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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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