقبل، وأمــى هــذا األمــر بــؤرة مركزيــة مــن بــؤر التوتــر 

داخــل حــزب كاحــول الفــان. فعــدد مــن أقطــاب هــذا الحــزب 

يرفضــون ضــم األحــزاب الدينيــة املتزمتــة، وآخــرون يرفضون 

ــرتكة.  ــة املش ــة العربي ــم القائم ض

ــاف  ــض االئت ــر إىل رف ــع، وبالنظ ــذا الوض ــل ه ويف ظ

الجامــع الــذي اقرتحــه بريتــس، يبقــى الخيــار الوحيــد ماثــًا 

ــاف  ــكيل ائت ــد يف تش ــش عتي ــزب ي ــان وح ــة ليربم يف مطالب

مشــرتك مــع حزبــي كاحــول الفــان والليكــود. وتبقــى العقبــة 

ــو،  ــة يف نتنياه ــق متمثل ــذا الطري ــف يف ه ــي تق ــدة الت الوحي

ــبيل  ــل. فالس ــه يف األص ــام إلي ــة االته ــت الئح ــذي ُوجه ال

ــيايس  ــهد الس ــاء يف املش ــو البق ــرس لنتنياه ــذي يي ــد ال الوحي

هــو أن يؤّمــن ترشــيحه بصفتــه رئيًســا للــوزراء. وهــذا هــو 

ــى  ــة ع ــه املحافظ ــل ل ــذي يكف ــد ال ــي الوحي ــار القانون الخي

ــه  ــده علي ــع ي ــل أي يشء تق ــاول أن يفع ــو يح ــه، وه حصانت

للضغــط عــى الــرشكاء املحتملــني لكــي يســلموا بقيادتــه، بمــا 

ــات.  ــة مــن االنتخاب ــة ثالث ــك مــن فــرض جول يشــمله ذل

وللحيلولــة دون إجــراء جولــة انتخابيــة ثالثــة، تتمثــل النتيجة 

املرّجحــة يف تشــكيل مــا يســمى بحكومــة وحــدة وطنيــة. ولكــن 

ــة  ــة الدفين ــن الحقيق ــام ع ــط اللث ــوف تمي ــة س ــذه الحكوم ه

ــة  ــس ثم ــه لي ــي أن ــة، وه ــة اإلرسائيلي ــا السياس ــي تخفيه الت

اختــاف ســيايس بــني مــا يســمى »يســار الوســط« و«اليســار« 

ــل  ــع أن يواص ــة. ويُتوق ــة الخرافي ــم القبلي ــدا صوره ــا ع فيم

ــكري  ــع العس ــة القم ــكيله، ممارس ــال تش ــاف، يف ح ــذا االئت ه

ــف  ــات التقش ــذ سياس ــتمرار يف تنفي ــطينيني واالس ــق الفلس بح

االقتصــادي النيوليرباليــة. ويتمثــل الســيناريو األســوأ يف تشــكيل 

ائتــاف مــن اليمــني املتطــرف، يف حــال قــرر ليربمــان االنضمــام 

ــات أو بعدهــا.  ــة مــن االنتخاب ــة ثالث ــم جول ــل تنظي ــه، قب إلي

النتيجة
ــيئًا  ــربًا س ــام 2019 خ ــهده الع ــذي ش ــأزق ال ــد امل ال يَُع

ــتند إىل  ــي ال تس ــة الت ــة القبلي ــع التعبئ ــه دف ــرورة، ألن بال

أصــول سياســية إىل أقــى أشــكالها املتطرفــة. فمواطــن 

التوتــر الداخــي يف أوســاط الحكومــة املقبلــة متوقعــة، وكذلــك 

ــزاب  ــن األح ــي م ــع املدن ــرتت املجتم ــي اع ــل الت ــة األم خيب

ــة  السياســية. وقــد تفــي هــذه التوليفــة مــن الشــعور بخيب

ــهدها  ــي تش ــة الت ــامات الداخلي ــة واالنقس ــل يف الحكوم األم

وانــدالع  املدنــي  املجتمــع  تنظيــم  إىل  النخــب  صفــوف 

االحتجاجــات يف نهايــة املطــاف.32 وبعبــارة أخــرى، قــد تــؤدي 

حكومــة وحــدة وطنيــة يفرضهــا »اليســار« القبــي إىل تســييس 

الفلســطينيني وعــدد مــن اليهــود اإلرسائيليــني وتعبئتهــم مًعــا. 

وتمثــل التعبئــة القبليــة النتيجــة التــي تتمخــض عــن مجتمــع 

يعصــف بــه انقســام عميــق يســود بــني عــدة طوائــف ثقافيــة 

ــي يفرزهــا  ــار الهدامــة الت ــك القــدرة عــى مواجهــة اآلث ال تمل

ــة  ــودي ذي نزع ــام يه ــتيطاني، ونظ ــتعمار االس ــرشوع االس م

ــع  ــذا الوض ــكل ه ــك، يش ــن ذل ــًا ع ــتعائية. وفض ــة اس فوقي

ــف  ــرتاف بالطوائ ــن االع ــة ع ــب األوروبي ــام النخ ــا إلحج نتاًج

العربيــة واملزراحيــة والدينيــة، وللمحاولــة التــي تبذلها يف ســبيل 

ــاالت  ــي ح ــك، تف ــع ذل ــة. وم ــا املهيمن ــى قوته ــة ع املحافظ

الجمــود يف بعــض األحيــان إىل فــرص وأفــكار وجهــات فاعلــة 

ــرق  ــع الط ــى أنج ــظ، تتأت ــوء الح ــدة. ولس ــات جدي وائتاف

ــف  ــال العن ــن خ ــية م ــاز السياس ــاق األحي ــة يف إغ املتبع

ــى األىس يف  ــث ع ــي تبع ــت الت ــن الثواب ــا م ــّد ثابتً ــذي يُع - ال

ــمئزاز  ــر االش ــا يث ــة، ومخزونً ــية اإلرسائيلي ــة السياس الدينامي

ــل.  ــن إرسائي ــي ع ــايص والدان ــه الق ويعرف

ترجمه عن االنكليزية: ياسني السيد
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الهوامش

1  حتــى وقــت تأليــف هــذه املقالــة، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت 

ــع يف  ــو يدف ــتجري أم ال. فنتنياه ــات س ــن االنتخاب ــة م ــة ثالث جول

ــعبية  ــة ش ــى رشعي ــول ع ــن الحص ــي يؤّم ــة، لك ــة ثالث ــاه جول اتج

بعــد توجيــه الئحــة االتهــام إليــه، بــرف النظــر عــن الواقــع الــذي 

يقــول إن جولــة ثالثــة ليســت محبـّـذة إىل حــد بعيــد وقــد تفــي إىل 

ــال الناخبــني عليهــا.  ــة للغايــة مــن إقب نســبة ضئيل

ــي« نوًعــا مــن أنــواع التعبئــة التــي تقــوم يف  2  نعنــي بتوصيــف »َقبَ

أساســها عــى حــدود الهويــة الثقافيــة والطائفيــة، وال ترتكــز عــى 

ــية.  ــف السياس ــات واملواق النقاش

3  نعمــد، وبصــورة منهجيــة، إىل وضــع مصطلحــْي »اليســار« 

ــا  ــة نظرن ــاس وجه ــى أس ــص ع ــْي تنصي ــني عامت ــني« ب و«اليم

التــي ننتقــد فيهــا هــذه املســميات يف الســياق اإلرسائيــي. وحســبما 

نســعى إىل بيانــه يف هــذا املقــام، يرمــز هــذان املصطلحــان إىل قبيلتني 

تكنـّـان العــداء لبعضهمــا، وال يرمــزان إىل مواقــف سياســية متباينــة. 

ــر:  ــة، انظ ــة القبلي ــاول النزع ــتفيض يتن ــاش مس ــى نق ــاع ع ولاّط

Lev Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance: Politics, 

Economics and Society in Israel/Palestine 19312013- 

)Boston: Academic Studies Press, 2014(, 301–303.

ــاز كا  ــا ف ــوذ. فبينم ــم النف ــى تقاُس ــيط ع ــر بس ــرأ تغي ــد ط 4  وق

ــاس،  ــزب ش ــاز ح ــان/، ف ــهر نيس ــد يف ش ــة مقاع ــان بثماني الحزب

الــذي يمثــل اليهــود الســفارديني، بتســعة مقاعــد وحــزب يهــدوت 

ــد.   ــبعة مقاع ــوراه بس هت

ــات  ــرس االنتخاب ــا خ ــل بعدم ــزب العم ــافر ح ــتاف ش ــت س 5  ترك

ــس.  ــر بريت ــام عم ــة أم التمهيدي

6  لاّطــاع عــى بيــان ينطــوي عــى قــدر أكــرب مــن اإلســهاب، انظــر 

ــة.  ــذه املقال ــر يف ه ــل األخ الفص

 Asher Arian & Michal Shamir, eds., The Elections in Israel  7
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مســتويات اإلدمــاج فيــه عــى وجــه التفصيــل، انظــر: 
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ــني  ــة ب ــوة القائم ــات الق ــم عاق ــل بحك ــم يف إرسائي ــام الحك ونظ
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Lev Grinberg, ”Crumbling or Yearning Israeliness?“ Theory 

and Criticism 25 )2004(: 249–56.
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Raviv Drucker, Harakiri: Ehud Barak and The Failure )Tel 

Aviv: Yediot Aharonot, 2002(.

.Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance, 312  27

ــج  ــان نتائ ــد إع ــاه بع ــذي ألق ــاب ال ــس، يف الخط ــن بريت 28  أعل

ــون  ــا وأك ــي عاليً ــع صوت ــد أن أرف ــور: »أري ــى الف ــات ع االنتخاب

... فاملجتمــع  القائمــة املشــرتكة  أال نقاطــع  واضًحــا: ينبغــي 

اإلرسائيــي يجــب أن يتعــاىف مــن عــرشة أعــوام مــن حكــم نتنياهــو. 

ــة  ــع املقاطع ــفاء م ــة ش ــس ثم ــب، ولي ــفاء دون ح ــة ش ــس ثم ولي

ــك،«  ــني كذل ــني املتزمت ــع املتدين ــا أال نقاط ــتقطاب ... وعلين واالس

ــي:  ــع اإللكرتون ــر املوق ــة(، انظ ــن العربي ــف ع ــة املؤل )ترجم

 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5591813,00.

html?fbclid=IwAR0U65CK--b2V4mRGalUGDuez7c-

QVqnUqV5RHzMeXXueDj9vwPTifLdgsqo.

ــابهة  ــكيات مش ــاء تش ــاٍع لبن ــهدت مس ــدة ش ــوابق ع ــة س 29  ثم

ــام  ــي الع ــط«. فف ــار الوس ــن »يس ــراالت م ــول جن ــا ح وتمحُوره

1977، فــاز حــزب داش بخمســة عــرش مقعــًدا. ونــال هــذا الحــزب 

مــن تيــار »الوســط« ســتة مقاعــد يف العــام 1999. ويف العــام 2006، 

ــن  ــعة وعرشي ــازا بتس ــا، وف ــزب كاديم ــس ح ــارون وبري ــّكل ش ش

مقعــًدا، عــى الرغــم مــن أنهمــا كانــا زعيمــني سياســيني معروفــني، 

ــود  ــي الليك ــاء حزب ــن أعض ــه م ــتعان ب ــدد ال يس ــا ع ــع أثرهم وتب

ــل.  والعم

ــد  ــم. فق ــا به ــا خاًص ــروس حزبً ــّكل ال ــم يش ــام 1992، ل 30  يف الع

ــم يف  ــر تأثره ــام 1989. وظه ــتُهلت يف الع ــد اس ــم ق ــت هجرته كان

ــام 1996، كان  ــول الع ــني. وبحل ــم لراب ــع تصويته ــام 1992 م الع

هــؤالء الــروس قــد أنشــأوا حزبًــا تزعمــه ناثــان شرانســكي، حيــث 

ــو.  ــّكله نتنياه ــذي ش ــاف ال ــم إىل االئت ــد وانض ــتة مقاع ــاز بس ف

ــام 1999.  ــارك يف الع ــاف ب ــن ائت ــروس ضم ــوى ال وانض

ــذو  ــزب، ح ــذا الح ــي له ــم الكاريزم ــد، الزعي ــر لبي ــذا يائ ــد ح 31  وق

ــذي  ــينوي ال ــزب ش ــد األب ح ــّكل لبي ــد ش ــد. فق ــي لبي ــده، توم وال

ــتة  ــاز بس ــام 1996، وف ــات يف الع ــاد االنتخاب ــل انعق ــه قب تزعم

ــى  ــينوي ع ــزب ش ــل ح ــام 2003، حص ــات الع ــد. ويف انتخاب مقاع

ــت  ــي أقص ــارون، الت ــة ش ــم إىل حكوم ــًدا وانض ــرش مقع ــة ع خمس

ــة. وغــاب حــزب شــينوي عــن الســاحة يف  ــة املتزمت األحــزاب الديني

ــأه  ــذي أنش ــا، ال ــزب كاديم ــور ح ــع ظه ــام 2006 م ــات الع انتخاب

ــتة  ــام 2013 إىل س ــا يف الع ــزب كاديم ــوة ح ــت ق ــارون. وتراجع ش

ــام  ــات الع ــل يف انتخاب ــزب العم ــوف ح ــم إىل صف ــد، وانض مقاع

ــم  ــوا بأصواته ــن أدل ــني الذي ــم الناخب ــّوت معظ ــد ص 2015. وق

لقائمــة حزبــْي كاديمــا والعمــل يف العــام 2015 )أربعــة وعــرشون 

ــام 2019.  ــان يف الع ــول الف ــزب كاح ــح ح ــًدا( لصال مقع

32  لاطاع عى تفسر واٍف لهذه الفرضية، انظر: 

Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance, 45–50.

33  حتــى وقــت تأليــف هــذه املقالــة، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت 

ــع يف  ــو يدف ــتجري أم ال. فنتنياه ــات س ــن االنتخاب ــة م ــة ثالث جول

ــعبية  ــة ش ــى رشعي ــول ع ــن الحص ــي يؤّم ــة، لك ــة ثالث ــاه جول اتج

بعــد توجيــه الئحــة االتهــام إليــه، بــرف النظــر عــن الواقــع الــذي 

يقــول إن جولــة ثالثــة ليســت محبـّـذة إىل حــد بعيــد وقــد تفــي إىل 

نســبة ضئيلــة للغايــة مــن إقبــال الناخبــني عليهــا. 
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جمال زحالقة * 

كيف تقرأ إسرائيل صفقة القرن؟

مقدمة
مــن أهــم مواصفــات »صفقــة القــرن«،1 األمركيــة – 

ــا شــاملة، وتضــع مخططــات لتقريــر مســتقبل  اإلرسائيليــة أنّه

ــه.  ــن أجزائ ــزء م ــه، وكل ج ــطيني كّل ــعب الفلس ــر الش ومص

فمرشوعهــا لّاجئــني هــو إلغــاء حــق العــودة، وبالنســبة للقــدس 

تثبيــت ضــم املدينــة بالكامــل، أمــا الضفــة فإرسائيل تضــم %30 

منهــا والباقــي كيــان فلســطيني مقّطــع األوصــال يربطــه نفــق 

بغــّزة.  وهــي تنــص عــى االعــرتاف بإرسائيــل كدولــة يهوديــة، 

مــا ينســف حقــوق الاجئــني وحقــوق فلســطينيي الداخــل، كمــا 

أنهــا تشــمل إجــراءات أمنيــة تبقــي االحتــال قائًمــا مــع تغيــر 

ــميات. ــض التس بع

 املفارقــة يف هــذه الصفقــة هــي أنّهــا وصفــة لتمزيق الشــعب 

الفلســطيني، لكنّهــا توّحــده يف مواجهــة املصائــر البائســة التــي 

تعّدهــا لــكل جــزء مــن أجزائــه، والتــي ال يمكــن التصــدي لهــا 

إال كشــعب واحــد وموّحــد، مهمــا كانــت الظــروف املتباينــة التــي 

ــدة.2  ــة للوح ــّزق، زادت الحاج ــاءت لتم ــي إذ ج ــها.  وه يعيش

ــطيني،  ــعب الفلس ــية للش ــادة سياس ــرشوع إب ــاءت كم وإذ  ج

فتحــت البــاب أمــام رّد االعتبــار للمــرشوع الوطنــي الفلســطيني، 

كمــرشوع تحــرر وطنــي ينشــد العدالــة.  

ــي  ــات الت ــر البصم ــرن« ومص ــة الق ــر »صفق ــق مص يتعّل

ســترتكها عــى الواقــع املعيــي والســيايس وعــى تعامــل العالــم 

مــع القضيــة الفلســطينية إىل حــّد كبــر بمــدى التصــّدي 

ــل  ــة تحوي ــدي، وبإمكاني ــذا التص ــكل ه ــا وش ــطيني له الفلس

هــذه »املصيبــة« إىل فرصــة لتقويــة املوقــف وتصليبــه وتحريــك 

ــي  ــة ه ــة الزمني ــذه الحقب ــم يف ه ــر األه ــل األم ــود. ولع الرك

ــة  ــتعداد ملراجع ــة، واالس ــال الكاذب ــام واآلم ــن األوه ــص م التخل * عضو سابق يف الكنيست، رئيس حزب التجمع الديمقراطي

ت
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ها 
ّ
لكن الفلسطيني،  الشعب  لتمزيق  وصفة  ها 

ّ
أن هي  الصفقة  هذه  في  المفارقة 

توّحده في مواجهة المصائر البائسة التي تعّدها لكل جزء من أجزائه، والتي ال يمكن 

التصدي لها إال كشعب واحد وموّحد، مهما كانت الظروف المتباينة التي يعيشها.  

وهي إذ  جاءت كمشروع إبادة سياسية للشعب الفلسطيني، فتحت الباب أمام رّد 

االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، كمشروع تحرر وطني ينشد العدالة.

ــت  ــي أوصل ــّرات الت ــل املتغ ــرتاتيجيات يف ظ ــر إس ــة وتغي جّدي

إىل »صفقــة القــرن«، وتلــك اآلتيــة تبًعــا لهــا. كل ذلــك مــع أخــذ 

ــرشوع  ــذه امل ــال له ــدي الفّع ــة للتص ــة الزم ــذر أن املراجع الح

ــوي. التصف

ــا  ــّدي له ــرن« والتص ــة الق ــة »صفق ــات مواجه ــن رضوري م

ــا.   ــة منه ــف اإلرسائيلي ــف أو املواق ــم املوق ــل وتقيي ــد وتحلي رص

ــو  ــم ه ــؤال األه ــى ورق، والس ــا ع ــى نصًّ ــة يبق ــص الخّط ن

ترجمتــه واســتثماره واســتغاله سياســيًا وعــى أرض الواقــع ويف 

الحــرب عــى الروايــة، التــي ال تقــل رضاوة مــن الحــرب الفعليــة. 

ــم، ألن  ــي األه ــرن ه ــة الق ــة لصفق ــة اإلرسائيلي ــل الرتجم ولع

ــا باســتغال  ــا تقــوم فعليً ــل تســيطر عــى األرض، وألنه إرسائي

ــطيني    ــعب الفلس ــاب الش ــى حس ــب ع ــق مكاس ــة لتحقي الخّط

ــة.   ــه املرشوع وحقوق

ــان  ــمية باإلع ــر الرس ــمية وغ ــل الرس ــت إرسائي ــد احتفل لق

ا،3 يســاعدها  عــن صفقة القــرن، واعتربتهــا إنجــاًزا تاريخيًــا مهمًّ

يف االنتقــال مــن مســار إدارة الــراع، الــذي اتبعتــه يف العقــود 

ــي  ــم أمرك ــد بدع ــرف واح ــن ط ــراع م ــم ال ــرة، إىل حس األخ

وازن. وإذا كانــت إدارة الــراع تعنــي املحافظــة عــى »الوضــع 

ــإّن  ــدودة، ف ــب« مح ــرات أو »مكاس ــع تغي ــا م ــم«، ربّم القائ

ــى  ــة وحت ــرات مهّم ــرض تغي ــي ف ــراع يعن ــم ال ــار حس مس

ــرن«  ــة الق ــبق »صفق ــد س ــددة، وق ــاالت متع ــة يف مج تاريخي
ــراع.4 ــم ال ــان لحس ــد ح ــت ق ــول أّن الوق ــاش ح نق

ــى  ــب وحت ــة والرتحي ــادة بالخط ــن اإلش ــم م ــى الرغ وع

ــا،  ــا به ــميًا قبوله ــن رس ــم تعل ــل ل ــا، إاّل أن إرسائي ــاء به االحتف

ــا  ــراًرا خاًص ــت ق ــة أو الكنيس ــة اإلرسائيلي ــذ الحكوم ــم تتخ ول

بشــأنها.  مــا رشــح مــن املوقــف اإلرسائيــي شــبه الرســمي هــو 

مــا جــاء عــى لســان نتنياهــو أن »إرسائيــل مســتعدة للتفــاوض 

مــع الفلســطينيني عــى أســاس صفقــة القــرن«،5 وهــذا ال يعنــي 

قبــول الخطــة رســميًّا.  مــا يهــم إرسائيــل أكثــر هــو االســتناد 

إىل الصفقــة للقيــام بخطــوات مــن جانــب واحــد وأخــذ مــا تريــد 

منهــا، مــا يذّكــر بموقــف القيــادة الصهيونية مــن قرار التقســيم 

ــى أن  ــزت ع ــيم، ورّك ــدأ التقس ــت مب ــث تجاهل ــام 1947، حي ع

ــة(  ــل )القديم ــة إرسائي ــة دول ــو »إقام ــدة ه ــم املتح ــرار األم ق

مــن جديــد«،6 وعــى هــذا األســاس أعلنــت »االســتقال«، وحتــى 

يومنــا هــذا ال يوجــد موقــف إرسائيــي رســمي، مــن الحكومــة أو 

ــة فلســطينية، مهمــا  مــن الكنيســت، باملوافقــة عــى إقامــة دول

كانــت حدودهــا وشــكلها.

عقــب اإلعــان عــن الخطــة ونــرش تفاصيلهــا، رشــحت مــن 

الحكومــة اإلرسائيليــة ثاثــة مواقــف: األول هــو موقــف نتنياهــو 

وحــزب الليكــود،7 الــذي أعلــن مــن جهــة قبولــه التفــاوض مــع 

الفلســطينيني عــى أســاس الخطــة، وعــن نيتــه الــرشوع يف تطبيق 

بنــود مــن الصفقــة بالتنســيق مــع الواليــات املتحــدة ويف مقدمتها 

ضــم غــور األردن واملســتوطنات إىل إرسائيــل مــن جهــة أخــرى.

ــايل  ــن نفت ــاع األم ــر الدف ــف وزي ــو موق ــي ه ــف الثان املوق

بينيــت، الــذي أعــرب عــن موافقتــه عــى الخّطــة عموًمــا، ولكنـّـه 

ــطينية«،  ــة فلس ــة »دول ــوص إقام ــه بخص ــا تضمنت ــض م رف

ــة،  ــة التاريخي ــتغال الفرص ــا إىل اس ــم.8  ودع ــو باالس ــى ل حت

والــرشوع بالضــم الفــوري لغــور األردن، ومناطــق واســعة مــن 

الضفــة الغربيــة بضمنهــا كل املســتوطنات، دون انتظــار موافقــة 

ــتأتي. ــا س ــه بأنّه ــن ثقت ــا ع ــبقة، معربً ــة مس أمركي

ــمل  ــا تش ــة ألنّه ــا للخّط ــاء رافًض ــث فج ــف الثال ــا املوق أم

تعبــر »دولــة فلســطينية«، وداعيـًـا إىل اســتغال الفرصــة والبــدء 

ــف  ــذا املوق ــل ه ــل، وحَم ــة إىل إرسائي ــة الغربي ــم كل الضف بض

ــاركه  ــموتريتش، ويش ــلئيل س ــرف بتس ــي املتط ــر اليمين الوزي

هــذا املوقــف حــزب »القــوة اليهوديــة« الفــايش ومجلــس 
ــة.9 ــة الغربي ــتوطنات يف الضف املس

ــة  ــة فاعل ــرى معارض ــة األخ ــزاب الصهيوني ــد األح ــم تب ل

للصفقــة، وكان عندهــا بعــض التحفظــات عليهــا وعــى محاولــة 

نتنياهــو اســتغالها لصالحــه انتخابيًــا وشــعبيًا وللقيــام 

ــض«  ــزب »أزرق أبي ــد.  ح ــرف واح ــن ط ــم م ــوات ض بخط

ــا  ــد أن دع ــا بع ــود، خصوص ــن الليك ــا م ــل حماًس ــن أق ــم يك ل

ــي  ــزب، بين ــس الح ــب رئي ــد ترام ــي دونال ــس األمرك الرئي

ــل  ــة قب ــل الصفق ــى تفاصي ــه ع ــنطن وأطلع ــس، إىل واش غانت

نرشهــا. واعتــرب حــزب »أزرق أبيــض« الصفقــة عميقــة وجّديــة 
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اإلسرائيلي  اليمين  رواية  بل  ال  اإلسرائيلية،  الرواية  ى 
ّ
تتبن الصفقة  هذه  تتبنى 

ومواقفه تحديًدا وفي كل المجاالت، وقد شرعت إسرائيل باستثمارها في الحرب 

وليس  الماضي  إلى  تتطرق  الصفقة  وأن  خصوصا  الوجود،  تبرير  وفي  الرواية  على 

فقط إلى المستقبل، وتتبنى بالكامل الموقف الصهيوني من وجهة نظر يمينية.

ــّكل  ــيايس، وتش ــه الس ــه وبرنامج ــع مبادئ ــا م ــجمة تماًم ومنس

ــا  ــق مصالحه ــل وف ــدود إرسائي ــيم ح ــة لرتس ــة تاريخي فرص
ــطينيني.10 ــع الفلس ــات م ــا ملفاوض ــا متينً ــة، وأساًس األمني

اعتــربت »صفقــة القــرن« رضبــة قويــة لليســار الصهيونــي 

ونهجــه،11 ومــع ذلــك كان موقفــه منهــا ضعيًفــا يعكــس ضعفــه 

ــم  ــات الض ــن تبع ــل م ــزب العم ــّذر ح ــا. ح ــيايس عموًم الس

مــن طــرف واحــد عــى األردن وعــى إمكانيــة تجديــد »العمليــة 

الســلمية«. وكذلــك عــرب حــزب مرتــس عــن معارضتــه للخطــة 

وللضــم مــن طــرف واحــد ضمــن خطــة اليمــني ملنــع املفاوضات 

مــع الفلســطينيني.

لقــد بــدأت إرسائيــل والواليــات املتحــدة بتطبيــق الخّطــة قبل 

اإلعــان عنهــا، حيــث أعلنــت الواليــات املتحــدة اعرتافهــا بالقدس 

ــا،  ــة إليه ــفارة األمركي ــل الس ــت بنق ــل وقام ــة إلرسائي عاصم

وغــّرت موقفهــا مــن االســتيطان واعتربتــه مرشوًعــا وال يشــكل 

ــة  ــا ملنظم ــحب دعمه ــك بس ــت كذل ــام، وقام ــام الس ــا أم عائًق

ــطينية يف  ــة الفلس ــت املفوضي ــروا«، وأغلق ــني »األون ــوث الاجئ غ

ــة  ــا عاق ــذا ب ــدة كل ه ــات املتح ــت الوالي ــد فعل ــنطن.  لق واش

بموافقــة أو عــدم موافقــة إرسائيــل أو غرهــا عــى الصفقــة، مــا 

ــل  ــا إرسائي ــا تقيّمه ــة، وكم ــة للصفق ــة الحقيقي يكشــف الطبيع

ــا معــّدة للســماح إلرسائيــل بتغيــر الواقــع مــن  بالضبــط، بأنّه

طــرف واحــد بمباركــة أمركيــة وعــى أســاس صفقــة أمركيــة.

مــن املفارقــة أّن الرتحيــب اإلرسائيــي بصفقــة ترامــب يــزداد 

بالــذات ألنّهــا ليســت معــدة للتطبيــق، وهنــاك شــبه إجمــاع لدى 

الساســة واملحللــني اإلرسائيليــني بــأن إمكانيــة إخراجهــا إىل حيـّـز 

التنفيــذ قريبــة مــن الصفــر. ويعــود هــذا الرتحيــب ألن إرسائيــل 

ــة  ــرشوط التعجيزي ــرتك لل ــا وت ــح له ــو مري ــا ه ــا م ــذ منه تأخ

مهمــة إفشــال مــا تبّقــى مــن الخطــة. وألّن هــذه الصفقــة تتبنّى 

ــه  ــي ومواقف ــني اإلرسائي ــة اليم ــل رواي ــة، ال ب ــة اإلرسائيلي الرواي

تحديــًدا ويف كل املجــاالت، وقــد رشعــت إرسائيــل باســتثمارها يف 

الحــرب عــى الروايــة ويف تربيــر الوجــود، خصوصــا وأن الصفقــة 

تتطــرق إىل املــايض وليــس فقــط إىل املســتقبل، وتتبنــى بالكامــل 

املوقــف الصهيونــي مــن وجهــة نظــر يمينيــة.

إضافــة إىل املوقــف اإلرسائيــي مــن »صفقــة القــرن« بشــكل 

عــام، كانــت هنــاك توجهــات وتحليــات ومواقــف تخــص بنــود 

الصفقــة ومركباتهــا. ونســتعرض فيمــا يــي املواقــف اإلرسائيليــة 

مــن البنــود املركزيــة يف الصفقــة.

دولة فلسطينية؟
بنتســيون  الربوفســور  أجــاب  تلفزيونيــة12  مقابلــة  يف 

ــول  ــؤال ح ــى س ــي، ع ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــد رئي ــو، وال نتنياه

رأيــه يف إعــان نتنياهــو أنــه يوافــق عــى حــل »الدولتــني« قائــًا: 

ــرشوط  ــط ب ــطينية فق ــة فلس ــل بدول ــو( يقب ــني )نتنياه »بنيام

ــذه  ــن ه ــدا م ــى واح ــوا حت ــن أن يقبل ــرب. ال يمك ــا الع ال يقبله

ــه«.   ــمعته من ــل س ــدي، ب ــن عن ــذا م ــول ه ــا ال أق ــرشوط. أن ال

ــطينية  ــة الفلس ــن الدول ــو م ــه ه ــول موقف ــؤال ح ــى س ا ع وردًّ

ــل  ــم. هرتس ــم وحده ــود وله ــاد لليه ــذه الب ــزم: »ه ــاب بح أج

ــطينية.«  ــة فلس ــل دول ــن أج ــل م ــد ويعم ــم يك ل

ــذا  ــس ه ــده، وينعك ــن وال ــًدا ع ــس بعي ــن لي ــو االب نتيناه

ــة  ــرشوط التعجيزي ــى ال ــد ع ــو يؤّك ــه،13 فه ــر يف تريحات األم

ــاء  ــا ج ــيًدا بم ــطينية، مش ــة فلس ــة دول ــى إقام ــرة ع الكث

ــن  ــدو ع ــذي ال يع ــرن«، وال ــة الق ــك يف »صفق ــوص ذل بخص

ــادات.   ــض الزي ــع بع ــي م ــف اإلرسائي ــن املوق ــخة ع ــه نس كون

ويحــرص املتحدثــون باســم الحكومــة اإلرسائيليــة عــى التشــديد 

عــى رشوط إقامــة الدولــة، التــي وردت يف صفقــة القــرن، 

وبالنســبة لهــم هــذا هــو األمــر األهــم، ألنـّـه يمنــع إقامــة الدولــة 

ــل  بســبب »الرفــض الفلســطيني« لهــذه الــرشوط، وبهــذا يتحّم

الفلســطينيون مســؤولية فشــل الوصــول إىل التســوية وتفويــت 

ــة«.  ــى »دول ــول ع ــة الحص فرص

وبالرغــم مــن ذلــك، رفــض حلفــاء نتنياهــو يف اليمــني مجــرد 

ــا  ــا علنً ــوا برفضه ــطينية«، وطالب ــة فلس ــر »دول ــتعمال تعب اس

حتــى لــو كانــت مرشوطــة بخطــوات مســتحيلة. وعــرّب عــن هــذا 

املوقــف وزيــر األمــن اإلرسائيــي، نفتــايل بينيــت14 مــن حــزب 

»يمينــا«، وكذلــك مجلــس املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة.  ورّد 

عليهــم نتنياهــو بالتســاؤل مــا إذا كانــت دولــة منزوعــة الســاح 
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ــة  ــة التابع ــواق الدعائي ــت األب ــًا، وعمل ــة فع ــش دول ــا جي وب

ــف مــن »وطــأة« كلمــة  لحــزب الليكــود ونتنياهــو عــى التخفي

ــي، وليســمها  ــر مــن حكــم ذات ــا ليســت أكث ــة بالقــول إنه دول

ــاؤوا. ــة إن ش ــطينيون امرباطوري الفلس

تفهــم إرسائيــل املوقــف األمركــي عى أنـّـه ال يشــمل اإلرصار 

عــى إقامــة الدولة الفلســطينية، وإاّل ملــا وافقــت اإلدارة األمركية 

ــت  ــل كان ــا أّن إرسائي ــا. كم ــة إلقامته ــرشوط التعجيزي ــى ال ع

خلــف شــطب بنــد »حــل الدولتــني« مــن الربنامــج الســيايس 

للحــزب الجمهــوري،15 مــا يشــر إىل أّن صفقــة شــطب الدولــة 

ــاءت  ــد ج ــرن. وق ــة الق ــبقت »صفق ــا س ــطينية عمليً الفلس

هــذه الصفقــة »هديــة« ثمينــة لــكل معــاريض إقامــة الدولــة 

ــى  ــّرون ع ــوف ي ــم س ــك بأنّه ــن ش ــا م ــطينية، وم الفلس

ــن  ــث ع ــل الحدي ــتحيلة، قب ــرشوط املس ــاء بال رضورة اإليف

دولــة.

اإلجابــة اإلرسائيليــة واألمركيــة الســائدة عــى مطلــب 

ــب  ــل طل ــطينيني قب ــى الفلس ــي أن ع ــطينية ه ــة الفلس الدول

اإلجابــة أن يســتجيبوا للــرشوط الــواردة يف »صفقــة القــرن«16 

ــام  ــة، والقي ــة يهودي ــل كدول ــرتاف بإرسائي ــا: االع ويف مقدمته

بنــزع ســاح جميــع املنظمــات الفلســطينية، وااللتــزام بدولــة 

منزوعــة الســاح، واإلقــرار بالهيمنــة األمنيــة اإلرسائيليــة عــى 

ــي  ــيق األمن ــر التنس ــر، وتطوي ــر إىل البح ــن النه ــرب م كل ش

ــيادة  ــت الس ــدة تح ــدس موح ــول بالق ــتواه، والقب ــع مس ورف

ــأن  ــليم ب ــودة، والتس ــق الع ــن ح ــازل ع ــة، والتن اإلرسائيلي

إرسائيــل تتحكــم بــكل املعابــر ولهــا ســيطرة أمنيــة كاملــة عى 

الجــو والــرب والبحــر.. ورشوط أخــرى كثــرة ســابقة للحديــث 

ــص  ــن( يلخ ــو )األب واالب ــه نتنياه ــا قال ــة«.  وم ــن »دول ع

املوقــف اإلرسائيــي وهــو أن الــرشوط املســتحيلة تجعــل الدولــة 

ــتحيلة.  مس

يف املقابــل، ارتفعــت أصــوات أخــرى انتقــدت دولــة صفقــة 

ــات  ــه يف مباحث ــرى تداول ــا ج ــا عّم ــا تراجًع ــرن واعتربته الق

ــطينية  ــة الفلس ــث »الدول ــرت، حي ــاراك وأومل ــع ب ــابقة م س

ــدود  ــا ح ــرايف وب ــل جغ ــا تواص ــي أراٍض ب ــة ه املقرتح

ــا  ــتوطنات، م ــن املس ــا م ــا إرسائيليً ــا 15 جيبً ــة، وفيه خارجي

ــة..«17  ا ومتعّرج ــدًّ ــة ج ــا طويل ــل حدوده يجع

ضم منطقة غور األردن والمستوطنات
ــة  ــي يف صفق ــني اإلرسائي ــاس اليم ــار حم ــا أث ــر م ــّل أكث لع

ــة  ــن الضف ــعة م ــق واس ــم مناط ــملت ض ــا ش ــو أنه ــرن ه الق

الغربيــة إىل إرسائيــل. وســاد أوســاط اليمــني إجماع بأنهــا فرصة 

ــام  ــتغالها والقي ــب اس ــود، ويج ــن تع ــّوض ول ــة ال تع تاريخي

باإلعــان عــن ضــم غــور األردن واملســتوطنات مــن طــرف واحد، 

وبمباركــة أمركيــة ســابقة أو الحقــة.  وقــال الســفر األمركــي 

ــري  ــة«،18 ويج ــل الصفق ــة داخ ــاك »صفق ــل إن هن يف إرسائي

ــا  ــة إليه ــرق املؤدي ــتوطنات والط ــدود املس ــيم ح ــا ترس بموجبه

مــن قبــل لجنــة أمركيــة إرسائيليــة مكّونــة مــن ثاثــة أشــخاص 

مــن كل طــرف، تمهيــًدا لتحديــد املناطــق التــي ســيجري ضّمهــا 

ــل. إىل إرسائي

وفــق تقديــر جهــات إرسائيليــة مهنيــة،19 فــإّن خطــة ترامــب 

تعنــي ضــم حــوايل 30% مــن أرايض الضفــة الغربيــة إلرسائيــل، 

ــة.   ــن الضف ــّكل 60% م ــي تش ــة »ج«، الت ــف منطق ــي نص وه

وتتكــون املناطــق املعــّدة للضــم مــن: 17% هــي نســبة مســاحة 

ــارب %3  ــا يق ــتيطانية، وم ــل اس ــواىل 10% كت ــور األردن، وح غ

ــاف  ــدور الخ ــا.  وي ــة إليه ــرق مؤّدي ــة وط ــتوطنات منعزل مس

ــي بــني مــن يكتفــون بالضــم عــى مراحــل،  يف اليمــني اإلرسائي

وبــني مــا يطالبــون بضــم كل منطقــة »ج« دفعــة واحــدة مثــل 

بنيــت وشــاكيد، ومــن يطالــب بضــم كل الضفــة الغربيــة مثــل 

حــزب »االتحــاد القومــي« برئاســة الوزير بتســلئيل ســموتريتش 

ــس املســتوطنات. ومجل

وإذ تقــوم لجنــة أمركيــة إرسائيليــة مشــرتكة برتســيم 

الحــدود، يــدور نقــاش حــول مســألة توقيــت وطريقــة الضــم. 

حيــث تدعــو أوســاط يســار الوســط الصهيونــي إىل ربــط الضــم 

ــن  ــية ع ــة وسياس ــاط أمني ــرّب أوس ــة،20 وتع ــة الدولي باملوافق

خشــيتها مــن أن يــؤّدي الضــم إىل أزمــة حــاّدة مــع األردن، وإىل 

انتفاضــة قــد تــؤّدي إىل انهيــار الســلطة الفلســطينية، بــكل مــا 

الدولة  إقامة  على  اإلصرار  يشمل  ال  ه 
ّ
أن على  األميركي  الموقف  إسرائيل  تفهم 

إلقامتها.  التعجيزية  الشروط  على  األميركية  اإلدارة  وافقت  لما   
ّ

وإال الفلسطينية، 

السياسي  البرنامج  من  الدولتين«  »حل  بند  شطب  خلف  كانت  إسرائيل  أّن  كما 

للحزب الجمهوري، ما يشير إلى أّن صفقة شطب الدولة الفلسطينية عملًيا سبقت 

»صفقة القرن.
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ــى  ــة ع ــية واقتصادي ــة وسياس ــوط أمني ــن ضغ ــك م ــه ذل يعني
ــل.21 إرسائي

الــرأي األقــوى يف إرسائيــل هــو لدعــاة الضــم الفــوري بعــد 

إنهــاء لجنــة ترســيم الحــدود مهامهــا. ويعتمــد رأي هــؤالء عــى 

ــود،  ــد ال تع ــي ق ــة«، الت ــة التاريخي ــتغال »الفرص رضورة اس

ــى  ــل ع ــن ردود الفع ــل رضر م ــق بإرسائي ــن يلح ــه ل ــى أن وع

ــك اســتناًدا إىل مــا يــي: الضــم، وذل

رضورة اإلرساع يف الضــم قبــل االنتخابــات األمركيــة، وقبــل . 1
أن تتغــر اإلدارة الحاليــة، أو قبــل أن  تغــّر هــي رأيهــا.22

ــى . 2 ــات ع ــطينية ملفاوض ــة فلس ــار موافق ــة النتظ ال حاج

ــك  ــي،23 ألن ذل ــن تأت ــي ل ــرن«، فه ــة الق ــاس »صفق أس

ــد. ــه أح ــدم علي ــن يق ــطيني ل ــام فلس ــوع واستس ــي خن يعن

املســبوقة . 3 غــر  الضعــف  حالــة  اســتغال  يجــب 

ــدرة  ــدان الق ــام وفق ــم االنقس ــث ينهكه ــطينيني، حي للفلس
عــى التحــرك املنظــم الفّعــال يف أي قضيــة.24

ــا ال . 4 ــة، لكنّه ــد الخّط ــطينية ض ــادة الفلس ــح أن القي صحي

ــا  ــلطة.25  وبم ــار الس ــؤّدي إىل انهي ــد ت ــة ق ــد انتفاض تري

أنهــا كانــت قــادرة عــى احتــواء االعــرتاف بالقــدس عاصمة 

إلرسائيــل، ونقــل الســفارة إليهــا، فبمقدورهــا أيًضــا منــع 

ــاس  ــبة لحم ــا بالنس ــم. أم ــى الض ا ع ــة ردًّ ــدالع انتفاض ان

ــرة. ــا أو مواجهــة عســكرية مدّم ــد حربً فهــي ال تري

مصالــح الــدول العربيــة »املعتدلــة« يف التحالــف مــع . 5

إرسائيــل ضــد إيــران وضــد »قــوى التطــرف« هــي 

ــب  ــرىض ترام ــوز ب ــة بالف ــدول معني ــذه ال ــوى،26 وه األق

ــدة مــع إرسائيــل. لــذا لــن يكــون  مــن خــال عاقــات جيّ

ــتكون  ــا األردن فس ــم.  أم ــى الض ــّدي ع ــل ج ــا رّد’ فع له

مضطــرة إىل اتخــاذ خطــوات أقــوى مــن غرهــا، لكنّهــا لــن 

ــام  ــاق الس ــي اتف ــن تلغ ــة،27 ول ــة األمركي ــل الخط تعرق

ــل،  ــع إرسائي ــعبة م ــا املتش ــا ملصالحه ــل تبًع ــع إرسائي م

ــا. ــا واقتصاديً ــيًا وأمني سياس

ــات . 6 ــل تحدي ــام إرسائي ــع أم ــي املتوق ــرد األوروب ــع ال يض

مهّمــة،28 لــن يكــون قويـًـا،29 ولــن يشــمل فــرض عقوبــات، 
ــواؤه.30 ــن احت ويمك

ويقــول معارضــو الضــم املقــرتح بأنـّـه يشــمل ضــم مئــات 

ــرايف  ــوازن الديمغ ــل بالت ــا يخ ــطينيني، م ــن الفلس اآلالف م

ويناقــض مبــدأ »الدولــة اليهوديــة«. وجــاء يف رســالة إىل أعضاء 

ــن  ــل أم ــاط ألج ــة »ضب ــا حرك ــي، وجهته ــاف الحكوم االئت

ــار رجــال األمــن  ــي تضــم حــوايل 300 مــن كب ــل«، الت إرسائي

ــذ ضــم غــور األردن واملســتوطنات  ــام بتنفي الســابقني، أن القي

إىل إرسائيــل وفــق خطــة ترامــب ، ســيؤّدي إىل وقــف التنســيق 

األمنــي مــع الســلطة، وإىل انهيــار العاقــات مــع األردن، 

ــني  ــامل ملاي ــم ش ــدة، وض ــة واح ــاه دول ــزالق باتج وإىل االن

ــة وإىل  ــة يف الضف ــات عنيف ــك إىل مواجه ــطينيني، وكذل الفلس
صــدام عســكري يــؤّدي إىل احتــال قطــاع غــزة مــن جديــد.31

  

القدس واألقصى
فــاق انحيــاز الواليــات املتحــدة للموقــف الصهيونــي بشــأن 

ــة،  ــات اإلرسائيلي ــى، كل التوقع ــجد األق ــأن املس ــدس، وبش الق

ــدس،  ــبة للق ــة بالنس ــة الصهيوني ــي الرسدي ــرى تبن ــث ج حي

وكيــل املديــح للتعامــل اإلرسائيــي معهــا ومــع ســكانها، 

واألخطــر مــن كل هــذا نّصــت الصفقــة عــى أن القــدس املوحــدة 

ــق  ــى »ح ــك ع ــت كذل ــة، ونص ــيادة اإلرسائيلي ــت الس ــى تح تبق

الجميــع« بالصــاة يف الحــرم القــديس الرشيــف.  وتعتــرب إرسائيل 

ــا   ــي زرعته ــا باملســتوطنات الت ــة بالقــدس اعرتاًف ــود املتعلق البن

يف املدينــة ويف محيطهــا، ومصادقــة أمركيــة عــى تكثيــف 

االســتيطان يف األحيــاء القائمــة وبنــاء أحيــاء اســتيطانية جديــدة، 

وفعــًا، وبعــد اإلعــان عــن صفقــة القــرن جــرى اإلعــان عــن 

توســيع الحــي االســتيطاني يف جبــل أبــو غنيــم، وعــن بنــاء آالف 
ــا.32 ــدس ومحيطه ــدة يف الق ــكنية الجدي ــدات الس الوح

ــن  ــا م ــي تلقته ــع الت ــّوة الدف ــع ق ــل، م ــي إرسائي ــن تكتف ل

»صفقــة القــرن«، بتوســيع االحيــاء االســتيطانية، بــل ســتكثّف 

عمليــة االســتيطان يف قلــب األحيــاء العربيــة، خصوصــا يف البلــدة 

القديمــة والشــيخ جــراح ووادي الجــوز وســلوان وجبــل املكــرب، 

ــن رؤوس  ــم م ــتيطاني بدع ــل االس ــذا التوّغ ــل ه ــري مث ويج

أمــوال يهوديــة صهيونيــة مرتبطــة باليمــني األمركــي والحــزب 

ــوري. الجمه

ترامب رشيكا لنتنياهو يف محاولة تصفية القضية الفلسطينية.



97

عدد ٧٧

الالجئون
ــض  ــى رف ــارها، ع ــا ويس ــل، بيمينه ــاع يف إرسائي ــاك إجم هن

حــق العــودة، وهــي تعتــرب العــودة خطــًرا وجوديـًـا عليهــا.  يعــود 

ــادة  ــذت القي ــني اتخ ــان 1948، ح ــض إىل نيس ــذا الرف ــر ه عم

ــع عــودة الاجئــني إىل قراهــم ومدنهــم، 33  ــة قــراًرا بمن اإلرسائيلي

وقامــت بإســكان املهاجريــن اليهــود يف البيــوت واألرايض العربيــة، 

وهــي تعتــرب أّن هــذا امللــف قــد انتهــى. كمــا أنهــا تــرى أن حــّل 

ــه يف كل  ــب ربط ــا، ويج ــارج حدوده ــون خ ــني يك ــة الاجئ قضي

ــة.  ــدول العربي ــة املهاجريــن اليهــود مــن ال األحــوال بقضي

ــل،  ــي بالكام ــف اإلرسائي ــى املوق ــرن ع ــة الق ــدت صفق أّك

ــف  ــت تكالي ــل دفع ــو ان إرسائي ــًدا، وه ــاًء جدي ــه ادع وزادت علي

توطــني اليهــود الــذي جــاءوا مــن الــدول العربيــة، وبهــذا أنهــت 

ــطيني. ــه أي فلس ــل علي ــد يحص ــض ق ــن أي تعوي ــا م حصته

ــة  ــد يف صفق ــذا البن ــن ه ــل ع ــن رىض إرسائي ــد م ــا يزي وم

ــني  ــة الاجئ ــّل قضي ــى أن ح ــط ع ــص فق ــه ال ين ــو أنّ ــرن ه الق

ــرتاض  ــا يف االع ــا حقًّ ــا أيًض ــل يمنحه ــا، ب ــارج حدوده ــم خ يت

ــطينية.   ــة الفلس ــطينيني إىل أرايض الدول ــني فلس ــول الجئ ــى دخ ع

ــد  ــرن، املزي ــة الق ــتناًدا إىل روح صفق ــل، اس ــد إرسائي ــا تري كم

ــة غــوث الاجئــني  ــة ضــد وكال ــة والدولي مــن الخطــوات األمركي

ــطينيني يف  ــني الفلس ــوق الاجئ ــر لحق ــد كل ذك ــروا«، وض »األون
ــة.34 ــات األممي ــة ويف الهيئ ــرارات الدولي الق

الدولة اليهودية
منــذ طرحــت إرسائيــل، قبــل حــواىل 15 عاًمــا، رشط االعــرتاف 

بهــا كدولــة يهوديــة يف أي تســوية سياســية وهــي تحــاول جاهــدة 

ــة  ــاءت »صفق ــب، وج ــذا املطل ــة له ــزة دولي ــى ركي ــول ع الحص

ــا  ــه أهداًف ــل يف طيّات ــذي يحم ــب، ال ــذا املطل ــي ه ــرن« لتلب الق

بعيــدة املــدى، ويف مقدمتهــا منــع حــق العــودة وشــطب حقــوق 

الاجئــني، ومنــح رشعيــة لنظــام االبرتهايــد والتمييــز العنــري 

ــة  ــون »الدول ــه قان ــص علي ــا ن ــل، كم ــطينيي الداخ ــد فلس ض

ــودي«.  ــعب اليه ــة للش القومي

ــعب  ــة الش ــة وكدول ــة يهودي ــل كدول ــوم إرسائي ــل مفه يص

ــة  ــة الصهيوني ــة الحرك ــى معادل ــاًدا ع ــاه اعتم ــودي مبتغ اليه

ومبدئهــا الناظــم منــذ تأسيســها: »أكثــر مــا يكــون مــن األرض، 

ــة  ــيع رقع ــر« لتوس ــرب«. »أرض أكث ــن الع ــون م ــا يك ــل م وأق

األرض لاســتيطان وإســكان املهاجريــن يف دولــة اليهــود، وكذلــك 

»عــرب أقــل« لضمــان التــوازن اإلثنــي الديمغــرايف لضمــان طابــع 

الدولــة كدولــة يهوديــة. ويأتــي مطلــب االعــرتاف بإرسائيــل كدولة 

يهوديــة لســد الطريــق عــى أي بديــل، وباألخــص تحويــل الدولــة 

ــع  ــزب التجّم ــرشوع ح ــو م ــا ه ــا«، كم ــكل مواطنيه ــة ل إىل »دول

الوطنــي الديمقراطــي.  وقــد قامــت األغلبيــة اليمينيــة يف الكنيســت 

مؤخــًرا بتمريــر »قانــون القوميــة«، الــذي تســتند »صفقــة القرن« 

ــة  ــة الدول ــى يهودي ــّدد ع ــذي يش ــه، وال ــق إىل مبادئ ــكل مطل بش

ــدس  ــى أن الق ــل«، وع ــي يف »أرض إرسائي ــق التاريخ ــى الح وع

ــر  ــر املص ــق تقري ــى أّن ح ــل، وع ــة إرسائي ــي عاصم ــدة ه املوح

يف الدولــة هــو لليهــود فقــط، وعــى أولويــة االلتــزام باالســتيطان 

ــري  ــايل العن ــع الكولوني ــد الطاب ــرى، تؤّك ــود أخ ــودي، وبن اليه

للمــرشوع الصهيونــي.35  وقــال نتنياهــو إن هــذا القانــون 

ــاه رفــض  ــة لــكل مواطنيهــا«؛ مــا معن جــاء ليمنــع خطــر »دول

ــة  ــة املواطن ــتمرار حال ــان اس ــاوية، وضم ــة املتس ــدأ املواطن مب

ــة  ــة درج ــط، ومواطن ــود فق ــة أوىل لليه ــة درج ــة: مواطن الرتاتبي

ثانيــة للعــرب الفلســطينيني أهــل البــاد األصليــني.  وقــد وصــل 

ــث  ــرح وبح ــرد ط ــت مج ــا منع ــت، أنّه ــة الكنيس ــر برئاس األم

مــرشوع قانــون »دولــة كل مواطنيهــا«،«36 تقــدم بــه كاتــب هــذه 

الســطور، بادعــاء أنــه يناقــض »مبــدأ أفضليــة اليهــود كمجموعــة 

ــمية  ــة رس ــاء يف وثيق ــا ج ــق مل ــاس دقي ــذا اقتب ــة«،37 وه يف الدول

ــطب! ــويغ الش لتس

ــار  ــة يف إط ــة يهودي ــل كدول ــرتاف بإرسائي ــرح االع ــني يط ح

مــرشوع تســوية سياســية، فــإّن هــدف إرسائيــل هــو الحصــول 

عــى رشعيــة لنظامهــا، وليــس فقــط لكيانهــا كدولــة.  معنــى ذلك 

منــح رشعيــة دوليــة لابرتهايــد اإلرسائيــي، ولــكل مــا تقــوم بــه 

ــارًضا  ــا، ح ــا ومفهوًم ــة« واقًع ــة اليهودي ــز »الدول ــل لتعزي إرسائي

ومســتقبًا وحتــى ماضيـًـا، ومــا عــى الفلســطينيني إاّل أن »يعرتفــوا 

ويحســنوا التــرف«، ويفهمــوا أّن معاناتهــم تتقــّزم أمــام 

يدور الخالف في اليمين اإلسرائيلي بين من يكتفون بالضم على مراحل، وبين ما 

يطالبون بضم كل منطقة »ج« دفعة واحدة مثل بنيت وشاكيد، ومن يطالب بضم 

كل الضفة الغربية مثل حزب »االتحاد القومي« برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش 

ومجلس المستوطنات.
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ــب  ــذا املطل ــح أن ه ــن الواض ــد«. م ــي املجي ــرشوع الصهيون »امل

اإلرسائيــي – األمركــي، ال يمــس الواقــع فحســب، بــل هــو يمــس 

ــة  ــرة التاريخي ــح الذاك ــطينية، ويمس ــة الفلس ــة التاريخي الرواي

ــطينيني  ــن الفلس ــب م ــا ال تطل ــل هن ــطني. إرسائي ــعب فلس لش

ــن  ــازاًل ع ــس »تن ــس النف ــل وبنف ــب، ب ــا« فحس ــازاًل تاريخيًّ »تن

ــخ«. التاري

ــة  ــة يهودي ــل كدول ــرتاف بإرسائي ــب االع ــرد مطل وإذا كان مج

ا  ــدًّ ــلبية ج ــات س ــه تبع ــإن ل ــه، ف ــطني كّل ــعب فلس ــس ش يم

ومحــددة وعينيــة عــى املواطنــني العــرب الفلســطينيني يف إرسائيــل 

ــم  ــة والتعلي ــكن واملواطن ــا: األرض واملس ــاة كّله ــاالت الحي يف مج

ــية  ــوق السياس ــاد والحق ــر واالقتص ــغيل والتطوي ــة والتش والثقاف

ــة  ــة القومي ــل الدول ــن »إرسائي ــتق م ــا يش ــة، وكّل م واالجتماعي

للشــعب اليهــودي«، الــذي تشــّكل صفقــة القــرن وجهــه اآلخــر. 

ــي  ــودي الصهيون ــع اليه ــت الطاب ــو تثبي ــل ه ــده إرسائي ــا تري م

ــة  ــص »الدول ــل يف قف ــطينيي الداخ ــع فلس ــى تض ــة، حت للدول

ــة  ــة، أي إمكاني ــة دولي ــا، وبضمان ــع بقوانينه ــة«، وتمن اليهودي

ــكل  ــة ل ــة، أو دول ــة القومي ــة ثنائي ــتقبًا إىل دول ــا مس لتحّوله

ــا. مواطنيه

األمن
مــن العبــث مقارنــة املطالــب األمنيــة اإلرسائيليــة مــع البنــود 

ــرق  ــة وال ف ــا متطابق ــرن«، ألنه ــة الق ــن يف »صفق ــة باألم الخاص

ــوي  ــاك فــروق فهــي أن الصفقــة تحت يذكــر بينهــا، وإذا كان هن

عــى أكثــر مــن املطالــب املعروفــة للمؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة، 

ــط  ــس فق ــي، ولي ــني اإلرسائي ــب اليم ــتجيب ملطال ــي تس إذ ه

ــودة.38  ــة املعه ــرشوط اإلرسائيلي لل

يســود إرسائيــل اعتقــاد بــأن »صفقــة القــرن« تلبّــي مطالبهــا 

ــن أّن  ــنجر م ــري كيس ــه هن ــا قال ــس م ــل، وتعك ــة بالكام األمني

ــاك  ــل هن ــن«.39  يف املقاب ــو األم ــم ه ــر األه ــوي واألم ــام ثان »الس

بعــض االنتقــادات مــن أن الصفقــة تعطــي فقــط أســماء جديــدة 

ــن  ــد م ــا يزي ــة، م ــة القائم ــة االحتالي ــات وللسياس للممارس

ــت بدعــم رســمي أمركــي، ال  املخاطــر، ألن هــذه السياســة حظي

ــة.40  ــة أمركي ــت سياس ــل أصبح ب

لقــد ســاد انســجام كامــل بــني إرسائيــل والواليــات املتحــدة يف 

كل مــا يتعلــق باألمــن، ورّصح ديفيــد فريدمــان، الســفر األمركــي 

ــؤون  ــليمي للش ــز األورش ــه يف »املرك ــاب ل ــل، يف خط يف إرسائي

العامــة«، املعــروف بتوجهاتــه اليمينــة املتطرفة، بــأّن املبــدأ الناظم 

ــو  ــل ه ــن إرسائي ــتند إىل أّن »أم ــيايس يس ــل الس ــة للح ألي مقارب

أهــم يشء بالنســبة إلرسائيــل ولألمــن القومــي األمركــي.. الواليــات 

ــن  ــدة ع ــؤولة الوحي ــي املس ــل ه ــى أن إرسائي ــق ع ــدة تواف املتح

األمــن وعــن الرتتيبــات األمنيــة، وانطاًقــا مــن ذلــك كان باإلمــكان 

إحــراز تقــدم مقابــل رئيــس الــوزراء )نتنياهــو( وطواقمــه«41.

ــن  ــل ع ــا يف إرسائي ــاك رىض عام ــن أّن هن ــم م ــى الرغ وع

ــن  ــة، وع ــر اإلرسائيلي ــة النظ ــة لوجه ــة الكامل ــتجابة األمركي االس

ــب، إاّل أن  ــة ترام ــا يف صفق ــوص عليه ــة املنص ــات األمني الرتتيب

ــوط  ــى الخط ــا ع ــدت تحّفًظ ــة أب ــة األمني ــاًطا يف املؤسس أوس

الحدوديــة الطويلــة واملتعّرجــة حــول املســتوطنات املنعزلــة 

ــة  ــات األمني ــث الرتتيب ــل، حي ــا بإرسائي ــي تربطه ــرات الت واملم

ــن  ــاط ع ــذه األوس ــرّبت ه ــة. وع ــة ومنهك ــة ومكلف ــا مرّكب حوله

ــتوطنات  ــول املس ــكرية ح ــّوات عس ــرش ق ــة ن ــن صعوب ــا م قلقه

املعزولــة وحــول الطــرق الطويلــة والضيقــة وعــى املعابــر 

ــادة  ــة وزي ــوارد هائل ــص م ــن تخصي ــارج، وم ــل واملخ واملداخ

ــة  ــن الضف ــة م ــق مختلف ــكري يف مناط ــد العس ــرة يف التواج كب

الغربيــة وحــول الجيــوب الفلســطينية املقرتحــة يف النقــب الغربــي، 

ــه. ــل من ــدل التقلي ــطينيني ب ــع الفلس ــكاك م ــادة االحت ــن زي وم

ــرى  ــد ج ــة، فق ــات األمني ــرن الرتتيب ــة الق ــرتع صفق ــم تخ ل

طرحهــا مــرات عديــدة مــن قبــل ديــان وألــون وشــارون ورابــني 

وبريــس ونتنياهــو وقيــادات سياســية وأمنيــة إرسائيليــة أخــرى، 

ومــن قبــل معاهــد بحثيــة أمنيــة. ويمكــن تلخيــص الرتتيبــات/

ــا وردت يف  ــية كم ــوية السياس ــة للتس ــة اإلرسائيلي ــرشوط األمني ال

ــل وتفهمهــا: »صفقــة القــرن«، وكمــا تريدهــا إرسائي

مســؤولية أمنيــة إرسائيليــة حريــة وطاغيــة يف كل املناطــق . 1

غربــي نهــر األردن بــرًّا وبحــًرا وجــوًّا. وكذلــك تحّكــم كامــل 

باملجــال الكهرومغناطيــيس.

فاق انحياز الواليات المتحدة للموقف الصهيوني بشأن القدس، وبشأن المسجد 

األقصى، كل التوقعات اإلسرائيلية، حيث جرى تبني السردية الصهيونية بالنسبة 

للقدس، وكيل المديح للتعامل اإلسرائيلي معها ومع سكانها، واألخطر من كل هذا 

ونصت  اإلسرائيلية،  السيادة  تحت  تبقى  الموحدة  القدس  أن  على  الصفقة  نّصت 

كذلك على »حق الجميع« بالصالة في الحرم القدسي الشريف.
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ــة . 2 ــيطرة أمني ــمل س ــرتاتيجي، يش ــق إس ــى عم ــة ع املحافظ

ــب  ــى املطل ــرن ع ــة الق ــد زادت صفق ــور األردن، وق ــى غ ع

ــة  ــية اإلرسائيلي ــيادة السياس ــرض الس ــروف، ف ــي املع األمن

الكاملــة والدائمــة عــى منطقــة الغــور تماشــيًا مــع موقــف 

ــوب  ــرتاتيجي املطل ــق اإلس ــمل العم ــي. ويش ــني اإلرسائي اليم

ــول  ــى ط ــارع 90 ع ــا ش ــة ومنه ــرات املركزي ــا املم إرسائيليً

ــدس إىل  ــن الق ــم 1، م ــارع رق ــداد ش ــور وامت ــة الغ منطق

البحــر امليــت ومنطقــة الغــور عــرب أراض الضفــة الغربيــة، 

ــا  ــة. كم ــة الغربي ــال الضف ــع أوص ــرى تقّط ــرات أخ ومم

ــى  ــيطرة ع ــي« س ــرتاتيجي اإلرسائي ــق اإلس ــمل »العم يش

ــر يف الضفــة  ــذار مبّك ــة ان مواقــع إســرتاتيجية، وعــى محّط

ــة. الغربي

ــق . 3 ــول املناط ــي ح ــاف األمن ــى الغ ــة ع ــيطرة إرسائيلي س

ــى  ــة ع ــك رقاب ــمل ذل ــطينية، ويش ــة الفلس ــّدة للدول املع

ــزاء  ــكل أج ــا ل ــا إرسائيلي ــواء أمني ــة، واحت ــر الحدودي املعاب

ــطيني. ــان الفلس الكي

محيــط مطــار اللــد: ســيطرة أمنيــة إرسائيليــة عــى محيــط . 4

ــوي  ــال الج ــة للمج ــة املوازي ــة الربّي ــى الرقع ــار، وع املط

ــرات. ــوط الطائ ــة هب لحرك

ــم . 5 ــي القائ ــيق األمن ــتند إىل التنس ــق يس ــى وثي ــيق أمن تنس

ــا  ــا، ويجــري تطويــره وتوســيعه ورفــع مســتواه، تبًع حاليً

للمســتجّدات املتعلقــة بالتســوية وبإقامــة الكيان الفلســطيني 

ــة حــول املســتوطنات. والحــدود املتعرجــة والطويل

مســؤولية إرسائيليــة طاغيــة يف تحديــد مــدى إيفــاء األجهــزة . 6

ــل تســليم أراض  ــة قب ــة الفلســطينية باملعايــر املطلوب األمني

ملســؤوليتها األمنيــة.

نــزع ســاح كامــل يف غــزة والضفــة الغربيــة، وعــدم دخــول . 7

ــة أو  ــع أي دول ــة م ــة أمني ــأي اتفاقي ــطيني ب ــان الفلس الكي

مجموعــة دول.

ــق . 8 ــول مناط ــن دخ ــة م ــة اإلرسائيلي ــزة األمني ــني األجه تمك

ــق  ــاء، وف ــا تش ــاء وأينم ــى تش ــطيني، مت ــان الفلس الكي

ــة«. »الحاج

تحّكــم إرسائيــي بدخــول املــواد القابلــة لاســتعمال ألغراض . 9

ــة  ــا قابل ــل بأنّه ــا إرسائي ــا مــواد تعّرفه ــا فيه عســكرية، بم

لاســتعمال املــزدوج، مثلمــا تعاملــت إرسائيــل مــع دخــول 

ــد إىل قطــاع غــزة يف الســنوات األخــرة. اإلســمنت والحدي

عــدم إرشاك أي قــّوات دوليــة مــن أي جهــة كانــت يف . 10

ــطينية« يف  ــة الفلس ــول »الدول ــع دخ ــة. ومن ــات األمني الرتتيب

ــل. ــوى إرسائي ــت س ــة كان ــع أي جه ــي م ــاق أمن أي اتف

هــذه الــرشوط األمنيــة مطروحــة ليقبلهــا الفلســطينيون قبل أن 

يحصلــوا عى دولــة، باملقــاس اإلرسائيــي األمركــي، ويجــب قبولها 

ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــة« إلقام ــا رشوط »الزم ــبًقا؛ أي أنه مس

املقرتحــة.

ضم المثلث
يف الصفحــة 13، مــن وثيقــة »صفقــة القــرن«، ورد نــص عــن 

ــرب  ــل ع ــادل األرايض، وإرسائي ــة تب ــت يافط ــي تح ــر عرق تطه

ــن األرض،  ــس ع ــاس ولي ــن الن ــازل« ع ــد »التن ــرتح تري ــذا املق ه

والتبــادل هــو ضــم املســتوطنني والتخلــص مــن مواطنــني عــرب؛ 

ــادل أراٍض: ــس تب ــكاني ولي ــادل س أي تب

»يمكــن أن يشــمل مــا تقدمــه إرسائيل يف إطــار تبــادل األرايض، 

مناطــق مأهولــة وغــر مأهولــة بالســكان، وتحديــًدا بلــدات عربيــة 

يف منطقــة املثلــث: كفــر قــرع، عرعــرة، باقــة الغربيــة، أم الفحــم، 

ــة.   ــرا، جلجولي ــر ب ــرة، كف ــم، الط ــر قاس ــة، كف ــوة، الطيب قلنس

وتعــّرف هــذه املجتمعــات نفســها إىل حــّد كبــر بأنهــا فلســطينية، 

ــال  ــة خ ــيطرة األردني ــت الس ــع تح ــاً لتق ــا أص ــم تحديده وت

مفاوضــات خــط الهدنــة عــام 1949، لكــن إرسائيــل احتفظــت بها 

يف النهايــة ألســباب عســكرية، خّفــت منــذ ذلــك الحــني.  املطــروح 

ــاق  ــا التف ــل، وفًق ــة إعــادة رســم حــدود إرسائي ــا هــو إمكاني هن

ــة  ــن دول ــزًءا م ــث ج ــات املثل ــح مجتمع ــث تصب ــني، بحي الطرف

ــكان  ــة لس ــوق املدني ــع الحق ــاق، تخض ــذا االتف ــطني. ويف ه فلس

ــة  ــكام القضائي ــا واألح ــول به ــني املعم ــث للقوان ــات املثل مجتمع

ــة.«  للســلطات املعني

ــط  ــخصيًا ضغ ــو ش ــأّن نتنياه ــدة ب ــات مؤّك ــاك معلوم هن

 قضية الالجئين 
ّ

 ال ينص البند المتعلق بالالجئين في صفقة القرن فقط على أن حل

الجئين  دخول  على  االعتراض  في  ا 
ًّ

حق ا 
ً

أيض يمنحها  بل  حدودها،  خارج  يتم 

روح  إلى  تريد إسرائيل، استناًدا  الفلسطينية.  كما  الدولة  أراضي  إلى  فلسطينيين 

صفقة القرن، المزيد من الخطوات األميركية والدولية ضد وكالة غوث الالجئين.
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حين يطرح االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في إطار مشروع تسوية سياسية، فإّن 

هدف إسرائيل هو الحصول على شرعية لنظامها، وليس فقط لكيانها كدولة.  معنى 

ذلك منح شرعية دولية لالبرتهايد اإلسرائيلي، ولكل ما تقوم به إسرائيل لتعزيز »الدولة 

 وحتى ماضًيا.. إسرائيل هنا ال تطلب من 
ً

اليهودية« واقًعا ومفهوًما، حاضًرا ومستقبال

 عن التاريخ«.
ً

ا« فحسب، بل وبنفس النفس »تنازال  تاريخّيً
ً

الفلسطينيين »تنازال

بشــّدة إلدخــال هــذا البنــد يف الصفقــة.42 وتفيــد هــذه املعلومــات 

بأنــه كانــت معارضــة لهــا مــن بعــض الجهــات يف اإلدارة 

األمركيــة باعتبارهــا غــر رشعيــة وغــر قانونيــة، وفــق القانــون 

ــى  ــص ع ــي تن ــه، إذ ه ــي نفس ــون اإلرسائي ــى القان ــدويل وحت ال

ــن  ــاق م ــرار أو اتف ــث بق ــايل املثل ــى أه ــة ع ــزع املواطن ــرض ن ف

ــك.   ــم بذل ــن رأيه ــألوا ع ــوق دون أن يس ف

تريــد إرسائيــل عــرب هــذا »التبــادل«، أن تربــح مرتــني: تكســب 

رشعيــة، اســتناًدا إىل مبــدأ »التبــادل« لضــم القــدس ومناطــق مــن 

ــن  ــص م ــة، وتتخل ــن جه ــتوطنني م ــتوطنات واملس ــة واملس الضف

ــة  ــح الدول ــذا تصب ــرى، وهك ــة أخ ــن جه ــرة م ــة كب ــة عربي كتل

ــا« أكثــر عــرب تعزيــز األغلبيــة اليهوديــة،  اليهوديــة »طاهــرة أثنيً

ــة  ــل مــن جه ــي الفلســطيني يف إرسائي وإضعــاف املجتمــع العرب

أخــرى.

خاتمة
عّلــق املــؤّرخ اإلرسائيــي آيف شــايم، عــى القــول إّن »كلينتــون 

ــن  ــوش االب ــورج ب ــا إىل أن ج ــر«، منّوًه ــي األخ ــو الصهيون ه

يســتحق هــذا اللقــب أكثر.42وفعــًا ســاد االعتقــاد مــدة طويلــة 

ــر  ــي أكث ــس األمرك ــون الرئي ــول أن يك ــر املعق ــن غ ــه م بأنّ

انحيــاًزا إىل إرسائيــل مــن بــوش، إىل أن جــاء ترامــب وغــّر مفهــوم 

االنحيــاز إىل التماهــي الكامــل غــر املــرشوط، ليــس مــع إرسائيــل 

ــرّبت  ــذا ع ــي. وهك ــني اإلرسائي ــع اليم ــًدا م ــل تحدي ــط، ب فق

ــة. ــة أمركي ــي برتجم ــف اإلرسائي ــن املوق ــرن« ع ــة الق »صفق

وترتجــم إرسائيــل صفقــة القــرن عــى أنهــا تمنحهــا الفرصــة 

ــك  ــا مــن طــرف واحــد، ويف مقدمــة ذل ــده منه ــا تري ــق م لتطبي

تنفيــذ ضــم مناطــق واســعة يف الضفــة الغربيــة، خصوصــا غــور 

ــك تكثيــف االســتيطان ألجــل توســيع  األردن واملســتوطنات، وكذل

ــدود  ــذه الح ــيم ه ــرى ترس ــث ج ــة، حي ــة العربي ــدود الدول ح

ــرى  ــا ت ــتيطان. كم ــة االس ــا لخارط ــرن« تبًع ــة الق يف »صفق

إرسائيــل يف هــذه الصفقــة مرجعيــة جديــدة ألي تســوية سياســية 

مســتقبلية تلغــي مكانــة القــرارات الدوليــة دفعــة واحــدة، وهنــاك 

قــوى سياســية ذات وزن كبــر ســتطلب مــن املفــاوض اإلرسائيــي 

ــي أن  ــا يعن ــا، م ــاد عنه ــدم الحي ــة وع ــادئ الصفق ــزام بمب االلت

ــة  ــا يف صفق ــلًفا وموثًق ــا س ــح معروًف ــي أصب ــف اإلرسائي املوق

القــرن، ومــا يعنــي إغــاق أي أفــق تفــاويض إرسائيليـًـا وأمركيــا، 

ألن القيــادة الفلســطينية ترفــض وســتبقى ترفــض صفقــة القــرن 

ــًا. ــة وتفصي جمل

لقــد أصبــح واضًحــا أن مــرشوع اإلبــادة السياســية للشــعب 

ــرن.   ــة الق ــو صفق ــدًدا وه ــا مح ــكًا عينيً ــطيني يأخــذ ش الفلس

وهــي إذ تســتهدف الشــعب الفلســطيني بكافــة أماكــن تواجــده، 

ــا  ــدي له ــطيني للتص ــرك الفلس ــون التح ــتدعي أن يك ــي تس فه

ــطني،  ــعب فلس ــة لش ــوق التاريخي ــل الحق ــن أج ــال م وللنض

ــام  ــاء االنقس ــط إنه ــس فق ــا لي ــد هن ــًدا.  القص ــامًا وموح ش

ــل  ــل، ب ــة الفصائ ــاس وبقي ــح وحم ــني فت ــرتك ب ــل املش والعم

وباألســاس نضــال موحــد للشــعب الفلســطيني يف كافــة أماكــن 

تواجــده، يف الوطــن والشــتات، يف القــدس والضفــة وغــزة 

ــة  ــورة. صفق ــاء املعم ــة أرج ــب وكاف ــث والنق ــل واملثل والجلي

ــون  ــب أن يك ــه، ويج ــطيني كّل ــعب الفلس ــتهدف الش ــرن تس الق

ــة  ــعب يف كاف ــكل الش ــد ل ــامل وموح ــراك ش ــًزا لح ــك محّف ذل

ــتقبل  ــر ومس ــر مص ــا، ويف تقري ــده يف مواجهته ــن تواج أماك

ــطني.  ــة فلس ــادل لقضي ع

ــو يف  ــب ونتنياه ــايف لرتام ــر الصح ــرى يف املؤتم ــن أن ن يمك

ــميًا  ــا رس ــايض، إعانً ــي امل ــون الثان ــة كان ــض نهاي ــت األبي البي

عــن انتهــاء صاحيــة اتفــاق أوســلو، وعليــه ال تســتطيع القيــادة 

ــول إّن  ــت. إّن الق ــاق ميّ ــزام باتف ــتمرار يف االلت ــطينية االس الفلس

ــر.  ــي ال أكث ــاب التمنّ ــن ب ــو م ــه ه ــدت ميت ــرن« ول ــة الق »صفق

الــذي مــات فعــًا هــو اتفــاق أوســلو، ولــم يعــد ينفعــه التنفــس 

االصطناعــي، خصوصــا بعــد اإلفصــاح عــن نيــة إرسائيــل إجــراء 

ــف  ــم وتكثي ــرب الض ــد ع ــرف واح ــن ط ــة م ــرات جذري تغي

ــة،  ــني اللعب ــون قوان ــد غــر األمــركان واإلرسائيلي االســتيطان. لق

وأصبــح مــن العبــث اســتمرار االلتــزام بقوانــني لــم تعــد قائمــة.  

إّن الــرشط األهــم إلفشــال »صفقــة القــرن« هــو طــاق أوســلو، 

ــن تأتــي مــا  ــاب أمــام إســرتاتيجية تحرريــة جديــدة ل ــح الب لفت

ــول.  ــدي والعق ــل األي ــلو تكبّ ــت أوس دام
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جاسمين حبيب * 

وأمير لوكر-بليتسكي * * 

الشيوعّية تقف وتغني 

القومّية والغناء في جوقة رون

يف كتــاب »مثــل فيلــم مــرّي«، وهــو كتــاب ســرة شــبه 

ذاتيّــة لــرون بــركاي، يخــرج البطــل للمشــاركة يف احتفــاالت 

يــوم االســتقال يف تــل أبيــب يف الخمســينيّات. أمــام ناظريــه، 

ــص،  ــات رق ــاء حلق ــبيبة الزرق ــركات الش ــاء ح ــّكل أعض يش

ــنّي أّن مجموعــة  ــة، ليتب ــة جانبيّ ــه يلتفــت فجــأة إىل جلب لكن

ــاء  ــان البيض ــون القمص ــن يلبس ــبيبة الذي ــاء الش ــن أبن م

وربطــات العنــق الحمــراء يرقصــون يف حلقــات خاصــة بهــم، 

عــى صــوت رصخــات غضــب املشــاركني يف االحتفــال. كانــوا 

ــخة  ــو نس ــس، وه ــن املتاري ــيًدا ع ــة نش ــدون بحماس ينش

ــة  ــن مجموع ــزًءا م ــار ج ــدّي ص ــورّي بولن ــيد ث ــة لنش محليّ

ــل«. ــيد أرض إرسائي »أناش

ــم  ــى العال ــوء ع ــيقّي« الض ــدث »املوس ــذا الح ــّلط ه 1 يس

ــني يف تلــك الفــرتة. ويســعى  املوســيقّي للشــيوعينّي اإلرسائيليّ

ــت  ــف انعكس ــول كي ــؤال ح ــن س ــة ع ــال لإلجاب ــذا املق ه

ــعرهم. ــيقاهم وش ــيوعينّي يف موس ــة للش ــة القوميّ الهويّ

ــني  ــع ب ــا يجم ــد م ــه ال يوج ــة األوىل أنّ ــدو للوهل ــد يب ق

ــة  ــيّ( املعادي ــيوعّي اإلرسائي ــزب الش ــي« )الح ــاء »ماك أعض

ــكل  ــس، بش ــي تعك ــرة الت ــيد الكث ــني األناش ــة وب للصهيونيّ

ــاء  ــرشوع بن ــطني و »م ــّي لفلس ــتعمار الصهيون ــّظ، االس ف

ــيقّي  ــخ املوس ــا للتاري ــا دقيًق ــّن فحًص ــة«. لك ــة العربيّ األّم

ــة.  ــذا الفرضي ــض ه ــزب يدح للح

لطاملــا كان الغنــاء جزًءا مــن الثقافــة السياســيّة لـ«ماكي« 

ــدو أّن  ــبقه.2 يب ــذي س ــطينّي، ال ــيوعّي الفلس ــزب الش وللح

ــيد  ــيوعينّي بالنش ــوت الش ــا ص ــا فيه ــي ع ــّرة األوىل الت امل

جاســمني حبيــب- محــارضة يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة   *

ــدا. ــو- كن ووترل

أمــر لوكــر بليتكــي- باحــث يف قســم الدراســات الدوليــة يف جامعــة   **

ووترلــو- كنــدا.
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ه ال يوجد ما يجمع بين أعضاء »ماكي« المعادية للصهيونّية 
ّ
قد يبدو للوهلة األولى أن

، االستعمار الصهيونّي لفلسطين 
ّ
التي تعكس، بشكل فظ وبين األناشيد الكثيرة 

ا للتاريخ الموسيقّي للحزب يدحض 
ً

و«مشروع بناء األّمة العبرّية«، لكّن فحًصا دقيق

هذا الفرضية.

ــطون يف  ــرج الناش ــث خ ــّي، حي ــار احتجاج ــت يف إط كان

الحــزب الشــيوعّي الفلســطينّي يف األول مــن أيّــار عــام 1925 

ــا  ــر«.3 فيم ــلء الحناج ــدوا م ــب و«أنش ــل أبي ــوارع ت إىل ش

ــا  ــا م ــيوعينّي غالبً ــدو أّن الش ــا- يب ــيد ذاته ــق باألناش يتعّل

ــرون  ــرج املتظاه ــذا يف 1924 خ ــة. هك ــيد األمميّ ــدوا نش أنش

لجــادة روتشــيلد حيــث كان مــن املفــروض أن يلّوحــوا 

بالعلــم األحمــر والخــروج يف مســرة »مــع نشــيد األمميّــة إىل 
ــة«.4 ــة البلديّ بناي

بالفعــل، لــم تتطــّور يف الســنوات التــي كان فيهــا الحــزب 

ــوى  ــيقيّة س ــة موس ــون )1941-1921( ثقاف ــارج القان خ

ــد  ــر بع ــى آخ ــذت منح ــور أخ ــّن األم ــة، لك ــيد األمميّ نش

ــل  ــه للعم ــزب وخروج ــة الح ــع رشعن ــران 1941 م 22 حزي

العلنــّي. ترّكــز نشــاط الحــزب يف مركزيــن أساســينّي: املركــز 

ــبيبة  ــاد الش ــة للحزب-اتح ــبيبة التابع ــة الش ــو حرك األول ه

ــو  ــت، فه ــي، وامُللف ــز الثان ــا املرك ــيّ، أّم ــيوعيّة اإلرسائي الش

ــذه  ــزب. ه ــة للح ــت تابع ــي كان ــال »رون«، الت ــة العّم جوق

الجوقــة وأناشــيدها همــا املحــور املركــزّي لهــذا املقــال الــذي 

ــة  ــات قوميّ ــا موتيف ــت به ــي انعكس ــة الت ــز يف الطريق يرتّك

إرسائيليّــة، أيديولوجيّــة شــيوعيّة وكولونياليّة-اســتيطانيّة 

ــيد  ــل نش ــال تحلي ــا يف املق ــد اخرتن ــة. وق ــيد الجوق يف أناش

ــان.  ــوب فيخم ــات: يعق ــارون«. كلم ــا أرض الش ــي ي »افرح

ــردي. ــوم ن ــان: ناح ألح

ــنوات 1945-1946 كـــ  ــني الس ــة رون ب ــت جوق تأّسس

»جوقــة ّعمــال وشــبيبّة حــي«5 يف تــل أبيــب. أنشــدت الجوقة، 

ــد  ــوفيتيّة. كان القائ ــيد س ــال وأناش ــيد عّم ــاس، أناش يف األس

ــزف  ــف ع ــخص لطي ــوف »ش ــة نكرس ــر األول للجوق واملدي

ــن  ــم م ــى الرغ ــه وع ــت«،6 إاّل أنّ ــكل ملف ــني بش ــى املندول ع

ا وأعطــى  ــا موســيقيًّا جــادًّ ــك تعليًم ــم يمتل عزفــه امللفــت »ل

ــتطاعه«.7  ــدر مس ــة ق للجوق

حصــل التغيــر بعــد أن بــدأ كونــراد مــان بقيــادة الجوقة. 

كان كونــراد مــان ناجيـًـا مــن الكارثــة، هاجــر إىل البــاد مــن 

ــغ الصغــر  ــا. تجاهــل مــان املبل ــدا عــن طريــق روماني بولن

ــة،  ــارّي للجوق ــع اليس ــه والطاب ــل عمل ــاه مقاب ــذي تقاض ال

وعمــل بشــكل مهنــّي وجــاد عــى تنظيــم الجوقــة وتحســني 

ــة،  ــول صارم ــات قب ــان امتحان ــرض م ــّي. ف ــتواها الفن مس

وحــّدد إجــراءات تنظيميّــة منّظمــة للجوقــة بمســاعدة 

ــة،  ــّدث العربيّ ــكاد تح ــة بال ــن الكارث ــاٍج م ــو »ن ــك، وه تول

لــم يكــن منشــًدا وإنمــا منّظًمــا ال مثيــل لــه«.8 أتــى العمــل 

ــى  ــام 1947 ع ــة ع ــت الجوق ــث اعتل ــاره حي ــاق بثم الش

ــان  ــًا يف املهرج ــا مذه ــت عرًض ــني قّدم ــة ح ــة العامليّ املنّص

ــت  ــراغ. كان ــّي يف ب األول التحــاد الشــباب الديمقراطــّي العامل

الجوقــة جــزًءا مــن وفــد الشــبيبة الشــيوعيّة الــذي كان مكّونًا 

ــال  ــة العّم ــاء جوق ــم »أعض ــون منه ــًوا، خمس ــن 65 عض م

رون وعــى رأســها القائــد املوســيقّي كونــراد مــان«.9  حّقــق 

ــا كبــرًا و »حــازت  عــرض الجوقــة يف ذلــك املهرجــان نجاًح
ــة«.10 عــى املــكان الثالــث وشــهادة تكريــم باملســابقة العامليّ

ــة  ــا بجول ــة أوروب ــت الجوق ــراغ، جاب ــرض ب ــد ع  بع

ــار  ــى اليس ــوبة ع ــت محس ــر كان ــام جماه ــروض أم ع

اليهــودّي.11  اســتمرت الجوقــة يف الســنوات التالية يف املشــاركة 

ــزء  ــّي كج ــّي العامل ــباب الديمقراط ــاد الش ــات اتح بمهرجان

مــن اتحــاد الشــبيبة الشــيوعيّة اإلرسائيــيّ. لكــن، مــع مــرور 

األيّــام، تــرك كونــراد مــان إرسائيــل وهاجــر إىل رشق أوروبــا 

إلدارة قســم املوســيقى الكاســيكيّة يف إذاعــة أملانيــا الرشقيـّـة. 

ــن  ــا، م ــا ذكرن ــذي كان، كم ــان- ال ــراد م ــل كون ــع رحي م

ــع  ــاطها إىل »مطل ــاءل نش ــة- تض ــاط الجوق ــف وراء نش يق
ــق«. 12  الســتينيّات حيــث توّقفــت عــن النشــاط بشــكل مطل

تشــمل مجموعــة أناشــيد جوقــة »رون« تشــكيلة متنّوعــة 

ــي  ــي الت ــن األغان ــر م ــا الكث ــن بينه ــيد، م ــن األناش م

ســيطلق عليهــا »أناشــيد أرض إرسائيــل«، باإلضافــة إىل 

ــيد  ــعوب«- أناش ــيد الش ــوفيتيّة و »أناش ــيد روسيّة/س أناش
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ه ال يوجد ما يجمع بين أعضاء »ماكي« المعادية للصهيونّية 
ّ
قد يبدو للوهلة األولى أن

، االستعمار الصهيونّي لفلسطين 
ّ
التي تعكس، بشكل فظ وبين األناشيد الكثيرة 

ا للتاريخ الموسيقّي للحزب يدحض 
ً

و«مشروع بناء األّمة العبرّية«، لكّن فحًصا دقيق

هذا الفرضية.

اســتجلبت مــن شــعوب العالــم الثالــث اآلخــذة بالتحــّرر ومــن 

ــدت  ــك، أنش ــا. كذل ــعبيّة« يف رشق أوروب ــات الش »الديمقراطيّ

ــرف  ــا بأح ــا له ــت خصيًص ــة ُكتب ــي بالعربيّ ــة أغان الجوق

ــّور  ــل تط ــام؛ أّي قب ــك األي ــا يف تل ــا كان متّبًع ــة. وكم عربيّ

صناعــة التســجيل وتوزيــع األســطوانات املحليـّـة، تــّم توزيــع 

ــرونيم«.13   ــّمى »ش ــا كان يُس ــال م ــن خ ــيد م األناش

تــّم تســجيل النشــيد الــذي نقــوم بتحليلــه يف هــذا املقــال، 

ويمكــن االســتماع إليــه بموقــع زمرشــت.14 

ــا  ــي ي ــان »افرح ــوب فيخم ــردي ويعق ــوم ن ــيد ناح نش

ــث  ــل بع ــة مث ــات صهيونيّ ــيء بموتيف ــارون« م أرض الش

ــى  ــّي ع ــه مبن ــا أنّ ــودّي، كم ــل اليه ــطة العم األرض بواس

التضــاد بــني املــوت والحيــاة. أرض الشــارون »مــكان خــال 

ــه القفــر«،15 بعثــت مثــل »مــرج،  ــات الســنني عّشــش في مئ

ــام  ــو للحياة/ق ــل مدع ــل »جي ــاء«16 بفض ــة غنّ ــل حديق مث

يعمــل ويبتهــج«.17 يذّكــر هــذا الوصــف لــألرض التــي يتــّم 

ــة  ــات الكولونياليّ تخليصهــا بواســطة العمــل اليهــودّي باآللي

ــة منــذ بدايتهــا. تُعــرَّف  االســتيطانيّة التــي ميّــزت الصهيونيّ

الكولونياليّــة االســتيطانيّة عــى أنّهــا اقتصاد ســكانّي يســعى 

فيــه املســتوطن للقضــاء )ليــس بشــكل جســدّي دوًمــا( عــى 

ــّي  ــه األصان ــتوطن كأنّ ــتبداله بمس ــكان واس ــم يف امل املقي

ــاج  ــة إنت ــار محاول ــه يف إط ــذا كّل ــوم به ــيّ«، ويق »األص

»مســتعمرة نقيــة« مكّونــة مــن املســتوطنني البيــض، والتــي 
ــة.18 ــاء املتجانس ــة البيض ــة القوميّ ــا الدول ــتتطّور منه س

ــز العربــّي  ــة، نتحــّدث عــن تهويــد الحيّ  يف الحالــة املحليّ

ــطة  ــا بواس ــر عنه ــّم التعب ــة ت ــطة سياس ــطني بواس لفلس

ــال األرض«،19  ــربّي« و »احت ــل الع ــل »العم ــات مث مصطلح

والتــي هدفــت إىل خلــق جيــوب يهوديّــة نقيّــة تكــون 

ــة- تحــت  ــد العامل ــا والي ــاج-األرض ذاته فيهــا وســائل اإلنت

الســيطرة اليهوديـّـة. تجنـّـد فيخمــان، والغنــاء العــربّي بشــكل 

ــن  ــطينّي م ــود الفلس ــا الوج ــث مح ــد حي ــذا الجه ــام، له ع

الحيّــز املتخيّــل للثقافــة القوميّــة التــي أنتجهــا املســتوطنون 

ــا  ــي ي ــيد »افرح ــس نش ــا.20 ويعك ــن رشق أوروب ــود م اليه

ــز  ــر. ويف الحيّ ــكل كب ــارص بش ــذه العن ــارون« ه أرض الش

ــر  ــد أي ذك ــرون«21 ال يوج ــى زخ ــراك حت ــي ب ــن بن »م

للفلســطينينّي ولنتــاج عملهــم الــذي أخصــب األرض وأحياهــا 

ــال. ــدى أجي ــى م ع

كيــف تــم ُقبــول نشــيد صهيونــّي كهــذا ضمــن مجموعــة 

املؤّلفــات التــي شــّكلت الثقافــة الشــيوعيّة يف فلســطني 

والحًقــا يف دولــة إرسائيــل؟ تكمــن اإلجابــة عــن هــذا 

ــاج  ــي« ويف إنت ــة لـــ »ماك ــّوالت األيديولوجيّ ــؤال يف التح الس

ــوا  ــن رفض ــى الذي ــى ع ــر حتّ ــّي أثّ ــوس« صهيون »هابيت

املمارســة الصهيونيـّـة. ال يســعى هــذا الــكام إىل التقليــل مــن 

الجــرأة ومــن الراديكاليـّـة املعاديــة للصهيونيـّـة والكولونياليـّـة 

ــد  ــيوعيّون ض ــط الش ــد نش ــزب، فق ــخ الح ــدار تاري ــى م ع

ــن22  ــنوات العرشي ــذ س ــة من ــاع الصهيونيّ ــات االقت ممارس

ــد  ــال ض ــل للنض ــطينينّي يف إرسائي ــّكان الفلس ــوا الس ونّظم

سياســات االقتــاع اإلرسائيليـّـة يف الخمســينيّات والســتينيّات23 

والســبعينيّات، وحتّــى يومنــا هــذا، عمليًــا. لكــن مــن الواضح 

ــة- األمــور كانــت أكثــر  ــة وأيديولوجيّ أنّــه مــن ناحيــة ثقافيّ

ــينيّات.  ــا يف الخمس ــًدا، خصوًص تعقي

ــني األعضــاء اليهــود  ــارب ب ــات، حصــل تق ــذ الثاثينيّ من

يف الحــزب الشــيوعّي الفلســطينّي وبــني اليشــوف اليهــودّي. 

شــعر جــزء مــن أعضــاء الحــزب بعــدم االرتيــاح مــن املوقــف 

ــّي  ــّرد العرب ــت التم ــي دعم ــزب، الت ــادة الح ــكايلّ لقي الرادي

)1939-1936(، بعــد تعريــب الحــزب يف الثاثينيّــات. يف 

تلــك الفــرتة، وعــى أثــر صعــود الفاشــيّة والنازيـّـة يف أوروبــا، 

ــا  ــى أثره ــطني زاد ع ــرة إىل فلس ــة هج ــاك موج ــت هن كان

عــدد اليهــود يف البــاد ليصبــح 30% مــن مجمــوع الســّكان. 

ــأّن  ــرتاف ب ــود لاع ــيوعينّي اليه ــداث الش ــذه األح ــت ه دفع

اليشــوف تطــّور وأصبــح يشــكل أقليّــة قوميّــة تملــك الحــق 
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ــذا  ــّر ه ــة.24 تغ ــّي القوميّ ــار ثنائ ــر يف إط ــر املص يف تقري

ــيم  ــرار التقس ــوفيتّي بق ــاد الس ــرتاف االتح ــع اع ــف م املوق

يف ســنة 1947. دعــم الشــيوعيّون اليهــود وجــزء مــن 

الشــيوعينّي الفلســطينينّي إقامــة الدولــة. كمــا أّن الشــيوعينّي 

اليهــود شــاركوا بشــكل فّعــال يف الجهــد الحربــي اإلرسائيــيّ. 

ــا أّكــدت عــى اســتقال الدولــة مــن  رافقــت هــذا أيديولوجي

ــارص  ــة عن ــة الدول ــبت إلقام ــا نس ــة، كم ــة الغربيّ اإلمربياليّ

ــة.25  ــة لإلمربياليّ ــعبيّة معادي ــورة ش ث

ــيوعيّون  ــون الش ــط األيديولوجيّ ــينيّات، رب ــال الخمس خ

الوطنيّــة  أكثــر وأكثــر بشــكٍل مــن أشــكال  حزبهــم 

ــال  ــن خ ــّي. م ــر صهيون ــيّ وغ ــكل مح ــة؛ ش اإلرسائيليّ

ــّم  ــة ت ــة واألمركيّ ــة الربيطانيّ ــة باإلمربياليّ ــط الصهيونيّ رب

ــة  ــت قوميّ ــا نُفي ــة كم ــّي للصهيونيّ ــر القوم ــي الجوه نف

التجمعــات اليهوديـّـة يف العالــم. صــاغ موشــيه ســنيه أســاس 

ــة- ــة عــى النحوالتــايل: »الصهيونيّ هــذه األيديولوجيــا الحزبيّ

األيديولوجيــا القومجيّــة الرجعيّــة األساســيّة للربجوازيّــة 

اليهوديّــة« يف فــرتة اإلمربياليّة-هــي أيديولوجيــا تبنــي جــرًسا 

ميتافزيقيًّــا بــني أزمنــة وأمكنــة متباعــدة، وتربــط، ظاهريًــا، 

ــة  ــون »أّم ــم لتك ــاء العال ــة يف أنح ــات اليهوديّ كّل التجّمع

عامليـّـة«.26 كان هــذا املفهــوم يف مركــز اإلجمــاع الحزبــّي. وكان 

مئــر فلنــر، الــذي كان بمثابــة املــؤرّش اليســارّي للحــزب، قــد 

كتــب يف نقــده لربنامــج حــزب مبــام )حــزب العّمــال املوّحد(: 

»تثبــت الحقائــق بــأّن الحركــة الصهيونيـّـة، عــى كّل أجزائهــا، 

قــد دعمت طيلــة الســنني الحكم اإلمربيــايلّ الربيطانــّي يف أرض 

ــام  ــني الع ــس، األم ــموئيل ميكوني ــف ش ــل«.27 ويضي إرسائي

للحــزب أّن »عــادات دينيـّـة معيّنــة ومخّلفــات مامــح قوميـّـة« 

ال تكفــي »لتتويــج اليهــود يف العالــم كأّمــة واحــدة«.28 لكــن، 

ــة  ــود القوميّ ــيوعيّون اليه ــه الش ــى في ــذي نف ــت ال يف الوق

ــة  ــود أّم ــى وج ــدوا ع ــم أّك ــود العال ــة يه ــة وقوميّ الصهيونيّ

ــة  ــنيه يف صياغ ــيه س ــن موش ــد أحس ــة. وق ــة إرسائيليّ يهوديّ

هــذا املفهــوم حــني كتــب أّن »الحركــة الشــيوعيّة« تعــرتف بـ 

»األّمــة املتشــّكلة يف إرسائيــل«.29 نتيجــة ســرورات غــر قابلــة 

ــم رأس  ــة وتراك ــرة اليهوديّ ــن الهج ــيطرة م ــط والس للضب

ــة.30 هــذا  ــة قوميّ ــة ذات خصوصيّ ــة يهوديّ املــال تشــّكلت أّم

ــزل  ــة، بمع ــة املحليّ ــة اإلرسائيليّ ــّي للقوميّ ــر اإليديولوج التربي

ــن  ــود م ــيوعينّي اليه ــن الش ــة، مّك ــياقات الصهيونيّ ــن الس ع

ــيد  ــل نش ــارز مث ــّي ب ــع صهيون ــيد ذات طاب ــاد أناش إنش

ــر  ــا أرض الشــارون. ُفهمــت هــذه األناشــيد كتعب افرحــي ي

ــا  ــة. لكــن فيم ــة- يهوديّ ــة إرسائيليّ ــّي عــن أّم قومــّي أصان

ــيوعيّة يف  ــة الش ــدو الثقاف ــّي تب ــر اإليديولوج ــدا التفس ع

إرسائيــل جــزًءا مــن التكوينــات البنيويّــة للثقافــة اإلرسائيليّة. 

ــي:  ــا ي ــوس كم ــه الهابيت ــّرف بورديي يع

تشــّكل االشــرتاطات يف ظــروف وجــود معيّنــة 

ــة  ــة قابل ــات مداِوم ــات تّرف ــات- منظوم هابيتوس

ــا مبــاٍن منبنيــة،  لاستنســاخ مــن مجــال آلخــر. إنّه

ــادئ  ــاء؛ أي كمب ــد االنبن ــاٍن قي ــل كمب ــل ألن تعم تمي

يمكــن  وتمثيــات.  ممارســات  وتنّظــم  تنتــج 

ملخرجــات الهابيتــوس أن تتماهــى بشــكل موضوعــّي 

مــع أهدافها-مــن دون أن نفــرتض أنّهــا نتــاج 

مســعى واٍع لتحقيــق هــذه األهــداف، ونتــاج ســيطرة 

ــة لتحقيقهــا، وأّن  رصيحــة عــى اإلجــراءات الروريّ

هــذه املمارســات والتصــّورات »منظّمــة« و«منتظمــة« 

ــأي  ــون، ب ــن دون أن تك ــة، م ــة موضوعيّ ــن ناحي م

شــكل مــن األشــكال، نتــاج انصيــاع لقواعــد وأنظمــة 

ــا تتناغــم وتتناســق فيمــا بينهــا- مــن  مكتوبــة؛ إنّه

دون أن تكــون نتــاج نشــاط منّظــم ألي قائــد فرقــة 

ــيقيّة.31  موس

مــن هــذا املنظــور، هــذه الطبقــة الاواعيــة مــن الثقافــة 

بينها  من  األناشيد،  من  متنّوعة  تشكيلة  »رون«  جوقة  أناشيد  مجموعة  تشمل 

الكثير من األغاني التي سيطلق عليها »أناشيد أرض إسرائيل«، باإلضافة إلى أناشيد 

روسّية/ سوفيتّية و«أناشيد الشعوب«- أناشيد استجلبت من شعوب العالم الثالث 

أنشدت  كذلك،  أوروبا،  شرق  في  الشعبّية«  »الديمقراطّيات  ومن  بالتحّرر  اآلخذة 

تبت خصيًصا لها بأحرف عبرّية.
ُ

الجوقة أغاني بالعربّية ك
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التــي دفعــت  العربيّــة«- هــي  اإلرسائيليّة-»املوســيقى 

ــداع  ــل إب ــّكل حق ــا ش ــزًءا مّم ــوا ج ــيوعينّي ألن يكون الش

ــنوات  ــى س ــات حتّ ــنوات العرشيني ــن س ــن م ــايفّ مهيّم ثق

ــايض. ــرن امل ــن الق ــتينيات م الس

ال يــزال مجــال البحــث حــول العالــم املوســيقّي للحــزب 

ــذا  ــايّس يف ه ــؤال األس ــه. الس ــيّ يف بدايت ــيوعّي اإلرسائي الش

ــيوعينّي  ــيقّي للش ــم املوس ــط بالعال ــو ذاك املرتب ــار ه اإلط

الفلســطينينّي. لقــد امتلــك األصانيـّـون الفلســطينيّون تراثـًـا 

ــة  ــاة والعائل ــدورة الحي ــا ب ــعبيًّا كان مرتبًط ــيقيًّا ش موس

ــّي. ــع الزراع واملجتم

ــطينّي  ــّي الفلس ــيايّس واالحتجاج ــعر الس ــدأ الش ــد ب لق

ــتخدام  ــال اس ــن خ ــد 1967 م ــكل واٍع بع ــّكل بش بالتش

ــة.  ــل النكب ــرتة قب ــن ف ــدّي م ــعر التقلي ــات الش موتيف

أّمــا بالنســبة للموســيقى التــي عزفهــا الشــيوعيّون 

الفلســطينيّون فاملخفــي عنهــا أكثــر مــن املكشــوف. 

ــم  ــل القدي ــارصة، املعق ــت يف الن ــه كان ــروف أنّ ــن املع فم

ــة«،  ــة »الطليع ــمها جوق ــة اس ــرب، جوق ــيوعينّي الع للش

لكــن قليلــة جــًدا هــي األبحــاث حــول مجموعــة أناشــيدها، 

ــت إىل  ــوفيتيّة تُرجم ــي س ــدو أغان ــا يب ــت كم ــي ضّم الت

العربيّــة. هــل اســتخدم الشــيوعيّون العــرب األغانــي 

ــطينيّة؟  ــة فلس ــة قوميّ ــكيل هويّ ــة لتش ــة التقليديّ الريفيّ

بموتيفات  مليء  الشارون«  أرض  يا  »افرحي  فيخمان  ويعقوب  نردي  ناحوم  نشيد 

ه مبنّي على التضاد بين 
ّ
صهيونّية مثل بعث األرض بواسطة العمل اليهودّي، كما أن

ش فيه القفر«،  بعثت 
ّ

الموت والحياة. أرض الشارون »مكان خالل مئات السنين عش

اء«  بفضل »جيل مدعو للحياة/ قام يعمل ويبتهج«.
ّ
مثل »مرج، مثل حديقة غن

هــل كان الشــيوعيّون العــرب يف إرسائيــل طليعــة املوســيقى 

السياســيّة الفلســطينيّة؟ وهنــاك ســؤال آخــر، هــل كانــت 

ــبيبة  ــاد الش ــاء اتح ــني أعض ــرتكة ب ــيد مش ــاك أناش هن

الشــيوعيّة اإلرسائيــيّ اليهــود العــرب؟ هنــاك نشــيد واحــد 

معــروف »ميــي يــا ســنابل« وهــو نشــيد للســام وصداقــة 

ــن  ــرب، لك ــود والع ــبيبة اليه ــرتًكا للش ــعوب كان مش الش

ــرى؟ ــيد أخ ــاك أناش ــت هن ــل كان ه

ومثــل مواضيــع كثــرة أخــرى متعّلقــة بتاريــخ الحــزب 

الشــيوعّي يف فلســطني/إرسائيل، هــذا أيًضــا موضــوع منيس 

ال بــل أُنـْـيِسَ مــن القلــب ومــن الفكــر. لقــد ألقــي بالتاريــخ 

واملعــادي  الراديــكايلّ  اإلرسائيليّــة،  للشــيوعيّة  الغنــي 

للكولونياليـّـة- الــذي يرفــع شــعار أخــّوة الشــعوب والســام 

اللذيــن شــكّا ويشــكّان تهديــًدا للنظــام الكولونيــايلّ الــذي 

نعيــش فيــه- عــى هامــش البحــث التاريخــّي يف إرسائيــل.

ال يعنــي النســيان وال اإلنســاء أّن ذكريــات وأعمــال 

وأناشــيد أولئــك الذيــن كانــوا أعضــاء يف الحــزب الشــيوعّي 

ــك  ــيّ وأولئ ــيّ واتحــاد الشــبيبة الشــيوعيّة اإلرسائي اإلرسائي

ــتحق أن  ــيوعيّة ال تس ــادئ الش ــني ملب ــوا مخلص ــن بق الذي

ــث. ــر وأن تُبح ــب وأن تُذك تُكت

ترجه عن االنكليزية: إياد برغوثي
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د. محمود الفطافطة * 

العالقات البرازيلية ـــ اإلسرائيلية

مقدمة
ــا  ــت به ــي حفل ــة الت ــة الرئيس ــرات الدولي ــع للمتغ إن امُلتاب

ــد  ــاردة(، يجــد تحــوالً ق ــاء )الحــرب الب ســنوات مــا بعــد انته

ارتســم عــى الخريطــة العامليــة الجديــدة، متمثــاً   يف جــزٍء منــه   

يف محاولــة بعــض الــدول الحصــول عــى موقــٍع متقــدم يف هــذا 

)العالــم الجديــد(، عــرب القيــام بــدوٍر فاعــل ومؤثــر يف إقليمهــا؛ 

ليكــون مدخــاً مناســباً لهــا للتحــول إىل قــوٍة عامليــة، تُشــارك يف 
تفاعــات املشــهد الســيايس الــدويل.1

ــوح  ــا طم ــي لديه ــل( الت ــدول )الربازي ــذه ال ــني ه ــن ب وم
الفــت نحــو الصعــود االســرتاتيجي، ســواء اإلقليمــي أو العاملــي؛2 

منطلقــة يف ذلــك كونهــا أكــرب اقتصــاد يف أمــركا الاتينيــة ورابع 

أكــرب ديمقراطيــة عــى مســتوى العالــم، وثامــن أكرب اقتصــاد عى 

مســتوى العالــم، إىل جانــب مــا شــكلته، خــال العقــود املاضيــة، 

ــوع،  ــة، والتن ــم الديمقراطي ــن قي ــع ع ــد املداف ــوذٍج للبل ــن نم م

ــف  ــاط، يف مختل ــوة ونش ــاركتها، بق ــان، ومش ــوق اإلنس وحق

الفعاليــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة البيئــة، ومفاوضــات البيئــة 

ــيما  ــنوية، ال س ــرات الس ــن املؤتم ــر م ــا الكث ــة، وتنظيمه العاملي

ــام 1992،  ــرو« يف ع ــو دي جان ــة األرض يف »ري ــتضافتها قم اس

ــدوٍر حاســم يف ســد الفجــوة  ــام دبلوماســيتها ب فضــاً عــن قي

ــة  ــال صياغ ــاً خ ــرة، خصوص ــة والفق ــدول الغني ــني رؤى ال ب

ــى  ــاوة ع ــام 2015، ع ــي يف ع ــر املناخ ــس للتغ ــة باري اتفاقي

أنهــا دولــة علمانيــة، ديمقراطيــة، وهــي قــوة صاعــدة، متوقــع 

ــا إىل  ــا دفعه ــة؛ م ــؤون الدولي ــر يف الش ــون ذات تأث ــا أن تك له
ــة بــأن تُمنــح مقعــداً دائمــاً يف مجلــس األمــن.3  املطالب

فالربازيــل مــن بــني الــدول التــي تــربز كواحــدة مــن القــوى 

الصاعــدة، أو كمــا يصفهــا البعــض بالقــوة املتوســطة الجديــدة  * أستاذ العاقات الدولية، ومؤسس« باحثون با حدود« - فلسطني

ت
اال

ــــ
ــــ

قــ
ــــ

م
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بدأ الدور القيادي للبرازيل في أميركا الالتينية خالل فترة رئاسة »جوزيه سارني« منذ 

عام 1986، حيث سعى لتوثيق عالقات البرازيل مع األرجنتين بعد سنوات من التوتر، 

ونجح في تدشين اتحاد جمركي معها سرعان ما امتد ليشمل باراغواي وأورغواي. 

واكتسبت الدبلوماسية البرازيلية زخما ملحوظًا خالل فترتي رئاسة »كاردوسو« مع 

تركيز إدارته على لعب أدوار الوساطة وصنع السالم في المحيط اإلقليمي.

ــدويل  ــث يعــد دورهــا يف النظــام ال »New Middle Power«، حي

ــة،  ــركا الجنوبي ــة يف أم ــوة إقليمي ــا كق ــة ملكانته ــة حقيقي ترجم
وقائــدة بــني البلــدان الناميــة، وقــوة صاعــدة يف العالــم.4 

ــق  ــا يتعل ــر فيم ــم كب ــة ذات حج ــل دول ــار الربازي وباعتب

ــتها  ــد ذراع سياس ــوب م ــد رأت وج ــكان، فق ــاحة والس باملس

)أمــركا  اإلقليمــي  ليــس يف حــدود محيطهــا  الخارجيــة، 
ــم القديــم.5  ــة يف قــارات العال ــة(، بــل نحــو دول مرتامي الجنوبي

ولذلــك، وضعــت الربازيــل خريطــة لتفاعاتهــا الخارجيــة تجــاه 

دول العالــم؛ انطاقــاً مــن رؤيتهــا الطموحــة يف التمــدد اإلقليمي، 

ــة،  ــة منهــا يف التأثــر بالتفاعــات الدولي ــدويل؛ رغب ــم ال ومــن ث

ــا يف  ــدا دائم ــا مقع ــون له ــة يف أن يك ــة الفعلي ــم املطالب ــن ث وم

مجلــس األمــن، وهــو مطلــٌب نــادت بــه منــذ بدايــة تســعينيات 

ــايض. ــرن امل الق

سياسة البرازيل الخارجية
يمكــن للــدول أن تمــزج يف سياســاتها الخارجيــة بــني 

ــى  ــة ع ــا الخارجي ــج عاقاته ــة، وأن تنس ــرتاتيجيات مختلف إس

مســتوياٍت متعــددة، وهــذا مــا تفعلــه الربازيــل التــي تقــع بــني 

ــرى.  ــٍة أخ ــن جه ــه م ــايل وأطراف ــي الح ــام العامل ــز النظ مرك

وقــد أمــى عليهــا موقعهــا الجغــرايف هــذا أن تتبــع يف سياســتها 

الخارجيــة إســرتاتيجيات متنوعــة؛ كمــا كان عليهــا أن تراعــي يف 
ــي:6 ــل، ه ــة عوام ــرتاتيجيات ثاث ــك االس ــة تل صياغ

اســتمرار تفــوق الواليــات املتحــدة، وبــروز عنــارص  أوالً: 

ــني. ــربة كالص ــة معت ــوة مادي ــة ذات ق عاملي

ــة  ــة واملحلي ــا العاملي ــني القضاي ــد ب ــل املتزاي التداخ ثانياً: 

واإلقليميــة.

تحديــد اســرتاتيجيات السياســة الخارجيــة عــى  ثالثاً: 

ــام  ــن النظ ــروج م ــدد الخ ــام دويل بص ــة نظ خلفي

ــاب. ــدد األقط ــام متع ــب إىل نط ــادي القط أح

ــة بــرورة  ــدان املطالب ــا، كانــت الربازيــل مــن البل وتاريخيً

احــرتام مبــادئ القانــون الــدويل، ورفــض التدخــل الخارجــي يف 

الشــؤون الداخليــة للــدول، كمــا طالبــت بتعزيــز دور املنظمــات 

الدوليــة ويف مقدمتهــا األمــم املتحــدة، وســعت يف الوقــت ذاتــه إىل 

الحصــول عــى مقعــد دائــم يف مجلــس األمــن الــدويل، وشــاركت 

يف الكثــر مــن بعثــات األمــم املتحــدة لحفــظ الســام يف مناطــق 
متفرقــة مــن العالــم.7

البرازيل من »سارني« إلى »روسيف«
ــال  ــة خ ــركا الاتيني ــل يف أم ــادي للربازي ــدور القي ــدأ ال ب

فــرتة رئاســة »جوزيــه ســارني« منــذ عــام 1986، حيــث ســعى 

ــن  ــنوات م ــد س ــني بع ــع األرجنت ــل م ــات الربازي ــق عاق لتوثي

ــا  ــان م ــا رسع ــي معه ــاد جمرك ــني اتح ــح يف تدش ــر، ونج التوت

ــية  ــبت الدبلوماس ــواي. واكتس ــواي وأورغ ــمل باراغ ــد ليش امت

ــو«  ــة »كاردوس ــي رئاس ــال فرتت ــاً خ ــا ملحوظ ــة زخم الربازيلي

مــع تركيــز إدارتــه عــى لعــب أدوار الوســاطة وصنــع الســام يف 

املحيــط اإلقليمــي، مثــل الوســاطة التــي قامــت بهــا الربازيــل مع 

ــني  ــزاع ب ــدة يف الن ــات املتح ــيي والوالي ــني وتش ــن األرجنت كل م

ــة ســام  ــع اتفاقي ــي أســفرت عــن توقي بــرو واإلكــوادور، والت

بــني الدولتــني عــام 1995، وكذلــك املســاعدة عــى منــع انقــاب 
ــواي.8 ــكري يف باراغ عس

ويف فــرتة حــزب العمــال اليســاري الــذي حكــم البــاد خــال 

الفــرتة مــا بــني عامــي 2002 -2016، بقيــادة »لــوال دا ســيلفا«، 

و«ديلمــا روســيف«، والتــي اســتهدفت العمــل عــى إقامــة نظــام 

ــة  ــة الربازيلي ــة الخارجي ــزت السياس ــاب، تمي ــدد األقط دويل متع

ــة  ــرب دول ــا أك ــوازن، وبصفته ــة والت ــن االنتقائي ــر م ــدٍر كب بق

يف أمــركا الاتينيــة، حرصــت الربازيــل عــى ترســيخ اســتقالها 

الذاتــي بعيــًدا عــن الهيمنــة األمركيــة، وذلــك مــن خــال إقامــة 

شــبكة متنوعــة مــن الــرشاكات اإلقليميــة والتحالفــات الدولية مع 
االهتمــام بشــكٍل خــاص بتعزيــز التعــاون مــع بلــدان الجنــوب.9 
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في  جديدة  حقبة  البرازيل  دخلت   ،2018 العام  من  الثاني  كانون  من  األول  في 

تاريخها المعاصر، مع تنصيب السياسي ذي التوجهات اليمينية المتطرفة »جايير 

تنفيذها  اعتزم  التي  الداخلية  السياسات  بسبب  ليس  للبالد،  رئيًسا  بولسونارو« 

الخارجية  بالسياسة  الصلة  ذات  وتوجهاته  مواقفه  نتيجة  أيضًا،  ولكن،  فحسب، 

والعالقات اإلقليمية والدولية للبرازيل.

ــلطة، أن  ــه إىل الس ــذ وصول ــيلفا، من ــوال س ــس ل أراد الرئي

يكــون للربازيــل نفوذهــا يف القــارة؛ لــذا بــدأ منــذ عــام 2003 يف 

دعــوة جميــع رؤســاء دول أمــركا الجنوبيــة عــى التــوايل، مكثفــاً 

معهــم الــرشاكات االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة. وتلخــص 

ــل  ــة الربازي ــن مصلح ــا: »م ــا كرره ــي لطامل ــة الت ــك الجمل تل

ــبب  ــن بس ــاء ومفتقري ــر ضعف ــاء، غ ــا أقوي ــون جرانه أن يك

األزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة« الخطــوط العامــة لسياســته 
ــه.10 ــاه جران ــة تج الخارجي

ــرب  ــة ع ــاحة الدولي ــى الس ــربز ع ــل أن ت ــتطاعت الربازي واس

إســماع صوتهــا عاليــاً يف مواجهــة القــوى الكــربى؛ ففــي خــال 

قمــة »منظمــة التجــارة العامليــة« يف كاكــون عــام 2003، فرضــت 

ــة،  ــدول النامي ــح ال ــن مصال ــٍع أول ع ــها كمداف ــل نفس الربازي

برتؤســها حركــة »تمــرد« بدأتهــا مجموعــة مؤلفــة مــن حــوايل 

ــوذ  ــتمر النف ــد اس ــوب.11  وق ــن دول الجن ــة م ــن دول عرشي

اإلقليمــي للربازيــل يف التصاعــد، فالتاريــخ الســيايس لــدا ســيلفا 

ــل  ــد عوام ــاري كان أح ــايل يس ــط عم ــيايس وناش ــل س كمناض

تميــزه بــني قــادة اإلقليــم، واعتبــاره مثــاال يحتــذى لقــادة التيار 

اليســاري. وأدى صعــود ســيلفا إىل إكســاب الساســة اليســاريني 
ــداً مــن االحــرتام.12  ــة مزي الجــدد يف أمــركا الجنوبي

وبخصــوص العاقــة مــع الواليــات املتحــدة األمركيــة، فإنــه 

عــى الرغــم مــن أن ســليفا أظهــر توافقــاً مــع الرئيــس األمركــي 

الســابق جــورج بــوش، لكــن عاقاتــه مــع إدارة أوبامــا اختلفــت 

ــرة يف  ــر عث ــف حج ــت تق ــي كان ــع الت ــم املواضي ــاً. وأه تمام

طريــق البلَديــن هــو الهجــرة، عــاوة عــى امتعــاض واشــنطن 
لخســارة نفوذهــا يف أمــركا الجنوبيــة لحســاب الربازيــل.13

البرازيل في عهد بولسونارو
يف األول مــن كانــون الثانــي مــن العــام 2018، دخلــت 

ــب  ــع تنصي ــارص، م ــا املع ــدة يف تاريخه ــة جدي ــل حقب الربازي

الســيايس ذي التوجهــات اليمينيــة املتطرفــة »جايــر بولســونارو« 

رئيًســا للبــاد، ليــس بســبب السياســات الداخليــة التــي اعتــزم 

تنفيذهــا فحســب، ولكــن، أيضــاً، نتيجــة مواقفــه وتوجهاتــه ذات 

ــة  ــة والدولي ــات اإلقليمي ــة والعاق ــة الخارجي ــة بالسياس الصل

ــل. للربازي

هــذا الرئيــس الجديــد وعــد بــأن »يجعــل الربازيــل عظيمــة 

مــرة أخــرى«، كمــا تعهــد بجعــل »الربازيــل أوالً«، ويعنــي هــذا 

ــوف  ــة س ــا الداخلي ــونارو أن القضاي ــار بولس ــبة ألنص بالنس

يكــون لهــا األولويــة يف االهتمــام، حيــث ســيتم الرتكيــز يف املقــام 

ــاد  ــتئصال الفس ــام« واس ــون والنظ ــتعادة »القان ــى اس األول ع

الحكومــي. ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، ســيكون لهــذه الرســالة 

القوميــة التــي يؤمــن بهــا بولســونارو عواقــب وتداعيــات كبــرة 

ــا يف  ــن دوره ــر م ــن أن تغ ــل، ويمك ــدود الربازي ــاوز ح تتج
ــم.14 ــة والعال ــركا الاتيني ــة أم منطق

كمــا وتعهــد بولســونارو بـــ »تحريــر« وزارة الخارجيــة مــن 

ــل  ــة للربازي ــات الدولي ــذي شــاب العاق ــز األيديولوجــي ال التحي

خــال العقــود املاضيــة، مؤكــًدا رغبتــه يف إحــداث تغيــر جــذري 

يف السياســة الخارجيــة لبــاده بعيــًدا عــن التقــارب مــع النظــم 

الديكتاتوريــة، وذلــك مــن خــال تدعيــم العاقــات مــع النظــم 

ــا،  ــة، والتــي مــن بينهــا: الواليــات املتحــدة، وإيطالي الديمقراطي

الرئيس الربازيي جوزيه سارني.. قيادة الربازيل نحو الصعود.
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وإرسائيــل، عــى حــد تعبــره.15

ــدة  ــة الجدي ــة الخارجي ــونارو أن السياس ــد بولس ــك، أك  كذل

للربازيــل ســوف تُعنــى يف املقــام األول بتعزيــز املصالــح 

االقتصاديــة للبــاد، رافًضــا االتفاقــات التجاريــة متعــددة 

األطــراف، ومشــدًدا عــى أن األولويــة ســتكون لاتفاقــات 

ــة  ــدم إضاف ــي تق ــدول الت ــع ال ــا م ــة خصوص ــة الثنائي التجاري

تكنولوجيــة واقتصاديــة مهمــة للربازيــل. ويف هــذا اإلطــار، تعهــد 

ــوق  ــدة لحق ــم املتح ــس األم ــن مجل ــحاب م ــونارو باالنس بولس

ــا يف  ــة، بم ــات الدولي ــه للمؤسس ــن ازدرائ ــرب ع ــان، وأع اإلنس

ذلــك األمــم املتحــدة، التــي وصفهــا بأنهــا تجمــع »للشــيوعيني«، 
ــا.16 ــحاب منه ــدد باالنس وه

وبعــد الفــوز مبــارشة، أعلــن بولســونارو أنــه يف صــدد إعــادة 

هيكلــة وزارة الخارجيــة الربازيليــة، عــرب لربلتهــا تحريرهــا مــن 

ــا  ــي اكتنفته ــة الت ــال األيديولوجي ــدات واألحم ــوط واملعتق الضغ

خــال فــرتة حكــم اليســار الربازيــي؛ ممثــاً يف حــزب العمــال 

يف الفــرتة )2002 - 2018(، وأنتــج خــال هــذه الفــرتة رؤســاء 
عــى شــاكلة لــوال ســليفا، ودملــا روســيف.17 

مجمــل القــول، هنــا، إن الربازيــل، بالرغــم مــن تلــك 

اإلشــكاليات، ســتظل أكثــر دول أمــركا الجنوبيــة املؤهلــة 

ــا  ــع اعتباره ــي، م ــتوى اإلقليم ــى املس ــوري ع ــب دور مح للع

ــار  ــط مس ــإن ضب ــك، ف ــدويل. كذل ــام ال ــدة يف النظ ــوة صاع ق

السياســة الخارجيــة يف الربازيــل يمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة 

ــع  ــة وراب ــركا الاتيني ــاد يف أم ــرب اقتص ــة ألك ــة الدولي للمكان

أكــرب ديمقراطيــة عــى مســتوى العالــم. كمــا، ومــن املُرجــح أن 

تُمثــل السياســة الخارجيــة »االنعزاليــة«، يف أحــد أبعادهــا، والتــي 

ــة  ــع السياس ــاً م ــا ًصارخ ــا، تناقض ــونارو« تبنيه ــزم »بولس يعت

ــابقة،  ــات الس ــل الحكوم ــن قب ــاة م ــة املتبن ــة الربازيلي الخارجي

ســيما أن هــذه السياســة ســتنجم عنهــا مخاطــر غــر مســبوقة 

بالنســبة للربازيــل، خصوصــا أنهــا ســتعتمد عــى رشاكات دوليــة 

ــل. ــربة مــن قب ــر مخت غ

البرازيل والصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي
ــينيات  ــة، يف خمس ــة الاتيني ــات األمركي ــن الحكوم ــم تك ل

ــاف  ــتعمار، بخ ــاء االس ــألة إنه ــة بمس ــايض، معني ــرن امل الق

الحكومــات األفريقيــة واآلســيوية، وبالتــايل؛ لــم تكــن مهتمــة، 

ــى  ــطينية. فع ــة الفلس ــم القضي ــوص، بدع ــه الخص ــى وج ع

ــة  ــركا الاتيني ــن أم ــد م ــر أي بل ــم يح ــال، ل ــبيل املث س

ــارك أيُّ  ــم يش ــام 1955؛ ول ــد يف الع ــغ« املنعق ــر »باندون مؤتم

منهــا، باســتثناء كوبــا، يف تأســيس حركــة عــدم االنحيــاز عــام 
18  .1961

ــراع  ــص ال ــا يخ ــاد فيم ــج الحي ــل نه ــدت الربازي اعتم

ــن  ــدة م ــافة واح ــى مس ــت ع ــي، وبقي ــطيني - اإلرسائي الفلس

أطــراف الــراع، باســتثناء فــرتة وجيــزة يف أواســط الســبعينيات 

ــس  ــد الرئي ــل يف عه ــا الربازي ــت فيه ــايض، قام ــرن امل ــن الق م

ــر  ــة التحري ــرتاف بمنظم ــزل )1974-1978(، باالع ــتو جي أرنس

ــطيني  ــعب الفلس ــًدا، للش ــا ووحي ــًا، رشعيً ــطينية ممث الفلس

ــا،  ــا يف برازيلي ــل له ــني ممث ــمحت بتعي ــام 1975. وس يف الع

وصوتــت يف العــام ذاتــه لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم 

ــكل  ــا ش ــة بأنه ــّرف الصهيوني ــذي يع ــم 3379، ال ــدة رق املتح
ــة.19 ــكال العنري ــن أش م

ــي تلتهــا،  ــاردة وموجــة الدمقرطــة الت وبانتهــاء الحــرب الب

ــل  ــة إزاء إرسائي ــركا الاتيني ــمي يف أم ــاب الرس ــح الخط أصب

وفلســطني أكثــر توازنـًـا، وأخــذت دول املنطقــة تطبِّــع العاقــات 

ــات  ــززت اتفاق ــواء. وع ــٍد س ــى ح ــطينيني ع ــل والفلس بإرسائي

ــن  ــل م ــتفادت إرسائي ــك، اس ــع ذل ــة. وم ــذه الدينامي ــلو ه أوس

ــة  ــطينيني يف نهاي ــن الفلس ــر م ــاوية أكث ــة املتس ــذه املعامل ه

املطــاف. ففــي كانــون األول 1991، عــى ســبيل املثــال، صوتــت 

بلــدان أمــركا الاتينيــة جميعهــا، باســتثناء كوبــا، إللغــاء قــرار 

ــا  ــة بأنه ــرِّف الصهيوني ــذي يُع ــم 3379 ال ــدة رق ــم املتح األم
ــة.20 ــكال العنري ــن أش ــكٌل م ش

بــدأ التحــول يف السياســات تجــاه فلســطني بصعــود 

ــد األول  ــف العق ــل، يف منتص ــارية يف الربازي ــر يس ــة أكث حكوم

بدأ التحول في السياسات تجاه فلسطين بصعود حكومة أكثر يسارية في البرازيل، 

في منتصف العقد األول من القرن الجاري. وأبدت الحكومة البرازيلية بعد عام 2008 

موجة  في  أوجه  التحول  هذا  وبلغ  الفلسطيني.  الشعب  مع  مسبوق  غير  ا 
ً
تضامن

االعتراف بدولة فلسطين في كانون الثاني 2009.
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ــة بعــد عــام  مــن القــرن الجــاري. وأبــدت الحكومــة الربازيلي

2008 تضامنـًـا غــر مســبوق مــع الشــعب الفلســطيني. وبلــغ 

ــطني يف  ــة فلس ــرتاف بدول ــة االع ــه يف موج ــول أوج ــذا التح ه
ــي 2009. 21 ــون الثان كان

لــم يقتــر التضامــن عــى االعــرتاف بدولــة فلســطني، بــل 

أعربــت الربازيــل عــن احتجاجهــا البالــغ عــى عمليــة »الرصــاص 

املصبــوب، عــى قطــاع غــزة. وقــد قــام الرئيــس الربازيــي، لــوال 

ســيلفا، بزيــارة تاريخيــة إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة يف عــام 

2010. وباإلضافــة إىل ذلــك، أصــدرت الربازيــل تريحــات قويــة 

ــتدعت  ــام 2014، واس ــزة ع ــى غ ــي ع ــدوان اإلرسائي ــن الع تدي
ــا.22  ــدويل صامتً ــع ال ــل املجتم ــا ظ ــاور، بينم ــفرها للتش س

ــل  ــيف يف الربازي ــا روس ــة ديلم ــت حكوم ــام 2015، رفض ويف ع

تعيــني دانــي دايــان ســفرًا إلرسائيــل يف برازيليــا، وهــو قيــادي 

ســابق يف مجلــس »يشــع« الــذي يمثــل املســتوطنات اإلرسائيليــة 
ــة.23 ــة الغربي يف الضف

ــفر  ــدم س ــت، ق ــة برزي ــاب جامع ــه لط ــارضة ل ويف مح

جمهوريــة الربازيــل االتحاديــة يف رام اللــه، باولــو فرانــكا، 

ــطيني ــــ  ــراع الفلس ــاه ال ــاده تج ــة ب ــن سياس ــاً ع تفصي

ــام  ــل ع ــت الربازي ــه: »اعرتف ــاء يف حديث ــا ج ــي. ومم اإلرسائي

2010 بـــ »دولــة فلســطني« قبــل اعــرتاف األمــم املتحــدة بهــا 

ــة يف  ــا الكامل ــد عضويته ــي تؤي ــا«، وه ــو فيه ــر عض ــة غ دول

املنظمــات الدوليــة، ورفعــت مســتوى التمثيــل الفلســطيني فيهــا 

إىل ســفارة، وفتحــت ممثليــة لهــا بــرام اللــه عــام 2004، وتمنــح 

ــتيطاني  ــال االس ــاط االحت ــف »كل« نش ــة« لوق ــة مركزي »أهمي

ــي  ــكار« األمرك ــد »االحت ــي تنتق ــدس، وه ــك الق ــمل ذل ويش

لصنــع الســام وتدعــو إىل ضــم أعضــاء جــدد للجنــة الرباعيــة 
ــة.24 الدولي

كذلــك، فقــد تُرجم الدعــم الحكومــي الربازيــي للفلســطينيني، 

ــام 2008،  ــذ ع ــي. فمن ــاون تقن ــة وتع ــات مالي ــا، بتربع أيًض

ــطني  ــاريع يف فلس ــتة مش ــة س ــاون الربازيلي ــة التع ــذت وكال نف

يف مجــاالت متنوعــة كالصحــة والرياضــة واإلعــام. وفــاق املبلــغ 

الــذي تربعــت بــه الربازيــل يف الفــرتة بــني عامــي 2006 و2012 

للمؤتمــرات الدوليــة املتعاقبــة، وال ســيما إلعــادة إعمــار غــزة، 30 

مليــون دوالر. وأصبحــت الربازيــل، كذلــك، أكثــر دول )الربيكــس( 

مســاهمًة لوكالــة )األونــروا(.

ومــن األهميــة بمــكان أن نلقــي نظــرة فاحصــة عى السياســة 

الخارجيــة الربازيليــة تجــاه الــراع العربــي - اإلرسائيــي خــال 

ــنوات  ــي الس ــرشة )1995 - 2010(، وه ــس ع ــنوات الخم الس

التــي تغطــي فرتتــي حكــم كل مــن الرئيســني كاردوســو )1995 

- 2002(، ولــوال ســليفا )2002 - 2010(. فهــذه الســنوات، 

ــاه  ــل تج ــف الربازي ــم مواق ــراً لفه ــر تفس ــي األكث ــداً، ه تحدي

هــذا الــراع، ومعرفــة آفــاق تطورهــا املســتقبي. 

لقــد بــدأ الرئيــس كاردوســو عهــده بسياســة خارجيــة تهدف 

ــك  ــدويل؛ وذل ــرسح ال ــى امل ــي ع ــور الربازي ــز الحض إىل تعزي

بإحــداث نــوع مــن التــوازن؛ فــكان بمقتضــاه يحافــظ مــن جهة 

ــه  ــات املتحــدة، ويف الوقــت ذات ــزة« مــع الوالي عــى »عاقــة ممي

يســعى نحــو توثيــق وتمتــني عاقــات بــاده بجرانــه يف أمــركا 

الاتينيــة. وفيمــا يتعلــق بالعاقــات الربازيليــة - العربيــة، فقــد 

ــن  ــل يمك ــل، ب ــع إرسائي ــح م ــارب الواض ــده بالتق ــز عه تمي

ــة«  ــم تكــن »متوازن ــة ل ــة الربازيلي القــول إن السياســة الخارجي

إزاء الــراع العربــي ــــ اإلرسائيــي يف تلــك الفــرتة، رغم مــا كان 

ــة«  ــة »خجول ــاٍع برازيلي ــن مس ــاً، م ــطح، أحيان ــى الس ــدو ع يب

لكــي تظهــر الربازيــل كمــا ولــو كانــت ملتزمــة »بالحــل العــادل 
ــطينية«.25  ــة الفلس للقضي

ــليفا،  ــس س ــد الرئي ــبياً« يف عه ــر »نس ــد تغ ــر ق ــن األم لك

وســبب هــذا التغــر النســبي هــو اســرتاتيجية السياســة 

الخارجيــة التــي تبنتهــا الربازيــل منــذ العــام 2003، والخاصــة 

بتعزيــز عاقــات الربازيــل بالجنــوب )ومــن ضمــن هــذا الجنــوب 

العالــم العربــي(، ووراء هــذا التغيــر النســبي أســباب براغماتيــة 

ــع  ــض دواف ــم البع ــا يتوه ــس كم ــاس(، ولي ــة يف األس )اقتصادي

ــة. أيديولوجي

ــام 2002  ــات الع ــليفا يف انتخاب ــس س ــاز الرئي ــا ف فعندم

لكن األمر قد تغير »نسبيًا« في عهد الرئيس سليفا، وسبب هذا التغير النسبي هو 

والخاصة   ،2003 العام  منذ  البرازيل  تبنتها  التي  الخارجية  السياسة  استراتيجية 

ووراء  العربي(،  العالم  الجنوب  هذا  ضمن  )ومن  بالجنوب  البرازيل  عالقات  بتعزيز 

هذا التغيير النسبي أسباب براغماتية )اقتصادية في األساس(، وليس كما يتوهم 

البعض دوافع أيديولوجية.
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ــب  ــدرج كاع ــكل مت ــها بش ــن نفس ــن ع ــل تعل ــدأت الربازي ب

أكثــر براغماتيــة وأعــى طموحــاً مــن القــوى الاتينيــة املجــاورة، 

ــعت  ــد س ــم، فق ــن ث ــدويل. وم ــدان ال ــراً يف املي ــوى تأث وأق

ــز  ــة لتعزي ــاحة العربي ــط يف الس ــة لتنش ــية الربازيلي الدبلوماس

العاقــات السياســية وتمتــني الروابــط الثنائيــة. فرأينــا زيــارات 

ــراً  ــنا تعب ــود، وملس ــذ عق ــي من ــم العرب ــي للعال ــس برازي لرئي

برازيليــاً عــن »حقــوق الفلســطينيني ومعاناتهــم« بمفــردات لــم 
ــه.26 ــاء واليت ــو أثن ــتعملها كاردوس ــن يس يك

وبجانــب زياراتــه للعديــد مــن الــدول العربيــة، فــإن الرئيس 

ســليفا قــد عــني مبعوثــاً خاصــاً لــه يف الــرشق األوســط، وافتتــح 

مكتبــاً يف رام اللــه يمكــن من خالــه مواصلــة العمــل الدبلومايس. 

وبــدا املوقــف الربازيــي واضحــاً، إذ وصفــت الخارجيــة الربازيلية 

ــل  ــرورة العم ــت ب ــال، وأوص ــه احت ــطني بأن ــع يف فلس الوض

عــى إيجــاد »حــل عــادل للمعانــاة الفلســطينية«.

إىل ذلــك، فقــد زادت حــدة التوتــر بــني واشــنطن والربازيــل 

بدخــول العمــاق الجنــوب أمركــي مناطــق الســيطرة األمركيــة. 

وبالفعــل بــدأ ســليفا بالظهــور خفيــة يف بــادئ األمــر ثــم أكثــر 

عانيــة وقــوة يف الــراع اإلرسائيــي - الفلســطيني. فقد اســتقبل 

كاً مــن وزيــر خارجيــة إرسائيــل، وقتــذاك، أفيغــدور ليربمــان، 

ورئيــس الدولــة العربيــة الراحــل شــيمون بريــس، ثــم رئيــس 

الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس؛ يف محاولــة منــه لفــرض 

ــام  ــل س ــة، ورج ــاحة الدولي ــى الس ــر ع ــل مؤث ــوذه كعام نف

ــل  ــارة إلرسائي ــليفا بزي ــام س ــي آذار 2010، ق ــة. فف يف املنطق

ــع،  ــان الجمي ــى استحس ــد الق ــطينية واألردن. وق واألرايض الفلس

ــداً  ــه، معتم ــوق ب ــن الوث ــيطاً يمك ــنَي وس ــون الطرف ــدا بعي إذ ب
نهجــاً مســتقاً عــن الواليــات املتحــدة.27

صعود اليمين وانقالب البوصلة!
بانتشــار األيديولوجيــا اليمينيــة والشــعبوية املتطرفــة يف 

عديــد دول العالــم، ومنهــا الربازيــل، رسعــان مــا لبثــت األحــزاب 

اليمينيــة الربازيليــة تفــوز يف االنتخابــات وتعلــن تأييدهــا 

إلرسائيــل. ويُعــزى هــذا التحــول الســيايس إىل مجموعــة عوامــل، 

منهــا صعــود ظاهــرة اليمــني املتطــرف عامليــاً، خصوصــا بعــد 

ــق  ــام 2016، وتعم ــب يف الع ــي ترم ــس األمرك ــاب الرئي انتخ

ــب  ــا، إىل جان ــا وأملاني ــا وإيطالي ــن فرنس ــني يف كل م ــر اليم تأث

ــل  ــت الربازي ــي حكم ــط الت ــار والوس ــزاب اليس ــاب أح ــا أص م

مــن ســوء األداء االقتصــادي وتفــي الفســاد وتغــول الجريمــة 

ــكال  ــن أش ــكا ًم ــار ش ــا أث ــع، م ــاق واس ــى نط ــف ع والعن

ــعبوية  ــب الش ــعل لهي ــتفزاز، وأش ــاط واالس ــب واإلحب الغض

ــدة  ــح جدي ــم مام ــادة رس ــهم يف إع ــه أس ــا أن ــة، كم اليميني

ــاد  ــى االقتص ــاتها ع ــة وانعكاس ــة الربازيلي ــة والقومي للوطني
ــة.28 ــة الخارجي والسياس

وبانتهــاء حكــم حــزب العمــال بعــد 13 عاًمــا، عقــب 

ــدل،  ــر للج ــو مث ــى نح ــيف يف 2016 ع ــا روس ــزل ديلم ع

ــة  ــزب الحرك ــم ح ــر، زعي ــال تام ــس ميش ــب الرئي ــح نائ أصب

الديمقراطيــة الربازيليــة، الرئيــَس املؤقــت، وتحالــف مــع أحــزاب 

ــى  ــام ع ــن ع ــل م ــال أق ــه. ويف خ ــكيل حكومت ــني لتش اليم

توليــه الرئاســة، عــني الرئيــس الربازيــي ميشــيل تامــر وزيــري 

خارجيــة متتالــني. األول، خوســيه ســرا، وهــو حاكــم ســابق لـــ 

ــد  ــة األم ــه الطويل ــرف بعاقت ــو )2007 - 2010(، ُع ــاو باول س

مــع منظمــات برازيليــة - يهوديــة مواليــة إلرسائيــل وموظفــني 

ــتعيد  ــه س ــران 2016، أن دولت ــن يف حزي ــد أعل ــني. وق إرسائيلي

ــدس  ــأن الق ــكو بش ــرار اليونس ــد لق ــا املؤي ــر يف تصويته التفك

ــة  ــر عاق ــم يذك ــذي ل ــرار ال ــذا الق ــة«. فه ــطني املحتل و«فلس

اليهــود بـــ »جبــل الهيــكل« يف القــدس )املســجد األقــى(، والذي 

حــث إرسائيــل عــى وقــف »اعتداءاتهــا واســتخدام الوســائل غــر 

الرشعيــة ضــد حريــة العبــادة وإمــكان الوصــول إىل املقدســات«، 
ــة.29  ــة اإلرسائيلي ــب الحكوم أغض

ــه  ــن منصب ــرا م ــيه س ــتقال خوس ــباط 2017، اس ويف ش

ــراً  ــس، وزي ــيو نوني ــني ألويس ــة، وُع ــكات صحي ــاً بمش متعل

ــابقاً،  ــيوخ س ــس الش ــو مجل ــو عض ــة، وه ــداً للخارجي جدي

ــى  ــس ع ــظ نوني ــد حاف ــا. فق ــات ذاته ــرا التوجه ــاطر س ويش

ــة  ــة املوالي ــة الربازيلي ــات اليهودي ــع املنظم ــة م ــات وثيق عاق

ــل  ــة إرسائي ــة دول ــزع رشعي ــرب »ن ــه يعت ــل، ورصح بأن إلرسائي

ــن  ــم م ــى الرغ ــامية«. وع ــاداة للس ــكال املع ــن أش ــكاً م ش

خلفيتــه هــذه، وملفاجــأة اللوبــي املــوايل إلرسائيــل، فــإن الربازيــل 

صوتــت مــرة أخــرى ملصلحــة مســودة قــرار ينتقــد »الحفريــات 

وشــق األنفــاق واملشــاريع اإلرسائيليــة يف القــدس الرشقيــة«. لكــن 

بحســب نونيــس، فــإن حكومــة تامــر عملــت عــى »إزالــة نقــاط 
ــكالية«.30 ــر إش ــرشوع األكث امل

ــات 2018،  ــل يف انتخاب ــظ يف الربازي ــني املحاف ــود اليم وبصع

وانتخــاب جايــر بولســونارو رئيســاً بــرز التحــول الربازيــي نحو 

ــازل«  ــه »غ ــب انتخاب ــريء. فعق ــح وج ــكٍل واض ــل بش إرسائي

ــاده إىل القــدس،  ــل، ووعــد بنقــل ســفارة ب بولســونارو إرسائي

ــح  ــدة لصال ــم املتح ــي يف األم ــت الربازي ــط التصوي ــر نم وبتغي

ــارة إىل  ــد بزي ــي الجدي ــس الربازي ــذا الرئي ــام ه ــل.31 ق إرسائي

إرسائيــل أكــد فيهــا تبنيــه سياســة جديــدة برازيليــة يف الــراع 

ــب  ــا أح ــارة  »أن ــا بعب ــرب عنه ــي، ع ــطيني - اإلرسائي الفلس

ــاعر  ــه كل مش ــال زيارت ــونارو خ ــر بولس ــل«. وأظه إرسائي

الحــب والــوالء للدولــة العربيــة ممثلــة برئيــس وزرائهــا 
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نتنياهــو، حيــث كان هــذا األخــر، إضافــة إىل الرئيــس األمركــي 

ترمــب مــن النمــاذج السياســية اليمينيــة املحافظــة التــي أعجــب 

بهــا بولســونارو وحولهــا إىل قــدوات سياســية. ومــن أخطــر مــا 

يف هــذا األمــر أنــه قــد يكــون هنــاك مــا يشــبه أثــر »الدومينــو«، 
ــل.32  ــة بالربازي ــركا الاتيني ــق دول يف أم ــث تلح بحي

ــل  ــه إلرسائي ــال زيارت ــي خ ــس الربازي ــاول الرئي ــد ح وق

ــه  ــي تربط ــرتاتيجية الت ــة االس ــة العاق ــى أهمي ــديد ع التش

ــاً،  ــا، أيض ــياً، وإنم ــرتاتيجياً وسياس ــط اس ــس فق ــل، لي بإرسائي

دينيــاً وروحيــاً، عــى اعتبــار أن إرسائيــل دولــة قائمــة يف »أرض 

امليعــاد«، وســتكون مقدمــة النبعــاث الســيد املســيح كمــا يعتقــد 
ــتقبل.33  ــونارو يف املس بولس

ــت  ــة جمع ــي بلغ ــس الربازي ــو الرئي ــب نتنياه ــدوره، خاط ب

ــاون  ــرتاتيجي والتع ــب اإلس ــخصية والح ــارات الش ــني العب ب

ــة  ــن ومحارب ــا األم ــا يف قضاي ــن، خصوص ــني البلدي ــتقبي ب املس

اإلرهــاب وبيــع الســاح ونقــل التكنولوجيــا واالســتثمار يف 

ــا  ــة. كم ــا الزراعي ــة والتكنولوجي ــا العالي ــات التكنولوجي قطاع

ــة  ــات الرشط ــاون يف قطاع ــة التع ــى أهمي ــو ع ــدد نتنياه ش

ــون. ــيادة القان ــي وس ــن الداخ واألم

البرازيل وقرارات األمم المتحدة
يف عــام 1947 صوتــت األمــم املتحــدة عــى تقســيم فلســطني، 

ــث  ــة، حي ــرى عربي ــة وأخ ــة يهودي ــرار )181(، إىل دول ــرب الق ع

ــدر  ــار 1949 ص ــي.34 ويف أي ــرار األمم ــذا الق ــل ه ــدت الربازي أي

ــدة  ــم املتح ــل يف األم ــة إرسائي ــول عضوي ــم 273 بقب ــرار رق الق

ــل،  ــا الربازي ــا بينه ــة 12 صوت ــاً ومعارض ــة 37 صوت بأغلبي

ــن دول  ــرار 18 م ــد الق ــث أي ــت، حي ــن التصوي ــاع 9 ع وامتن

ــت. ــن التصوي ــان ع ــت اثنت ــة، وامتنع ــركا الاتيني أم

وعقــب الحــرب العربيــة - اإلرسائيليــة يف عــام 1967 تزعمــت 

ــدة  ــم املتح ــي يف األم ــف األمرك ــة املوق ــركا الاتيني ــدان أم بل

خــال تلــك األزمــة.  وكان مــرشوع قــرار أمــركا الاتينيــة الــذي 

ــي عقــدت يف  ــة العامــة الت ــدورة االســتثنائية للجمعي ــدم إىل ال ق

آب عــام 1967 هــو مــرشوع القــرار الوحيــد الــذي وافقــت عليــه 
الواليــات املتحــدة ولــم ترفضــه إرسائيــل.35 

اقــرتح وزيــر خارجيــة الربازيــل، هوزيــه دي بنتــو، صيغــة 

ــحاب  ــني، وانس ــكلة الاجئ ــوية مش ــا تس ــام كان محوره للس

القــوات اإلرسائيليــة، وحريــة املاحــة يف مضايــق تــران، واعرتاف 

ــاة الســويس أمــام ســفن  ــل، وفتــح قن ــة بإرسائي ــدول العربي ال

جميــع الــدول، ووضــع القــدس تحــت إدارة دوليــة دائمــة، ثــم 

أخــراً، مفاوضــات لتســوية جميــع املشــكات املتعلقــة تُجريهــا 

ــة. األطــراف املعني

ــة يف  ــرات جوهري ــت تغ ــتينيات، حدث ــر الس ــول أواخ وبحل

ــة، ويف  ــة الاتيني ــدول األمركي ــام ال ــي، ويف نظ ــام العامل النظ

ــض  ــدوث بع ــة إىل ح ــطي أدت يف النهاي ــرشق أوس ــام ال النظ

ــة إزاء  ــركا الاتيني ــات دول أم ــية يف توجه ــرات األساس التغي

ــي. ــي - اإلرسائي ــراع العرب ال

ــرتخاء  ــو اس ــرك نح ــاعد التح ــي، س ــد العامل ــى الصعي ع

الحــرب البــاردة والتخلخــل التدريجــي يف البنيــان الثنائــي 

ــى  ــدة ع ــات املتح ــة الوالي ــاف قبض ــى إضع ــدويل ع ــام ال للنظ

ــا  ــرت أوروب ــال، ظه ــبيل املث ــى س ــة. فع ــركا الاتيني دول أم

ــذا، أدى  ــى ه ــاوة ع ــدة. وع ــات املتح ــل للوالي ــل محتم كبدي

ــا  ــاد اهتمامه ــام إىل إبع ــرب فيتن ــدة بح ــات املتح ــغال الوالي انش

ــة  ــدول األمركي ــد ال ــة. وعــى صعي عــن شــؤون أمــركا الاتيني

الاتينيــة، اتبعــت واشــنطن، يف عهــد حكومــة نيكســون، سياســة 

مرســومة؛ هدفــت إىل تخفيــف تدخــل الواليــات املتحــدة يف 

شــؤون أمــركا الاتينيــة مــن خــال املســاعدة االقتصاديــة كمــا 
ــدم.36 ــج التق ــف برنام ــا حل حدده

ــة يف  ــادة الضخم ــإن الزي ــط، ف ــرشق األوس ــد ال ــى صعي وع

القــوة املاليــة للــدول العربيــة املنتجــة للنفــط، نتيجــة لتضاعــف 

أســعار البــرتول، قدمــت بديــاً مهمــاً لــدول أمــركا الاتينيــة، 

إذ حاولــت عــدد كبــر مــن دولهــا تخفيــف العــبء عــن كاهــل 

ــة  ــدول العربي ــة مــع ال اقتصاداتهــا بتحســني عاقاتهــا التجاري

ــة.  النفطي

وبصعود اليمين المحافظ في البرازيل في انتخابات 2018، وانتخاب جايير بولسونارو 

رئيسًا برز التحول البرازيلي نحو إسرائيل بشكٍل واضح وجريء. فعقب انتخابه »غازل« 

التصويت  القدس، وبتغيير نمط  إلى  بولسونارو إسرائيل، ووعد بنقل سفارة بالده 

البرازيلي في األمم المتحدة لصالح إسرائيل.  
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ــني  ــة ب ــات االقتصادي ــم املعام ــادة حج ــع، أدت زي وبالطب

العــرب وأمــركا الاتينيــة إىل حــدوث تغيــر واضــح يف سياســات 

ــي.  ــي - اإلرسائي ــراع العرب ــاه ال ــة تج ــركا الاتيني دول أم

ــركا  ــدان أم ــيايس لبل ــف الس ــار املوق ــا معي ــال طبقن ويف ح

ــدة،  ــم املتح ــي يف األم ــي اإلرسائي ــراع العرب ــن ال ــة م الاتيني

ــة:  ــات رئيس ــاث مجموع ــك إىل ث ــم ذل ــتطيع أن نقس ــا نس فإنن

ــون،  ــل، وتتك ــدة إلرسائي ــة املؤي ــي املجموع ــة األوىل: ه املجموع

ــة.  ــد الغربي ــدان أمــركا الوســطى وجــزر الهن أساســاً، مــن بل

أمــا املجموعــة الثانيــة، فتضــم دوالً مثــل املكســيك واألرجنتــني 

ــآكل  ــل لت ــدي إلرسائي ــد التقلي ــرض التأيي ــث تع ــا، حي وفنزوي

ــة،  ــة الثالث ــدول. واملجموع ــذه ال ــام 1973 يف ه ــذ ع ــح من واض

فتشــتمل عــى البلــدان املؤيــدة للعــرب نســبياً، وتضــم الربازيــل، 
ــرو.37   ــيي، وب تش

وكانــت سياســة الربازيل تجــاه الــراع العربي ــــ اإلرسائيي 

أكثــر تأييــداً؛ نظــراً لعاقاتهــا االقتصاديــة القويــة مــع العالــم 

ــط  ــة للنف ــة املنتج ــدان العربي ــع البل ــاً م ــي، وخصوص العرب

ــدة  ــم املتح ــدى األم ــل ل ــدوب الربازي ــرر من ــد ك ــر.  وق وم

ــة  ــة الربازيلي ــايل: »إن الحكوم ــو الت ــى النح ــته ع ــرض سياس ع

ــطيني يف  ــعب الفلس ــة للش ــة الثابت ــوق الرشعي ــرتف بالحق تع

ــعب  ــة الش ــرب ممارس ــن نعت ــيادة، ونح ــر والس ــر املص تقري

ــام  ــق س ــياً لتحقي ــاً أساس ــوق رشط ــذه الحق ــطيني له الفلس

ــن  عــادل يف املنطقــة، وأي حــل آخــر ســيكون غــر حقيقــي ول
ــوءاً«.38 ــور س ــادة األم ــؤدي إىل لزي ي

ــم  ــة لألم ــة العام ــدورة 35 للجمعي ــات ال ــال مناقش وخ

ــى  ــاده ع ــة ب ــد سياس ــي تأكي ــدوب الربازي ــاد املن ــدة أع املتح

ــطيني يف  ــعب الفلس ــت للش ــق الثاب ــان الح ــايل: »ضم ــو الت النح

العــودة، وحقــه يف تقريــر املصــر واالســتقال يف فلســطني وفقــاً 

للميثــاق وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة، ورضورة مشــاركة 

ــق  ــام، وح ــات الس ــطينية يف مفاوض ــر الفلس ــة التحري منظم

ــرتف  ــة ومع ــدود آمن ــل ح ــاة داخ ــة يف الحي ــع دول املنطق جمي
ــا«.39 به

موقف البرازيل من قضايا الصراع
بعــد أن حددنــا التصنيــف العــام لسياســات الربازيــل تجــاه 

ــث عــن ســلوك  ــف إىل الحدي ــي، ندل ــي - اإلرسائي الــراع العرب

الربازيــل يف اقرتاعــات األمــم املتحــدة إزاء عــدد مــن قضايــا هــذا 

ــة،  ــا رئيس ــع قضاي ــى أرب ــوء ع ــلط الض ــوف نس ــراع. وس ال

ــام  ــدة الس ــدس، ومعاه ــة، الق ــة الصهيوني ــل يف: طبيع تتمث

ــطينيني. ــوق الفلس ــم حق ــة، ث ــة - اإلرسائيلي املري

أواًل: الصهيونية
ــت  ــة رفض ــركا الاتيني ــم دول أم ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ع

ــة  ــف الصهيوني ــذي وص ــم 3379 ال ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ق

بأنهــا شــكل مــن أشــكال العنريــة، إال أن الربازيــل واملكســيك، 

وهمــا الدولتــان الرئيســيتان يف أمــركا الاتينيــة اللتــان تشــكان 

ــن  ــا م ــة، كانت ــركا الاتيني ــكان أم ــدد س ــف ع ــن نص ــر م أكث

الــدول املؤيــدة للقــرار.

ــعياً  ــة س ــركا الاتيني ــي يف أم ــي الصهيون ــعى اللوب ــد س وق

ــة  ــركا الاتيني ــات أم ــى حكوم ــر ع ــة للتأث ــاً يف محاول حثيث

ــل دفــع هــذا األمــر  ــرار. ويف الربازي ــى تعــارض الق ــة حت املعني

الحكومــة إىل التنديــد باللوبــي الصهيونــي بوصفــه »غــر 

ــلفرا،  ــو داس ــة، أنطوني ــر الخارجي ــام وزي ــد اته ــي« إىل ح وطن

الجاليــة اليهوديــة الربازيليــة بوضــع املصالــح اإلرسائيليــة فــوق 

ــة. ــح الربازيلي املصال

ومــن القــرارات األمميــة التــي وقفــت فيهــا الربازيــل لصالــح 

القضيــة الفلســطينية نذكــر اآلتــي:

القــرار رقــم E(169/35(: وهــو القــرار الــذي نــدد 	 

ــايس«  ــون األس ــل »القان ــدار إرسائي ــارات بإص ــوى العب بأق

ــدس. ــأن الق بش

ــض 	  ــن الرف ــذي أعل ــرار ال ــو الق ــرار B(169/35(: وه الق

ــة  ــدات املنفصل ــة واملعاه ــات الجزئي ــع االتفاقي ــام لجمي الت

ــاً صارخــاً عــى الشــعب الفلســطيني.  التــي تشــكل عدوان

العربية  للدول  المالية  القوة  الزيادة الضخمة في  الشرق األوسط، فإن  وعلى صعيد 

أميركا  لدول  مهمًا   
ً
بديال قدمت  البترول،  أسعار  لتضاعف  نتيجة  للنفط،  المنتجة 

اقتصاداتها  كاهل  عن  العبء  تخفيف  دولها  من  كبير  عدد  حاولت  إذ  الالتينية، 

بتحسين عالقاتها التجارية مع الدول العربية النفطية.
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يُشــار، هنــا، إىل أن الربازيــل امتنعــت عــن التصويــت عــى 

هــذا القــرار.

القــرار رقــم A(169/35(: وهــو قــراٌر جــدد التأكيــد عــى 	 

ــه  ــا حق ــا فيه ــطيني؛ بم ــعب الفلس ــة للش ــوق الثابت الحق

ــر  ــة التحري ــرتاك منظم ــه يف اش ــر، وحق ــر املص يف تقري

بالــرشق  املتعلقــة  املؤتمــرات  جميــع  يف  الفلســطينية 

ــط. األوس

ــل 	  ــا إرسائي ــرار دع ــو ق ــم E( 13/35(، وه ــرار رق الق

إىل اتخــاذ خطــوات فوريــة إلعــادة جميــع الســكان 

املرشديــن.  الفلســطينيني 

ثانيًا: القدس
ــود  ــض الوج ــة ترف ــركا الاتيني ــروف أن دول أم املع

اإلرسائيــي يف القــدس، وتدعــو إىل تدويــل املدينــة. ويرجــع 

ــي  ــة الت ــا الكاثوليكي ــك إىل عقيدته ــس يف ذل ــبب الرئي الس

ــا  ــية آلراء الباب ــن الحساس ــة م ــٍة عالي ــى درج ــا ع تجعله

ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــم، فإن ــن ث ــة، وم ــؤون الدولي يف الش

تأييدهــا القــوي التقليــدي إلرسائيــل يف عقــدي الخمســينيات 

والســتينيات إال أن بلــدان أمــركا الاتينيــة، يف ظــل توجيــه 

ــع  ــا إىل وض ــى دعوته ــاً ع ــر ثبات ــت أكث ــكان، كان الفاتي

ــم  ــة لألم ــة، والفعال ــيطرة الكامل ــت الس ــا تح ــدس كله الق

ــات  ــال مناقش ــل خ ــوة إىل التدوي ــت الدع ــدة. وواصل املتح

ــدة يف  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــتثنائية للجمعي ــدورة االس ال

ــام 1967. ع

ــركا  ــدان أم ــت بل ــد، عارض ــذا التقلي ــع ه ــياً م  وتمش

ــل للقطــاع العربــي مــن القــدس، ويف  ــة ضــم إرسائي الاتيني

ــراراً  ــة ق ــركا الاتيني ــن أم ــة م ــدت 26 دول ــام 1980 أي ع

يديــن إصــدار إرسائيــل قانونهــا األســايس الخــاص بالقــدس، 

وامتنعــت أربــع دول. وعــاوة عــى هــذا، أعلنــت دول أمــركا 

الاتينيــة التــي كانــت ســفاراتها يف القــدس رفضهــا للقــرار 

ــب. ــل أبي ــفاراتها إىل ت ــت س ــأن نقل ــي ب اإلرسائي

ثالثًا: المعاهدة المصرية - اإلسرائيلية
ــام 1978  ــة يف ع ــة - اإلرسائيلي ــام املري ــدة الس إن معاه

وضعــت بلــدان أمــركا الاتينيــة يف مــأزق. فقــد طلــب العــرب 

ــطينية  ــة الفلس ــد القضي ــي تؤي ــة الت ــركا الاتيني ــن دول أم م

ــود  ــن الجه ــة تدي ــر. وبالتبعي ــو م ــاً ه ــداً عربي ــن بل أن تدي

األمركيــة التــي بُذلــت مــن أجــل تحقيــق تلــك املعاهــدة. ولــذا، 

ــت  ــن التصوي ــاً، ع ــة، تقريب ــركا الاتيني ــت كل دول أم امتنع

خــال االقــرتاع عــى القــرار رقــم 189/85 الــذي يديــن جميــع 

االتفاقيــات الجزيئــة. وكانــت الربازيــل مــن الــدول التــي أدانــت 

ــة. ــك االتفاقي تل

رابعًا: حقوق الشعب الفلسطيني
يف عــام 1980 وافقــت دول أمــركا الاتينيــة بأغلبيــة 18 صوتاً 

ــق  ــد ح ــى تأكي ــت ع ــن التصوي ــاع 12 ع ــة وامتن دون معارض

ــة  ــي، وإرشاك منظم ــطيني والعرب ــعب الفلس ــر للش ــر املص تقري

التحريــر الفلســطينية يف جميــع املؤتمــرات املتعلقــة بأزمــة الــرشق 

ــاركة يف  ــة للمش ــت إىل املنظم ــد وجه ــوة ق ــت الدع ــط. وكان األوس

ــة 13  ــام 1975، بموافق ــط يف ع ــرشق األوس ــام يف ال ــود الس جه

صوتــاً ضــد 3 أصــوات وامتنــاع 9، مــع العلــم أن الربازيــل كانــت 
مــن بــني الــدول التــي وافقــت عــى تلــك الدعــوة.40

خاتمــة القــول، هنــا، إن التحــول إىل اليمــني يف أمــركا 

ــا  ــطينية، خصوًص ــة الفلس ــة القضي ــدم مصلح ــة ال يخ الاتيني

يف الربازيــل واألرجنتــني وتشــيي، ذات الثقــل اإلقليمــي والــدويل، 

ــطينيني  ــاند للفلس ــف واملس ــج املتعاط ــرًا يف النه ــيمثل تغي وس

مقارنــة باملــايض القريــب، عندمــا أبــدت أغلبهــا تضامنًــا أكثــر 

مــع الشــعب الفلســطيني باتخــاذ إجــراءات مــن قبيــل االعــرتاف 

بدولــة فلســطني، وإدانــة العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة، 

والتصويــت لصالــح فلســطني يف األمــم املتحــدة، وحتــى تعليــق 

العاقــات الديبلوماســية مــع إرسائيــل. كمــا يعــزز مــن مكانــة 

إرسائيــل إقليميـًـا ودوليـًـا يف أمركيــا الاتينيــة بعــد ســنوات مــن 

ــاك. ــا هن ــار تأثره انحس

مصلحة  يخدم  ال  الالتينية  أميركا  في  اليمين  إلى  التحول  إن  هنا،  القول،  خاتمة 

الثقل  ذات  وتشيلي،  واألرجنتين  البرازيل  في  خصوًصا  الفلسطينية،  القضية 

اإلقليمي والدولي، وسيمثل تغييًرا في النهج المتعاطف والمساند للفلسطينيين 

مقارنة بالماضي القريب.
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البرازيل بين السفارة و»المسيحية الصهيونية«!
يُشــكل إعــان الرئيــس الربازيــي الجديــد جايــر بولســونارو 

ــًدا،  ــا جدي ــدس موقًف ــة إىل الق ــفارة الربازيلي ــل الس ــه نق نيت

ــة، ســيضع  ــات الفلســطينية - الربازيلي ــة يف العاق وعامــة فارق

ــل هــذا اإلعــان قــد  ــة.41 مث ــارات صعب الفلســطينيني أمــام خي

ــع  ــل م ــات الربازي ــة يف عاق ــرتة املقبل ــال الف ــراً خ ــدث تغ يُح
ــطينية.42 ــه الفلس ــي وقضيت ــم العرب العال

ويــرى بولســونارو إن هــذا النقــل يف »خدمــة املصالــح 

الربازيليــة وخدمــة عمليــة الســام، خصوصــا أن هنــاك انســداداً 

الفلســطينيني واإلرسائيليــني،  بــني  املفاوضــات  يف  سياســياً 

ــاتها  ــات سياس ــب أولوي ــى ترتي ــدر ع ــي األق ــل ه وأن الربازي

ــع  ــه م ــة ل ــرتاتيجية«.43 ويف مقابل ــا االس ــة وخياراته الخارجي

صحيفــة« إرسائيــل اليــوم« ذكــر بــأن نقــل الســفارة الربازيليــة 

ــا  ــط، وإنم ــة فق ــه االنتخابي ــن حملت ــزءاً م ــس ج ــدس لي إىل الق

ــيادة  ــة ذات س ــل دول ــع، ألن الربازي ــى أرض الواق ــده ع سيجس

ــه  ــت نفس ــرتاتيجية، ويف الوق ــا االس ــا واعتباراته ــا مصالحه وله

يعتــرب إرسائيــل دولــة ذات ســيادة أيضــاً، ومــن حــق الدولتــني 

أن تتفقــا عــى الرتتيــب املناســب ملصالحهمــا املســتقبلية يف ضــوء 
ــارات.44 ــح واالعتب ــل املصال ــواج ومتداخ ــم األم ــم متاط عال

وأكــد الرئيــس بولســونارو أنــه ال يعتقــد أن األمــر ســيؤدي 

ــرشق  ــل وال ــني الربازي ــات ب ــحونة« يف العاق ــواء مش إىل »أج

ــرتام  ــن االح ــدر م ــرب ق ــن أك ــاده »تك ــراً إىل أن ب ــط، مش األوس

لشــعب إرسائيــل وللشــعب العربــي وال تريــد إثــارة مشــاكل مــع 

أحــد«. وأوضــح: »نريــد تبــادل التجــارة مــع الجميــع والســعي 

ــد  ــياق، أك ــاكل«. ويف ذات الس ــة املش ــلمية ملعالج ــول س إىل حل

ــد  ــرال املتقاع ــونارو، الجن ــي لـــ بولس ــن القوم ــار األم مستش

ــتتعرض  ــادرات س ــد أن الص ــه ال يعتق ــو«، أن ــتو هيلين »أوجوس

للتهديــد، مشــرًا إىل قيــام الدبلوماســيني الربازيليــني بالعمــل مــع 
ــم.45 ــة مخاوفه ــط لتهدئ ــرشق األوس ــني يف ال ــرشكاء التجاري ال

وبتريحــات الرئيــس بولســونارو بشــأن نيتــه نقــل ســفارة 

بــاده، تدخــل العاقــات الربازيليــة اإلرسائيليــة مرحلــة جديــدة 

ــر  ــن التوت ــة م ــود طويل ــب عق ــور، عق ــن والتط ــن التحس م

والرتاجــع خــال فــرتة حكــم تيــار اليســار للربازيــل، الــذي دعــم 

قادتــه القضيــة الفلســطينية يف مختلــف املحافــل الدوليــة، كمــا 

ســاندت الحكومــات اليســارية الربازيليــة مطالــب الفلســطينيني 

يف إقامــة دولتهــم املســتقلة.

ويــرى البعــض أن وعــود بولســونارو بنقــل ســفارة بلــده إىل 

القــدس ليــس مجــرد إظهــار »للنوايــا الحســنة« تجــاه ترامــب 

ــاكل  ــن املش ــداً ع ــاه بعي ــتيت االنتب ــة لتش ــل محاول ــط،46 ب فق

الداخليــة يف الربازيــل، إىل جانــب مجــاراة التكتــل اإلنجيــي 

املســيحي الــذي يــرى فيــه بولســونارو رصيــداً انتخابيــاً 

ــتقبل.  ــياً يف املس وسياس

ومــن املنظــور الربازيــي، يقــع قــرار نقــل ســفارة الربازيــل 

مــن تــل أبيــب إىل القــدس يف صلــب التحالــف الربازيــي األمركــي 

ــر  ــار مخــاوف الكث ــد أث ــك، فق املرتقــب، وعــى الرغــم مــن ذل

مــن القــوى الداخليــة؛ إذ يعتقــد البعــض يف املؤسســة العســكرية 

ــية  ــات الجيوسياس ــب األزم ــل يف قل ــيضع الربازي ــرار س أن الق

األكثــر حساســية يف منطقــة الــرشق األوســط، مــا قــد يزيــد مــن 

خطــر وقــوع هجمــات إرهابيــة ضــد الربازيليــني. يف حــني يعتــرب 

ــذه  ــي، أن ه ــاع الزراع ــي القط ــون ولوب ــون االقتصادي الليربالي

ــا  ــل لهيمنته ــدان الربازي ــؤدي إىل فق ــأنها أن ت ــن ش ــوة م الخط

ــا يف  ــك لحصته ــم، وكذل ــال يف العال ــوم الح ــوق اللح ــى س ع

أســواق الــدول العربيــة، التــي تُعــد مــن املســتوردين الرئيســيني 
ــة.47 للحــوم الربازيلي

وتخــى بعــض القــوى الداخليــة يف الربازيــل مــن أن تُعــرض 

تعهــدات بولســونارو باقتفــاء ُخطــى الرئيــس األمركــي »دونالــد 

ــدس،  ــب إىل الق ــل أبي ــن ت ــل م ــفارة الربازي ــل س ــب« ونق ترم

ــة. وكان  ــر جم ــرب ملخاط ــع الع ــدة م ــة الجي ــات التجاري العاق

ذلــك واضًحــا مــع قــرار مــر إلغــاء زيــارة وزيــر الخارجيــة 

الربازيــي إىل القاهــرة مؤخــًرا، كمــا بعــث األمــني العــام لجامعــة 

الــدول العربيــة »أحمــد أبــو الغيــط« رســالة إىل الرئيــس 

الربازيــي الجديــد أكــد فيهــا أن تريحــات األخــر بشــأن نقــل 

إظهار  مجرد  ليس  القدس  إلى  بلده  سفارة  بنقل  بولسونارو  وعود  أن  البعض  يرى 

»للنوايا الحسنة« تجاه ترامب فقط،  بل محاولة لتشتيت االنتباه بعيدًا عن المشاكل 

الذي يرى فيه  المسيحي  التكتل اإلنجيلي  إلى جانب مجاراة  البرازيل،  الداخلية في 

بولسونارو رصيدًا انتخابيًا وسياسيًا في المستقبل.
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ــرب«،  ــب الع ــن جان ــر م ــاج كب ــع انزع ــاده »موض ــفارة ب س

ــون  ــرتام القان ــة يف اح ــمعة طيب ــة ذات س ــل »دول ــون الربازي ك

ــة  ــدول العربي ــا وال ــل »تجمعه ــار إىل أن الربازي ــدويل«. وأش ال

ــاون  ــرتام والتع ــى االح ــة ع ــعبة قائم ــة ومتش ــات قديم عاق

ــا  ــي تدبره ــوة ينبغ ــك الخط ــل تل ــاً »أن مث ــني«، مضيف املتبادل

جيــًدا قبــل اتخــاذ قــرار بشــأنها ملــا لهــا مــن أهميــة محوريــة 

ــات  ــى العاق ــة ع ــات محتمل ــن تداعي ــي، وم ــب العرب للجان
ــرف«.48 ــع أي ط ــة م ــف العربي واملواق

ــى  ــط ع ــة إىل الضغ ــطينية الرامي ــود الفلس ــن الجه وضم

ــس  ــرى الرئي ــه، أج ــر موقف ــد لتغي ــي الجدي ــس الربازي الرئي

ــن  ــلمان ب ــعودي س ــك الس ــع املل ــاالت م ــاس اتص ــود عب محم

ــن  ــان، م ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الرتك ــز، والرئي ــد العزي عب

أجــل الضغــط عــى الرئيــس الجديــد للرتاجــع عــن قــرار نقــل 
ــر«.49  ــاس »بالخط ــس عب ــه الرئي ــذي وصف ــفارة، ال الس

ــان  ــر حن ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــت عض وقال

ــفارة  ــل الس ــة بنق ــونارو املتعلق ــات بولس ــرشاوي أن تريح ع

الربازيليــة إىل القــدس خطــوة اســتفزازية، وغــر قانونيــة، كمــا 

تعــد خرقــاً للقانــون الــدويل، وســتكون لهــا تداعيــات خطــرة 

عــى االســتقرار واألمــن يف منطقــة الــرشق األوســط، محــذرة يف 

الوقــت ذاتــه مــن تحالــف يمينــي عــى مســتوى العالــم الغربــي، 

ــري،  ــايش والعن ــعبوي، الف ــاف الش ــار االصطف ــي يف إط يأت
ــي.50 ــم العرب ــى العال ــك ع ــردود ذل وم

ــي، يف  ــاض املالك ــطيني ري ــة الفلس ــر الخارجي ــا وزي ودع

كلمــة ألقاهــا يف االجتمــاع التحضــري للقمــة العربيــة التنمويــة 

ــذي عقــد يف بــروت يف كانــون الثانــي  ــة الرابعــة، ال واالقتصادي

2019، الربازيــل إىل »االمتنــاع عــن اتخــاذ أي مواقــف أو قــرارات 

تخــل باملكانــة القانونيــة ملدينــة القــدس«. كمــا زار وفــد كنــيس 

فلســطيني الربازيــل للتعبــر عــن قلــق الكنائــس واملســيحيني يف 

فلســطني مــن نيــة الربازيــل نقــل الســفارة إىل القــدس.

ــذا  ــة به ــوى الربازيلي ــض الق ــت بع ــك، رحب ــل ذل ويف مقاب

القــرار، وكان يف مقدمتهــا »املســيحيون اإلنجيليــون« الذيــن يبلــغ 

ــي،  ــع الربازي ــث املجتم ــمة، أي ثل ــون نس ــو 50 ملي ــم نح عدده

ويدعمــون الحكومــة اإلرسائيليــة، ويربطــون بــني عــودة اليهــود 

ــيح  ــودة املس ــل وع ــة إرسائي ــة دول ــة وإقام إىل األرض املقدس
ــر.51  املنتظ

ــخصيات  ــس والش ــن الكنائ ــٍم م ــونارو بدع ــى بولس يحظ

ــة يف الربازيــل، التــي أصبــح تأثرهــا يتنامــى بشــكل  اإليفانجيليّ

ملحــوظ بــني أوســاط املجتمــع الربازيــي امُلتديــن ذي األغلبيــة.52 

ــا يف  ــًرا ومتناميً ــب دوًرا مؤث ــرة تلع ــوة الكب ــذه الق ــب ه تلع

ــا  ــر تعصبً ــة األكث ــم الفئ ــل، وه ــع إرسائي ــات م ــز العاق تعزي

ــيحية  ــة املس ــق الرواي ــن منطل ــا م ــا وعقائديً ــل دينيً إلرسائي

ــا.  ــي يعتنقونه ــة الت الصهيوني

ــهم يف  ــراً بكنائس ــر تأث ــة أكث ــذه الكنيس ــاع ه ــرب أتب ويعت

ــن  ــم م ــة بنظرائه ــة مقارن ــية واالجتماعي ــم السياس توجهاته

ــا إىل  ــض أفراده ــل بع ــد وص ــة. وق ــة الكاثوليكي ــاع الكنيس أتب

صفــوف النخــب االقتصاديــة والسياســية والربملانيــة يف الربازيــل، 

ــع  ــات م ــز العاق ــا يف تعزي ــًرا ومتناميً ــب دوًرا مؤث ــي تلع وه

ــؤدي  ــدأ ي ــل ب ــرب يف الربازي ــي األك ــل النياب ــل.53 فالتكت إرسائي

دوراً متعاظمــاً بتوثيــق العاقــات بــني الساســة اليمينيــني 

ــة اليهوديــة يف الربازيــل  ــل،54 مــع اإلشــارة إىل أن للجالي وإرسائي
ــة.55  ــك العاق ــق تل ــع يف توثي دوٌر واس

وســواء أقــدم بولســونارو عــى نقــل الســفارة الربازيليــة إىل 

القــدس يف الوقــت القريــب أم اعــرتف بالقــدس أو الشــق الغربــي 

ــات  ــني يف االنتخاب ــاح اليم ــإن نج ــل، ف ــة إلرسائي ــا عاصم منه

ــة،  ــيحية الصهيوني ــة باملس ــه املتنامي ــرة، وعاقت ــة األخ الربازيلي

وســعيه إلعــادة توثيــق العاقــة مــع الواليــات املتحــدة، ستشــكل 

معوقــات كثــرة أمــام املصالــح الفلســطينية، والحــركات 

الشــعبية ومنظمــات املجتمــع املدنــي والنقابــات املنــارصة 

ــمح  ــا ال يس ــة؛ بم ــاحة الربازيلي ــى الس ــطينية ع ــوق الفلس للحق

لهــا بالعمــل والتضامــن مــع قضيــة فلســطني كمــا كان متاحــاً 

ــب  ــام الناخ ــدم اهتم ــل ع ــيف، يف ظ ــيلفا وروس ــدي س يف عه

ــة  ــؤونه الداخلي ــغاله بش ــة، وانش ــؤون الخارجي ــي بالش الربازي
ــة.56 ــة واألمني ــاع االقتصادي ــرتدي األوض ــة ب املتمثل

خاصــة القــول: إن طــرح موضــوع نقــل الســفارة الربازيليــة 

ــونارو  ــة بولس ــل قناع ــيما يف ظ ــرتة، س ــذه الف ــدس يف ه إىل الق

التامــة بهــذه الفكــرة التــي كررهــا يف مناســبات عــدة؛ ســتفتح 

جايــر بولســونارو مــع نتنياهــو يف القــدس املحتلــة: رشاكــة عميقــة 
مــع اليمــني املتطــرف يف أمــركا وإرسائيــل. 
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ــة؛  ــطينية ـــــ الربازيلي ــات الفلس ــدة يف العاق ــة جدي صفح

ــة،  ــات الثنائي ــتقبل العاق ــح يف مس ــر واض ــا تأث ــيكون له س

وســتؤدي إىل تراجــع يف مواقــف الربازيــل الداعمة لحقوق الشــعب 

الفلســطيني، ونهايــة للتقليــد الديبلومــايس الــذي حافظــت عليــه 

الربازيــل لســنوات بالتزامهــا بقــرارات األمــم املتحــدة حــول حــل 

ــي. ــطيني - اإلرسائي ــراع الفلس ــني يف ال الدولت

إسرائيل والبرازيل: السالح واالقتصاد
ــل  ــني الربازي ــايس ب ــيايس والدبلوم ــدور الس ــل ال ال ينفص

وإرسائيــل عــن الــدور العســكري واألمنــي، خصوصــا مــع تنامي 

الصناعــات العســكرية اإلرسائيليــة. وكمــا كان الدعــم الدبلومــايس 

ــة يف  ــة الصهيوني ــاً للحرك ــة مهم ــركا الاتيني ــل دول أم ــن قب م

العــام 1947 وإلرسائيــل يف ســنواتها األوىل يف ظــل رفــض العديــد 

ــض  ــى بع ــيوية، وحت ــامية واآلس ــة واإلس ــدول العربي ــن ال م

دول أوروبــا الجنوبيــة، لاعــرتاف بهــا وإقامــة عاقــات معهــا، 
فالعاقــات العســكرية أصبحــت ذات أهميــة خاصــة إلرسائيــل.57

ــات  ــف مبيع ــث إىل نص ــبته ثل ــا نس ــر م ــم تصدي ــد ت وق

إرسائيــل مــن الســاح، يف أواســط الثمانينيــات إىل أمــركا 

الاتينيــة، وأن 18 دولــة عــى األقــل مــن دول أمــركا الاتينيــة، 

ــاً  ــل، علم ــن إرسائي ــلحة م ــتوردت أس ــد اس ــل، ق ــا الربازي ومنه

ــة  ــادق وأنظم ــرات والبن ــع الطائ ــى بي ــر ع ــم يقت ــر ل أن األم

ــي  ــاري وتدريب ــداه إىل دور استش ــل تع ــة، ب ــاح اإلرسائيلي الس

ــرب  ــوار يف » الح ــة الث ــتخبارات ومحارب ــات االس واىل إدارة عملي
القــذرة« الداخليــة يف دولــة عديــدة مــن دول أمــركا الاتينيــة.58

وعــززت صناعــات الســاح يف الربازيــل، كــربى بلــدان أمــركا 

الاتينيــة، عاقاتهــا مــع رشكات الســاح اإلرسائيليــة، عــى الرغــم 

ــة  ــلطة الربازيلي ــل الس ــن قب ــدي م ــيايس النق ــف الس ــن املوق م

ملمارســات إرسائيــل يف األرايض املحتلــة واملحيــط الجغــرايف.

ويــورد خــرب لوكالــة )يــو بــي آي( مــن تــل أبيــب يف ربيــع 

العــام 2011 أن إحــدى رشكات الصناعــة العســكرية اإلرسائيليــة 

الكــربى »إلبيــت للنظــم« ربحــت عقــداً بقيمــة 85 مليــون دوالر 

لتطويــر طائــرات إف ــــ 5 الربازيليــة، كمــا لصناعــة مشــرتكة 

للطائــرات بــدون طيــار، مــع رشكــة صناعــة الطائــرات الربازيلية 

ــاح  ــرض الس ــاء مع ــه أثن ــم توقيع ــد ت ــو عق ــر«. وه »إمرباري

والطــران األمركــي الاتينــي الــذي أقيــم يف العــام 2011 

ــكال  ــن أش ــدد م ــن ع ــرب ع ــدث الخ ــرو. وتح ــودي جان يف ري

التعــاون األخــرى بــني رشكات التصنيــع العســكري اإلرسائيليــة 
ــة.59 والربازيلي

ــة  ــاع اإلرسائيلي ــة الدف ــارك صناع ــك، تش ــة إىل ذل وباإلضاف

ــي  ــا، وه ــكرية وتجهيزه ــة العس ــب الرشط ــل يف تدري يف الربازي

ــب  ــان كتعذي ــوق اإلنس ــاكات لحق ــكاب انته ــت بارت ــي اتهم الت

ــاء  ــن األحي ــود م ــباب الس ــه الش ــم. ويواج ــني وقتله املعتقل

ــا  ــاص. وغالبً ــكل خ ــًدا بش ــة تهدي ــات املهمش ــرة واملجتمع الفق

ــع  ــة لقم ــوة املفرط ــك، الق ــن، كذل ــوات األم ــتخدم ق ــا تس م

االحتجاجــات. وبوســع الحــركات املؤيــدة للفلســطينيني أن تعــزز 

رشاكاتهــا مــع منظمــات حقــوق اإلنســان واملنظمــات الشــعبية 

املنــددة بوحشــية الرشطــة لرفــض  ومنظمــات الضحايــا 

الرشاكــة اإلرسائيلية-الربازيليــة القائمــة عــى العنريــة وعنــف 
ــة.60 الرشط

ويف ريــو دي جانــرو مثــاٌل يوضــح هــذا التضامــن، إذ 

ــن  ــاع واألم ــة الدف ــة ألنظم ــة الدولي ــة اإلرسائيلي ــدرب الرشك تُ

ــا  ــاليب ذاته ــاع األس ــاء الفقرة باتب ــة يف األحي )ISDS( الرشط

املتبعــة يف قطــاع غــزة. وقــد أبرمــت عقــًدا مــع الســلطات لتأمني 

ــا  ــرو. وحينه ــو دي جان ــة 2016 يف ري ــاب األوملبي دورة األلع

ــة الشــعبية ملقاومــة  ــل الحمل تضافــرت حــركات فلســطينية مث

جــدار الفصــل واالســتيطان واللجنــة الوطنيــة للمقاطعــة 

ــاء  ــان يف األحي ــوق اإلنس ــن حق ــع ع ــو تداف ــركات يف ري ــع ح م

ــل  ــن الفص ــاٍل م ــاد خ ــوان »أوملبي ــًة بعن ــوا حمل ــرة وأطلق الفق

العنــري« بهــدف إلغــاء العقــد. وال تــزال الصفقــة قائمــة، وال 

ــو دي  ــة يف ري ــة اإلرسائيلي ــور الرشك ــد حض ــة ض ــزال الحمل ت
  61 جانرو مســتمرة.

ــة  ــربات اإلرسائيلي ــن الخ ــتفادة م ــل إىل االس ــع الربازي وتتطل

ــال  ــاون يف مج ــز التع ــات، وتعزي ــا املعلوم ــال تكنولوجي يف مج

ــار،  ــة مــن دون طي ــرات إرسائيلي الســاح مــن خــال رشاء طائ

ــد  ــة ض ــا املرتقب ــة يف حربه ــن الربازيلي ــوات األم ــتخدمها ق تس

ــة. ــة املنظم ــدرات والجريم ــات املخ عصاب

وتنــوي إرسائيــل بيــع طائــرات دون طيــار للربازيــل 

ــدرات  ــرام واملخ ــات اإلج ــد عصاب ــا ض ــتخدامها يف معركته الس

ــوي  ــا تن ــربى، كم ــة الك ــدن الربازيلي ــرش يف امل ــارة بالب والتج

إرسائيــل تدريــب الرشطــة وقــوى األمــن الربازيليــة عــى مواجهــة 

ــربى  ــدن الك ــن امل ــذ م ــي تتخ ــة الت ــات املنظم ــذه العصاب ه
ــا.62  ــراً له ــال مق ــاق األدغ وأعم

ــة االحتــال، وخصوصــا  كمــا أن عاقــات الربازيــل مــع دول

ــة  ــة«، فاتفاقي ــات »متوازن ــا بعاق ــن وصفه ــكرية، ال يمك العس

ــون  ــي، وك ــاون األمن ــة التع ــا، واتفاقي ــّرة بينهم ــارة الح التج

الربازيــل هــي خامــس أكــرب مســتورد للســاح اإلرسائيــي، وفتــح 

مكتــب للقــوات املســلحة الربازيليــة يف تــل أبيــب، ورشاء رشكات 

إرسائيليــة لصناعــات ســاح برازيليــة، ومســاعدة الربازيــل لهــذه 

ــرى يف  ــدان أخ ــلحة لبل ــوات املس ــع الق ــد م ــرشكات يف التعاق ال

ــة، إلــخ. أمــركا الاتيني
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ــي  ــادة )4( مــن الدســتور الربازي ــات تنتهــك امل  فهــذه عاق

التــي تنــص عــى بنــاء السياســة الخارجيــة عــى احــرتام حقــوق 

ــا  ــي يومي ــال اإلرسائي ــة االحت ــا دول ــي تنتهكه ــان الت اإلنس

ــة التــي وقعتهــا الربازيــل،  وتنتهــك غرهــا مــن املواثيــق الدولي

ــد  ــر بعه ــة يذك ــطينية الخارجي ــات الفلس ــوذج للعاق ــا نم لكنه

ــد  ــار تحدي ــو معي ــال ه ــة االحت ــن دول ــف م ــى كان املوق م
ــات.63 ــذه العاق ه

وبشــأن الجانــب االقتصــادي، فقــد وقعــت إرسائيــل اتفاقيــة 

ــور«  ــع تكتل«مركوس ــون األول 2007، م ــرة، يف كان ــارة ح تج

)ســوق الجنــوب باإلســبانية( للتجــارة الحــرة يف جنــوب القــارة 

ــه يف  ــد انطاقت ــكل عن ــذي كان يتش ــل ال ــو التكت ــة، وه الاتيني

ــواي.  ــواي وبارغ ــني وأورغ ــل واألرجنت ــن الربازي ــعينيات م التس

وجــرى التوقيــع األويل لهــذه االتفاقيــة بحضــور اســحق ليفــون، 

ممثــل إرسائيــل يف منظمــة التجــارة الدوليــة. وهــي أول اتفاقيــة 

بــني مركوســور ودولــة خــارج القــارة. 

وكان التبــادل التجــاري بــني إرسائيــل وهــذه الــدول اقــرتب 

مــن 1,6 مليــار دوالر عــام 2006.  ولقــد صادقــت الربازيــل عــى 

ــور«  ــل« مركوس ــل وتكت ــني إرسائي ــرة ب ــارة الح ــة التج اتفاقي

ــل، أي  ــط بقلي ــرشق األوس ــي يف ال ــس الربازي ــة الرئي ــل جول قب

يف أوائــل العــام 2010. وكانــت التجــارة الثنائيــة مــع إرسائيــل 

قــد بلغــت 1,6 مليــار دوالر يف العــام 2008 مــع فائــض واضــح 

ــيع  ــل يف توس ــدى الربازي ــة ل ــاك رغب ــل. وهن ــح إرسائي لصال

التجــارة إىل مجــاالت أخــرى غــر تجــارة األســلحة بــني البلديــن. 

ويف هــذا اإلطــار، احتــج الرئيــس الفلســطيني محمــود 

عبــاس، رســمياً، حــني لقائــه مــع الرئيــس لــوال ســليفا 

ــتوطنات  ــات املس ــتبعاد منتج ــى اس ــص ع ــاق ال ين ــون االتف بك

ــرة  ــل كب ــة أم ــة خيب ــذه االتفاقي ــت ه ــا كان ــة. كم اإلرسائيلي

للدبلوماســيني الفلســطينيني، وللحــراك الداعــم لفلســطني أيضــاً، 

ــة  ــن املعامل ــتوطنات م ــة املس ــتثن بضاع ــم تس ــة ل ألن االتفاقي

الجمركيــة التفضيليــة، وال ألزمــت إرسائيــل بذكــر مصــدر 

ــا  ــدارة إرسائيلي ــة امل ــل األرايض املحتل ــة داخ ــات املصنوع املنتج

منــذ ســنة 1967. كمــا وقــد أرســل رئيــس الــوزراء الفلســطيني 

ــاض يف العــام 2009 رســائل إىل حكومــات األرجنتــني  ســام في
ــة.64  ــذه االتفاقي ــن ه ــر م ــل، للتذم والربازي

 ويف العــام 2011 أنهــت الربازيــل إجــراءات اتفاقيــة تجاريــة 

مــع إرسائيــل، وعــى إثرهــا زادت مســتويات ومجــاالت التجــارة 

ــة  ــوم والزراع ــة والعل ــات الرتبي ــيما يف قطاع ــن، ال س ــني البلدي ب

ومجــال الصحــة والطــب؛ لتصبــح الربازيــل أكــرب رشيــك 
ــة.65 ــركا الاتيني ــل يف أم ــاري إلرسائي تج

مالحظات ختامية

بنــاًء عــى املشــاهدات والتحليــات املختلفــة، وال ســيما 

ــونارو  ــي بولس ــس اليمين ــاء الرئي ــن اعت ــدة م ــهور ع ــد ش بع

ــعى جــاداً  ــس سيس ــإن هــذا الرئي ــل، ف ــم يف الربازي ســدة الحك

لتطبيــق برنامجــه االنتخابــي بمــا يتعلــق بالسياســات الداخليــة 

ــن  ــر ل ــل، إال أن هــذا التغي ــة الربازي ــة لدول ــات الخارجي والعاق

ــر. ــل تقدي ــى أق ــنة األوىل ع ــاً يف الس ــاً أو راديكالي ــون جذري يك

مــن املتوقــع أن تتغــر سياســات الربازيــل الخارجيــة 

ــطيني  ــراع الفلس ــا، وبمــرسح ال ــطني وقضيته ــة بفلس املرتبط

ـــــ اإلرسائيــي لصالــح إرسائيــل، لكــن ليــس بشــكٍل انقابــي 

ــل  ــة نق ــتبقى قضي ــونارو. س ــس بولس ــل الرئي ــن قب ــور م مته

ــارضة يف  ــدس ح ــب إىل الق ــل أبي ــن ت ــة م ــفارة الربازيلي الس

ــر إىل  ــات تش ــني، إال أن التوقع ــؤولني الربازيلي ــات املس تريح

ــنة  ــع يف الس ــى أرض الواق ــاذه ع ــم اتخ ــن يت ــرار ل ــذا الق أن ه

ــرار  ــاذ الق ــم اتخ ــال ت ــونارو. ويف ح ــم بولس ــن حك األوىل م

ــكل  ــذ ش ــة تأخ ــرات ارتدادي ــه تأث ــيكون ل ــدي فس ــكٍل ج بش

لعبــة الدومينــو، إذ ســتتأثر دول أخــرى يف أمــركا الاتينيــة بهــذا 

القــرار الربازيــي الخطــر، بحيــث تقــوم بتبنــي الخطــة الربازيلية 

ــها. ــرة نفس الخط

رؤيــة  ضمــن  رسيعــاً  التحــرك  يجــب  فلســطينياً، 

اســرتاتيجية شــاملة تتكامــل فيهــا الروايــة الفلســطينية 

ــة التســوية والعاقــات  ــة واملســارات السياســية لعملي التاريخي

ــدول  ــع ال ــل م ــط الربازي ــي ترب ــة الت ــة الرتاكمي االقتصادي

العربيــة واإلســامية، بحيــث تتناغــم كل هــذه العوامــل 

والفواعــل واملتغــرات بثنــي الربازيــل عــن هــذه الخطــوة غــر 

املحســوبة سياســياً أو اقتصاديــاً.

ســتتحول الربازيــل يف عهــد الرئيــس بولســونارو مــن دولــة 

ــم  ــاندة له ــة ومس ــطينيون كحليف ــا الفلس ــع إليه ــا تطل لطامل

ــق  ــاز املطل ــة االنحي ــة يف مواجه ــم املرشوع ــارصة لحقوقه ومن

ــدى  ــى م ــة ع ــدة، وملتزم ــات املتح ــل الوالي ــن قب ــل م إلرسائي

ــراع  ــال ال ــدويل حي ــق ال ــاد والتواف ــة بالحي ــود املاضي العق

ــدس  ــة الق ــع مدين ــه وض ــا في ــي، بم ــطيني اإلرسائي الفلس

الخــاص، إىل دولــة تتبنــى مواقــف داعمــة ومؤيــدة إلرسائيــل، 

ــي  ــابقة الت ــا الس ــة ولحكومته ــا الدولي ــرة اللتزاماته ومتنك

اعرتفــت رســميًا بفلســطني كدولــة، مــا يجعلهــا يف توافــٍق تــام 

مــع توجهــات إدارة الرئيــس ترمــب التــي خرجــت عــن املوقــف 

ــا  ــة فيم ــة املتتالي ــإلدارات األمركي ــه ل ــارف علي ــمي املتع الرس

ــي. ــطيني - اإلرسائي ــراع الفلس ــص ال يخ
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الهوامش

. ال يختلــف الباحثــون يف حقــل العاقــات الدوليــة عــى أن بنيــة النظــام   1

ــوى  ــوازن الق ــة يف ت ــرات هيكلي ــة تغ ــة الراهن ــهد يف املرحل ــدويل تش ال

ــني  ــني الفاعل ــات ب ــل التفاع ــى مجم ــاً ع ــاً وكيف ــر كم ــدي تؤث التقلي

ــم عــى طبيعــة القواعــد الحاكمــة لهــذه التفاعــات.  ــني، ومــن ث الدولي

ــة  ــة املالي ــات األزم ــر تداعي ــى إث ــني ع ــؤالء الباحث ــة ه ــززت قناع وتع

العامليــة، وتصاعــد أهميــة قضايــا دوليــة عامليــة غــر تقليديــة، تتجــاوز 

آثارهــا الســلبية الحــدود السياســية للــدول؛ مثــل تغــر املنــاخ واالنتشــار 

ــا.  ــة وغره ــن الطاق ــني وأم ــق الاجئ ــاب وتدف ــوث واإلره ــووي والتل الن

انظــر: ميجيــل ديــاز وباولــو أمليــدا. الربازيــل: قطــب دويل جديــد، موقــع 

https://archive.islamonline.net/?p=432 ،إســام أون اليــن

املتتبــع لســلوك السياســة الخارجيــة الربازيليــة وخياراتهــا عــى   .2

ــد  ــوزن. ولق ــطة ال ــوة متوس ــا ق ــا بأنه ــن وصفه ــدويل يمك ــتوى ال املس

ــاًء عــى مقاييــس مختلفــة؛ اعتمــاداً عــى  ُصنفــت القــوى املتوســطة بن

ــة  ــدة الديمغرافي ــكرية أو القاع ــدرات العس ــل: الق ــا، مث ــوارد قوته م

واالقتصاديــة. ويســتعمل مصطلــح القــوى املتوســطة يف مجــال العاقــات 

ــربى،  ــوة الك ــة الق ــى صف ــر ع ــي ال تتوف ــدول الت ــف ال ــة لوص الدولي

ــان«  ــرت كيوه ــرف »روب ــدويل. ويع ــر ال ــباب التأث ــك أس ــا تمل ولكنه

القــوى املتوســطة بأنهــا دول يعــرتف قادتهــا بعجزهــم عــن التــرف 

بفعاليــة بمفردهــم، بيــد أنــه بإمكانهــم التأثــر داخــل مجموعــة صغــرة 

أو عــرب مؤسســات دوليــة. وتنتهــج الربازيــل »مقاربــة التــوازن الناعــم« 

ــدول،  ــذه ال ــلك ه ــا. وتس ــوب إفريقي ــد وجن ــا: الهن ــب رشيكيه إىل جان

بوصفهــا أعضــاء يف نــادي )IPSA(، سياســة » القــوى املتوســطة« وهــي 

تدافــع عــن مبــادئ املواطنــة العامليــة الرشــيدة والتعدديــة الديمقراطيــة. 

انظــر: الربازيــل القــوة الصاعــدة مــن أمــركا الاتينيــة، مركــز الجزيــرة 

ــر، 2010، ص113. ــات، قط للدراس

ــة،  تعــد الربازيــل مــن أبــرز القــوى الصاعــدة يف قــارة أمــركا الجنوبي  .3

ــي  ــيايس الت ــتقرار الس ــدم االس ــرتات ع ــي ف ــتطاعت تخط ــث اس حي

شــهدتها منــذ نهايــة فــرتة الحكــم العســكري يف عــام 1985. كمــا وأنهــا 

ــرت يف  ــي تفج ــة الت ــة العاملي ــة املالي ــة لألزم ــات الكارثي ــت التداعي تخط

العــام 2008؛ لتصبــح مــن أكثــر الــدول املؤهلــة للقيــام بــدوٍر فاعــل يف 

ــابق، ص114. ــع الس ــك. املرج ــم كذل ــا والعال ــدان إقليمه مي

تُعتــرب الربازيــل، اليــوم، دولــة ذات وجــود نشــط يف كل قــارة. بــل إنهــا   .4

ــي ال تســتطيع  ــي ــــ الربتغــايل األفريقــي الت طرحــت املــرشوع الربازي

ــث«  ــن »الكومنول ــوع م ــاء ن ــه، وإنش ــتفادة من ــا االس ــال بمفرده الربتغ

ــل  ــن أج ــية م ــات الدبلوماس ــل الخدم ــك أفض ــاندها يف ذل ــي يس الربازي

تخطيــط وتنفيــذ مصالحهــا.  انظــر: ميغيــل بوريلــي. العاقــات الدوليــة 

ــوك، د.ن. 2002، ص372. ــر هيك ــر روج ــة، تحري ــركا الاتيني ألم

ــا  ــداف؛ يف مقدمته ــا أه ــل له ــا الربازي ــي تبذله ــة الت ــود الدولي إن الجه  .5

تعديــل بنيــة النظــام الــدويل وطريقــة أداء ومنهــج واتفاقيــات منظمــة 

التجــارة الدوليــة وتعديــل محــاور معاهــدة الحــد مــن انتشــار األســلحة 

النوويــة، وإن املرتكــزات األساســية للسياســة الخارجيــة الربازيليــة عــى 

املســتوى الــدويل تقــوم عــى االلتــزام بمبــادئ األمــم املتحــدة الســاعية 

ــوف  ــدويل والوق ــن ال ــظ األم ــاركة يف حف ــي واملش ــام العامل ــم الس إىل دع

ــا أن  ــامل، كم ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــلح وانتش ــباق التس ــه س بوج

ــا  ــت منه ــي جعل ــفافية الت ــاز بالش ــة تمت ــة الربازيلي ــة الخارجي السياس

ــد  ــر: عب ــة . انظ ــاحة الدولي ــى الس ــة ذات وزن ع ــة حقيقي ــوة إقليمي ق

ــدور  ــي وال ــع اإلقليم ــة التطل ــوة الناهض ــل الق ــن، الربازي ــم املحس الكري

ــدن، 2011/6/11، ــوار املتم ــدويل، الح ال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262764&r=0

نجحــت الربازيــل يف جمــع قــادة دول أمــركا الجنوبيــة يف شــيي للتباحث   .6

ــس يف  ــدور رئي ــت ب ــا قام ــا، كم ــيايس يف بوليفي ــتقطاب الس ــول االس ح

ــة  ــس لبعث ــا كرئي ــم اختياره ــا ت ــي بعدم ــتقرار يف هاييت ــتعادة االس اس

األمــم املتحــدة لحفــظ االســتقرار واألمــن يف هاييتــي، واســتطاعت أيضــا 

ــادرة  ــلفادور ملب ــم الس ــول ض ــا قب ــة بقراره ــا يف املنطق ــز نفوذه تعزي

اإليثانــول العامليــة. انظــر: دانييــل فليمس.الخيــارات اإلقليميــة والدوليــة 

ــن  ــدة م ــوة الصاع ــل: الق ــة، يف: الربازي ــة الربازيلي ــية الخارجي للسياس

ــات، 2010(، ص 88. ــرة للدراس ــز الجزي ــة، )مرك ــركا الاتيني أم

ــودة  ــذ ع ــي من ــا اإلقليم ــا يف محيطه ــز نفوذه ــل إىل تعزي ــعت الربازي س  .7

الحكــم املدنــي، مــع تركيزهــا عــى التعبــر عــن قضايــا أمــركا الجنوبية 

ومصالــح الــدول الناميــة يف مختلــف املؤسســات الدولية؛ لتصبــح، وبحق، 

ــف  ــرس وص ــذا يف ــل ه ــة. ولع ــركا الجنوبي ــم أم ــميًّا باس ــا رس متحدثً

ــل، يف  ــس« الربازي ــزا راي ــابقة »كوندلي ــة الس ــة األمركي ــرة الخارجي وزي

ــم  ــف ل ــو وص ــي«، وه ــك عامل ــة ورشي ــوة إقليمي ــا »ق ــام 2007، بأنه ع

تُوصــف بــه الربازيــل عــى مــدار تاريخهــا الحديــث. انظــر: ميجيــل دياز 

ــد، مرجــع ســابق. ــدا. الربازيــل… قطــب دويل جدي ــو أملي وباول

ــة  ــية الخارجي ــة للسياس ــة والدولي ــارات اإلقليمي ــل فليمس .الخي . دانيي  8

الربازيليــة، ص88. 

صدفــة محمــد محمــود، خريطــة العاقــات الدوليــة واإلقليميــة الجديــدة   .9

ــة، 2019/1/26، ــع املجل ــل، موق للربازي

https://cutt.ly/NwMMv0R

ــى  ــراً ع ــف أواًل وأخ ــة يتوق ــة الربازيلي ــة الخارجي ــاح السياس 10. إن نج

ــق  ــتطاعته التواف ــن يف اس ــه تكم ــي. قوت ــس الربازي ــخصية الرئي ش

مــع َمــن ال يمكــن االتفــاق معــه. فمنــذ أيامــه األوىل يف ســدة الرئاســة، 

ــه  ــن تعاطف ــم أعل ــي، ث ــام الكوب ــوى يف النظ ــل األق ــوال الرج ــتقبل ل اس

الحميــم مــع جــورج بــوش االبــن الــذي كان يــرتأس الواليــات املتحــدة 

ــلطة،  ــرم الس ــة ه ــى قم ــنوات ع ــان س ــال ثم ــك، فخ ــة. كذل األمركي

أمــى لــوال أكثــر مــن عــاٍم كامــل يف زيــاراٍت رســمية، مصحوبــاً يف كل 

ــة  ــات االقتصادي ــاً االتفاق ــل، مضاعف ــاب العم ــن أرب ــة م ــرة بمجموع م

ــاحة  ــى الس ــل ع ــود الربازي ــرض وج ــداً لف ــع، وجاه ــم أجم يف العال

السياســية الدوليــة، دون إهمــال أي قــارة.  انظــر: فرانــس 24، لــوال دا 

ــل،2010/09/30، ــة للربازي ــة الخارجي ــيلفا والسياس س

https://cutt.ly/qwMMWxC

11. مجموعــة »العرشيــن« التــي أصبــح مجمــوع أعضائهــا ثاثــا وعرشيــن 

دولــة عــام 2009 تحــاول اليــوم فــرض مطالبهــا، وتطلــب تعويضــات 

عــن فتــح أســواقها للبلــدان الغنيــة. هــذا الحلــف الجنوبــي ـ الجنوبــي 

ــط  ــاد خط ــا باعتم ــمح له ــئة، تس ــدان الناش ــدة للبل ــاً جدي ــح آفاق يفت

ــدان  ــع بل ــوة م ــع ق ــن موق ــدة وم ــس جدي ــى أس ــة ع ــاوض تجاري تف

ــمال. الش

ــات  ــز عاق ــة يف تعزي ــة الليربالي ــيلفا االقتصادي ــات س ــاهمت سياس 12. س

الربازيــل مــع حكومــات يمــني الوســط يف اإلقليــم وخاصــة يف كولومبيــا. 

انظــر: املرجــع الســابق.

13. تميــزت السياســة الخارجيــة الربازيليــة خــال تلــك الفــرتة بقــدٍر كبــر 

ــة،  ــركا الاتيني ــة يف أم ــرب دول ــا أك ــوازن، وبصفته ــة والت ــن االنتقائي م

حرصــت الربازيــل عــى ترســيخ اســتقالها الذاتــي بعيــًدا عــن الهيمنــة 

ــرشاكات  ــن ال ــة م ــبكة متنوع ــة ش ــال إقام ــن خ ــك م ــة، وذل األمركي

ــز  ــاص بتعزي ــكٍل خ ــام بش ــع االهتم ــة م ــات الدولي ــة والتحالف اإلقليمي

التعــاون مــع بلــدان الجنــوب. انظــر: صدفــة محمــد محمــود، خريطــة 

العاقــات الدوليــة واإلقليميــة الجديــدة للربازيــل، موقــع املجلــة، مرجــع 

ســابق.

ــرف.  ــني املتط ــود اليم ــل يف صع ــيًا تمثّ ــواًل سياس ــل تح ــهد الربازي 14. تش

ــبب  ــدودة بس ــاح مح ــرص النج ــأن ف ــة ب ــات األولي ــي اإلرهاص وتوح

ــاد  ــا الفس ــل وقضاي ــا الربازي ــط فيه ــي تتخب ــة الت ــاكل االقتصادي املش

ــة  ــن محاول ــم م ــى الرغ ــة، ع ــات الخارجي ــن، والتحدي ــدام األم وانع

بولســونارو بــّث األمــل يف مخيــال الشــعب الربازيــي مــن خــال حزمــة 
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ــراٍت  ــك توت ــن دون ش ــتخلق م ــاته س ــعاراته وسياس ــود؛ فش ــن الوع م

ــر يف  ــط أكث ــل إىل التخب ــد الربازي ــد تعي ــرة ق ــًة كث ــًة وخارجي داخلي

ــى  ــات ع ــرة االحتجاج ــاع وت ــك ارتف ــى ذل ــل ع ــة، والدلي ــة األزم دوام

ــم  ــار. انظر: قاس ــار اليس ــاط أنص ــا يف أوس ــونارو خصوًص ــوز بولس ف

ــاردة  ــرب الب ــاء الح ــد انته ــل بع ــة للربازي ــة الخارجي ــعدي. السياس الس

ــدويل )2002 – 2010(، 2008/2/21،  ــام ال ــى النظ ــا ع وأثره

https://cutt.ly/DwMMS4V

15. بشــأن العاقــة مــع واشــنطن، فاملتوقــع تقــارب أكــرب معهــا، حيــث أن 

اإلعجــاب لبولســونارو للسياســات التــي ينفذهــا ترمــب، يمكــن أن يــؤدي 

إىل اســرتاتيجية لزيــادة التقــارب بــني البلديــن، معــززة بتقاســم األفــكار، 

ــا  ــدة وفنزوي ــم املتح ــرة، واألم ــن الهج ــاده كل م ــا يف انتق خصوص

والصــني، والقــرب مــن السياســة اإلرسائيليــة. 

16. يتضــح مــن خــال تحليــل تريحــات الرئيــس بولســونارو أن خريطــة 

العاقــات الدوليــة للربازيــل ستشــهد تغــرات وتجاذبــات مهمــة وعميقة؛ 

إذ ســيكون هنــاك تقــدم وتحســن عــى صعيــد العاقــات ببعــض القــوى 

الدوليــة، وانحســار وتوتــر يف العاقــات مــع بعــض القــوى األخــرى.

. أيمــن يوســف، معانــي صعــود اليمــني املحافــظ يف الربازيــل يف انتخابات   17

2018 داخليــاً وخارجيــاً وفلســطينياً، شــؤون فلســطينية، العــددان: 275 

و276، )2019(، ص 179.

18. يف منتصــف عقــد الســبعينيات أقامــت اإلدارات املحافظــة و/أو الســلطوية 

يف دول أمــركا الاتينيــة، باســتثناء الربازيــل، عاقــات وطيــدة بإرسائيــل 

ــث  ــة، حي ــة اإلنمائي ــكرية و/أو املعون ــاعدات العس ــال املس ــن خ م

زودت إرسائيــل الديكتاتوريــات العســكريَة بالســاح والنقــل العســكري 

ــى  ــرد، وحت ــة التم ــى مكافح ــب ع ــتخباراتية والتدري ــدات االس واملع

ــركا  ــليم. أم ــيد س ــد الس ــر: محم ــة. انظ ــات العام ــورة يف العاق املش

الاتينيــة وسياســة األبارتايــد والنــزاع العربــي ـــــ اإلرسائيــي، يف كتاب: 

ــوك، د. ن.  ــر هيك ــر: روج ــة، تحري ــركا الاتيني ــة ألم ــات الدولي العاق

ص380.  ،2002

ــة  ــة إزاء القضي ــرة الربازيلي ــم النظ ــي تحك ــادئ الت ــن املب ــاً م 19. انطاق

الفلســطينية، فقــد وقفــت الربازيــل يف أغلــب األحيــان عــى الحيــاد طــوال 

مســرة هــذا الــراع؛ ولــم تشــذ عــن هــذه القاعــدة ســوى مــرة واحــدة 

مالــت فيهــا لصالــح العــرب »بدرجــٍة أكثــر ممــا اعتادتــه مــن قبــل«؛ 

ــد  ــت يف أش ــا كان ــايض؛ حينم ــرن امل ــبعينيات الق ــل س ــك أوائ وكان ذل

الحاجــة إىل اســرتضاء العــرب مــن أجــل اســتمرار تدفــق النفــط العربــي 

إليهــا. انظــر: 
UN Resolution 3379 ”Elimination of all forms of racial 
discrimination“ adopted by the General Assembly, UNBISNET. bit.
ly/2sj34Mj

20. إن مــا يحــدث مــن تراجــع الدعــم لفلســطني عامليــاً، يعــزى إىل ضعــف 

الخطــاب الفلســطيني يف التعامــل مــع شــعوب العالــم وأنظمتهــا. وال بــد 

أن تلعــب الجامعــة العربيــة دوراً أكــرب يف حشــد الدعــم العاملــي، والتوجــه 

ــيد  ــا يف التحش ــف دوله ــتثمار مواق ــادة اس ــة إلع ــركا الاتيني ــو أم نح

لصالــح القضيــة املركزيــة. 

ــر  ــر كب ــرتاكي تأث ــار االش ــم اليس ــت حك ــل تح ــات الربازي 21. كان لسياس

عــى دول أمــركا الاتينيــة، لاعــرتاف بفلســطني كدولــة تحــت االحتــال 

لهــا الحــق يف تقريــر املصــر واالســتقال والتحــرر الســيايس، إذ تبعهــا 

مبــارشة اعــرتاف كل مــن األرجنتــني وبوليفيــا واإلكــوادور يف الشــهر ذاته، 

ثــم اعرتفــت معظــم دول أمــركا الجنوبيــة يف األشــهر الثاثــة األوىل مــن 

ــركا  ــرتاف يف أم ــة االع ــت موج ــطني. وبلغ ــة فلس ــام 2011 بدول الع

الاتينيــة أوجهــا حتــى العــام 2013، إذ إنــه باســتثناء املكســيك وبنمــا، 

باتــت دول أمــركا الاتينيــة قاطبــة تعــرتف رســميًا بفلســطني كدولــة. 

انظــر: أيمــن يوســف، معانــي صعــود اليمــني ...، ص184.
ــفرها يف  ــحب س ــل بس ــت الربازي ــزة 2014، قام ــى غ ــرب ع ــاء الح 22. أثن

ــة،  ــة اإلرسائيلي ــى العملي ــاً ع ــك احتجاج ــوز وذل ــب يف 24 تم ــل أبي ت

وقبلهــا أصــدرت الخارجيــة الربازيليــة بيانــاً ورد فيــه »دولــة الربازيــل 

ــي  ــا الجيــش اإلرسائي ــي يقــوم به ــج وبشــدة عــى املمارســات الت تحت

واســتخدامه القــوة املفرطــة ضــد الفلســطينيني«. ويف 28 تمــوز وصفــت 

ــت  ــا مجــزرة، وقال ــة بأنه ــة اإلرسائيلي ــا روســيف العملي الرئيســة ديلم

ــد  ــن أعتق ــادة ولك ــه إب ــد أن ــر. ال أعتق ــر خط ــزة أم ــري يف غ ــا يج »م

ــم  ــدث باس ــق املتح ــئ«. وعل ــر متكاف ــراء غ ــو إج ــزرة. ه ــه مج أن

الخارجيــة اإلرسائيليــة عــى مســألة ســحب الســفر بالقــول إن ســحب 

الســفر »هــو تجســيد مؤســف للســبب الــذي يجعــل الربازيــل، العمــاق 

االقتصــادي والثقــايف، تبقــى قزمــاً دبلوماســياً”. انظــر: نجــاح ســليمان. 

العاقــات اإلرسائيليــة الربازيليــة. بــني رصاع الرؤســاء والشــعوب، موقــع 

ــن، 2019/4/18، امليادي

https://cutt.ly/hw1DZVP

ــة  ــركا الاتيني ــارية يف أم ــات اليس ــه الحكوم ــت في ــذي كان ــت ال 23. يف الوق

ــم  ــا ل ــطينية، فإنه ــوق الفلس ــة الحق ــب يف مصلح ــات تص ــوم بلفت تق

ــت  ــال، تفاوض ــبيل املث ــى س ــة. وع ــة اإلرسائيلي ــح املادي ــدد املصال ته

ــة يف  ــة إقليمي ــة »مركوســور« )كتل ــل والســوق املشــرتكة الجنوبي إرسائي

ــة تضــم األرجنتــني والربازيــل وأوروغــواي وباراغــواي(  أمــركا الجنوبي

ــاٌع  ــذ ارتف ــرأ منذئ ــان 2010. وط ــرة يف نيس ــارٍة ح ــاَق تج ــا اتف وأبرمت

ــون  ــن 807 ملي ــوق، م ــذه الس ــة إىل ه ــادرات اإلرسائيلي ــى الص ــر ع كب

ــرب  ــل أك ــارت الربازي ــون دوالر يف 2012. وص دوالر يف 2009 إىل 1.3 بلي

ــتأثر  ــث تس ــة، حي ــركا الاتيني ــة يف أم ــادرات اإلرسائيلي ــتورد للص مس

بثلــث تلــك الصــادرات. انظــر: سيســيليا باييــزا. تحــول أمــركا الاتينيــة 

ــطينية،  ــات الفلس ــبكة السياس ــطني، ش ــى فلس ــاره ع ــني: آث إىل اليم

،2017/2/10

https://2u.pw/8WEvs

ــاب:  ــة، يف كت ــركا الاتيني ــياق أم ــطني يف س ــزا  .فلس ــيليا بايي 24. سيس

ــطينية، 2018(،  ــات الفلس ــة الدراس ــه: مؤسس ــا، )رام الل ــطني دولي فلس

ص133 ــــ 152.

25. لــدى الربازيــل ســفارة يف تــل أبيــب وقنصليــة رشفيــة يف حيفــا، 

ــاو  ــة يف س ــة عام ــا وقنصلي ــفارة يف برازيلي ــل س ــدى إرسائي ــك ل كذل

باولــو، وتحافــظ الدولتــان عــى عاقــات وثيقــة يف املجــاالت السياســية 

والعســكرية، ولديهمــا درجــة مــن التعــاون يف مجــال التســلح، الربازيــل 

دولــة كاملــة العضويــة يف تجمــع حلفــاء إرسائيــل، وهــو منظمــة دعايــة 

ــول  ــات ح ــات يف حكوم ــواب الربملان ــرب ن ــل ع ــة إلرسائي ــية داعم سياس

العالــم. انظــر: نجــاح ســليمان. العاقــات اإلرسائيليــة الربازيليــة، مرجــع 

ســابق.

ــادرة مــن جانــب حكومــة ســليفا ـــــ التــي تجمــع يف  26. كانــت أهــم مب

ــني دول  ــارب ب ــم التق ــل تدعي ــن أج ــود م ــذل الجه ــني ب ــا ب توجهاته

أمــركا الاتينيــة، والرغبــة يف إقامــة عاقــات أوثــق مــع العالــم العربــي 

ــــ هــي إنشــاء »قمــة أمــركا الاتينيــة ـــــ الــدول العربيــة« املعروفــة 

اختصــاراً )ASPA(، وقــد تعهــدت حكومــة ســليفا هــذا التعــاون 

بالرعايــة. انظــر: ســالم نــارص. العاقــات الربازيليــة العربيــة… الواقــع 

واملأمــول، يف: الربازيــل: القــوة الصاعــدة مــن أمــركا الاتينيــة، )مركــز 

ــات، 2010(، ص125. ــرة للدراس الجزي

ــا  ــوأت فيه ــدة تب ــة جدي ــيلفا مرحل ــة س ــع رئاس ــل م ــت الربازي . دخل  27

ــك بشــكل  ــة. ويعــود ذل ــات الدولي ــد العاق ــة عــى صعي ــة مرموق مكان

أســايس إىل التغيــرات العميقــة التــي شــهدتها البــاد مــن قبيــل ترســيخ 

املســار الديمقراطــي، واألداء االقتصــادي املتميــز، إىل جانــب دعــم 

ــة  ــة خارجي ــا لسياس ــك انتهاجه ــب ذل ــد واك ــة. وق ــة االجتماعي العدال

ــت الدبلوماســية  ــة. ففــي الســنوات الثمانــي األخــرة عمل ــة وجريئ فاعل

ــط،  ــرشق األوس ــدان ال ــع بل ــا م ــات باده ــق عاق ــى توثي ــة ع الربازيلي

ــاون  ــم التع ــة، لدع ــتوى املنطق ــى مس ــة وع ــوارات ثنائي ــت يف ح ودخل

االقتصــادي والثقــايف. وقــد ســاعدت االتصــاالت املكثفــة مــع دول املنطقة 
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يف إقامــة رشاكات قائمــة عــى التفاهــم والثقــة واالحــرتام املتبــادل. انظــر: 

ــة عــن دعــم فلســطني؟،  سيســيليا بايــزا. ملــاذا توقفــت أمــركا الاتيني

https://cutt.ly/swM1fng  ،2018 /6/11 ،مجلــة ميــم

. وعــى الرغــم مــن أن القضايــا الدوليــة ليســت عنــًرا أساســيًا يف التحــول،   28

ــطينية  ــات الربازيلية-الفلس ــهدته العاق ــذي ش ــي« ال ــد الذهب ــإن »العق ف

بــات رمــًزا ِلمــا يرفضــه اليمــني باعتبــاره سياســة خارجيــة »أيديولوجيــة«. 

ويبــدو أن عــودة األحــزاب اليمينيــة إىل الحكــم يف الربازيــل أوصــدت البــاب 

ــني  ــارة ب ــات املخت ــي. فالص ــطيني ـــــ الربازي ــارب الفلس ــه التق يف وج

اليمــني وإرسائيــل مهمــة، ذلــك بــأن مركبهــا الصهيونــي اإلنجيــي. انظــر: 

ــة، ص 147. ــزا  .فلســطني يف ســياق أمــركا الاتيني سيســيليا بايي

. عــى الرغــم مــن ذلــك؛ إال أن منظمــة اليونســكو تبنــت يف 13 ترشيــن   29

األول، قــراراً مماثــاً تنتقــد فيــه أفعــال إرسائيــل العدائيــة بشــدة داخــل 

ــد  ــد اعتم ــة. وق ــة املحتل ــدس الرشقي ــه يف الق ــى وحول ــجد األق املس

ــن  ــة ع ــاع 26 حكوم ــده، وبامتن ــه، و6 ض ــاً مع ــرار بـــ 24 صوت الق

ــرار، إال إن  ــع الق ــا م ــر تصويته ــم تغ ــل ل ــع أن الربازي ــت. وم التصوي

ممثلهــا أشــار خــال جلســة املجلــس إىل أن مــن املرجــح أال تؤيــد بلــده 

قــرارات كهــذه يف املســتقبل. انظــر: سيســيليا باييــزا  .فلســطني يف ســياق 

ــة، ص138. ــركا الاتيني أم

ــم الســابق  ــني خوســيه ســرا، الحاك ــى تعي ــل مــن شــهر ع ــد أق . فبع  30

لســاو باولــو املشــهود له بعاقــات طويلــة األمد مــع املنظمــات 

الربازيليــة اليهوديــة املؤيــدة إلرسائيــل واملســؤولني اإلرسائيليــني، وزيــًرا 

ــر يف  ــتعيد النظ ــن أن الباد س ــار 2016، أعل ــل يف أي ــة الربازي لخارجي

ــأن  ــكو بش ــرار اليونس ــح ق ــًرا لصال ــه مؤخ ــت ب ــذي أدل ــت ال التصوي

ــر  ــداءات والتداب ــف »االعت ــى وق ــل ع ــث إرسائي ــذي يح ــدس، وال الق

ــم  ــلمني إىل أماكنه ــول املس ــادة ووص ــة العب ــد حري ــة ض ــر القانوني غ

ــابق، ص 138. ــع الس ــر: املرج ــة«. انظ املقدس

ــم  ــل األم ــل داخ ــت الربازي ــاط تصوي ــر أنم ــونارو بتغي ــد بولس .  وع  31

املتحــدة، ويف املنظمــات الدوليــة األخــرى، حيــث اعتــرب أن النمــط 

الربازيــي معــاٍد إلرسائيــل. انظــر: أيمــن يوســف، معانــي صعــود اليمــني 

ص183.  ،  ...

32. قــام بولســونارو، خــال زيارتــه إلرسائيــل، بزيــارة حائــط املبكــى؛ مــا 

شــكل يف األعــراف الدوليــة تجاهــاً لصفــة القــدس كمدينــة محتلــة، كمــا 

ــة  ــلطة الوطني ــطيني أو الس ــس الفلس ــال بالرئي ــاول االتص ــم يح ــه ل أن

كمــا يفعــل كافــة قــادة العالــم يف حــال زيارتهــم إلرسائيــل، كذلــك لــم 

يتضمــن الربنامــج أي زيــارات لألماكــن املقدســة املســيحية واإلســامية، 

ممــا يشــكل اعرتافــاً بتهويــد القــدس.

ــام  ــة الع ــل يف نهاي ــاً للربازي ــه رئيس ــبقت انتخاب ــات س ــذه التريح 33. ه

املــايض، إذ كان يســتخدم هــذه التريحــات ذات الطابــع الدينــي لكســب 

ــك« أو«  ــوا »كاثولي ــواء كان ــل، س ــني يف الربازي ــيحيني املتدين ــد املس تأيي

ــارض  ــاري املع ــار اليس ــد التي ــة ض ــه االنتخابي ــتانت« يف معركت بروتس

ــابق، ص185. ــع الس ــر: املرج ــة. انظ ــته الخارجي لسياس

34. كان عــدد املؤيديــن مــن أمــركا الاتينيــة 13 صوتــاً ومعارضــة صــوت 

ــركا  ــد أم ــس لتأيي ــبب الرئي ــوات. وكان الس ــتة أص ــاع س ــد، وامتن واح

ــنتها  ــي ش ــة الت ــة املنظم ــة الصهيوني ــو الحمل ــل ه ــة إلرسائي الاتيني

املنظمــات الصهيونيــة يف أمــركا الاتينيــة خــال الســنوات الثــاث التــي 

ســبقت التقســيم. انظــر: داود تلحمــي. أمــركا الاتينيــة والكاريبــي ... 

انقــاب كبــر يف مواقــف دول القــارة بــني األربعينيــات املاضيــة ومطالــع 

ــياقات  ــة… الس ــل الدولي ــات إرسائي ــاب: عاق ــد، يف كت ــرن الجدي الق

الفلســطيني  املركــز  اللــه:  واألدوات، االخرتاقــات واإلخفاقــات، )رام 

ــدار، 2014(، ص 81 ـــــ 124. ــة« م ــات اإلرسائيلي للدراس

35. املرجع نفسه، ص87.

36. محمد السيد سليم. أمركا الاتينية وسياسة ...، ص 383.

37. محمد السيد سليم. أمركا الاتينية وسياسة...، ص384.

38. محمد السيد سليم. أمركا الاتينية وسياسة...، ص386.

39. املرجع ذاته، ص 387.

ــن  ــاد ع ــار: االبتع ــة واليس ــركا الاتيني ــود، أم ــب محم ــل مصع 40. جمي

الجــار األمركــي اقــرتاب مــن فلســطني، مجلــة الدراســات الفلســطينية، 

العــدد 79، )2009(، ص65.

ــي  ــبكة »أس ب ــع ش ــا م ــة أجراه ــة تلفزيوني ــونارو يف مقابل 41. رصح بولس

ــه  ــه مهام ــذ تولي ــي األوىل من ــخ 2019/1/4، ه ــة، بتاري ــي« الربازيلي ت

ــاده يف  ــفارة ب ــل س ــى نق ــه ع ــام 2019، عزم ــع الع ــية، مطل الرئاس

ــة  ــه لصحيف ــبقها تريح ــدس، وس ــب إىل الق ــل أبي ــن ت ــل م إرسائي

ــوزه  ــى ف ــام ع ــد أي ــخ 2018/11/1، بع ــوم«، بتاري ــل الي »إرسائي

بالجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات عــى مرشــح حــزب العمــال فرنانــدو 

حــّداد، إضافــة إىل تهديــده خــال حملتــه االنتخابيــة، بإغــاق الســفارة 

ــات  ــه عــواد. العاق ــد الل ــا. انظــر: عب ــة برازيلي الفلســطينية يف العاصم

الفلســطينية الربازيليــة يف عهــد الرئيــس بولســونارو. ) رام اللــه: املركــز 

ـــ مســارات،  الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات االســرتاتيجيةـ 

ص278.  ،)2019

ــدة« ال  ــة واملوح ــل األبدي ــة إرسائي ــدس »عاصم ــرتاف بالق ــألة االع 42. مس

تُشــكل أمــراً جديــداً بالنســبة إىل أمــركا الاتينيــة…. ففــي ســنة 1982، 

ويف اختــاف تــام مــع املجتمــع الــدويل، قــررت كوســتاريكا والســلفادور 

ــني  ــا الدولت ــذي جعلهم ــر ال ــدس، األم ــا يف الق ــات له ــيس بعث تأس

ــن يف آب  ــة. لك ــر الدولي ــا املعاي ــم تحرتم ــني ل ــم اللت ــني يف العال الوحيدت

ــطينية ـــــ  ــات الفلس ــة يف العاق ــة اإليجابي ــن النزع ــزٍء م 2006، وكج

ــدس  ــن الق ــفارتها م ــل س ــتاريكا نق ــررت كوس ــة، ق ــة الاتيني األمركي

ــن  ــم م ــى الرغ ــا ع ــى قراره ــتاريكا ع ــت كوس ــب. وظل ــل أبي إىل ت

ــة، ثــم تبعتهــا الســلفادور يف الشــهر ذاتــه. أمــا  الضغوطــات اإلرسائيلي

ــك النزعــة. انظــر: املرجــع  ــة تل ــل نهاي ارتجــاع غواتيمــاال األخــر فيمث

ــابق، ص278. الس

ــوة  ــد والدع ــض والتندي ــى الرف ــطيني ع ــمي الفلس ــرد الرس ــر ال اقت  .43

للتدخــل، يف حــني كان رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو مــن 

ــه، يف أول  ــم تنصيب ــارك يف مراس ــونارو، وش ــوز بولس ــني بف أول املهنئ

ــل. ــي إىل الربازي ــس وزراء إرسائي ــا رئي ــوم به ــا يق ــن نوعه ــارة م زي

ــة  ــدس »عاصم ــن الق ــون يُعل ــنة 1980 لقان ــل يف س ــي إرسائي 44. أدى تبن

ــرار  ــدويل لق ــن ال ــس األم ــدار مجل ــدة« إىل إص ــة واملوح ــل األبدي إرسائي

دعــا مــن خالــه الــدول إىل نقــل ســفاراتها إىل تــل أبيــب. وقــد امتثلــت 

تســع دول يف أمــركا الاتينيــة لهــذه القــرار عــى الفــور وهــي؛ بوليفيــا، 

ــا،  ــلفادور، وبنم ــوادور، والس ــتاريكا، وإك ــا، وكوس ــيي، وكولومبي وتش

ــكان  ــة الدوميني ــت جمهوري ــل، أجل ــا. يف املقاب ــواي، وفنزوي وأوروغ

وغواتيمــاال ذلــك إىل غايــة ســنة 1982، لكنهمــا نفذتــا القــرار يف نهايــة 

ــن  ــة ع ــركا الاتيني ــت أم ــاذا توقف ــزا. مل ــيليا باي ــر: سيس ــاف. انظ املط

ــابق. ــع س ــطني؟، مرج ــم فلس دع

.  . تشبّه املرشــح الربازيــي اليمينــي املتطــرف جايــر بولســونارو بدونالــد   45

ــرتكة؛  ــم مش ــا قواس ــع بينهم ــبات؛ إذ تجم ــن املناس ــد م ــب يف العدي ترام

ــة  ــية املحفوف ــرة السياس ــدل، واملس ــرة للج ــات املث ــك التريح ــن ذل م

باألســئلة والشــكوك. كمــا أن بولســونارو ذو شــخصية مرحــة وكاريزمــا 

تــا لــه مهمــة اســتقطابها. لكنــه  مكَّنتــاه مــن التأثــر يف الجماهــر، ويرسَّ

غــر قــادر عــى تقديــم حلــول وأجوبــة للمشــاكل االقتصاديــة واالجتماعية 

التــي أصبحــت ترهــن حــارض الربازيليــني ومســتقبلهم، يف خضــم تزايــد 

معــدالت التضخــم والبطالــة والجريمــة، وتغــّول الفســاد. انظــر: 

Jaylan Boyle, Lula Visits Israel, Backs Palestine, the Rio Times, 

232010/3/. bit.ly/2FqkEFI

 46

47.  تعهــد بولســونارو خــال حملتــه الرئاســية بنقــل الســفارة الربازيليــة 

إىل القــدس، ولكنــه تراجــع نســبياً عــن هــذا املوقــف خــال زيارتــه إىل 
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إرسائيــل، واكتفــى بفتــح »مكتــب تجــاري« يف املدينــة املقدســة. وأرجــع 

البعــض هــذا الرتاجــع ألســباب تكمــن يف أن ناخبــي الرئيــس الربازيــي 

ينقســمون بــني املســيحيني املتشــددين الذيــن يؤيــدون إرسائيــل ولوبــي 

ــفارة  ــل الس ــؤدي نق ــن أن ي ــى م ــذي يخ ــوي، وال ــوم الق ــارة اللح تج

ــة  ــوم الربازيلي ــة للح ــة عربي ــة مقاطع ــدس إىل حمل ــة إىل الق الربازيلي

الحــال، والتــي تشــكل جــزء رئيســاً مــن عائــدات هــذا اللوبــي. انظــر: 

نجــاح ســليمان، مرجــع ســابق. وكذلــك، انظــر:

Arab League tells Brazil’s Bolsonaro Israel embassy move could 

harm ties, Reuters, 112018/12/. reut.rs/2B73JVe

48. إن مــا يحــدث مــن تراجــع الدعــم لفلســطني عامليــاً، يعــزى إىل ضعــف 

الخطــاب الفلســطيني يف التعامــل مــع شــعوب العالــم وأنظمتهــا. وال بــد 

أن تلعــب الجامعــة العربيــة دوراً أكــرب يف حشــد الدعــم العاملــي، والتوجــه 

ــيد  ــا يف التحش ــف دوله ــتثمار مواق ــادة اس ــة إلع ــركا الاتيني ــو أم نح

لصالــح القضيــة املركزيــة. 

49. انظــر: كلمــة الرئيــس محمــود عبــاس خــال ترأســه اجتمــاع القيــادة 

الفلســطينية، الصفحــة الرســمية للرئيــس محمــود عبــاس عى فيســبوك، 

bit.ly/2H1Arx9 ،2018/12/22

50. منظمــة التحريــر الفلســطينية تحتــج عــى قــرار نقــل ســفارة الربازيــل 

إىل القــدس، شــبكة ســكاي نيــوز العربيــة، ترشيــن الثانــي 2018.

ــة يف  51. يحظــى بولســونارو بدعــٍم مــن الكنائــس والشــخصيات اإليفانجيليّ

الربازيــل، التــي أصبــح تأثرهــا يتنامــى بشــكل ملحــوظ بــني أوســاط 

املجتمــع الربازيــي امُلتديــن ذي األغلبيــة الكاثوليكيــة. ففــي العــام 1980، 

شــكل اإليفانجيليــون 6.6% مــن الربازيليــني، وتزايــد عددهــم يف الســنوات 

األخــرة ليصبحــوا مــا يقــارب 27% مــن إجمــايل عــدد الســكان يف العــام 

ــهم  ــًرا بكنائس ــر تأث ــة أكث ــة اإليفانجيليّ ــاع الكنيس ــرب أتب 2017. ويعت

ــاع  ــن أتب ــم م ــة بنظرائه ــة مقارن ــية واالجتماعي ــم السياس يف توجهاته

الكنيســة الكاثوليكيــة. وقــد وصــل بعــض أفرادهــا إىل صفــوف النخــب 

االقتصاديــة والسياســية والربملانيــة يف الربازيــل. انظــر: 

Peter David Arnould Wood, Brazilian evangelicals, swinging hard 

to the right, could put a Trump-like populist in the presidency, The 

Conversation, 62018/8/. bit.ly/2Qz1jEc.

ــة  ــه االنتخابي ــعار حملت ــونارو بش ــى بولس ــر ع ــذا التأث ــس ه 52   . ينعك

ــدة  ــه املؤي ــع«، وبمواقف ــوق الجمي ــه ف ــل كل يشء، والل ــل قب »الربازي

إلرسائيــل. ولــم يتخــلَّ عــن انتمائــه الكاثوليكــي، إال أنــه يمارس طقوســه 

الدينيــة يف كنيســة إيفانجيليـّـة مــع عائلتــه. وزار إرسائيــل يف أيــار 2016، 

وتعّمــد يف نهــر األردن يف رحلــة حــج نســقتها الكنيســة الرســولية، أضفــت 

ــني. انظــر:  الصبغــة الرســمية عــى عاقتــه مــع اإليفانجيليّ

Anthony Faiola and Marina Lopes, ’Just like Trump’: Bolsonaro 

leads Brazil’s presidential race with right-wing populist pitch, The 

Washington Post, 42018/10/. wapo.st/2REXwKn

53. يلعــب التجمــع اإلنجيــي، ثالــث أقــوى كتلــة يف مجلــس النــواب الربازيــي، 

دوًرا متناميـًـا يف تعزيــز العاقــات بــني السياســيني اليمينيــني وإرسائيــل. 

ويبلــغ عــدد اإلنجيليــني يف الربازيــل قرابــة 50 مليــون، ويشــكلون ثانــي 

أكــرب تجمــع يف العالــم بعــد الواليــات املتحــدة، ويُعتــربون لقمــًة ســائغة 

ــياق  ــطني يف س ــزا  .فلس ــيليا بايي ــر: سيس ــيحية. انظ ــة املس للصهيوني

أمــركا الاتينيــة، مرجــع ســابق، ص139.

54. يشــكل اإلنجيليــون اآلخــذون يف التكاثــر ثمــرة ســهلة االلتقــاط بالنســبة 

إىل الصهيونيــة املســيحية. فعمــدة ريــو دي جانــرو، مارســيلو كريفيــا، 

ــه  ــر، أن ــت للنظ ــه«. والاف ــوت الل ــة مللك ــة العاملي ــقف » الكنيس ــو أس ه

بعــد مــرور فــرتة قصــرة عــى انتخابــه، كانــت إرسائيــل هــي رحلتــه 

األوىل خــارج الربازيــل، وكان هدفــه هــو اللقــاء بنتنياهــو، ونــر بــركات 

رئيــس بلديــة القــدس. انظــر: املرجــع الســابق، ص140.

الجاليــة اليهوديــة يف الربازيــل هــي التاســعة يف العالــم مــن حيــث العــدد   .55

ــاء.  ــا واإلحص ــي للجغرافي ــد الربازي ــاء املعه ــا إلحص ــى 2010، وفًق حت

ويُقــَدر اتحــاد الربازيــل اليهــودي عــدد اليهــود يف البــاد بحــوايل أكثــر 

مــن 120,000 يهــودي، ويف إرسائيــل، يعيــش حــوايل 20,000 برازيــي. 

ــن  ــة م ــات الخارجي ــراً للعاق ــا وزي ــفالدو أرانه ــل أوس ــال عم وخ

1938 إىل 1948، ُمنــح العديــد مــن اليهــود تأشــرات دخــول للربازيــل. 

ــام،  ــذا الع ــت. يف ه ــم ومؤق ــر دائ ــود 4,601 تأش ــح اليه يف 1939، ُمن

ــت التأشــرات الدائمــة لليهــود 9% مــن إجمــايل التأشــرات الدائمــة  مثل

املمنوحــة، و14% كانــت نســبة التأشــرات املؤقتــة املمنوحــة لليهــود. يف 

1940، ُمنــح 2,500 مهاجــر يهــودي تأشــرات للربازيــل. انظــر: نجــاح 

ســليمان، مرجــع ســابق.

56. كان مطلــع العــام 2019 هــو املوعــد املحــدد لنقــل الســفارة الربازيليــة 

إىل القــدس، وقــد تأجــل القــرار العتبــارات يبــدو أن منهــا الخــوف عــى 

تأثــر العاقــات التجاريــة الربازيليــة ـــــ العربيــة، التــي يميــل ميزانهــا 

ــادالت  ــة واملب ــات التجاري ــر.  فالتوازن ــكل كب ــل بش ــح الربازي لصال

االقتصاديــة لعبــت دوراً مهمــاً يف تأجيــل قــرار نقــل الســفارة الربازيليــة 

إىل القــدس، حيــث أن ميــزان التجــارة بــني إرسائيــل والربازيــل يميــل إىل 

صالــح إرسائيــل بقيمــة تجــاوز 700 مليــون دوالر، يف حــني أن التبــادل 

ــل  ــح الربازي ــل لصال ــة يمي ــدول العربي ــل وال ــني الربازي ــاري ب التج

بعــدة مليــارات. وقــد تجــاوز التبــادل التجــاري بــني الطرفــني يف عــام 

2017 حاجــز الـــ 20 مليــار دوالر، حيــث تســتورد الــدول العربيــة مــن 

الربازيــل اللحــوم واأللبــان واملايــس وقطــع غيــار الســيارات والطائرات، 

هــذا فضــاً عــن العاقــة الوثيقــة التــي تربــط الربازيــل، تاريخيــاً، مــع 

العالــم العربــي، خاصــة يف الجوانــب االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة. 

انظــر: أيمــن يوســف، معانــي صعــود اليمــني ...، ص184.

ــذا  ــز ه ــة يف تعزي ــة اإلرسائيلي ــة، للرغب ــن جه ــود، م ــة تع ــذه األهمي 57. ه

الدعــم الدبلومــايس األمركــي الاتينــي، مــن جهــة، وإن كان دعمــاً متأتيــاً 

مــن األنظمــة العســكرية والديكتاتوريــة التــي عــادت وانتــرشت بقــوة يف 

أنحــاء القــارة مجــدداً منــذ أواســط الســتينيات، خصوصــا بعــد االنقــاب 

ــام 1964،  ــوالرات، يف الع ــواو غ ــل، ج ــب يف الربازي ــس املنتخ ــى الرئي ع

ومــن جهــة أخــرى للرغبــة اإلرسائيليــة يف تعزيــز مــوارد إلرسائيــل مــن 

ــة الصعبــة، بعــد أن أصبــح تصديــر الســاح املصنــع يف إرسائيــل  العمل

مصــدراً مهمــاً لخزينتهــا. انظــر: داود تلحمــي. أمــركا الاتينيــة 

ــي..، ص98. والكاريب

58. داود تلحمي. أمركا الاتينية والكاريبي..، ص99.

59. داود تلحمي. أمركا الاتينية والكاريبي..، ص109.

ــال،  ــزب العم ــارزة يف ح ــخصية الب ــرو الش ــو جين ــظ تارس ــع محاف 60. وق

ــان 2013،  ــي يف نيس ــاون البحث ــا للتع ــول، اتفاًق ــدي دو س ــو غران ري

ــكرية  ــة عس ــه أول رشك ــتيمز« بموجب ــت سيس ــة »إلبي ــر رشك لتص

ــزب  ــم ح ــد حك ــا. ويف عه ــكريًا برازيليً ــا عس ــود مرشوًع ــة تق إرسائيلي

ــع  ــود م ــة يف 2014 بعق ــة إرسائيلي ــازت رشكات أمني ــا ف ــال أيًض العم

ــون دوالر.  ــوايل 307 ملي ــت قيمتها ح ــة بلغ ــلحة الربازيلي ــوات املس الق

ــة، مرجــع  ــزا، فلســطني يف ســياق أمــركا الاتيني انظــر: سيســيليا بايي

ــابق، ص143. س

61. سيسيليا باييزا،...، ص144.

62. أيمن يوسف، معاني صعود اليمني ...، ص184.

ــطني أون  ــطينية، فلس ــات الفلس ــي للعاق ــوذج برازي ــارص. نم ــوال ن 63. نق

http://felesteen.ps/article/oview/93267  ،2013/5/25 اليــن، 

64. سيسيليا باييزا،...، ص143.

65. تســعى إرسائيــل إىل تعزيــز العاقــات االقتصاديــة مــع الربازيــل، حيــث 

بلغــت التجــارة الثنائيــة بــني البلديــن مــا يقــرب مــن 1.2 مليــار دوالر 

يف عــام 2016. ومــن املتوقــع أن تــزداد نســب التبــادل االقتصــادي بــني 

الدولتــني عــى إثــر تصاعــد العاقــة بينهمــا يف عهــد بولســونارو. انظــر: 

سيســيليا باييــزا،...، ص150.
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المكتبة - عرض موجز 

لمجموعة من اإلصدارات الحديثة 

في إسرائيل

اسم الكتاب: السالم وانكساره

تأليف: إيتان بن تسور

الناشر: يديعوت للكتب

عدد الصفحات: 208

ــها  ــى رأس ــة، ع ــة اإلرسائيلي ــب يف وزارة الخارجي ــدة مناص ــاب ع ــذا الكت ــف ه ــغل مؤل ش

منصــب املديــر العــام للــوزارة مرافقــاً لفــرتات ثاثــة وزراء مختلفــني، هــم: دافــد ليفــي، وأريئيــل 

ــا كــربى  ــادرات الســام، وأحداث ــاول املؤلــف مجموعــة مــن مب شــارون وبنيامــني نتنياهــو. يتن

أخــرى متعلقــة بقــرارات األمــم املتحــدة، مثــل مبــادرة يارينــغ ومؤتمــر مدريــد واتفاقيــة أوســلو.

اسم الكتاب: بين القدس ومكة – القداسة والخالص في القرآن واإلرث اإلسالمي  

تأليف: أوري روبين

الناشر: ماغنس

عدد الصفحات: 328
يتنــاول هــذا الكتــاب مكانــة القــدس ومكــة املكرمــة يف اإلســام وعاقتهمــا باليهــود واليهودية. 

يتطــّرق الكتــاب لتطــّور مكانــة املســجد األقــى عنــد املســلمني، وتزايــد أهميــة بــاد الشــام بعــد 

ــي محمد.  ــوت النب م

املؤلف هو محارض يف قسم الدراسات العربية واإلسام يف جامعة تل أبيب.

اسم الكتاب: الحرب على الغاز  

تأليف: يوفال شطاينتس

الناشر: يديعوت للكتب / عدد الصفحات: 270
مؤلــف هــذا الكتــاب هــو وزيــر الطاقــة اإلرسائيــي يوفــال شــطاينتس، يقــص فيه 10 ســنوات 
ــض  ــر األبي ــن البح ــتخراجه م ــم اس ــذي يت ــل، وال ــاز يف إرسائي ــوع الغ ــع موض ــه م ــن تعامل م
املتوســط. يحكــي شــطاينتس نزاعــات وأحاديــث عــّدة حدثــت معــه، منهــا الخافــات مــع رشكات 
ورجــال أعمــال يحتكــرون هــذه الســوق. كمــا يشــر شــطاينتس إىل الضغوطــات التــي تعــّرض 
لهــا مــن النشــاطات املناِهضــة للــرشكات االحتكاريــة للغــاز، كمــا للضغوطــات التــي مارســتها 
ــازاً  ــويقه إنج ــتخراجه وتس ــاز واس ــاف الغ ــطاينتس استكش ــرب ش ــه. يعت ــها علي ــرشكات نفس ال

شــخصياً لــه، ولــذا يأتــي هــذا الكتــاب تتويجــاً لهــذا اإلنجــاز.
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اسم الكتاب: المسلمون، اليهود والقدس – ثنائية، الحوار أو ياجوج وماجوج 

تأليف: موشي معوز

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 255
ــرح يف  ــود، ويط ــلمني واليه ــني املس ــة ب ــرب ديني ــوم ح ــاب أن تق ــذا الكت ــف ه ــع مؤل يتوّق

الكتــاب رؤيتــه لعاقــة املســلمني واليهــود، مشــراً إىل مبــادرات للحــوار والتطبيــع بــني إرسائيــل 

ــامية.  ــة واإلس ــدول العربي وال

ــة  ــط يف الجامع ــرشق األوس ــامية وال ــات االس ــم الدراس ــارض يف قس ــو مح ــاب ه ــف الكت مؤل

ــة. ــات إرسائيلي ــدة حكوم ــرب يف ع ــؤون الع ــاراً لش ــابقاً مستش ــل س ــة، وعم العربي

اسم الكتاب: يافا – غير المعروفة   

تأليف: تامير جورين 

الناشر: أريئيل

عدد الصفحات: 223
ــا، لذكــرى  ــة ياف ــاب حــول مدين ــارة عــن مجموعــة مقــاالت لعــدة كتّ ــاب هــو عب هــذا الكت

الباحــث شــموئيل جيلــر املتخصــص بتاريــخ يافــا، ويدمــج بــني التاريــخ والعمــارة والجغرافيــا، 

حيــث يغّطــي فــرتات يافــا منــذ القــرن التاســع عــرش وحتــى فــرتة االســتعمار الربيطانــي.

اسم الكتاب: نهاية االنتداب البريطاني على أرض إسرائيل – بين اقتصاد يتهاوى 

والذرائع السياسية   

تأليف: تسفي غرينبرغ 

الناشر: ريسلينج

عدد الصفحات: 320
ــد  يطــرح هــذا الكتــاب تفســراً اقتصاديــاً النتهــاء االســتعمار الربيطانــي يف فلســطني، ويعي

ذلــك لوضــع بريطانيــا االقتصــادي بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة. مؤلــف الكتــاب هــو موظــف 

كبــر ســابق يف وزارة املاليــة ويعتمــد يف بحثــه عــى األرشــيف الربيطانــي واألمركــي واإلرسائيــي.

اسم الكتاب: التحدث بلغة الجيش – تصوير للغة الجيش اإلسرائيلي

تأليف: روفيك روزنطال

الناشر: بياليك

عدد الصفحات: 484
يقــّدم هــذا الكتــاب أجوبــة ملجموعــة مــن األســئلة حــول »لغــة« جيــش االحتــال. مــا هــي 

ــذي  ــا ال ــل؟ م ــارات الجم ــي اختص ــاذا تعن ــتعملة؟ م ــات املس ــي املصطلح ــا ه ــة؟ م ــذه اللغ ه

ــه لغــة الجيــش عــن أذرعــه املختلفــة؟ كيــف تســيل لغــة الجيــش نحــو املجتمــع؟  تقول

مؤلف الكتاب هو باحث يف علم اللسانيات.
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دون – الخالفات التي تشق الصهيونية الدينية
ّ

اسم الكتاب: ُمَعق

تأليف: يائير إتينغر

الناشر: دفير

عدد الصفحات: 272
ــن  ــزءاً م ــت ج ــي أصبح ــة« الت ــة الديني ــاء »الصهيوني ــن أبن ــو م ــاب ه ــذا الكت ــوع ه موض

النخــب املســيطرة اإلرسائيليــة. يرّكــز الكتــاب عــى الخافــات الداخليــة بــني مركبــات الصهيونيــة 

ــة بينهــا.  ــة والفكريــة والسياســية والديني ــة، ويعــرض النقاشــات األيدلوجي الديني

مؤلف الكتاب هو صحايف متخصص يف شؤون »الدين والدولة« يف قناة 11.

اسم الكتاب: »إسرائيل لنا« حركة االحتجاج بعد حرب يوم الغفران – قصة حركة 

احتجاج الجيل الضائع

تأليف: موشي ليفنا

الناشر: ملتسر

عدد الصفحات: 262
ــاط  ــود االحتي ــا« التــي خاضهــا جن ــل لن ــاب هــو حــول حركــة االحتجــاج »إرسائي هــذا الكت

الذيــن تــم ترسيحهــم بعــد حــرب اكتوبــر 1973. يتابــع الكتــاب تأثــر الحــرب عــى هــذا الجيــل 

يف إرسائيــل، وكيــف أثـّـرت الحــرب عليــه مــن الناحيــة النفســية واالجتماعيــة.

املؤلف باحث يف قسم علم االجتماع يف جامعة تل أبيب.

اسم الكتاب: من التوراة وحتى دولة اليهود – تحّوالت القومية اليهودية والجدل اإلسرائيلي

تأليف: أساف مآلخ

الناشر: يديعوت للكتب

عدد الصفحات: 350
يعالــج هــذا الكتــاب مجموعــة مــن األســئلة حــول اليهوديــة كقوميــة وكديــن، ويطــرح أســئلة 

مثــل: هــل اليهوديــة هــي قوميــة، وهــل هــي قوميــة حديثــة؟ هــل الصهيونيــة هــي ممثلــة لرؤية 

يهوديــة قديمــة، أم أنهــا ثــورة يف اليهوديــة؟ وكيــف يؤثــر ذلــك كلــه عــى طابــع دولــة إرسائيــل؟

ــر  ــدف لتطوي ــي ته ــدس الت ــيني« يف الق ــداد السياس ــة »إع ــس كلي ــو رئي ــاب ه ــف الكت مؤل

ــة. ــادة الصهيوني القي

اسم الكتاب: كل واحد هو سيدنا موسى – القيادة التجارية والسياسية   

تأليف: مايكل أيزنبرغ 

الناشر: سيالع مئير

عدد الصفحات: 288
ــادرة  ــادة واملب ــي، يقــّدم نصائــح يف القي ــاِدر اقتصــادي إرسائي ــاب هــو مب مؤلــف هــذا الكت

ــه الســام.  االقتصاديــة مــن خــال قصــة النبــي مــوىس علي
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اسم الكتاب: شعب االستطالع – وراء كواليس االستطالعات، سياسة ومصالح 

تجارية

تأليف: إسحق كاتس

الناشر: نيف

عدد الصفحات: 265
يتنــاول هــذا الكتــاب موضــوع اســتطاعات الــرأي وتأثــره عــى املجتمــع اإلرسائيــي يف مــا 

يتعلــق بالسياســة والتجــارة،  ويعــرض مجموعــة مــن القصــص مــن مــا وراء الكواليــس، حــول 

تأثــر االســتطاعات عــى عمليــات اتخــاذ القــرار. 

مؤلف الكتاب هو مؤسس معهد »مأجار موحوت« لاستطاعات.

اسم الكتاب: شياطين يهودية 

تأليف: حغاي دغان

الناشر: جامعة تل أبيب

عدد الصفحات: 265 
ــر  ــى م ــود ع ــة اليه ــد وثقاف ــن واألرواح يف تقالي ــم الج ــاً لعال ــاب ترتيب ــذا الكت ــرض ه يع

ــاحة  ــاب »الس ــار الكت ــن اعتب ــث. يمك ــر الحدي ــى الع ــة وحت ــات اليهودي ــذ بداي ــنني، من الس

الخلفيــة لليهوديــة« حيــث يتطــرق للروايــة غــر الرســمية لهــا، مــن خــال مجموعــة كبــرة مــن 

ــود. ــراث اليه ــن ت ــص م القص

مؤلف الكتاب هو محارض يف كلية »سابر«.

اسم الكتاب: بياليك صاحب الجسد – شغف، صهيونية، شعر

تأليف: حموطل تسمير

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 283  
يتنــاول هــذا الكتــاب الجانــب الجســدّي يف أشــعار حايــم نحمــان بياليــك أحــد أبــرز الشــعراء 

اليهــود يف مطلــع القــرن الـــ20، ويعتــرب »الشــاعر القومــي للحركــة الصهيونيــة«. تقــول املؤلفــة، 

وهــي محــارضة يف جامعــة بــن غوريــون يف النقــب، أنهــا تعــرض يف الكتــاب كيــف أن »بياليــك 

وضــع جســده نفســه كســاحة يتــم فيهــا ومــن خالهــا »والدة« األمــة«.
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Editorial
This issue is being published in the aftermath of a third round of elections in Israel and against the backdrop 

of the coronavirus )COVID 19( crisis. No one knows how both crises will come to an end. Although the 
COVID 19 crisis is hard, real and serious, the majority believe it will be transient. This is not the case of 
political trends and crises in Israel, however. Apparently, the political crisis involves an inability to form 
a government and putting Netanyahu on trial. Essentially, the question concerns the position, status and 
legitimacy of the presence of Palestinians in Israel, the scope of political action allowed to Palestinians, and 
the future and identity of Israel. While the government deadlock may be instantaneous, political stalemate 
does not appear as such. Still, we opted for postponing a focus on these topics as relevant discussions lag 
behind unfolding events. Once there is a clearer picture, an investigation would be meaningful and feasible. 

The main theme of this issue revolves around a worrisome and pressing concern among Palestinians in 
Israel: violence in general, and organised crime in particular. The latter poses a real risk because it attempts 
to reshape community concepts, reorganise economic and social forces, and rearrange spaces of influence 
and control within the Palestinian community in Israel. Organised crime is not just a haphazard accumulation 
of incidents of murder or assaults. Rather, these acts are being transformed and exercised as part of a social 
and economic system, shifting from a construct that seeks to impose its values and tools on society at large. 

Compared to a low rate in the Jewish community, organised crime is on the rise among Palestinians in 
Israel. This suggests that something structural has to do with the police and policing priorities, rather than 
police capacities. Palestinians in Israel face a major dilemma. On one hand, they are convinced that organised 
crime cannot be confronted without a crucial decision from the police. On the other, there is a growing 
conviction that the state and police are not the solution, but the problem in the first place. The state has an 
interest in maintaining organised crime as long as it affects Palestinian citizens only. There are sufficient 
reasons to believe that the police are taking advantage of and employing organised crime as a means to 
control and manipulate the Palestinian community. 

This issue brings together many experts and a range of views. Providing an in-depth review, we seek to 
grasp this phenomenon from several angles, including the economy, role of schools, and education system as 
a model. Articles include reviews of the tools and techniques of struggle, which the Palestinian leadership in 
Israel use to counter crime and assess this experience. At any rate, it can be argued that addressing organised 
crime in Israel is indicative of a major problem, which reflects the complex situation of Palestinians in Israel. 
Though convinced that the Israeli police already oppress and alienate them, Palestinians are compelled to call 
for police protection against organised crime. An examination of this complexity in explicit detail provides 
an excellent entry point to realising the nature of Israel and nature of political action among Palestinians in 
Israel. 


