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תודות
כתיבת דו"ח הביטחון האישי לוותה בתמיכתם של אנשים יקרים רבים ,בהם
עמיתים ,חוקרים ושותפים לדרך .זה הזמן להודות להם.
תודה לד"ר רימא'א דעאס שליוותה אותנו בייעוץ סטטיסטי ובבניית השאלון
ולצוות הסוקרים המקצועי והאמין .תודה מיוחדת לד"ר ראובן גל ,עמית בכיר
בשמואל נאמן .ראובן ליווה אותנו מרגעי ההתחלה ועד לכתיבתו של פרסום זה.
קרא ,העיר ,ייעץ ותמך.
תודה מקרב לב לעולא נג'מי-יוסף ,מנהלת שותפה של מיזם "קהילות בטוחות"
ביוזמות אברהם .עולא השקיעה רבות בקריאת הדו"ח ובעריכת הגרסה בשפה
הערבית .הודות לה ,המסמך נגיש ומדויק לקוראיו הערבים.
תודות מיוחדת לאמנון בארי-סוליציאנו ולד"ר ת'אבת אבו ראס ,מנכ"לים שותפים
של "יוזמות אברהם" ,ולפרופ' משה סידי ,מנכ"ל מוסד שמואל נאמן בטכניון ,על
שקראו ותרמו רבות מניסיונם ומנקודת מבטם כמי שפועלים שנים רבות לשיפור
ביטחונם של האזרחים הערבים.
לכולם ולאחרים אנו חבים תודה,
נוהאד ורות
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פתח דבר ותקציר
מדד הביטחון האישי לשנת  2018הוא הדו"ח השני בנושא "אלימות ,פשיעה
ושיטור ביישובים הערביים" .השנה שותף לפרסום הדו״ח גם מוסד שמואל
נאמן בטכניון.
עמותת יוזמות אברהם מפרסמת את הדו"חות מדי שנה בשנה ,והם מספקים
לקוראים תמונת מצב על עמדותיהם של האזרחים הערבים בסוגיות של שיטור
ואלימות .הדו"חות אף מנהלים מעקב אחר עבודת המשטרה בקרב האוכלוסייה
הערבית ואחר יישום החלטת הממשלה  1402להגברת הביטחון האישי
ביישובים הערביים.
המדד נולד מתוך מציאות עקובה מדם בחברה הערבית ,ובשנים האחרונות
מסתמנת בחברה זו עלייה תלולה בשיעורי הפשיעה והאלימות .בשנת 2018
קופחו חייהם של  71אזרחים ואזרחיות ערבים ,ושיעורם מכלל הנרצחים
וההרוגים בישראל הוא  61אחוזים ,פי שלושה מחלקה של החברה הערבית
באוכלוסייה.
הסיבות המרכזיות לאלימות בחברה הערבית הן:
נוכחות בלתי מספקת של המשטרה ביישובים הערביים.
מצבה החברתי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית – מחצית מכלל המשפחות
הערביות מוגדרות כעניות וכמעט שני שלישים מהילדים הערבים חיים
מתחת לקו העוני; אבטלה נרחבת – בעיקר בקרב צעירים וצעירות.
תמורות בתפקיד המשפחה בחברה הערבית ומעבר לחברה
אינדיבידואליסטית יותר הגורמים לכך שהמשפחה אינה מקור לביטחון
ולאכיפת החוק כפי שהייתה בעבר ,אך גם הרשויות עדיין לא ממלאות
תפקיד זה באופן מספק בחיי האזרחים הערבים.
אי-שוויון בשירותים הניתנים לאזרחים הערבים אשר בא לידי ביטוי ,בין
היתר ,בנוכחות דלילה של מוסדות הממשלה ביישובים הערביים ועוד.
בשנים האחרונות מסתמנת בקרב גורמי ממשלה ההכרה שלאורך השנים היה
יחסה של המשטרה כלפי האזרחים הערבים בלתי מספק ובלתי שוויוני .בה
בעת השתרשה בחברה הערבית ההכרה שהאלימות והפשיעה הן בבחינת איום
אסטרטגי הפוגע קשות בתחומי החיים השונים .נראה כי שני הצדדים – הן
הממשלה והן הציבור הערבי – מכירים בכך ששיתוף פעולה המבוסס על אמון
ביניהם הכרחי לניהול מאבק יעיל בפשיעה ובאלימות.
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החלטת ממשלה מספר  922אשר נתקבלה בדצמבר  2015הקצתה תקציבים
חסרי תקדים לקידום פיתוחם הכלכלי של היישובים הערביים .בהמשך ,ההבנה
כי פיתוח כלכלי אינו אפשרי כל עוד היישובים הללו מוכי פשיעה הובילה
להחלטת ממשלה מספר  .1402החלטה זו נועדה לשפר את הביטחון האישי
בחברה הערבית ובירושלים .צוינו בה יעדים אחדים ובהם :הקמת ִמנהלת חדשה
לשיפור שירותי המשטרה ביישובים הערביים; גיוס אלפי שוטרים ובכלל זה
מקרב החברה הערבית; הקמת תחנות משטרה חדשות ביישובים הערביים;
תגבור תחנות משטרה קיימות.
מדד הביטחון האישי לשנת  2018מתמקד בארבעה תחומים:
תחושותיהם ועמדותיהם של האזרחים הערבים כלפי היקף האלימות
והפשיעה ביישוביהם וכלפי תופעות האלימות המאפיינות את יישוב
מגוריהם.
היקף החשיפה של האזרחים הערבים לתופעות של אלימות ופשיעה,
אם במישרין ואם באמצעות חברים או קרובי משפחה שנחשפו לתופעות
אלה.
נכונותם של האזרחים הערבים להירתם למאבק באלימות.
עמדות האזרחים הערבים כלפי המשטרה ותחושותיהם ביחס להתנהגות
המשטרה כלפיהם.
המדד נערך על בסיס מדגם מייצג של החברה הערבית כולה .לשם השוואת
הממצאים ,נערך במקביל סקר ארצי על בסיס מדגם מייצג של החברה היהודית.
ממצאי הסקר מיטיבים להמחיש את המחסור בשיטור בחברה הערבית,
ומדיווחי הנשאלים הערבים עולה תמונה עגומה ביחס לתופעות האלימות
והפשיעה ולהשפעתן על חייהם של התושבים הערבים ,בהן שימוש בנשק חם,
סחר בסמים ,אלימות פיזית ואיומים.

ממצאי הסקר:
למעלה משליש מהאזרחים הערבים ( )35.8%מרגישים חוסר ביטחון
אישי ביישוב מגוריהם בגלל אלימות .זאת לעומת  12.8%בלבד בקרב
האזרחים היהודים.
התופעות המדאיגות ביותר את האזרחים הערבים הן האלימות – שיעור
המודאגים ממנה הוא  – 80.3%וכן ירי ושימוש בנשק ( 77%מודאגים
עד מודאגים מאוד מכך) .שיעורי הדאגה הגבוהים ממחישים את סכנת
החיים הממשית המאיימת על ציבור זה בעקבות האלימות והשימוש
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בנשק .במקום השלישי בדירוג התופעות המדאיגות את הציבור הערבי
ניצבת הפשיעה –  73.5%מהנשאלים הערבים חשים מודאגים או
מודאגים מאוד בעטיה.
האלימות כלפי נשים מדאיגה אף היא את האזרחים הערבים; הנשים
מודאגות מהנושא יותר מהגברים :כ 71%-מהנשים הערביות מודאגות
מאלימות הננקטת כלפי נשים לעומת  53%בלבד מקרב הגברים.
בשונה מהאלימות כלפי נשים ,תופעת האלימות במשפחה הכוללת גם
אלימות של הורים כלפי ילדיהם מדאיגה פחות את החברה הערבית:
 48%מהנשים ו 45%-מהגברים מודאגים או מודאגים מאוד מתופעה זו.
החשש להיפגע מתופעות שונות של אלימות ופשיעה גדול בקרב
החברה הערבית יותר מאשר בקרב החברה היהודית 19.6% :בלבד
מקרב האזרחים היהודים חוששים להיפגע מעבירות אלימות לעומת
 59.3%בקרב האזרחים הערבים .גם עבירות רכוש מדאיגות את החברה
הערבית הרבה יותר משהן מדאיגות את החברה היהודית – 51.8%
לעומת  .18.7%שיעור החשש מעבירות מין ,לעומת זאת ,קטן יותר בשתי
החברות והוא עומד על  35.9%בקרב האזרחים הערבים ועל 27.6%
בקרב היהודים.
אשר למקומות שבהם חשים האזרחים הערבים היעדר ביטחון אישי,
מקומות בילוי צוינו כמאיימים ביותר על תחושת הביטחון האישי שלהם
( 32.1%ציינו כי הם חשים איום רב במקומות אלה) והמקום הבא אחריהם
הוא יישוב המגורים ( .)31.8%לעומת זאת ,הבית נתפס כמקום הבטוח
ביותר (רק  6%מקרב הנשאלים הערבים חשים איום על ביטחונם האישי
בביתם) .נתון זה מעיד שביתם של האזרחים הערבים נעשה למבצרם
ונתפס כמקום היחיד היכול להגן עליהם מפני אלימות ופשיעה.
בהשוואה לחברה היהודית ,שיעור הערבים אשר הם או מי מבני
משפחתם או חבריהם נפגעו מביטויים שונים של אלימות גבוה בכל
התופעות מבחברה היהודית :למשל 11% ,מהנשאלים הערבים ציינו כי
הם או מכריהם נפגעו משימוש בנשק קר או חם בהשוואה ל 1.2%-בלבד
בקרב היהודים.
קרוב לרבע מהאזרחים הערבים ( )23.5%חוו איום באלימות עליהם או
על מי מבני משפחתם או חוו אלימות מילולית כלפיהם.
אשר לעמדות כלפי המשטרה 61.7% ,מהאזרחים הערבים אשר חוו
הפעלת אלימות כלפיהם השיבו כי הם לא הגישו תלונה במשטרה בגין
10

המקרה .ממצא זה מלמד על חוסר האמון המובהק במשטרה אשר מוביל
אזרחים רבים לחיפוש חלופות לפתרון הבעיה מחוץ לרשויות החוק.
שיעור האזרחים הערבים המעריכים את טיפול המשטרה בהם במגעם
האחרון עימה כטוב או כטוב מאוד עומד על  34.9%לעומת  47.9%בקרב
היהודים.
האזרחים הערבים סבורים כי תפקוד המשטרה טוב בתחומים הנוגעים
לאכיפת החוק והסדר 45.2% :מהם ציינו כי תפקוד המשטרה טוב או
טוב מאוד באכיפת חוקי התנועה בחברה הערבית ו 32.7%-שבעי רצון
מתפקוד המשטרה כלפי אכיפת החוק והסדר .עם זאת ,שביעות הרצון
הולכת ויורדת בתחומים האחרים – שמירה על ביטחון האזרח הערבי,
מלחמה בפשיעה בחברה הערבית והתמודדות המשטרה עם הסחר
בסמים ועם השימוש בהם ,מלחמה במשפחות הפשע בחברה הערבית
ומלחמה באלימות .אשר לתחום האחרון ,רק  16.1%מהאזרחים הערבים
סבורים כי תפקוד המשטרה בו טוב או טוב מאוד.
ממצא מדאיג נוסף הוא התפיסות והתחושות של האזרחים הערבים
ביחס לנשק חם 90.8% :מהערבים מסכימים או נוטים להסכים לטענה
כי בישראל ניתן להשיג בקלות נשק חם לעומת  33.8%מהחברה
היהודית הסבורים כך .בדומה 93.1% ,מהנשאלים הערבים מרגישים
כי בשנים האחרונות גובר השימוש בנשק חם באזור מגוריהם (לעומת
 22.2%בחברה היהודית) .נתונים אלה מעידים על מקומו המרכזי של
הנשק החם בחברה הערבית ,והוא הופך את שגרת חייהם של האזרחים
הערבים לשגרת חירום מתמדת.
הגורם אשר נתפס כבעל ההשפעה הרבה ביותר על שכיחות השימוש
האלים בנשק הוא העונשים הקלים המושתים על עברייני אלימות:
 84.7%מהנשאלים הערבים סבורים כי גורם זה הוא בעל השפעה
רבה וכך גם  77%מהנשאלים היהודים .נשאלים ערבים רבים ()82.6%
סבורים כי לזמינות הנשק השפעה רבה על השימוש האלים בנשק וזאת
לעומת  50.6%בחברה היהודית .חשוב לציין בהקשר זה כי גם נוכחות
מעטה של שוטרים נתפסת כגורם המשפיע על השימוש האלים בנשק
( 67%מהנשאלים הערבים ו 53.8%-מהנשאלים היהודים).
כ 44%-מהאזרחים הערבים מביעים נכונות רבה או רבה מאוד להשתתף
במאבק באלימות ביישוביהם וכ 29%-מהערבים מוכנים לכך במידה
בינונית .ממצא זה מעיד על נכונות להירתם למאבק כזה ועל תחושת
הייאוש אשר מעוררת בערבים פקפוק ביכולתם לשנות את המציאות
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הדאובה ,אשר גורמת לחלק מהאזרחים לוותר על השקעת כל מאמץ
למאבק קהילתי באלימות.
בתשובה על השאלה בדבר יעילות הגורמים השונים במאבק באלימות
השיבו רוב הנסקרים שהמשפחה היא הגורם היעיל ביותר בצמצום
האלימות בישראל ( 59.7%ציינו כי הם שבעי רצון או שבעי רצון מאוד
מיעילות טיפולה) .מערכת החינוך זוכה לשביעות רצון גבוהה יחסית:
 54.7%מהאזרחים הערבים מרוצים מתפקודה .לעומת זאת ,המנהיגות
בחברה הערבית ,משטרת ישראל ,הכנסת והממשלה נתפסות כגורמים
שיעילותם צמצום האלימות בישראל נמוכה :רק  24.7%מהאזרחים
הערבים שבעי רצון מתפקודה של המנהיגות הערבית 24% ,שבעי
רצון מתפקודה של המשטרה 16.8% ,מתפקודה של הכנסת ו16.2%-
מתפקודה של הממשלה.
ככלל ,רמת האמון של האזרחים הערבים במשטרת ישראל נמוכה
ועומדת על ( 26.1%בהשוואה ל 42.2%-בחברה היהודית).
בכל זאת ,למרות רמת האמון הנמוכה ,המשטרה היא הגורם המרכזי
שאליו יפנו הנשאלים בחברה הערבית אם הם או מי מבני ביתם ייפגע
מעבירת אלימות או מאיום בתקיפה ובגרימת אלימות 58% :ציינו כי יפנו
למשטרה 17% ,השיבו כי יפעלו בעצמם ו 16%-ציינו כי יפנו לגורמים
אחרים בבקשה שיגנו עליהם.
אשר לקורבנות אלימות ,במהלך  2018קיפחו את חייהם  71אזרחיות ואזרחים
ערבים 56 ,מהם גברים ו 15-מהם נשים.
ניכר כי המשטרה פועלת לשיפור השירות לחברה הערבית ,ובשנת  2018נחנכו
תחנות משטרה חדשות במג'ד אל-כרום ,בערערה בנגב ,בכפר קאסם ,בבאקה
אל-גרביה ובכפר יאסיף .בטמרה הוקמה תחנה מחוץ לעיר ולכן אין היא נכללת
כאן במניין התחנות החדשות שהוקמו ביישובים הערביים .משטרת ישראל
גורסת כי על פי הנתונים המעודכנים למאי  ,2019הוגשו כתבי אישום נגד
הרוצחים ב 50%-ממקרי הרצח שאירעו בחברה הערבית ב .2017-בנוסף ,מפקדי
המשטרה מנהלים דיאלוג עם מנהיגי החברה הערבית הנבחרת והמשטרה אף
מעלה את כלל התכנים של הארגון בשפה הערבית בפלטפורמות השונות.
המעקב אחר יישום החלטת ממשלה  1402מראה( :א) הוגדל מספרם של
השוטרים הערבים במשטרת ישראל ומשנת  2016ועד סוף  2018גויסו לשורות
הארגון  550שוטרים ערבים;  225מהם התגייסו למשטרה בשנת  .2018משנת
 2016ועד סוף שנת  2018הצטרפו למשטרה  79שוטרות ערביות ,רובן בשנת
המנְ הלת לשיפור שירותי המשטרה ביישובים הערביים מפעילה
( ;2018ב) ִ
מערכת תמיכה רחבה למען השוטרים הערבים והיא כוללת הכשרות ייעודיות
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המנְ הלת עורכת הכשרות
המותאמות לאתגרים שעימם הם מתמודדים; (ג) ִ
לסגלי ההכשרה של השוטרים הערבים וכן הכשרות ממוקדות ברמת היישוב
לשוטרים בתחנות המשטרה ביישובים הערביים בכל הקשור לרגישות
התרבותית הנדרשת במגעים עם החברה הערבית.
עם זאת ,חשוב לציין כי קיצוץ תקציבי של כ 400-מיליון ש"ח מתקציב הבנייה של
תחנות משטרה ,בעיקר בחברה הערבית ובפריפריה ,פגע קשות במספר תחנות
המשטרה אשר היו עתידות להיפתח ב 2018-ובשנים  .2020–2019ההחלטה על
קיצוץ זה גררה ביקורת נוקבת מצידו של מבקר המדינה ,והא טען כי ההחלטה
על הקיצוץ אשר נתקבלה במשרד לביטחון הפנים נעשתה ללא כל התייעצות
עם המשטרה ובלא להבין את הנזקים המבצעיים והכספיים שייגרמו למשטרה
()1
ולספקיה.
הדו"ח מייחד פרק לתקופת הבחירות לשלטון המקומי מאחר שבתקופה זו
מחריפים מאבקי הכוח בתחרות על ראשות הרשויות המקומיות הערביות,
ולעיתים קרובות הם גובים מחיר ברכוש ,בגוף ולעיתים אף בנפש .ואכן ,ממצאי
הסקר תומכים בתיאור זה .בתשובה על השאלה "האם בחודשיים האחרונים
(תקופת הבחירות לשלטון המקומי) עלתה רמת האלימות ביישוב שלך ,ירדה או
נשארה כפי שהייתה?" השיבו  70.9%מהנשאלים כי חלה עלייה ברמת האלימות.
נתון זה משקף שדווקא הרשות המקומית ,אשר אמורה לשמש כלי חשוב לניהול
חייהם של האזרחים הערבים ,הופכת בעצמה לזירת קרבות עקובה מדם.
עמותת יוזמות אברהם מייחסת חשיבות רבה למאבק בפשיעה ובאלימות
בחברה הערבית ולכן הקימה את מיזם "קהילות בטוחות" הפועל לקידום
תפיסת שיטור שירותית ומיטיבה לאזרחים הערבים ,לביסוס מנגנוני הידברות
בין המשטרה לבין הקהילה ,להטמעת תוכניות חינוך נגד אלימות בבתי הספר
ולהקמת שירותים מצילי חיים ביישובים הערביים .המיזם מנוהל על-ידי עולא
נג'מי-יוסף ורות לוין-חן.
אלה ההמלצות העיקריות לשיפור הביטחון האישי ביישובים הערביים:
 .1יש להקים צוות בין-משרדי למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית.
צוות זה יתכנן ויוציא לפועל תוכנית מערכתית כוללת למיגור תופעות אלה
תוך טיפול בגורמי העומק היוצרים אותן .זאת בשל ייצוג היתר של האזרחים
הערבים הן בקרב קורבנות הפשיעה והן בקרב מבצעי פשעים ומחוללי
אלימות בשל העובדה כי מגֵ פת האלימות נעשית לחסם של ממש בפני
פיתוח כלכלי וחברתי של היישובים הערביים .צוות מעין זה חייב לכלול
( .(1מערך הרכש במשטרת ישראל :מבקר המדינה ,מרץ https://www.mevaker.gov.il/sites/ ,2019
DigitalLibrary/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%
D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/2019-Mishtara/2019-Mishtara.pdf
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נציגים מקרב מנהיגי החברה הערבית שיהיו שותפים לתכנון התוכנית
ולהוצאתה לפועל.
נוכחות קבועה ומיטיבה של המשטרה ביישובים הערביים – אמנם
נודעת חשיבות רבה להקמת תחנות חדשות ביישובים הערביים ,אבל
כשלעצמה אין בה ערובה לביטחון האישי של האזרחים .על כן על
המשטרה לאמץ גישה שירותית ומבוססת קהילה כלפי התושבים .יש
להשקיע מאמץ עילאי בפיענוח פשעים בכלל ובמעשי רצח בפרט משום
שהוא התנאי לרכישת אמון הציבור .בנוסף ,כדי לממש את הפוטנציאל
הגלום בפתיחת תחנות ,יש לוודא שהן מעוצבות ומתפקדות כמרכזי
שירות נגישים ,שהן מאוישות במלואן ,שצוותיהן קיבלו הכשרה ייעודית
למען החברה הערבית ,שהיענות השוטרים לפניות האזרחים מהירה
ויעילה ,ושהן זוכות למשאבים מספקים בהתאם לצורכי המקום.
על מנת לאפשר נוכחות מיטיבה של משטרת ישראל ביישובים הערביים,
יש לבטל את הקיצוץ בסך של כ 400-מיליון  ₪אשר עליו הוחלט ב,2018-
תקציב המיועד לבינוי תחנות משטרה ביישובים אלה.
הידברות ממוסדת בין המשטרה לקהילה – חשיבות רבה נודעת למנגנוני
הידברות קבועים בין דרג הפיקוד בתחנות המשטרה לבין הציבור .מנגנונים
אלה יאפשרו שקיפות ודיווחיות מצד המשטרה כלפי התושבים ,תיאום בין
הגורמים המטפלים וקביעת סדר עדיפויות לאתגרים ולהקצאת משאבים.
הקמת ״מתחמי שירותי חירום״ ביישובים הערביים – היעדר שירותי
חירום (כיבוי אש והצלה ,מד״א ומיגון) מגביר את היעדר הביטחון
האישי בקרב האזרחים הערבים .לפיכך יש להקים מתחמים אשר בהם
ימוקמו תחנת המשטרה ,תחנת כיבוי אש והצלה ,חדרי מיון או רפואת
חירום ו״חדר מצב״ יישובי .למתחמים אלה יש הצדקה מבחינה מבצעית
וכלכלית ,והם יגבירו את הלגיטימציה כלפי המשטרה כשירות מציל
חיים.
מתן עדיפות לטיפול בנשק הבלתי חוקי ביישובים הערביים – נשק
בלתי חוקי הוא אחד ממחוללי האלימות המרכזיים ביישובים הערביים.
יש למסד את המבצעים למסירת הנשק מרצון תוך הבטחת אנונימיות
וחסינות מפני העמדה לדין .בה בעת יש להגביר את מבצעי האכיפה
בתחום זה ואת תפיסת הנשק וכן להחמיר את העונשים על עבירות
נשק.
החמרה בעונשים כלפי עברייני אלימות – כיום ישנה תחושה רווחת
בקרב הציבור הערבי כי העונשים המוטלים על העבריינים קלים מדי,
ועל כן אינם מייצרים הרתעה.

 .7פתרון בעיית היצע הקרקע המוגבל בחברה הערבית – הגדלת היצע
הקרקע המוגבל ואישור תוכניות בנייה ביישובים הערביים הם קריטיים
כדי להפחית את המתחים ואת המצוקה בתחום הבנייה והדיור בחברה
הערבית .בה בעת יש לזרז את הקמתן של ערים ערביות חדשות :בגליל,
במשולש ובנגב.
 .8הגברת נוכחותם של מוסדות המדינה ביישובים הערביים – נוכחות
של המדינה ומוסדותיה ביישובים הערביים תקנה לתושבים תחושת
שייכות למדינה .יתר על כן ,משתמע ממנה כי החוק והסדר חלים גם
עליהם .לכן חשוב כי שירותים ומוסדות הנוכחים ביישובים היהודיים
יזכו לנוכחות גם ביישובים הערביים כגון שירותי בנקאות ,ביטוח לאומי,
מרכזים קהילתיים ומתקני ספורט של ״מפעל הפיס״ ועוד.
 .9חינוך נגד אלימות – בחברה הערבית השתרשו בחוגים מסוימים נורמות
כגון החזקת כלי נשק ושימוש בהם לצד אלימות כלפי נשים אשר עודנה
לגיטימית באותם חוגים .לכן חשוב לפתח ולהפעיל תוכניות לחינוך
נגד אלימות במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות ביישובים
הערביים .יש להתאים את התוכניות למאפייני החברה הערבית.
 .10טיפול במשפחות במצוקה – יש להרחיב את תוכנית הטיפול למשפחות
במצוקה ואת הסיוע הניתן להן .כן יש לפתח תוכניות עבור בני נוער
שנדחקו לשוליים תוך הקצאת תקנים למטפלים ולעו״סים בהתאם
למדד העוני והאלימות ביישובים.
 .11התמודדות עם תופעת האלימות כלפי נשים – במסגרת מיגור תופעת
האלימות כלפי נשים יש להרחיב את ההגדרה החוקית של אלימות
במשפחה ולכלול בה את סוגי האלימות השונים במשפחה ולא רק
אלימות בין בני זוג ,וכן להרחיב את תוכנית עו״ס משטרה ביישובים
הערביים כדי לספק פתרון הולם לנשים הסובלות מאלימות מצד בני
זוגן.
דו״ח זה הוא הדו״ח השני בסדרה של דו״חות שתפרסם עמותת יוזמות אברהם
מדי שנה בשנה בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן בטכניון ,והראשון במתכונת
של מדד שנתי שנועד לספק תמונת מצב על עמדותיהם של האזרחים הערבים
בסוגיות של שיטור ואלימות .כמו כן נועד הדו״ח לעקוב אחר עבודת המשטרה
בקרב האוכלוסייה הערבית ואחר יישום החלטת הממשלה  1402להגברת
הביטחון האישי ביישובים הערביים.
מיזם ״קהילות בטוחות״ – ואף דו״ח זה – אינם עוסקים בשיטור במזרח ירושלים
או בשיטור בקרב מי שאינם אזרחי המדינה ,וזאת מתוקף ייעודה של יוזמות
אברהם לקדם שילוב ושוויון בין אזרחי ישראל הערבים והיהודים.
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הכרת תודה
אנו מודים למחברי הדו״ח ,ד״ר נוהאד עלי וגב׳ רות לוין-חן .לראשון תודה גם
על הייעוץ האקדמי השוטף למיזם אשר מעגן את פעילותו בידע העדכני בנוגע
לנושאים של שיטור בחברה משוסעת וסוגיות הרלוונטיות לפעילות המיזם.
תודה מיוחדת לעו״ד רסול סעדה אשר היה מנהל שותף של מיזם ״קהילות
בטוחות״ בתקופה שבה דן הדו״ח .רסול היה שותף חשוב לתכנון הסקר ולעיצוב
הדו״ח והתהליכים שהוביל במהלך עבודתו בארגון יאירו את דרכו של המיזם
גם בעתיד.

ד״ר ת׳אבת אבו ראס

אמנון בארי-סוליציאנו

מנכ"לים שותפים ,עמותת יוזמות אברהם
פרופ' משה סידי
מנכ"ל מוסד שמואל נאמן בטכניון
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מבוא
סוגיית האלימות בעולם ובישראל בכלל ובקרב החברה הערבית בישראל בפרט
עומדת על סדר היום כבעיה מרכזית המערערת את הסדר הציבורי ומאיימת
על הביטחון הן של החברה והן של הפרט בה .האלימות כלפי הפרט המשתייך
לקבוצה דתית ,חברתית ,אתנו-לאומית ,תרבותית או מגדרית אינה תופעה
חדשה והיא קיימת מאז ראשית ימי האנושות.
החברה האנושית פיתחה מנגנונים וכללים לריסון תופעות אלה ולחיזוק
התכונות החיוביות של האדם ושל החברה .מנגנונים אלה כוללים ערכים
ונורמות המבוססים על תפיסה מוסרית ועל רצון להבטיח את ערך החיים ואת
מבצעיהם של
כבודם .בה בעת פיתחה החברה כללים והסדרים להתמודדות עם ַ
מעשי אלימות כדי למגר את התופעה או לצמצם אותה לפחות.
חקירת האלימות כתופעה חברתית נועדה להבין את היקפה ,את צורותיה,
את רמותיה ואת השפעתה על הפרט ועל הקולקטיב ,ולה תרומה תאורטית
ויישומית .כדי להבינה יש לחקור את התמורות ואת המגמות בהתפתחותה
ולמפות את סוגיה לפי הקבוצה החברתית ,המיקום הגאוגרפי ,צורת היישוב
ועיתוי האלימות – וזאת משום שהאלימות היא תופעה דינמית המשתנה
במהלך הזמן ,לפי המקום ולפי הנורמות המוסריות המקובלות בחברה מסוימת.
התרומה היישומית של חקר האלימות מקנה לחברה יכולת לגבש כללי
התערבות כדי לצמצם את התופעה למען שמירת ביטחונם של הפרט ושל
הציבור ולמען השלטת סדר ציבורי המבוסס על הנורמות ועל הערכים הרצויים
על פי המוסכמות בחברה.
אפשר לחקור את תופעת האלימות הן לפני התרחשותה כאקט או כמאורע,
דהיינו לעמוד על הרקע העשוי להוביל להתרחשותה ולהבין את המניעים
להתרחשותה .אפשר גם לחקור את התופעה לאחר התרחשותה ,לעמוד על
הגורמים לה ולהפיק לקחים לעתיד כדי למזער את הפגיעות בפרט ובחברה.
האלימות היא תופעה אוניברסלית החוצה מדינות ,חברות ,תרבויות ודתות ,אולם
ההבדל בין חברה אחת לאחרת בא לידי ביטוי במידת הנפיצות של האלימות,
במידת הלגיטימציה של האלימות בעיני האנשים ,ברצון של החברה להתמודד
איתה ,בדרכי ההתמודדות איתה ובהסבר הניתן לה.
בישראל הולכת תופעת האלימות וגוברת ,בייחוד בחברה הערבית .המצב
הגאו-פוליטי ,הסכסוכים ,השסעים האתנו-לאומיים ,המתחים והקשיים על

17

הרקע החברתי-כלכלי בישראל – כל אלה יוצרים כר פורה לצמיחת אלימות
על צורותיה ועל גווניה השונים .הם אף תורמים במישרין ובעקיפין לצמיחת
אלימות גם ביישובים הערביים (סעדה ,שטיין ועלי.)2018 ,
מגפת האלימות נוגעת כמעט בכל תחום מתחומי החיים בחברה הערבית:
היעדר נגישות נאותה להון ולאשראי הוליד שוק הלוואות חוץ-בנקאי בריבית
בלתי-אפשרית והחובות בגינן נגבים באיומים קשים ובאלימות; בעלי עסקים
הפועלים בסביבה בלתי מוגנת משלמים דמי חסות ונופלים קורבן למאבקי
שליטה בין כנופיות; מאבקים פוליטיים במציאות של שלטון מקומי חמולתי
המתגמל מקורבים (על רקע אבטלה קשה ומחסור במשרות) מטעינים את
מערכות הבחירות לשלטון המקומי באלימות פיזית קשה וחושפים את נבחרי
הציבור לפגיעה; סכסוכים בין משפחות או חמולות הופכים ליריבויות של עשרות
שנים וכוללים התפרצויות אלימות ונקמות דם רב-דוריות המאיימות על אלפי
אנשים מכל צד ,כאשר חטאם היחיד של רובם המכריע הוא שיוכם המשפחתי;
רצח נשים ואלימות כלפי נשים בעקבות סכסוכים בתוך המשפחה הם תופעה
קשה אשר עודנה נתפסת כלגיטימית בחוגים מסוימים; נהיגה פרועה וויכוחים
על השימוש בדרך מידרדרים במהירות לאירועים אלימים ולעיתים לתגרות
רבות-משתתפים; עובדי מערכת החינוך ובהם מורים ומנהלי בתי ספר נתונים
לאלימות מילולית קשה ולעיתים מותקפים בידי תלמידים ובני משפחותיהם,
וכך גם עובדי רשויות הרווחה ומשרתי ציבור אחרים; ונדליזם והשחתת רכוש
במרחב הציבורי נפוצים גם כן ,כביטוי למחאה ,לשעמום או לשליטה במרחב.
כל אלה לצד שיטור חסר שאינו מיטיב עם החברה הערבית דוחפים אזרחים
ערבים רבים להתחמש בנשק חם כדי להגן על עצמם ועל משפחותיהם.
התחמשות זאת ממלאת תפקיד מכריע באירועי האלימות המתוארים לעיל .על
פי הערכות ,עשרות אלפי כלי נשק מוחזקים ללא רישיון בידי אזרחים ערבים,
החל מנשק קר ,אקדחים ומטעני חבלה מאולתרים ,וכלה בכלי נשק ותחמושת
"תקניים" הכוללים רימוני רסס ,רובי סער ואף טילי כתף.
שכיחותם של כלי הנשק בחברה הערבית זכתה לאזכור מיוחד בדו"ח מבקר
המדינה אשר פורסם באוגוסט  ,2018בפרק שכותרתו "התמודדות משטרת
ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי בישובי החברה
הערבית ובישובים מעורבים" .הדו"ח מציין כי בין השנים " 2016–2014היה
שיעור עבירות הירי בקרב החברה הערבית גבוה פי  17.5משיעור העבירות
האמורות באוכלוסיה היהודית" ,וכי "שיעור הנפגעים באירועי אלימות שנעשה
בהם שימוש באמל"ח בקרב האוכלוסיה הערבית גבוה פי  2.5עד פי  12משיעור
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הנפגעים באירועי אלימות כאלה במגזרים אחרים בחברה הישראלית".

()2

אלה הן הסיבות המרכזיות לתופעות האלימות הקשות:
 .1חסך מתמשך בשיטור שוויוני והוגן – עשרות שנים של "שיטור-חסר"
המתבטא בהזנחת הטיפול בפשיעה בחברה הערבית מצד המשטרה;
אכיפה רופפת ,היענות איטית לקריאות ,שיעור פיענוחים נמוך והקצאה
בלתי מספקת של תקנים ושל משאבים למשטרה לטיפול בפשיעה
ובאלימות בחברה הערבית .בה בעת נוקטת המשטרה "שיטור-יתר"
המתבטא בנקיטת אלימות בלתי מידתית כלפי אזרחים ערבים ושימוש
בפרקטיקות מעין-צבאיות כלפיהם בין שהרקע למעשים הוא פלילי ובין
שמדובר בפעולות מחאה והפרת סדר .המתח בין שיטור-החסר לבין
שיטור-היתר מקורו בדרך שבה תופסת המשטרה את אזרחי ישראל
הערבים בשני מישורים :המישור האזרחי שבמסגרתו היא אמורה לספק
להם שירותי שיטור יעילים ,והמישור ביטחוני אשר במסגרתו היא רואה
בהם (או בחלקם) איום פוטנציאלי על המשטר ועל הסדר הציבורי.
סתירה זו בין שני המישורים של תפקידי המשטרה ביחס לערבים
זורעת אי-אמון עמוק בין הצדדים ומקשה מאוד על המשטרה לשרת את
האזרחים הערבים ולהילחם בפשיעה ביישוביהם.
 .2עוני ואבטלה – הקשר בין מחסור וקשיים כלכליים לבין תופעות של
אלימות ופשיעה ידוע בעולם כולו וגם בישראל .מחצית מכלל המשפחות
הערביות בישראל מוגדרות כעניות וכמעט שני שלישים מהילדים
הערבים חיים מתחת לקו העוני .היישובים הערביים מצויים בתחתית
הסולם הכלכלי-חברתי ורבים מהם סובלים מתת-פיתוח ניכר ,מאבטלה
נרחבת ,ממערכות חינוך ורווחה חלשות ומתשתיות פיזיות רעועות.
 .3מאבק על משאבים :קרקע ומשרות – המעמד המיוחד של הקרקע
והקשר הרגשי אליה בצירוף המחסור החמור בה ונדירותה ההולכת
וגוברת מעמיקים קונפליקטים בין משפחות ואף בינן לבין עצמן .בה
בעת ההיצע הזעום של תפקידים ומשרות ביישובים הערביים מחריף
את התחרות על כל משרה ,תחרות ההופכת למאבק שמשפחות שלמות
מתגייסות אליו .זוהי גם סיבה מרכזית למאבקים הקשים הנלווים
לבחירות לרשויות המקומיות ,מאבקים שלרוב אינם קשורים כלל למצע
אידיאולוגי או ליישוב עצמו אלא למה שנתפס כשליטה על מאגר של
משרות ,בבחינת שלל הצפוי ליפול בחלקם של המשתייכים לקבוצת
המנצח בבחירות.
( .(2דו”ח מבקר המדינה ,אוגוסט https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Re- ,2018
port_640/47b736c1-4538-49ad-a5a0-799aa30902df/amlach.pdf
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תמורות פנימיות ושינויים במבנים החברתיים – החברה הערבית היא
חברה מסורתית ,אולם השינויים החברתיים הכלל-עולמיים אינם פוסחים
עליה (בהם אמצעי התקשורת החדשים ,הרשתות החברתיות וכד') .המעבר
מתרבות מסורתית-דתית ,כפרית וקולקטיביסטית לתרבות מודרנית ,פתוחה
ואינדיבידואליסטית יותר כרוכה במחלוקת חריפה המתבטאת לעיתים באיום
ובאלימות כלפי הקוראים תיגר על סגנון החיים המסורתי-פטריארכלי ועל
הפערים בין המגדרים .שיח אידיאולוגי מאיים ,המועצם ברשת החברתית,
רווח גם במישורים אחרים ובמחלוקות פוליטיות ואידיאולוגיות .שחיקת
סמכותה של המשפחה היא ביטוי נוסף לאותן תמורות .סכסוכים שיושבו
בעבר בידי ראשי משפחות ,בידי נכבדים ובידי ועדות סולחה ,הופכים
היום כהרף עין לתגרות רבות-משתתפים .הפרט שואף לממש את עצמו
גם במחיר התבדלות מהקבוצה ,וכך הקבוצה מאבדת אמצעים של הרתעה
ופיקוח כלפיו.
חוסר מעש בקרב צעירים – שיעור חסרי המעש בקרב צעירות וצעירים
ערבים בני  22–18עומד על  40%בקירוב והם אינם לומדים ואינם
עובדים במסגרת סדורה .בעוד בני גילם היהודים זוכים למסלול ברור
וקבוע מראש ,מסיימי התיכון הערבים ניצבים מול עתיד מעורפל שבו
הזדמנויות התעסוקה ומסגרות ההכשרה המקצועית מצומצמות .הם אף
אינם מוכנים כהלכה ללימודים אקדמיים .על כך יש להוסיף את מיעוטם
של המרכזים הקהילתיים ,של מתקני הספורט ושל אפשרויות הבילוי.
מציאות זו של שעמום וחוסר תוחלת היא כר פורה להצמחת התנהגויות
אנטי-חברתיות ,ונדליזם ואלימות.
נוכחות דלילה של הרשויות הממשלתיות – ביישובים הערביים בולטים
בהיעדרם שירותים בסיסיים כמו בתי חולים ,תחנות אוטובוס מרכזיות
ותחנות רכבת ,תחנות כיבוי והצלה ותחנות מגן דוד אדום .משרדי
ממשלה ("קריית ממשלה") גם הם כמעט אינם קיימים ביישובים .היעדר
זה משריש תחושה של היעדר חוק ,של אי-סדר ושל חוסר אכפתיות
מצד המדינה כלפי האזרחים הערבים.
נגישות מוגבלת להון ולאשראי – התפתחות חיובית של יזמות ,של
מסחר ושל בנייה ביישובים הערביים יוצרת ביקוש להון ולאשראי אך
הם אינם זמינים דיים בחברה הערבית .לפיכך פונים אזרחים ערבים
רבים להיעזר בהלוואות בריבית גבוהה ,אשר מניעות תופעה של גביית
חובות תוך שימוש באלימות ובסחיטת דמי חסות.
מחאה ,ניכור וייאוש – ייצוג-היתר של האזרחים הערבים בפשיעה ותופעת
אי-הציות לחוק עשוי לבטא במקרים מסוימים מחאה כלפי המדינה,

רשויותיה ,הגדרתה והסדר החברתי שבה ,מתוך תחושות של ייאוש והיעדר
אופק בקרב אזרחים מתוך המיעוט הערבי .מחאה זו משקפת תפיסה
שלפיה הריבונות ביישובים הערביים מצויה – או אמורה להימצא – בידי
גורמים מתוך החברה הערבית ולא בידי רשויות המדינה.
 .9מיגור הפשיעה בערים יהודיות – ההתמודדות היעילה של רשויות
האכיפה עם הפשיעה המאורגנת בערים היהודיות לא מיגרה אותה כליל
אלא הובילה לזליגתה לערים הערביות שבהן האכיפה רופפת ואינה יעילה
(למשל לאזור המשולש וואדי ערה) .כך הפכו היישובים הערביים והשכונות
הערביות בערים המעורבות ל"אזורי עדיפות" לפעילות פשיעה.
בשנים האחרונות מתחוורת לגורמי הממשלה ההבנה שלאורך השנים היה
יחסה של המשטרה כלפי האזרחים הערבים בלתי מספק ,בלתי שוויוני ולא
הוגן .על כך נוספה ההבנה כי ללא שיתוף פעולה המבוסס על אמון מצד החברה
הערבית תתקשה המשטרה להילחם בפשיעה ביעילות.
בה בעת השתרשה בחברה הערבית ההכרה שהאלימות והפשיעה הן כיום
איום אסטרטגי הפוגע בה קשות .מספר הקורבנות בנפש ,המשפחות ההרוסות
והאיום הרב שחשים האזרחים על כל צעד ושעל הולידו את ההבנה שלא ניתן
למגר את התופעות הללו ללא שיטור יעיל ,וכי חוק וסדר הם זכויות אדם ואזרח
שהתושבים הערבים ראויים להן בזכות ולא בחסד.
החלטת ממשלה מספר  922שנתקבלה בדצמבר  2015ביקשה לקדם את
פיתוחם הכלכלי של היישובים הערביים ושל החברה הערבית ,והקצתה לשם
כך תקציבים חסרי תקדים בהיקפם להשקעה בקשת רחבה של תחומים .בנוסף
קבעה החלטת הממשלה מנגנוני הקצאה משופרים שיקטינו בשנים הקרובות
את הפערים בהקצאות בין היהודים לבין הערבים .אף על פי כן ,פיתוח כלכלי
ממשי ביישובים הערביים לא יוכל להתממש ללא החרפת המאבק באלימות
ובפשיעה וללא הגברת תחושת הביטחון בהם.
החלטת הממשלה מספר  1402מאפריל  2016נועדה לשפר את רמת הביטחון
האישי בחברה הערבית ובירושלים ונושאת בשורה חשובה מאוד .ההחלטה
קובעת יעדים קונקרטיים ובהם הקמת ִמנְ הלת חדשה לשיפור שירותי המשטרה
ביישובים הערביים; גיוס אלפי שוטרים ובכלל זה מקרב החברה הערבית;
הקמת תחנות משטרה חדשות ותגבור תחנות קיימות .ההחלטה הקצתה את
התקציב הדרוש למימוש יעדים אלה .אלה צעדים בכיוון הנכון ויש לנקוט צעדים
נוספים שיקדמו שיטור שירותי מבוסס-קהילה ,הקשוב לבעיות המטרידות את
האזרחים הערבים והפותר אותן ביעילות.
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פרק :1

החברה הערבית בישראל
עם הקמתה של מדינת ישראל ,האליטות הפוליטיות ,התרבותיות ,החברתיות
והכלכליות של החברה הערבית וכן שכבת המשכילים ומעמד הביניים הערביים
ברחו מן הארץ ,יצאו מהמולדת או גורשו ממנה .כך הפכה החברה הערבית-
פלסטינית בישראל לחברה קטועת-ראש אשר רוב חבריה הם כפריים חסרי
השכלה מן המעמד הנמוך (אלחאג׳ ;1997 ,עלי .)Ali, 2004‘ ;1998 ,הערבים
בישראל – כ 156,000-נפש בשנת  – 1948הפכו למיעוט נידח ,מוחלש ומודר.
באפריל  2018כלל המיעוט הערבי בישראל כ 1,532,000-נפש (לא כולל מזרח
ירושלים והגולן שנכבשו ב( )1967-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).
הערבים-הפלסטינים בישראל סובלים הן כפרטים והן כקבוצה מאפליה ברוב
תחומי החיים :זכויות לקרקע ,חינוך ,שפה ,תעסוקה ,כלכלה ,תרבות ,סביבה,
תשתיות ,בריאות ,ייצוג פוליטי ,נגישות למידע ,קצבאות ותקציבים .ככלל ,רמת
חייה של החברה הערבית-הפלסטינית בישראל נחותה מזו של החברה היהודית
במדינה (עלי .)Ali, 2019 ;2009 ,לפיכך ,מאפייניו של המיעוט הערבי בישראל,
בעיקר הסוציו-דמוגרפיים ,משפיעים על עתידו ,על דפוסי השתלבותו בחברה
הכללית ועל יחסיו עם הרוב היהודי ועם המדינה ומוסדותיה.
הערבים אזרחי ישראל הם מיעוט אתני ,דתי ,לשוני ,תרבותי ולאומי נפרד שאינו
טמיע (סמוחה .)2012 ,יתר על כן ,מיעוט זה הטרוגני מבחינה דתית ועדתית:
למעלה מ 83%-ממנו הם מוסלמים 8.7% ,נוצרים ו 8.3%-דרוזים .בני המיעוט
מפוזרים בארבעה אזורי מגורים :רוב אזרחיה הערבים של ישראל חיים באזור
הגליל (כ ,)56% -בהם מוסלמים ,נוצרים ודרוזים; באזור המשולש חיים כ,23%-
רובם ככולם מוסלמים; באזור הנגב חיים כ 13%-מהאזרחים הערבים בישראל,
וגם הם מוסלמים .כמחצית מתושבי הנגב חיים ביישובים שמדינת ישראל
אינה מכירה במעמדם המוניציפלי ועל כן אין הם מקבלים מהרשות המקומית
שירותים כגון חינוך ,רווחה ,בריאות או כל שירות אחר בתוך היישוב .אין בהם
תשתיות מים ,חשמל ,טלפון וכבישים .האזור הרביעי שבו חיים הערבים (כ)8%-
הוא הערים המעורבות ,ובהן רובם מתגוררים בשולי העיר היהודית הגדולה
ובשכונות עוני (הלמ"ס  2017בתוך .)Ali, 2018
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חוקרים רבים סבורים שהאוכלוסייה הערבית בישראל היא מיעוט אתני ייחודי
בעולם בשל השילוב שבין מאפייניו:
א .מיעוט זה נתון בסכסוך מדיני עם מדינתו .לדעת לנדאו (בתוך
אלחאג' ,)1997 ,רוב הציבור הזה מאוגד בקשרים לאומיים ,תרבותיים,
לשוניים ובמידה רבה גם דתיים .קשרים אלה מעודדים אותו להזדהות
עם בני עמו המתגוררים מעבר לגבולותיה של מדינת ישראל.
ב .המיעוט הערבי נהנה מזכויות אזרח ברמת הפרט אך לא ברמת
הקולקטיב ,כקבוצה אתנו-לאומית .המדינה מבחינה בין המרכיבים
הדתיים של המיעוט הלאומי בבואה להעניק להן זכויות וזאת כדי
לסכסך ביניהן .לדוגמה ,לנוצרים ולדרוזים ניתנה אוטונומיה רבה
בניהול ענייניהם הדתיים ובניהול אדמות הווקף שלהם ועוד ,ואילו
למוסלמים לא ניתנה אוטונומיה כלל.
ג .כפי שצוין לעיל ,המיעוט הערבי הוא מיעוט גדול יחסית – כחמישית
מכלל אוכלוסיית המדינה – והוא חש מועצם בתחומים רבים ומוחלש
בתחומים אחרים .הוא מועצם בתחום הפוליטי ,רבים בו רוכשים
השכלה אקדמית ,המעמד הבינוני הערבי מתרחב כל הזמן ועוד.
מאידך גיסא ,הוא סובל מעוני ,מאבטלה ,מהזנחה ומהדרה מקבלת
ההחלטות המדיניות.
ד .מיעוט זה הוא בעל מנטליות של רוב .מחקרים (למשל Al-Atawnah
 )and ‘Ali, 2018מראים כי הערבים בישראל טרם הפנימו את
האוריינטציה של מיעוט ועדיין חיים בתחושה של קבוצת רוב .נראה
כי העובדה כי הערבים הם רוב במזרח התיכון מעצימה את המיעוט
הערבי בישראל ומבחינה תרבותית המיעוט הערבי בישראל חש שהוא
משתייך לתרבות הסביבה שהיא ערבית ברובה.
ה .כפי שצוין לעיל ,המיעוט הערבי בישראל הוא מיעוט הטרוגני
והקבוצות בו שונות זו מזו בכמה היבטים :הדת (מוסלמים ,נוצרים
ודרוזים) ,אורח החיים (עירוניים ,כפריים ונוודים) ,ההשתייכות
הפוליטית למפלגות ולתנועות ,רמת המסורתיות של האוכלוסייה ורמת
הדתיות (מנאע .)2008 ,יתר על כן ,הערבים בישראל חיים בארבעה
ריכוזים גאוגרפיים (הגליל ,המשולש ,הנגב והערים המעורבות) אשר
נבדלים בתרבותם ובאורח החיים שלהם.
ו .יחסו של מיעוט זה לאירועי חירום מתבטא לעיתים קרובות באדישות
ובפסיביות .מאז הנכבה של  1948לא חוו בני המיעוט איומים על קיומם
או אירועי חירום קולקטיביים .על כן לא התפתחה בקרבו תודעה של
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חירום או שפת חירום .בנוסף ,המסורתיות בקרב מיעוט זה משתקפת
בביטויים של פטליזם במשמעותו השלילית – בנוסח "לי זה לא יקרה"
או "השם ישמור" בלוויית סימני ההיכר של התופעה – אדישות ,אי
עשייה ופסיביות .ציבור זה מתעלם מן העובדה שהאלימות והפשיעה
הן למעשה ביטויים של חירום אישי וחירום קולקטיבי בחברה הערבית
בישראל.
ז .הנשים והצעירים בחברה הערבית חווים שינוי ניכר בעשורים
האחרונים :מעמדן של שתי קבוצות אלה עלה ומיקומן בסולם הדרגות
החברתי השתנה.
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פרק :2

סקר הביטחון האישי והקהילתי 2018
 2.1רקע ומתודולוגיה
סקר הביטחון האישי והקהילתי הוא סקר מדעי העוקב אחר עמדותיהם של
האזרחים הערבים כלפי תופעות של אלימות ופשיעה וכן כלפי סוגיות מרכזיות
הקשורות לתופעות אלה כגון אמון האזרחים במשטרה ותחושת הביטחון

האישי בחברה הערבית.
הסקר נעשה מדי שנה בשנה והוא מלמד על המגמות ועל הלכי הרוח בחברה
הישראלית ביחס לסוגיות אלה ,ובתוך כך משקף דמיון ופערים בין החברה
היהודית לחברה הערבית בנושאי הסקר המרכזיים.

מתודולוגיה
בחודשים נובמבר-דצמבר  2018ערכה יוזמות אברהם בשיתוף מוסד שמואל
נאמן שבטכניון סקר עמדות מקיף ובו נבדקו עמדות האזרחים לגבי מידת
ביטחונם האישי.
הערבים בסקר רואיינו בשפה הערבית בראיונות שנערכו פנים-אל-פנים .היהודים
רואיינו בשיחות טלפון בעברית וחלקם ברוסית.
השאלון לערבים וליהודים לא היה אחיד בגודלו וכך גם מספר הנסקרים .בקרב
הערבים נדגמו  718מרואיינים ובקרב היהודים  500מרואיינים .גם אורך השאלון לא
היה אחיד :השאלון לערבים כלל  111שאלות (כולל שאלות רקע) והשאלון ליהודים
כלל  34שאלות.
אוכלוסיית המדגם הורכבה מאזרחי ישראל הבוגרים .האוכלוסייה הערבית כללה
את האזרחים הערבים המתגוררים בתחום הקו הירוק ונכללו בהם גם דרוזים
ובדואים .לא נכללו בהם ערביי מזרח ירושלים והדרוזים בגולן ,שרובם המכריע
אינם אזרחי המדינה.
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דגימת הנשאלים הערבים נעשתה בשני שלבים:

בשלב הראשון נדגמו  28יישובים שהם חתך מייצג של היישובים הערביים
מבחינת הגודל ,המעמד המוניציפלי ,האזור ,האשכול (רמת פיתוח) וההרכב
הדתי והעדתי .לכל יישוב נקבעה מכסת מרואיינים לפי גודלו .בשלב השני נדגמו
באופן אקראי נשאלים בכל היישובים שנכללו במדגם מתוך מרשם התושבים
של משרד הפנים .מראיינים ערבים ערכו  718ראיונות פנים-אל-פנים בשפה
הערבית בבתי המרואיינים .שיעור הלא-משיבים היה כ ,21%-רובם מסיבות
טכניות ורק חלקם הקטן בשל סירוב להשתתף בסקר .ניהול הסקר וריכוזו נעשו
במערך מיוחד שהוקם לצורך כך במוסד שמואל נאמן שבטכניון.
הסקר בחברה היהודית כלל  500משיבים .הדגימה של הנשאלים נעשתה
בחלקה מתוך ספר הטלפונים הקוויים הכולל את כל אזורי החיוג ובנוסף בוצע
סקר אינטרנטי .הסקר האינטרנטי היה ממאגר משיבים קבוע ומפולח המשיב
על סקרים באופן קבוע .המשיבים שענו היו מתוך אלפי משיבים שהשיבו
על הסקר ,שמהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל
מבחינה גילאית ,דתיות ומקום מגורים.
טעות הדגימה בכל סקר היא פלוס או מינוס  .3.7%מכון מסקר לשירותי סקרים
ומחקר ביצע את הסקר בקרב היהודים.
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 2.2ממצאי סקר הביטחון האישי והקהילתי 2018
חלק זה מציג את ממצאי הסקר .הצגת השאלות והממצאים נעשית בלשון זכר
מטעמי נוחות ,אך חשוב לציין כי הממצאים נוגעים לנשים ולגברים .עבור חלק
מהסוגיות שנבחנו – כגון עמדות ביחס לאלימות כלפי נשים – נעשה פילוח
מגדרי לצורך הבנת ההבדלים בין נשים לגברים ביחסם לתופעות הללו.

 2.2.1עמדות כלפי תחושת הביטחון האישי ,כלפי
הביטחון הקהילתי וכלפי סוגי האלימות
תרשים  :1עמדות כלפי הביטחון האישי ביישוב המגורים ,לפי מגזר
האם אתה מרגיש היעדר ביטחון אישי בגלל האלימות ביישוב?
)ערבים – יישובים ערביים ,יהודים – בסביבתך או ביישוב מגוריך(
)שיעור העונים "במידה רבה" ו"במידה רבה מאוד"(

35.8

37.1

12.8
ערבים

יהודים

מתוך הנתונים נובע כי הנשאלים בחברה הערבית מרגישים חוסר ביטחון אישי
בשל האלימות ביישוביהם בשיעור גדול יותר בהשוואה לנשאלים בחברה
היהודית .כ 13%-מהנשאלים בחברה היהודית חשים חוסר ביטחון אישי במידה
רבה ובמידה רבה מאוד ,ואילו בקרב הנשאלים בחברה הערבית עומד שיעורם
על כ .36%-הפערים בהרגשת הביטחון האישי ביישוב המגורים בין האזרח
היהודי ובין האזרח הערבי גדולים מאוד :העובדה שלמעלה משליש מהאזרחים
הערבים לא חשים ביטחון ביישוב מגוריהם פוגעת ביכולתם לחוש שייכות כלפי
מקום מגוריהם ומשפיעה על קשרי הגומלין בינם לבין סביבתם .תחושות של
היעדר ביטחון אישי גורמות לניכור – וניכור זה משפיע על תחומים רבים בחייו
של האזרח.
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תרשים  :2עמדות כלפי תופעות של אלימות ופשיעה ,לפי סוג התופעה
(אזרחים ערבים)

הנתונים מראים כי הנושאים המדאיגים ביותר את האזרחים הערבים הם סוגי
אלימות ופשיעה המסכנים חיי אדם .כ 80%-מהנשאלים הערבים מודאגים או
מודאגים מאוד מאלימות 77% ,מהנשאלים מודאגים עד מודאגים מאוד מירי
ומשימוש בנשק ,כ 74%-מהנשאלים מודאגים או מודאגים מאוד מפשיעה.
בנוסף ,כ 70%-מהנשאלים מודאגים או מודאגים מאוד מתאונות דרכים .לעומת
זאת ,תופעות שהסתברותן לגבות קורבנות בנפש נמוכה יחסית והדאגה כלפיהן
מועטה יותר .תופעת דמי החסות מדאיגה שיעור קטן יותר מהאזרחים הערבים,
וכ 46%-מהנשאלים מודאגים או מודאגים מאוד ממנה.
בתווך נראה כי האזרחים הערבים מודאגים עד מודאגים מאוד מתופעות
נוספות – אלימות כלפי נשים ( ,)62%עבירות רכוש (כ ,)58%-סמים (כ)57%-
ואבטלה (כ.)55%-
לעומת זאת ,סוגיות כבדות-משקל כגון מצב הדמוקרטיה בישראל (כ50%-
מהנשאלים מודאגים או מודאגים מאוד מהנושא) ,חקיקת חוקים גזעניים בכנסת
ישראל ( 58.5%מהנשאלים מודאגים או מודאגים מאוד מהנושא) וסוגיית אי-
השוויון בין הערבים ליהודים במדינה ( 55.2%מהנשאלים מודאגים או מודאגים
מאוד מהנושא) ,נדחקו לשולי הדאגה של האזרחים בישראל ,במיוחד הערבים
מתוכם ,והאלימות והפשיעה הן הסוגיות המדאיגות ביותר.
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תרשים  :3עמדות ביחס לאלימות כלפי נשים ,לפי מגדר (אזרחים ערבים)
עד כמה את/ה מודאג/ת מאלימות נגד נשים
2.6
5.7
20.9

6.4
15.1
25.5

33.7
28.9
37.1

נשים

24.1

גברים

 מודאג מאוד  מודאג  מודאג במידה מסוימת  לא מודאג  לא מודאג כלל

אלימות כלפי נשים היא תופעה חברתית אוניברסלית הכוללת אלימות פיזית,
אלימות מילולית ,התעללות נפשית ,תקיפה מינית או אלימות כלכלית.
בעשורים האחרונים ,בעקבות השיפור במעמדן של הנשים ,סוגיה זו תופסת
מקום מרכזי בשיח הציבורי בחברה ,והמלחמה באלימות כלפי נשים נעשתה
לחלק בלתי נפרד מהשיח הדמוקרטי והליברלי .עם זאת ,על אף התקדמות
מסוימת במעמדן של הנשים והתגברות החקיקה של חוקים המגנים על מעמדן,
ממשיכה התופעה לגבות קורבנות .הממצאים מלמדים על שיעור גבוה יחסית
של המודאגים מתופעה זו בחברה הערבית ,אולם פילוח מגדרי מעלה כי נשים
מודאגות מהנושא יותר מן הגברים :כ 71%-מהנשים מודאגות או מודאגות מאוד
מנושא זה לעומת כ 53%-מהגברים.
בהקשר זה ראוי לציין כי במקרים מסוימים האלימות המופנית כלפי נשים
בחברה הערבית מופעלת באמצעות גורמים חיצוניים ,״שכירי חרב״ ,אולם על
פי עמדת המשטרה הגדרת עבירות אלימות במשפחה כוללת עבירות אלימות
בין בני זוג בלבד ולכן מקרים מעין אלה אינם נחשבים למקרים של ״אלימות
במשפחה״ .אם כן ,בעוד משטרת ישראל טוענת כי חלה ירידה במספר הנרצחות
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על רקע של אלימות במשפחה ,החברה הערבית וארגוני החברה האזרחית
טוענים לעלייה ניכרת במספר המקרים הללו ,גם אם הרצח עצמו לא בוצע בידי
בן זוגה של הנרצחת.
בנוסף ,המשטרה מתקשה לטפל גם במקרים התואמים את הגדרתה כ״אלימות
במשפחה״ ,וזאת משום מספרם הזעום של החוקרים והחוקרות המוכשרים
לכך .יתרה מזאת ,חשוב מאוד שחקירות של תלונות של נשים שהן קורבנות
אלימות תיעשינה בידי חוקרות ערביות (להבדיל מחוקרים ולהבדיל מחוקרות
דוברות ערבית שאינן ערביות) .כיום מעטות החוקרות הערביות של האלימות
במשפחה ואין ביכולתן לטפל במקרים הרבים בתחום שעליו הן מופקדות.
על כן עמותת יוזמות אברהם קוראת להרחבת ההגדרה החוקית של האלימות
במשפחה ולכלול בה את סוגי האלימות השונים במשפחה ולא רק אלימות בין
בני זוג (כפי שהמליצה הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בעבר),
וכן להרחיב את תוכנית עו״ס משטרה ביישובים הערביים כדי לתת מענה הולם
לנשים הסובלות מאלימות מצד בני זוגן.
תרשים  :4עמדות כלפי אלימות במשפחה ,לפי מגדר (אזרחים ערבים)

באיזו מידה את/ה מודאג/ת מאלימות במשפחה?
5.4
19.8
26.1

12.4
20.3
22.3

25.5

23.1

23.2

22

נשים
 מודאג מאוד  מודאג  מודאג במידה מסוימת

גברים
 לא מודאג  לא מודאג כלל

שלא כאלימות כלפי נשים ,המונח "אלימות במשפחה" מכוון לרוב לאלימות של
גברים כלפי בנות זוגם וכן לאלימות הננקטת מצד הורים כלפי ילדיהם .אלימות
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במשפחה יכולה להיות פיזית ,נפשית ,מילולית או מינית .ההתנהגויות כוללות
איומים ,השפלות מילוליות ופיזיות ,מעקבים ,הטרדות ,הצרת צעדים ,בידוד
חברתי ומניעת שליטה על משאבים כלכליים .ההתגשמות הקיצונית ביותר של
אלימות במשפחה היא ניסיונות לרצוח ורצח.
ממצאי המחקר מלמדים כי בניגוד לממצאים בעניין אלימות כלפי נשים ,פילוח
מגדרי של הדאגה מתופעת האלימות במשפחה בחברה הערבית משקף שונות
קטנה יותר בין המגדרים .כשליש מהגברים וכרבע מהנשים אינם מודאגים
מהנושא .ההבדל בין נשים לגברים בשיעור המודאגים והמודאגים מאוד ביחס
לאלימות במשפחה נמוך אף יותר – כ 45%-מהגברים וכ 48%-מהנשים.
תרשים  :5שיעור המאוימים באלימות או הנפגעים מאלימות מילולית
(אזרחים ערבים)

האם במהלך השנה האחרונה איימו עליך או על מי מבני
משפחתך באלימות או ננקטה כלפיכם אלימות מילולית?

23.5%

76.5%

 כן  לא
אלימות מילולית :מהתרשים נובע כי הרוב המכריע של הנשאלים בחברה
הערבית (כ )76%-לא חוו איום עליהם או על בני משפחתם באלימות וכי בשנה
האחרונה לא ננקטה כלפיהם אלימות מילולית.
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 2.2.2החשש להיפגע מסוגי אלימות ,זהות התוקף
והנכונות להשתתף במאבק באלימות
תרשים  :6עמדות כלפי הסיכוי להיפגע מאלימות ומפשיעה ,לפי סוג
התופעה (אזרחים ערבים)
באיזו מידה אתה חושש שאתה או אחד מבני ביתך
תיפגעו מכל אחת מתופעות אלו?
)שיעור העונים "חושש" ו"חושש מאוד"(

35.9

51.8

42.2
27.6

מעבירות מין )אונס
או הטרדה מינית(

59.3
18.7

מפשעי שנאה

מעבירות רכוש

 ערבים  יהודים

19.6
מעבירות אלימות
)תקיפה או איום
בתקיפה וגרימת חבלה
 /דקירה  /ירי(

שאלה זו בחנה באיזו מידה אזרחים ערבים ואזרחים יהודים חוששים להיפגע
מכמה תופעות של אלימות .מתוך הנתונים נובע כי בכל העבירות ,החשש
להיפגע בקרב החברה הערבית גדול יותר לעומת החברה היהודית .עם זאת,
מידת הקיצוניות של ההבדלים בין שתי החברות שונה מתופעה לתופעה .לשם
המחשה ,ההבדל בין הקבוצות מבחינת שיעור החוששים והחוששים מאוד
להיפגע מעבירות אלימות הוא כ( 40%-כ 59%-בקרב הנשאלים בחברה
הערבית לעומת כ 20%-בקרב הנשאלים בחברה היהודית) ,ואילו ההבדל בין
הקבוצות מבחינת שיעור החוששים והחוששים מאוד להיפגע מעבירות מין
הוא כ 8%-בלבד (כ 36%-בקרב הנשאלים בחברה הערבית לעומת כ28%-
בקרב הנשאלים בחברה היהודית).
מגמה נוספת שבאה לידי ביטוי בנתונים :בחברה הערבית החשש הגדול ביותר
הוא מפני היפגעות מעבירות אלימות (כ 59%-חוששים או חוששים מאוד
להיפגע מהתופעה) ,ואילו הנושא המעורר את החשש הרב ביותר להיפגעות
בחברה היהודית הוא עבירות מין (קרוב ל 28%-מהנשאלים בחברה זו חוששים
או חוששים מאוד להיפגע מהתופעה) .גם התופעות שהחשש להיפגע מהן הוא
נמוך ביותר ,שונות בין החברות .בחברה הערבית כשליש מהאזרחים בלבד
חוששים או חוששים מאוד להיפגע מעבירות מין (כ ,)36%-ולעומת זאת הנושא
שמעורר חשש להיפגע ממנו פחות מכול בחברה היהודית הוא עבירות רכוש
(כ 19%-מהנשאלים בחברה זו חוששים או חוששים מאוד להיפגע מהתופעה).
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תרשים  :7עמדות כלפי הסיכוי להיפגע מעבירות מין ,לפי מגדר (אזרחים
ערבים)
באיזו מידה את/ה חושש/ת להיפגע מעבירות מין?
12.9
19.5
29.5
19.5

15.6
25.7
24.9
19.8

18.6

14

נשים

גברים

 חושש מאוד  חושש  חושש במידה מסוימת  לא חושש  לא חושש כלל

מתוך הנתונים נובע כי ההבדלים בין 37.1
המגדרים בנוגע לחשש מעבירות מין
מתונים :כ 41%-מהגברים לעומת כ 32%-מהנשים אינם חוששים מכך .בדרגות
החשש הגבוהות ההבדלים בולטים אף פחות :כ 34%-מהגברים וכ38%-
מהנשים ציינו הם חוששים או חוששים מאוד מעבירות מין.
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תרשים  :8עמדות כלפי איום של תופעות אלימות ,לפי סוג המרחב (אזרחים
ערבים)
באיזה מידה אתה חווה איום מתופעות של אלימות
בכל אחד מהמקומות הבאים?
)שיעור העונים "גדולה" ו"גדולה מאוד"(

31.8

32.1

18.9
14.9

15.9

8.9
5.9
בביתי

בשכונה שלי

בעבודה

במקום
הלימודים

ברחוב

ביישוב
שלי

במקומות
בילוי

התשובות של הנשאלים הערבים בדבר תחושת האיום שמשרות עליהם תופעות
של אלימות מצביעות על הבדלים בתחושה (לעתים גדולים מאוד) במרחבים
שונים .תחושת האיום החזקה יותר היא במקומות בילוי (כ 32%-מהנשאלים
חשים איום גדול או גדול מאוד במרחב זה) וביישוב המגורים (כ 32%-גם כן).
לעומת זאת ,תחושת האיום החלשה ביותר היא בשכונת המגורים (כ 9%-מהם
חשים איום גדול או גדול מאוד במרחב זה) ובבית (כ 6%-בלבד חשים איום גדול
או גדול מאוד במרחב זה) .הפתגם "ביתי הוא מבצרי" מתאר במדויק סיטואציה
זו :הממצאים מלמדים על התכנסות בבית ובשכונה משום שהם נתפסים
כמקומות מוגנים ,והמרחב החיצוני ובפרט המרחב הזר (מקומות בילוי שלרוב
אינם נמצאים ביישובים ערביים) נעשים מאיימים יותר ויותר .תחושת הביטחון
בבית ובשכונה מאותתת כי האזרח הערבי שואב ביטחון מבני ביתו ,ולרוב שכניו
הם גם קרובי משפחתו .גורמי אכיפת החוק אשר אמורים לגונן על האזרח
במרחב הציבורי אינם מספקים פתרון הולם .ביתר המרחבים תחושת האיום
בשל תופעות אלימות עומדת בין ( 15%במקום העבודה) ל( 19%-ברחוב).
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תרשים  :9שיעור הנפגעים מעבירת אלימות (אזרחים ערבים)
האם במהלך השנה האחרונה אתה או מי מבני משפחתך
נפגעתם מעבירת אלימות כמו מכות ,דקירות או ירי?

26.6%

73.4%

 כן  לא

שאלה זו מיוחדת משום שאינה מבקשת תשובה בדבר עמדות המרואיין כלפי
תופעות אלא מבקשת לציין עובדה – "האם נפגעת במהלך השנה האחרונה
מאלימות?" יותר מרבע מהאזרחים הערבים או מי מבני משפחותיהם היו
קורבנות אלימות .נתון זה מדאיג ביותר וניתן להסבירו באמצעות אופיין של
תופעות האלימות ושל הפגיעות .בחברה הערבית מתנהלות קטטות מרובות
משתתפים ומספר הנפגעים בהן גבוה .בנוסף ,הסקר נערך במהלך שנת
הבחירות לרשויות המקומיות ,ובתקופה זו עולה מפלס האלימות והפשיעה
ומתרבות הקטטות ההמוניות בחברה הערבית ,כפי שנראה בהמשך הדו"ח.

35

תרשים  :10שיעור הנפגעים מאלימות ,לפי סוג האלימות ולפי מגזר
באיזה מידה את/ה או מישהו מבני משפחתך או מחבריך נפגע או היה קורבן לכל
אחת מתופעות האלימות המצוינות במהלך השנה האחרונה?
)שיעור הנפגעים במידה רבה ובמידה רבה מאוד(

15.7

13.8
11
4.9

3.2

הטרדה מינית ,תקיפה
מינית ,אונס

11
5

1.2
שימוש בנשק
קר או חם

קללות ,יריקות,
איומים ,סחיטה

התפרעות המונית ,מכות,
השחתת רכוש ,הצתה

 ערבים  יהודים

מהנתונים עולה כי מספר הקורבנות של כל העבירות היה גדול יותר בחברה
הערבית .עם זאת ,ההבדלים בין הקבוצות שונים מתופעה לתופעה במידת
הקיצוניות שלהם .לשם המחשה ,ההבדל בין הנשאלים בחברה היהודית לבין
הנשאלים בחברה הערבית בשיעור הנפגעים מנשק קר או חם עומד על כ10%-
(כ 11%-בקרב הנשאלים בחברה הערבית לעומת כ 1%-בלבד בקרב הנשאלים
בחברה היהודית) ,ואילו ההבדל בין הקבוצות בשיעור הנפגעים מעבירות מין
הוא כ 2%-בלבד (כ 5%-מהנשאלים בחברה הערבית לעומת כ 3%-מהנשאלים
בחברה היהודית).
מן הנתונים משתקף כי בפועל ,תופעות האלימות השכיחות ביותר בחברה
הערבית שונות מהתופעות השכיחות בחברה היהודית .בחברה הערבית
השיעור הגדול ביותר של הנשאלים נפלו קורבן להתפרעות המונית ,למכות,
להשחתת רכוש ולהצתה (כ 16%-מהנשאלים בחברה זו נפגעו או נפגעו מאוד
מהתופעות בשנה האחרונה) ,ואילו התופעות שמהן נפגעו יותר מכול בחברה
היהודית הן קללות ,יריקות ,איומים או סחיטה (כ 14%-מהנשאלים בחברה זו
נפגעו מהן בשנה האחרונה) .גם התופעות שמהן נפגעו פחות מכול שונות בין
החברות .בחברה הערבית התופעה שממנה נפגעו פחות מכול היא עבירות מין
(כ 5%-בלבד מהנשאלים בחברה זו נפגעו מהן במידה רבה או רבה מאוד) ,ואילו
בחברה היהודית ציינו מעט נשאלים את הרצח כתופעה שהם נאלצו לפגוש בה
מקרוב (.)0.6%
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תרשים  :11הכרת התוקף או המאיים בתקיפה (אזרחים ערבים)
האם הכרת לפני המקרה את התוקף או את מי שאיים
בתקיפה או נקט אלימות?

33%
67%

 כן  לא

מתוך התרשים נובע כי רוב הנשאלים בחברה הערבית ( )67%הכירו לפני
המקרה את התוקף או את מי שאיים בתקיפתם .התוקפים ברובם מוכרים
לתוקף ולרוב הרקע לתקיפות ברור.
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תרשים  :12זהות התוקף או המאיים בתקיפה (אזרחים ערבים)
מי היה התוקף או האדם שאיים בתקיפה או שנקט אלימות?

11%
16%

38%
35%

 שכן  /חבר  /מכר  אדם זר  בן משפחה  ממקום העבודה

בהמשך לתרשים הקודם ,חלק ניכר מהנשאלים ( )38%ציינו כי התוקף או
מי שאיים לתקוף אותם היה שכן ,חבר או מכר;  16%ציינו כי התוקף היה בן
משפחה ו 11%-ציינו כי התוקף עובד עמם .העובדה ש 38%-מהתוקפים מצויים
בקטגוריה של שכן-חבר-מכר מגבירה מאוד את אי-הביטחון במקומות המגורים.
תרשים  :13נכונות להשתתף במאבק באלימות ביישוב ,לפי מידת הנכונות
(אזרחים ערבים)
באיזו מידה תהיה מוכן להשתתף במאבק באלימות ביישובך?

28.7
21.1

23.5
16.9
9.7

במידה
רבה מאוד
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במידה רבה

במידה בינונית

במידה מועטה

במידה
מועטה מאוד

מתוך התרשים נובע כי למרות מספר הקורבנות והחששות הרבים ליפול
קורבן לאלימות ,הנשאלים בחברה הערבית מגלים מידה לא מועטה של נכונות
להשתתף במאבק באלימות ביישוביהם .לכך במידה רבה או אף רבה מאוד;
כ 29%-מהנשאלים מוכנים לכך במידה בינונית וכ 27%-מהנשאלים מוכנים
לכך במידה מועטה או אף פחות מכך .ממצאים אלו מלמדים על שלוש מגמות
מקבילות :ייאוש גובר לנוכח התופעה עד כדי תפיסתה כגזירת גורל; חשש
ופחד כבדים מהתמודדות עם מחוללי האלימות והפשיעה ובייחוד עם כנופיות
הפשע; ומנגד – שיעור לא מבוטל של אזרחים מגלים נכונות להיאבק בתופעות
אלה למרות הסוגיות שצוינו קודם לכן.

 2.2.3עמדות כלפי מוסדות וגופים המטפלים באלימות
בחברה הערבית
תרשים  :14מידת שביעות הרצון מיעילות הטיפול בצמצום תופעת האלימות,
לפי סוג המוסד (אזרחים ערבים)
ציין באיזה מידה אתה שבע רצון מיעילות הטיפול של כל אחד
ממוסדות אלו בצמצום תופעת האלימות בישראל
)שיעור העונים "שבע רצון" ו"שבע רצון מאוד"(

54.7
44
24
16.2

16.8

הממשלה

הכנסת

משטרת
ישראל

24.7

המנהיגות
בחברה
הערבית

29.2

השלטון
המקומי

29.6

בתי
המשפט

59.7

45.1

29.6

אמצעי
התקשורת

מערכת
הרווחה

מוסדות
הדת

מערכת
החינוך

המשפחה

מתוך התרשים ניתן לראות כי המוסדות הזוכים לשביעות הרצון הרבה
ביותר מצד החברה הערבית מיעילות טיפולם בצמצום האלימות בישראל הם
המשפחה (כ 60%-מהנשאלים בחברה זו ציינו כי הם שבעי רצון או שבעי רצון
מאוד מיעילות הטיפול של המשפה בתופעה) ומערכת החינוך (כ .)55%-מן
העבר השני ,המוסדות אשר זוכים לשביעות הרצון המועטה ביותר בהקשר זה
הם הכנסת (כ 17%-בלבד ציינו כי הם שבעי רצון או שבעי רצון מאוד מיעילות
טיפולה) והממשלה (כ.)16%-
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יתר המוסדות זכו בדרגות שונות של שביעות רצון מיעילות הטיפול באלימות.
מוסדות הדת בחברה הערבית זוכים לשביעות רצון גבוהה יחסית (כ45%-
מהנשאלים ציינו כי הם שבעי רצון או שבעי רצון מאוד מיעילות טיפולם)
ומערכת הרווחה (כ 44%-מהנשאלים) .בשביעות רצון מעטה יחסית זכו בתי
המשפט ואמצעי התקשורת (בהתייחס לכל אחד משני המוסדות הללו ,כ30%-
מהנשאלים ציינו כי הם שבעי רצון או שבעי רצון מאוד מיעילות טיפולם),
השלטון המקומי (כ 29%-מהנשאלים ציינו את שביעות רצונם מיעילות
טיפולו) ,המנהיגות בחברה הערבית (רק כרבע מהנשאלים) ומשטרת ישראל
(כ 24%-מהנשאלים בלבד ציינו כי הם שבעי רצון או שבעי רצון מאוד מיעילות
טיפולה בצמצום תופעת האלימות) .העובדה כי כמעט  60%מהנשאלים שבעי
רצון מטיפול המשפחה אמורה להדיר שינה מעינינו מאחר שחלק מהמשפחות
נוקטות דרכים מסוכנות ביותר בבואן "לטפל" באירועי אלימות ולהגיב עליהם.
תרשים  :15הנכונות לפנות לגורמים לטיפול בשל פגיעה מאלימות ,לפי סוג
הגורם (אזרחים ערבים)
אם אתה או אחד מבני ביתך תיפגעו מעבירת אלימות או מאיום בתקיפה
ומחבלה/מדקירה/ירי ,למי תפנה לטיפול בעניין?

3%
4% 2%
16%
58%

17%

 משטרה
 משפחה
 אפנה לגורמים שיגנו עליי
 אגמול  /אפעל בעצמי
 אחר
 חברים

מתוך הנתונים נובע כי אף שהאמון במשטרה אינו רב (הנתונים מובאים בתרשים
הבא) ,המשטרה היא הגורם העיקרי שאליו יפנו הנשאלים בחברה הערבית
לטיפול באירוע אלימות ובאיום בתקיפה וכן בעת גרימת נזק גופני .כ58%-
מהנשאלים בחברה זו יפנו אליה אם ייפגעו בעצמם או אם ייפגע מי מבני ביתם.
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הגורם השני שאליו יפנו הוא המשפחה (כ 17%-מהנשאלים) .בנוסף ,בולט
שיעור הנשאלים שיפנו לגורמים שיגנו עליהם (כ 16%-מהנשאלים) .הגורמים
שאליהם יפנו פחות מכול הם גורמים שלא הוצעו לנשאלים (כ 3%-מהנשאלים
בחרו באפשרות זו) וחברים (כ 2%-מהנשאלים ציינו כי יפנו אליהם) .רק כ4%-
מהנשאלים ציינו כי יגמלו לתוקף או יפעלו בעצמם.

 2.2.4נשק חם בחברה הערבית
תרשים  :16עמדות כלפי נשק חם ,לפי מגזר
ברבים ממקרי האלימות והרצח שאירעו בשנה האחרונה נעשה שימוש בנשק חם.
ציין מה יחסך לאמירות הבאות
)שיעור הנוטים להסכים והמסכימים(

93.1

90.8

33.8
22.2
בישראל ניתן להשיג נשק חם בקלות

 ערבים  יהודים

בשנים האחרונות גובר השימוש
בנשק חם באזור מגוריי

תרשים זה ממחיש את השוני בתפיסה של האזרחים הערבים ביחס לנשק חם
לעומת האזרחים היהודים.
כ 91%-מהנשאלים בחברה הערבית (לעומת כ 34%-מהנשאלים בחברה היהודית)
נוטים להסכים או מסכימים לטענה כי בישראל ניתן להשיג נשק חם בקלות .בנוסף,
כ 93%-מהנשאלים בחברה הערבית (לעומת כ 22%-בלבד מהנשאלים בחברה
היהודית) נוטים להסכים או מסכימים לטענה כי בשנים האחרונות גובר השימוש
בנשק חם באזור מגוריהם .הקלות שבה ניתן להשיג נשק חם והשימוש בו מגבירים
מאוד את תחושת חוסר הביטחון של הפרט ושל הקהילה .כשקולות הירי נעשים
לחלק משגרת הלילה ביישובים הערביים ,השגרה הופכת למעשה לחירום.
ניתן להסביר את תחושת האזרחים הערבים כי קל להשיג נשק חם בישראל
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באמצעות שלושת המקורות המרכזיים לנשק חם בלתי מורשה במדינה:
 .1גניבות נשק מצה"ל – לפי הערכות ,גניבות נשק מצה"ל הן המקור
העיקרי לנשק בלתי מורשה בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט.
חיילים מנצלים את הנגישות לכלי נשק שונים (רובים ותחמושת ,טילי
לאו ,רימונים ,לבנות חבלה ,מרעומים ועוד) ומוכרים אותם לעבריינים
מארגוני פשיעה.
לפי דו"ח מבקר המדינה מאוגוסט  ,2018בין השנים  2017–2016לא דווח
כלל למשטרה הצבאית החוקרת על אמצעי הלחימה שנגנבו מצה"ל.
במקרים רבים הבסיסים הצבאיים שמהם נגנבו אמצעי הלחימה כלל לא
ידעו כי אמצעי הלחימה נגנבו )3(.היעדר המידע ואי-שיתוף הפעולה עם
המשטרה מקשים על המשטרה להתמודד עם תופעה רחבת היקף זו.
 .2הברחות נשק מגבול ירדן – לפי דו"ח מבקר המדינה ,מבריחי הנשק הם
פלסטינים או בדואים תושבי הכפרים הפזורים לאורך הגבול ,המנצלים
את קשרי העבודה או את קשרי המשפחה עם ערביי ישראל ועם
פלסטינים וערבים ממזרח ירושלים למכירת כלי נשק לגורמים פליליים
()4
ולגורמי טרור.
 .3ייצור אמצעי לחימה – רובים מסוג "קרל גוסטב" מיוצרים בבתי מלאכה
בשטחי יהודה ושומרון .סוחרי אמל"ח מעבירים אותם לשטח ישראל,
ולאחר מכן מפיצים אותם סוחרי אמל"ח מישראל .רובים מסוג זה זולים
יחסית ,ומחירם נע בין  3,500ש״ח ל 6,500-ש״ח ,מחיר הנמוך ממחירם
של כלי נשק תקניים.
מקורות נוספים להשגת נשק חם בלתי מורשה בישראל ,כפי שעולה מהדו"ח על
הנשק הקל במרחב האזרחי (פרויקט "האקדח על שולחן המטבח" ,מזלי ואח',
 ,)2017הם חברות אבטחה פרטיות אשר מנהלות סחר בלתי חוקי בכלי ירייה
וברישיונות לנשיאת נשק; גניבות של עובדים במפעלים לייצור נשק בטרם
הוטבע על כלי הנשק מספר סידורי המעלה במידה רבה את ערכו ואת מחירו
מאחר שלא ניתן לאתר את מקורו ,וכן גניבות מחיילים השוהים מחוץ לבסיסי
()5
הצבא (שם).
בחינת המקורות הללו מעלה כי האזרחים הערבים נהנים מיתרון ביחס
לאזרחים היהודים בהשגת גישה לכלי נשק דרכם ,ולכן קל להם יותר להשיג
נשק חם בישראל.
( .(3דו”ח מבקר המדינה ,אוגוסט https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_640/47b736c1- ,2018
4538-49ad-a5a0-799aa30902df/amlach.pdf
((( .שם.
( .(5פרוייקט “האקדח על שולחן המטבח” הוא קואליציה של  16ארגוני חברה אזרחית אשר פועל לצמצום תפוצת
הנשק הקל במרחב האזרחי ולמיגור האלימות שזמינותם של כלי ירייה מאפשרת ומעודדת .עמותת יוזמות אברהם
חברה בקואליציה.
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תרשים  :17עמדות בנוגע לגורמים המשפיעים על תפוצת נשק ועל השימוש
בו לצורכי אלימות ופשיעה ,לפי מגזר
אקריא לך כמה גורמים העשויים להשפיע על השימוש האלים בנשק.
לדעתך ,מה מידת ההשפעה של כל גורם על השימוש האלים בנשק?
)שיעור העונים "במידה רבה" ו"במידה רבה מאוד"(

57.9

54.2

66

82.6

72.3

67
53.8

56.6

40.2

הלוואות בשוק
האפור

הימצאות של
משפחות או
כנופיות פשע
ביישוב

נוכחות מעטה
של שוטרים

84.7

סחר בסמים

77

50.6

זמינות הנשק

קלות הענישה
כלפי עברייני
אלימות

 ערבים  יהודים

התרשים מצביע על כמה ממצאים:
ראשית ,מלבד הגורם של הימצאותן של משפחות או כנופיות פשע ביישוב,
הנשאלים הערבים מרגישים בהשפעתם של יתר הגורמים יותר משמרגישים
הנשאלים היהודים.
שנית ,בשתי החברות ניכרת הסכמה בדבר הגורם המשפיע ביותר על השימוש
האלים בנשק והוא העונשים הקלים המושתים על עברייני אלימות .כ85%-
מהנשאלים בחברה הערבית סבורים כי גורם זה בעל השפעה רבה עד רבה מאוד
על השימוש בנשק החם ,וכך סבורים גם כ 77%-מהנשאלים בחברה היהודית.
ניכרת הסכמה בין שתי החברות גם על הגורם בעל ההשפעה המועטה ביותר
מבין הגורמים המוצגים – הלוואות בשוק האפור :כ 54%-מהנשאלים בחברה
הערבית סבורים כי גורם זה מעודד מאוד את השימוש בנשק ,וכך סבורים גם
כ 40%-מהנשאלים בחברה היהודית.
שלישית ,בדומה לתרשימים הקודמים המשווים בין החברות ,ההבדל בין
הנשאלים בחברה הערבית לבין הנשאלים בחברה היהודית בהערכת השפעת
הגורמים הוא בקיצוניות .לשם המחשה ,ההבדל בהערכת ההשפעה של קלות
העונשים המושתים על עברייני האלימות הוא כ 8%-בלבד ,ואילו ההבדל
בין הערכת ההשפעה של גורם זמינות הנשק שונה במידה רבה בין החברות.
כ 83%-מהנשאלים בחברה הערבית סבורים כי גורם זה הוא בעל השפעה רבה
עד רבה מאוד על השימוש האלים בנשק ,אולם רק כ 51%-מהנשאלים בחברה
היהודית סבורים כך.
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 2.2.5אלימות בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות
לשלטון המקומי הערבי בישראל מאפיינים מיוחדים משלו הנובעים ממצבה
של אוכלוסייה זו ,ממעמדה המיוחד במדינה וממערך יחסיה עם המוסדות
הרשמיים .מצב זה משפיע גם על תפיסת תפקידו של השלטון המקומי ועל
מעמדו בקרב האזרחים הערבים ,תפיסה השונה מזו הרווחת בקרב האזרחים
היהודים.
זה שנים רבות נתון השלטון המקומי הערבי בישראל במשבר ,והתמשכותו
מובילה לחיכוכים נוספים בין האוכלוסייה הערבית לבין המדינה .נראה כי משבר
זה מחריף בשל המגמות לרפורמה בעולם בכלל ובישראל בפרט ,החושפות את
חולשתו של השלטון המקומי הערבי ואת חוסר יכולתו להסתגל לשינויים בקצב
הנדרש (חמאיסי.)2012 ,
התחרות בין המתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות מגיעה לעיתים
לאלימות ,והיא מושפעת מהמעמד המיוחד של בחירות אלו בחברה הערבית.
השיוך המשפחתי והחמולתי תופס מקום מרכזי בתקופת הבחירות ומשפיע על
היריבות בין המשפחות ביישובים הערביים משום שהרשות המקומית נתפסת
כגוף החשוב ביותר בחיי התושבים ובקביעת סדר יומם .היעדר הביטחון האישי
המלווה את האזרחים הערבים ממילא והשכיחות הרבה של הנשק הבלתי-חוקי
ביישוביהם הופכים את היריבות בתקופת הבחירות לאלימה ולבעלת פוטנציאל
קטלני.
במסגרת פעילותו של מיזם "קהילות בטוחות" של יוזמות אברהם הושק בחודש
ספטמבר  2018מסע ציבורי לקידום "בחירות ללא אלימות" בחברה הערבית.
הפעילות כללה אמנה שעליה חתמו מועמדים ומנהיגים ובה הם התחייבו
לעריכת בחירות הוגנות ללא אלימות וכן סרטונים ברשתות החברתיות .מאות
אלפי אנשים נחשפו לפעילות זו והיא קידמה את העלאת הנושא לשיח הציבורי
יותר מאי פעם.
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תרשים  :18עמדות כלפי אלימות ביישוב בתקופת הבחירות לשלטון המקומי
(אזרחים ערבים)
האם בחודשיים האחרונים )תקופת הבחירות לשלטון המקומי(
רמת האלימות ביישוב שלך עלתה ,ירדה או נותרה ללא שינוי?

21.8%
7.3%
70.9%

 רמת האלימות ביישוב עלתה  רמת האלימות ביישוב נותרה ללא שינוי
 רמת האלימות ביישוב ירדה

נתוני המחקר מראים כי הרוב הגדול (כ )71%-של הנשאלים בחברה הערבית
סבורים כי רמת האלימות ביישוביהם בתקופת הבחירות עלתה .כ22%-
מהנשאלים ציינו כי לדעתם לא חל כל שינוי ברמת האלימות ורק כ7%-
מהנשאלים ציינו כי רמת האלימות בתקופת הבחירות לשלטון המקומי בחברה
הערבית ירדה.
נתונים מדאיגים אלה אינם מפתיעים נוכח התגברות האלימות סביב הבחירות
האחרונות לרשויות המקומיות הן במרחב הפיזי והן במרחב הווירטואלי .בכמה
יישובים התחוללו קטטות המוניות לאחר היוודע תוצאות הבחירות .בקלנסווה
נסוג מועמד מוביל מההתמודדות בבחירות בעקבות איומים על חייו ועל חיי
בני משפחתו ,וגם ברשויות מקומיות בצפון הארץ אירעו בתקופת הבחירות
ולאחריה קטטות ,הצתות וקרבות ירי.
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פרק :3

היחסים בין החברה הערבית
ובין המשטרה
 3.1רקע
הספרות התאורטית העוסקת במשטרה מונה כמה מטרות כלליות שהמשטרה
אמורה להשיג :אכיפת החוק ,שמירת הסדר הציבורי ומתן שירותים לציבור
הרחב .הגדרות רחבות אלה מותירות לרשות המבצעת ולמשטרה מרחב
תמרון רב ושיקול דעת לגבי סדר העדיפות הרצוי ולגבי דרך הביצוע של
המוטל על המשטרה .עם זאת ,ככל שהחברה דמוקרטית יותר ,המגבלות על
המשטרה רבות יותר והמשטרה נעשית בעלת אוריינטציה שירותית יותר,
מאיימת פחות ונתונה לביקורת במידה רבה יותר.
המשטרה בכל מדינה היא הגוף האמון על אכיפת החוק והחוק מקנה לה סמכות
להשתמש בכוח כדי לבצע את תפקידה .עם זאת ,מכיוון שהמשטרה פועלת
בקרב אזרחים ,עליה להשתמש בסמכותה בזהירות בלא להפעיל כוח מעבר
לנדרש .הפעלה בלתי מידתית של כוח היא גורם מרכזי בהיווצרות חוסר אמון
במשטרה ובמוסדות המדינה באופן כללי; לפיכך על המשטרה ליצור מנגנונים
שימנעו שימוש מופרז בכוח ולנקוט אמצעים נגד שוטרים המשתמשים בכוח לא
מידתי .בדרך כלל הנפגעים העיקריים מאלימות המשטרה הם בני אוכלוסיות
מיעוט ,וזאת בשל שלל גורמים המניעים שוטרים לנקוט אלימות כלפי קבוצות
אלו ,כגון דעות קדומות ,חשש ופחד של השוטרים מפני אוכלוסיות אלו
ומשטרה המאפשרת ״התרת רסן״ בקשר עימן (אמיר.)1998 ,
לאמיתו של דבר ,יחסי המשטרה עם קבוצות חברתיות משקפים במידה רבה
את המיצוב החברתי של אותן קבוצות .ידוע כי מערכת היחסים בין קבוצות
מיעוט לאומי ואתני לבין המשטרה במדינות דמוקרטיות רוויה מתחים .יחסים
אלה מאופיינים בשכיחות גבוהה של עימותים אלימים ,בייצוג-יתר של קבוצת
המיעוט בבתי המעצר ,בעמדות שליליות של המיעוט כלפי המשטרה ובביקורת
על התנהלותה האי-שוויונית של המשטרה בטיפולה בקהילת המיעוט .ככל
שגדל המתח בין קבוצת המיעוט לבין קבוצת הרוב ,גובר המתח בין קבוצת
המיעוט למשטרה (חמאיסי.)2005 ,
ליחסים בין המשטרה ובין החברה הערבית בישראל מאפיינים דומים ליחסים
בין משטרות רבות ברחבי העולם ובין אוכלוסיות מיעוט .מצד המשטרה בא
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הדבר לידי ביטוי בהקצאה לא-שוויונית של משאבי שיטור ,בשיטור חסר
ובשיטור יתר .החברה הערבית מצידה רוחשת אי-אמון למשטרה ,אינה מוכנה
לקבלה כגוף אוכף חוק ואף נמנעת מלפנות אליה ולדרוש את שירותיה.
עוינות הציבור הערבי כלפי הגוף האמון על אכיפת חוקי המדינה נובעת
מריחוק ומזרות בין המשטרה לתושבים ביישובים הערביים .מצב זה נוצר עקב
הנוכחות המוגבלת של אוכפי החוק ביישובים אלה בשל הקצאה בלתי-מספקת
של שוטרים לתחנות המשטרה המשרתות תושבים ערבים .בנוסף ,מגע
השוטרים עם ערבי אזרח ישראל מצומצם יחסית לעומת המגע בין השוטרים
לאזרח יהודי (חמאיסי.)2005 ,
מנהיגי החברה הערבית ,ראשי הרשויות ובעיקר האזרחים מן השורה מצפים
כי המשטרה תפעל למיגור האלימות לנוכח גל האלימות והפשיעה הגואה
בחברה הערבית ,אולם ציפייתם אינה מתממשת .תכניות נבנות ,באות והולכות,
אך כפי שעולה מהממצאים – התוצאות אינן משביעות רצון והחברה הערבית
איננה מקבלת את השירות הראוי.

 3.2ממצאי הסקר בנוגע לעמדות האזרחים הערבים כלפי
המשטרה
תרשים  :19שיעור האזרחים שהגישו תלונה במשטרה מקרב האזרחים שחוו
איום באלימות או אלימות מילולית (אזרחים ערבים)

האם הגשת תלונה במשטרה על מקרה האלימות
או על האיום באלימות?

 כן
 לא

38.3%
61.7%

הנתונים מראים כי בשנה האחרונה רוב הנשאלים שחוו סוג כלשהו של אלימות
בחברה הערבית (כ )62%-לא הגישו על כך תלונה במשטרה .ממצא זה מצביע
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על חוסר האמון המובהק של האזרח הערבי במשטרה .אזרחים רבים סבורים
כי היעדר האמון ברשויות האכיפה ובמשטרה מצדיק חיפוש חלופות לרשויות
החוק לצורך פתרון הבעיה.
תרשים  :20עמדות ביחס לאיכות הטיפול מצד המשטרה ,לפי מגזר
ביחס למגע האחרון שלך עם המשטרה,
כיצד היית מעריך את הטיפול בך?
)שיעור העונים "טוב" ו"טוב מאוד"(

47.9
34.9
34.9
ערבים

יהודים

התרשים מראה כי יהודים מעריכים שטיפול המשטרה בתלונותיהם טוב
יותר מכפי שמעריכים הערבים .כ 48%-מהנשאלים בחברה היהודית (לעומת
כ 35%-מהנשאלים בחברה הערבית) מעריכים כי הטיפול של המשטרה במגעם
האחרון עימה היה טוב או טוב מאוד .ממצא זה עולה בקנה אחד עם הידוע על
ההבדלים בין הקבוצות האתניות ביחס הנתפס של מוסדות המדינה כלפיהם.
גם כאן ,תפיסת המשטרה כגוף עוין וזר משפיעה מאוד על ההערכה כלפי
טיפולה באזרחים הערבים .העובדה שהמשטרה אינה "אזרחית" אלא נתפסת
כגוף ביטחוני משפיעה על התחושה הזו.
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תרשים  :21עמדות ביחס לתפקוד המשטרה בחברה הערבית ,לפי תחום
הפעילות (אזרחים ערבים)
כיצד היית מעריך את תפקוד המשטרה בחברה הערבית בכל אחד מהתחומים שלהלן ?
)שיעור העונים "טוב" ו"טוב מאוד"(
45.2

32.7
16.1

17.1

17.8

18.3

מלחמה
באלימות

מלחמה
במשפחות
הפשע

התמודדות
עם הסחר
בסמים
והשימוש
בהם

מלחמה
בפשיעה

20.1

20.7

שמירה
על רכוש
האזרחים

שמירה
על חיי
האזרחים

21.9

שמירה על
ביטחון
האזרחים

22.7

התמודדות
עם הסדר
הציבורי

23.6

התמודדות
עם דמי
החסות

אכיפת
החוק
והסדר

אכיפת
חוקי
התנועה

מהנתונים נובע כי הנשאלים בחברה הערבית סבורים כי המשטרה מתפקדת
היטב בתחומים אשר קשורים לאכיפת החוק .כ 45%-מהנשאלים בחברה זו
ציינו כי תפקוד המשטרה באכיפת חוקי התנועה הוא טוב או טוב מאוד .בנוסף,
כ 33%-מהנשאלים ציינו כי תפקוד המשטרה באכיפת החוק והסדר בחברה
הערבית הוא טוב או טוב מאוד .לעומת זאת ,הנושא שזכה להערכה הנמוכה
ביותר הוא מלחמה באלימות בחברה הערבית :כ 16%-בלבד מהנחקרים ציינו
כי תפקוד המשטרה בעניין זה הוא טוב או טוב מאוד.
יתר הנושאים זכו להערכה שונה .להערכה טובה יותר זכו ההתמודדות עם דמי
חסות ביישובים הערביים (כ 24%-מהנשאלים ציינו כי תפקוד המשטרה בתחום
זה הוא טוב או טוב מאוד) ,ההתמודדות עם הסדר הציבורי בחברה הערבית
(כ ,)23%-שמירה על ביטחון האזרח הערבי (כ 22%-מהנשאלים) ,שמירה על
חיי האזרח הערבי (כ 21%-מהנשאלים ציינו כי תפקוד המשטרה בתחום זה
הוא טוב או טוב מאוד) ,ושמירה על הרכוש של האזרחים הערבים (כ.)20%-
תחומים שזכו להערכה פחותה הם המלחמה בפשיעה בחברה הערבית (כ-
 18%מהנשאלים ציינו כי תפקוד המשטרה בתחום זה הוא טוב או טוב מאוד)
וההתמודדות עם הסחר בסמים ועם השימוש בהם בחברה הערבית (כ18%-
מהנשאלים).
הממצאים מצביעים על ביקורת גלויה של הציבור הערבי על הטיפול בבעיית
האלימות והפשיעה ולמעשה הוא סבור כי המשטרה נכשלה בהתמודדות עם
בעיות אלה בחברה הערבית.
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תרשים  :22נכונות להתלונן במשטרה כקורבן פגיעה ,לפי סוג הפגיעה
(אזרחים ערבים)
מהו הסיכוי שתתלונן במשטרה אם תיפגע?
)שיעור העונים "סיכוי רב" ו"סיכוי רב מאוד"(

52.6

53.4

44

אם אתה או אחד מבני
ביתך תפגעו מעבירת מין

אם אתה או אחד מבני
ביתך תיפגעו מעבירת
רכוש

אם אתה או אחד מבני
ביתך תיפגעו מעבירת
אלימות )תקיפה  /איום
בתקיפה  /גרימת חבלה(

מהנתונים עולה כי התרחיש שבו סביר ביותר שאזרח ערבי יתלונן במשטרה הוא
כאשר הנשאל או מי מבני ביתו ייפגעו מעבירות אלימות (כ .)53%-לעומת זאת,
התרחיש שבגינו סביר פחות מכול שאזרח ערבי יתלונן במשטרה הוא היפגעות
מעבירות מין – כ 44%-מהנחקרים ציינו כי סיכוי רב עד רב מאוד שיתלוננו
למשטרה בגין עבירה זו .ניתן לייחס ממצא זה לסגירות האופיינית לחברות
מסורתיות בכל הקשור לבעיות מין ולהטרדות מיניות ונראה שהנשאלים
מעדיפים להסתיר את התקיפה או לטפל בה בדל"ת אמותיהם.
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תרשים  :23נכונות להעיד במשטרה על פגיעה ,לפי סוג הפגיעה (אזרחים
ערבים)
מהו הסיכוי שתתלונן במשטרה...
)שיעור העונים "גבוה" או "גבוה מאוד"(

40.1

40.7

אם היית עד לירי

אם היית עד
לפשיעה  /אלימות

51.7

אם היית עד לפגיעה
ברכוש ציבורי

60.8

אם היית עד לפגיעה
ברכוש פרטי

מתוך הנתונים נובע ,כי הסיכוי הגבוה ביותר שאזרח ערבי יתלונן כעד במשטרה
הוא כאשר היה עד לפגיעה ברכוש פרטי .כ 61%-מהנשאלים בחברה זו ציינו
כי יש סיכוי או סיכוי גבוה שהיו מתלוננים למשטרה במצב זה .לעומת זאת,
המצב שבו הסיכוי שהנשאל יתלונן במשטרה הוא הנמוך ביותר הוא כאשר היה
עד לירי .כ 40%-מהנשאלים ציינו כי יש סיכוי או סיכוי גבוה כי היו מתלוננים
במשטרה במקרה מעין זה.
יתר המצבים זכו להערכות שונות .הסיכוי להעיד במשטרה על פגיעה ברכוש
ציבורי גבוה יותר מן הסיכוי להעיד על פשיעה אלימה .כ 52%-מהנשאלים ציינו
כי יש סיכוי או סיכוי גדול שיתלוננו על פגיעה ברכוש ציבורי ,ואילו רק כ41%-
מהנשאלים ציינו כי יש סיכוי או סיכוי גדול שיתלוננו על פשיעה אלימה.
נראה שהמתלונן הפוטנציאלי מחשב בקפידה את צעדיו .אדם הפוגע ברכוש
אינו אלים בהכרח ולאו דווקא מאיים ,ועל כן הסיכוי להתלונן על מעשהו מגיע
ליותר מ .50%-לעומת זאת ,אם התוקף אלים ואף יורה בנשק חם או משתמש
בנשק קר ,המתלונן הפוטנציאלי חושש מתגובתו של אדם זה משום אלימותו.
נראה כי המתלוננים אינם סומכים על הגנת המשטרה מפני התוקף אם יעידו
על מעשהו.
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תרשים  :24מידת האמון במשטרת ישראל ,לפי מגזר
באיזו מידה אתה מאמין במשטרת ישראל?
)שיעור החשים אמון ואמון מלא(

42.2
26.1

ערבים

יהודים

שיעור האמון במשטרה נמוך הן בקרב היהודים והן בקרב הערבים ,אולם
הנתונים מראים כי החברה היהודית רוחשת למשטרה אמון רב יותר בהשוואה
לחברה הערבית :כ 42%-מהנשאלים היהודים הביעו אמון או אמון מלא
במשטרה ,אולם רק כ 26%-מהנשאלים בחברה הערבית הביעו את אותן רמות
אמון במשטרה.

 3.3התפתחויות ביחסים בין המשטרה לבין החברה
הערבית בשנת 2018
בסעיף זה מובאת סקירה של יחסי המשטרה והחברה הערבית בשנת  2018תוך
התמקדות בכמה סוגיות מרכזיות שלהן השפעה מכרעת על אמון האזרחים
הערבים במשטרה ולכן גם על תחושת הביטחון האישי שלהם.

 3.3.1הרג אזרחים ערבים בידי שוטרים
מאז אירועי אינתיפאדת אל-אקצא באוקטובר  ,2000קיפחו  56אזרחים ערבים
את חייהם בידי שוטרים .מקרים אלה של הרג אזרחים ערבים בידי שוטרים
הביאו לשיאו את המתח הקיים ממילא בין האזרחים הערבים לבין המשטרה.
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אזרחים אלה ראו בכך משום הוכחה שהם נתפסים כאיום ביטחוני בעיני המשטרה,
ומשום כך גברו לאין שיעור אי-האמון והניכור מצידם כלפיה.
בשנת  2017נהרגו שלושה אזרחים ערבים בידי שוטרים ,ולהלן עדכון בדבר
החקירות של מותם:
בתקרית אום אל-חיראן בינואר  2017נהרג יעקוב אבו-אלקיען בידי
שוטר ,ובמאי  2018הודיע פרקליט המדינה ,עו"ד שי ניצן ,על סגירת תיק
החקירה בקובעו כי אין חשד סביר לעבירה פלילית מצד מי מהשוטרים.
ביוני  2017נהרג מוחמד טאהא ,בן  ,27בכפר קאסם ,בידי מאבטח של
חברה פרטית אשר שמר על הכניסה לתחנת המשטרה באותו יום.
הציבור הערבי תופס זאת כהריגה בידי שוטר בשל התפקיד שמילא
המאבטח בהפגנה שהתרחשה במקום .היורה מעולם לא נחקר כחשוד.
ביולי  2017נהרג מהדי סעדי ,בן  ,22תושב יפו ,בידי שוטרים בעיר .במאי
 2019הוחלט לסגור את התיק הפלילי בעניינו של השוטר שפתח לעברו
באש ,ובכך קיבלו אנשי המחלקה לחקירות שוטרים את גרסתו של
השוטר כי הוא חש שהיה נתון בסכנת חיים ולכן ירה.
סגירת תיקי החקירה הללו ללא העמדה לדין של המעורבים בתקריות ,מגבירה
את התחושה בקרב הערבים כי חייהם אינם שווי-ערך לחייהם של האזרחים
היהודים.
בשנת  2018לא נהרג אזרח ערבי כלשהו בידי כוחות המשטרה.

 3.3.2קורבנות רצח והריגה בחברה הערבית2018 ,
במהלך  2018קיפחו את חייהם  71אזרחיות ואזרחים ערבים 15 :נשים ו56-
גברים .המבוגר שבהם הוא עזאם רדואן אלסיורי ,בן  66מיפו ,והצעיר ביותר הוא
פרסאן חאלד מקלד אבו עזיז ,בן  13מאום אל-פחם .פרסאן ודודו נורו למוות
במהלך אירוע משפחתי.
 45מהנרצחים ב ,2018-שהם  63%מכלל האזרחים הערבים שנרצחו בשנה זו,
נרצחו בירייה ואמצעי הרג זה הוא השכיח ביותר .סכין הוא כלי הנשק השני
בשכיחותו לביצוע רצח של אזרחים ערבים ב ,2018-ובאמצעותו נרצחו 11
נפשות ( .)15%שאר הקורבנות קיפחו את חייהם בהצתת מבנה ,במטען חבלה
ובדריסה מכוונת באמצעות כלי רכב.
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לוח  :1קורבנות רצח והריגה בחברה הערבית בשנת 2018
השם

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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סולטאן אבו
קרדוד
סאמר עואד
אסעד אמארה
קוסאי סולטאן
מוסטפא אבו
סיף אלאטארש
מוחמד חאתם
מסארווה
רביע פריג
מכרם גאבר
ניזאר גהשאן
מוחמד
עבדאלגני
סעאדה
שפיק אבו מקלד
פרסאן חאלד
מקלד אבו עזיז
מוסא מחאמיד
יזיד מואייד
הבראת
קרם ממדוח
סולטאן
עלי עאמר
זובידה מנסור
אכרם אבו עאמר

היישוב

הגיל

מגדר
הקורבן

תאריך
האירוע

נגב

49

ז

9.1.2018

יפיע
זלפה
טירה

33
35
34

ז
ז
ז

4.1.2018
12.1.2018
26.1.2018

חורה

50

ז

29.1.2018

טייבה

28

ז

17.2.2018

כפר קאסם
טייבה
נצרת

23
29
56

ז
ז
ז

17.3.2018
31.3.2018
1.4.2018

אום אלפחם

50

ז

3.4.2018

אום אלפחם

48

ז

18.4.2018

אום אלפחם

13

ז

18.4.2018

יפו

22

ז

19.4.2018

נעורה

26

ז

25.4.2018

טירה

22

ז

29.4.2018

כפר קאסם
טירה
רמלה

38
19
18

ז
נ
ז

2.5.2018
13.5.2018
13.5.2018

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

השם

היישוב

הגיל

מגדר
הקורבן

תאריך
האירוע

ראמי פטאירגי
יוסף מחאמיד
נורית מלוק
חיאת מלוק
זאהי אבו
אלקיעאן
עבד אלסלאם
עדבה
סמר חטיב
פאדיה קדיס
מוחמד זיתאוי
מוחמד זיאד
מגרבי
עודי אבו עמאר
רסמייה
מסאלחה
נורא אבו סלב
אחמד זוהדי
עתאמנה
עבדאללה
עומרייה
מחמוד חגאג
רימה אבו חיט
רדאד רדאד
יונתן נויסרי
עזאם רדואן
אלסיורי

יפו
אום אלפחם
יפו
יפו

22
22
21
19

חורה

26

ז
ז
נ
נ
ז

13.5.2018
16.5.2018
17.5.2018
17.5.2018

קלנסווה

23

יפו
יפו
זלפה

33
52
31

רמלה

25

נ
נ
ז
ז

לקיה

18

דבוריה

60

ז
נ

חורה
באקה אל-
גרבייה

37

נ
ז

40

אבטין

21

טירה
טירה
ג’סר אל-זרקא
ריינה

20
19
32
24

יפו

66

ז

ז
ז
נ
ז
ז
ז

23.5.2018
27.5.2018
29.5.2018
7.6.2018
23.6.2018
27.7.2018
31.7.2018
30.7.2018
12.8.2018
12.8.2018
19.8.2018
30.8.2018
30.8.2018
31.8.2018
1.9.2018
2.9.2018
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

56

השם

היישוב

הגיל

מגדר
הקורבן

תאריך
האירוע

תחריר סעד
מואמן דעיף
מוחמד חמאד
מחאמיד
עפאף אלגרגאוי
ראוף כמאל
עטור
קוסאי אמיר
עטור
נאדר שקרה
גמיל עראקי
כמאל תפאל
סעד ג’בלי
חליל אבו גאנם
מנאל פריזאת
זייד אחמד
עאסלה
עבד זאיד אבו
עלו
יארא איוב
חאפז חוסין
עיסא
פהד אלקסאסי
אחמד סלאמה
חמדאן
אימאן אחמד
עווד

יפו
עארה

28
22

אום אלפחם

33

נ
ז
ז

2.9.2018
16.9.2018

שגב שלום

21

ראמה

24

נ
ז

ראמה

18

יפו
טירה
שפרעם
טייבה
לוד
תל שבע

30
60
51
24
32
+40

עראבה

38

אום אלפחם

17

גוש חלב

16

נחף

38

רהט

22

ג’לג’וליה

60

ז
ז

עכו

28

נ

ז
ז
ז
ז
ז
ז
נ
ז
ז
נ
ז

17.9.2018
25.9.2018
28.9.2018
28.9.2018
9.10.2018
19.10.2018
9.11.2018
13.11.2018
19.11.2018
21.11.2018
23.11.2018
24.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
29.11.2018
7.12.2018
11.12.2018

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

השם

היישוב

הגיל

מגדר
הקורבן

תאריך
האירוע

ראמי אבו גאבר
אשרף אבו
קאעוד
מוחמד דיאק
עלי אלאעסם
גדוע אלזבארקה
אמנה אזבארגה
חודיפה אלחרירי
קעקאע אלחרירי
עבדו שמשום
כרים אלגעאר
סלים שייח גאבר
גבארין
שאדייה
מוסראטי
מוחיי נסראללה
חוסאם אבו רגיס

כפר קאסם

32

יפו

43

ז
ז

12.12.2018

יפיע
לוד
לוד
לוד
ג’לג’וליה
ג’לג’וליה
רמלה
רהט

22
26
38
37
21
31
25
16

אום אלפחם

55

ז
ז
ז
נ
ז
ז
ז
ז
ז

רמלה

29

נ

27.12.2018

קלנסווה
שפרעם

43
47

ז
ז

29.12.2018
31.12.2018

14.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
18.12.2018
18.12.2018
21.12.2018
23.12.2018
25.12.2018
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לוח  :2קורבנות רצח והריגה בחברה הערבית ,2018 ,לפי קבוצות גיל
קבוצת גיל

מספר הקורבנות

מין

 20ומטה

11

נ–|4ז7-

 21עד 30

27

נ –  | 5ז 22 -

 31עד 40

17

נ –  | 3ז 14 -

 41עד 50

8

נ– |1ז7-

 51ומעלה

8

נ –  | 2ז6 -

קבוצת הגיל שבה מספר הקורבנות הגבוה ביותר היא  30–21ולאחריה .40–31
העובדה ש 44-מהנרצחות ומהנרצחים ב 2018-משתייכים לקבוצות גיל אלה
מתיישבת עם הטענה שמבוגרים צעירים מועדים ביותר לאלימות ולפשיעה,
מאחר שהם עדיין לא בעלי משפחה משלהם ,ועל כן הם נוטים להסתכן יותר
מבני  40ומעלה .חשוב לציין כי סכסוכים על רקע של פשיעה שראשיתם
בגילאים צעירים גובים במקרים רבים קורבנות בנפש מבוגרים יותר.
לוח  :3קורבנות רצח והריגה בחברה הערבית ,2018 ,לפי יישוב המגורים של
הקורבנות
לוח  3מציג בסדר יורד את  31היישובים אשר בהם התגוררו קורבנות של הריגה
או רצח בחברה הערבית בשנת  .2018בדומה ל ,2017-יפו היא הראשונה במספר
הקורבנות ובה  10הרוגים ,ואחריה אום אל-פחם ( 7הרוגים).
היישוב

1
2
3
4
5
6

58

יפו
אום אלפחם
טירה
לוד
רמלה
ג’לג’וליה

הקורבנות הקורבנות
שנהרגו
שנהרגו
מחוץ
ביישוב
ליישוב
1
9
0
7
0
6
2
2
0
4
2
1

המגדר

סה”כ

נ–|5ז5-
ז–7
נ–|2ז4-
נ–|1ז3-
נ–|1ז3-
ז–3

10
7
6
4
4
3

היישוב

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

חורה
טייבה
כפר קאסם
זלפה
יפיע
ראמה
קלנסווה
רהט
שפרעם
אבטין
באקה אל-גרבייה
ג’יש
ג’סר אל-זרקא
דבורייה
לקיה
נחף
נעורה
נצרת
עארה
עכו
עראבה
ריינה
שגב שלום
תל שבע
כפר לא מוכר בנגב

הקורבנות הקורבנות
שנהרגו
שנהרגו
מחוץ
ביישוב
ליישוב
1
2
0
3
2
1
2
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

המגדר

סה”כ

נ– |1ז–2
ז–3
ז–3
ז–2
ז–2
ז–2
ז–2
ז–2
ז–2
ז–1
ז–1
נ–1
ז–1
נ–1
ז–1
ז–1
ז–1
ז–1
ז–1
נ–1
ז–1
ז–1
נ–1
נ–1
ז–1

3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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לוח  :4קורבנות רצח והריגה בחברה הערבית ,2018 ,לפי האזור הגאוגרפי
אף שבמשולש הדרומי מתגוררים כ 8%-מאזרחי ישראל הערבים ,שיעור
הקורבנות באזור זה ב 2018-עומד על כ ,23%-כמעט פי שלושה משיעורם
היחסי באוכלוסייה .באזור הצפון ,לעומת זאת ,מתגוררים מרבית אזרחי ישראל
הערבים ,אך שיעור קורבנות הרצח וההריגה בו עומד על מעט פחות מרבע
(.)21%
האזור הגיאוגרפי

המגדר

מספר הקורבנות

הצפון
המשולש הצפוני
החוף
המשולש הדרומי
המרכז
הדרום

נ –  | 3ז 12 -
ז 11 -
ז–1
נ –  | 2ז 15 -
נ –  | 7ז – 11
נ –  | 3ז6 -

15
11
1
17
18
9

לוח  :5מספר קורבנות רצח והריגה בחברה הערבית – תמונה רב-שנתית
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השנה

מספר
הנרצחים
בישראל
בכלל
האוכלוסייה

מספר
הנרצחים
הערבים

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

116
122
102
111
118
114
120
150
140

71
67
64
58
61
56
68
62
73

מספר
שיעור הנרצחים
הערבים מכלל הנשים מכלל
הקורבנות
הנרצחים
בחברה
בישראל
הערבית
61%
55%
62%
52%
51%
49%
56%
41%
52%

15
9
10
14
8
15
9
9
** אין מידע

נתוני הרצח הארציים מבוססים על הדו"חות השנתיים של משטרת ישראל.
נתוני החברה הערבית מבוססים על המידע שבידי יוזמות אברהם ומרכז
אמאן.

 3.3.3תחנות משטרה ביישובים הערביים
ב 2018-נפתחו חמש תחנות משטרה חדשות ביישובים ערביים (מג'ד אל-כרום,
ערערה בנגב ,כפר קאסם ,כפר יאסיף ובאקה אל-גרביה).
הקמת תחנות ביישובים אלה עשויה להגביר את נוכחות המשטרה והאזרחים
הערבים יזכו לנגישות רבה יותר של שירותי המשטרה .משטרת ישראל גורסת
כי הקמת תחנת משטרה מקרבת אליה את התושבים הן מבחינה פיזית והן
מבחינה תודעתית ובכך מגבירה את אמון התושבים בה ומפחיתה את הפשיעה
ואת האלימות החמורה .אשר לאלימות במשפחה נטען כי מספר התלונות
של התושבים עלה ביישובים שבהם נפתחו תחנות משטרה בשל האפשרות
להתלונן מיד משום שתחנת המשטרה שוכנת בקרבת מקום ואין צורך לצאת
בנסיעה אל מחוץ ליישוב.
עמותת יוזמות אברהם גורסת כי הקמת תחנות משטרה ביישובים כשלעצמה
אינה ערובה לשיטור איכותי ,מועיל ונגיש יותר .כדי לממש את הפוטנציאל
הגלום בפתיחת תחנות יש לוודא שהן מעוצבות ומתפקדות כמרכזי שירות
נגישים ,שהן מאוישות במלואן ,שצוותיהן קיבלו הכשרה ייעודית של שיטור
למען החברה הערבית ,שהיענות השוטרים לפניות האזרחים מהירה ויעילה
ושהן נהנות ממשאבים מספקים על פי צורכי המקום .ללא עמידה בתנאים אלה,
הקמת תחנות משטרה ביישובים הערביים עלולה דווקא להגביר את הניכור
ואת אי-האמון של האזרחים הערבים במשטרה – למשל ,זמן הגעה ארוך של
המשטרה לאירוע אלימות כאשר יש ביישוב תחנת משטרה מעורר את הרושם
ש"למשטרה לא אכפת מהערבים".

 3.3.4פיענוח פשעים
תדמית המשטרה בעיני החברה הערבית מושפעת מאוד משיעורם של פיענוחי
פשעים חמורים (בעיקר מקרי רצח) ומשיעור הבאת הפושעים לדין .הדעה
הרווחת בקרב האזרחים הערבים היא ,כי שיעור הפיענוחים של מקרי פשע נגד
אזרחים ערבים נמוך במידה רבה בהשוואה לפיענוחים בחברה היהודית.
עם זאת ,לפי נתוני משטרת ישראל התקפים למאי  ,2019הוגשו כתבי אישום
במחצית ממקרי הרצח של אזרחים ערבים .בשנת  2017הוגשו כתבי אישום נגד
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הרוצח ( 32כתבי אישום ,לאחר ש 64-אזרחים ערבים נהרגו או נרצחו באלימות
ב.)2017-
פרט למעצר חשודים ולהגשת כתבי אישום ,נודעת חשיבות רבה להטלת
עונשים חמורים כפי שמתיר החוק בגין עבירות של אלימות ופשיעה .מקרי רצח
שמסתיימים בהסדרי טיעון ,למשל ,נתפסים פעמים רבות כמקילים עם הרוצח,
ולכן חשוב להקדיש מאמצים לפיענוח מקרי פשיעה .בנוסף ,פרסום הנימוקים
להחלטה על העונש או על ההסדר נתפס כדיווחיות טובה יותר בקרב החברה
הערבית וגם הוא אמצעי חשוב לבניית אמון מצידה.

 3.3.5דיאלוג בין המשטרה למנהיגים
שיח גלוי בין המשטרה למנהיגי החברה הערבית מוסיף למלא תפקיד חשוב
בבניית האמון בין הצדדים.
משטרת ישראל ,ככלל ,סבורה כי היא זוכה לתמיכה מצד ראשי הרשויות
המקומיות בחברה הערבית בכל הקשור להקמת תחנות משטרה .זאת בניגוד
לעבר ,כאשר הצהרות של ראשי רשות מקומית על הקמת תחנת משטרה
נתקבלו בביקורת רבה מצד התושבים ,וראש הרשות היה עלול לאבד תמיכה
ולשלם בתבוסה בבחירות בגינה .עם זאת ,חלק מראשי הרשויות המקומיות
עדיין מתנגדים להקמת תחנות משטרה בשטח שבאחריותם ,תפיסה אשר
משפיעה במידה רבה על הלך הרוח כלפי המשטרה ביישוב.
בנוסף ,נרקמים קשרי עבודה עם אנשי דת בחברה המוסלמית (אימאמים)
לצורך העברת מסרים למיגור האלימות והפשיעה באמצעות הכריזה במסגדים
ובתפילות.
מתוך הבנת החשיבות של דיאלוג מעין זה בין המשטרה לבין מנהיגי החברה
הערבית ,ערך מיזם "קהילות בטוחות" של יוזמות אברהם בשנת  2018כנסים
אזוריים בכפר קאסם ,בג'סר אל-זרקא ובטמרה .בכנסים השתתפו מנהיגי
הרשויות המקומיות באזור ,גורמים מקצועיים ברשויות המקומיות ותושבים
פעילים לצד ארגוני חברה אזרחית העוסקים – במישרין או בעקיפין – בנושא
הביטחון האישי .כמו כן השתתפו בכנסים נציגי משרדי ממשלה ונציגי
תחנות המשטרה המקומיות .הכנסים נועדו לשמש פלטפורמה לדיון בסוגיות
המטרידות את הרשויות המקומיות ולהציג את התוכניות והפעולות של משרדי
הממשלה השונים בתחום זה.
מודל זה יושם בתחילה בידי יוזמות אברהם; לאחר מכן אימצו אותו חלק
מתחנות המשטרה והן עורכות מיוזמתן כנסים מעין אלה.
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מנגנון נוסף המשפר את השותפות בין המשטרה והקהילה ביישובים הערביים
הוא "ועדות מייעצות" .בוועדות המייעצות חברים פעילים בקהילה ,ראש הרשות
המקומית וחברי מועצה ,גורמי מקצוע בכירים ברשות המקומית ,מפקד תחנת
המשטרה ונציגים נוספים ,והן מתכנסות אחת לחודשיים כדי להגדיר יחד מהן
הסוגיות המטרידות את התושבים אשר על המשטרה לטפל בהן .ועדות אלה
משמשות פלטפורמה חשובה לדיווח של המשטרה ושל גורמי המקצוע על
הנעשה בתחומים השונים וכן הן מאפשרות למשתתפים להעלות סוגיות בתחום
עבודתה של המשטרה באופן שקוף ושוויוני .בדיונים הנערכים בוועדות אלה
התושבים הם בעלי זכות אמירה לא פחות מנציגי המשטרה.

 3.3.6דוברות ותקשורת למען הציבור הערבי
המנְ הלת לשיפור שירותי המשטרה בחברה הערבית פועלת להרחבת הדוברות
ִ
של המשטרה בשפה הערבית ,ומשטרת ישראל טוענת כי כלל פרסומיה נעשים
הן בעברית והן בערבית.
ואכן ,פרסומי המשטרה בפלטפורמות השונות – באתר האינטרנט של משטרת
ישראל וברשתות החברתיות – נעשים גם בערבית .בעמוד הפייסבוק של
משטרת ישראל בערבית ,למשל ,מסוקרים באופן תדיר נושאים שונים הקשורים
למשטרה וכן פעולות המשטרה הרלוונטיות לאזרחים הערבים.
הרחבת התקשורת של משטרת ישראל לחברה הערבית מעידה על שיפור
בתפיסת השירות של המשטרה כגוף אשר נדרש להעניק שירותים לאזרחים
הערבים ורואה בהם לקוחות אשר יש לדווח להם ברציפות על הנעשה למענם.

 3.4מעקב אחר יישום החלטת ממשלה  1402מיום 10
באפריל 2016
שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים
(דו"ח זה עוסק רק בשיפור רמת הביטחון במגזר הערבי)
נוסח ההחלטה:
להטיל על משרד האוצר ועל המשרד לביטחון הפנים לפעול לקידום
תוכנית פעולה רב שנתית לשנים  2010–2016לטובת שיפור רמת
הביטחון האישי במגזר הערבי ולטובת חיזוק הביטחון במחוז ירושלים
(להלן :התכנית הרב-שנתית) אשר תכלול הקמת תחנות משטרה חדשות,
חיזוק תחנות משטרה קיימות ,חיזוק מערכים מבצעיים נוספים וחיזוק
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מערכי תמיכה במשטרה בהיקפים של  2600תקנים חדשים בעלות של 2
מיליארד ש"ח אשר  1מיליארד ש"ח מתוכם יהיו בבסיס התקציב .אישור
התכנית הרב-שנתית יהיה בהתאם למפורט להלן :שלב א' – בשנת 2016
יקצה משרד האוצר  500תקני כוח אדם למשטרת ישראל .לטובת ביצוע
שלב זה יקצה המשרד לביטחון הפנים מתקציבו  100מיליון ש"ח בבסיס
התקציב .יתר הסכום שיידרש לשלב א' של התכנית יוקצה ע"י משרד
האוצר כסכום חד פעמי של עד  100מיליון ש"ח ,וזאת אם יידרש ובשים
לב לקצב הביצוע של תקציב המשרד לביטחון הפנים בשנת 2016
ובאופן שלא יפגע בפעילות המשרד לביטחון הפנים.
תקצוב  200תקנים מתוך  500התקנים האמורים לשנת  2017ואילך ,ידון
במסגרת דיוני התקציב של שנת  ,2017וככל שלא יימצא מקור במסגרת
התקציב המתוכנן של המשרד לשנים  ,2019–2017יוקטן הגיוס העתידי
במשטרה בשנת  2017בהתאמה לעלות התקנים האמורים .פתיחת
תחנות המשטרה החדשות וחיזוק תחנות המשטרה הקיימות יקבעו
בשיתוף משרד האוצר .כמו כן ,יקבעו מדדים ויעדים מפורטים ליישום
שלב א' .שלב ב' – במסגרת דיוני התקציב של שנת  2017יגבשו יחד
המשרד לביטחון הפנים ומשרד האוצר מתווה ליישום התכנית הרב-
שנתית בשנים  ,2020–2017לרבות בחינת קצב יישום התוכנית ומציאות
מקורות התקציב התוספתיים הנדרשים ליישום התכנית הרב-שנתית
בשנים אלה .אין בהחלטה זו כדי להוות אישור לשלב ב' של התכנית
הרב שנתית ,אשר מותנה במציאת מקורות התקציב הנדרשים לשנים
()6
.2020–2017

מרכיבי ההחלטה המרכזיים ותמונת המצב של יישומם
א .הגדלת מספר השוטרים ביישובים הערביים
 .1אחד מהאמצעים להגברת האמון כלפי המשטרה ביישובים
הערביים הוא שילוב של שוטרים ערבים רבים בשורות
המשטרה.
המנהלת לשיפור שירותי המשטרה בחברה
 .2מיום הקמת ִ
הערבית הוגדל מספרם של השוטרים המוסלמים במשטרת
ישראל .משנת  2016ועד סוף  2018גויסו לשורות המשטרה
 550שוטרים ערבים ,ו 225-מהם הצטרפו למשטרה בשנת
(https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1402 .(6
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.2018
חשוב לציין כי מתוך שוטרים אלה הצטרפו למשטרה בשנים
אלה  79שוטרות ערביות ,חלק ניכר מהן בשנת  .2018לשוטרות
נודעת חשיבות רבה משום שהן מקנות לגיטימציה להצטרפות
למשטרה בקרב החברה הערבית .יתר על כן ,יש בכך סיוע רב
לנשים הסובלות מאלימות במשפחה משום שהנפגעות ירגישו
נוח לפנות לשוטרת ,בפרט ערבייה ,יותר משירגישו נוח לפנות
לשוטר או לשוטרת יהודים.
כידוע ,כל שוטר ושוטרת במשטרת ישראל מחויבים לקבל
הכשרה של חודשיים בקירוב בתנאי פנימייה .סוג זה של
הכשרה הוא חסם בפני נשים ערביות המונע מהן להצטרף
למשטרה מאחר שהתנתקותה של אישה ממשפחתה לזמן
ממושך יחסית עדיין מקובלת פחות בחברה הערבית ביחס
לחברה היהודית .המשטרה גורסת כי הכשרה במתכונת זו
הכרחית לצורך הכנה איכותית של השוטרים והשוטרות
לתפקידם וכן בהתחשב במהותו של תפקיד השיטור אשר
מחייב גמישות בשעות העבודה ,כוננות מתמדת ומשמרות
עבודה ארוכות.
 .3תגבור תקני כוח אדם בתחנות ובמערכים תומכים של החברה
הערבית :תוכנית החומש הקצתה למעלה מ 1,300-תקנים
לתגבור כוח האדם בתחנות המשטרה .בשנים 2018–2016
הוקצו  722תקנים ,וקרוב ל 200-מהם הוקצו בשנת ,2018
מספר העומד ביעדי תוכנית החומש .התקנים מיועדים לאיוש
תחנות משטרה חדשות ביישובים הערביים ולתגבור תחנות
קיימות ומערכים תומכים.
המנְ הלת לשיפור שירותי המשטרה ביישובים הערביים
ִ
מפעילה מערכת תמיכה רחבה המותאמת לצרכים הייחודיים
של כל מועמד כדי לסייע לשיפור סיכויי הצלחתו בתהליך
המיון .במהלך השנים  2018–2016נפתחו  122כיתות הכנה,
ו 48-מהן נפתחו בשנת  .2018בכיתות הללו למדו 1820
מועמדים לאורך  ,2018–2016ו 710-מהם למדו בהן ב.2018-
בשנת  2018נערכו  31סדנאות הכנה למבחן הקבלה המעשי
("גיבושון") ,תוספת ניכרת ל 81-הסדנאות שנערכו בשנים
.2018–2017
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 .4במהלך השנים  .2018–2016הגישו כ 5,700-מועמדים קורות
חיים לצורך קבלה למשטרה ,ו 1,700-מהם עשו זאת בשנת
 .2018הפרסום של משטרת ישראל לגיוס שוטרים חדשים
מופיע בפלטפורמות שונות :בפייסבוק בערבית ,באתר לשכת
הגיוס של המשטרה ,במכללות ,באוניברסיטאות ,בלשכות
התעסוקה ,במועצות מקומיות ,באמצעות משוחררי הארגון,
בתנועות הנוער ובלשכות להכוונת חיילים משוחררים.
שיטה נוספת לפרסום הגיוס היא "חבר מביא חבר" והיא זוכה
להצלחה.
ב .מעטפת ההכשרות לשוטרים ביישובים הערביים וכן לשוטרים
ערבים
המנהלת לשיפור שירותי המשטרה ביישובים הערביים מפעילה
ִ
מערכת התומכת הן בשוטרים הערבים והן בשוטרים המשרתים
בתחנות המשטרה ביישובים הערביים שאינם ערבים.
הכשרתם של השוטרים הערבים מותאמת לאתגרים שעימם הם
מתמודדים לנוכח הניכור והיעדר האמון בין החברה הערבית
המנהלת חומרים כתובים
ִ
למשטרה .לצורך ההכשרה פיתחה
המתארים את האתגרים היחודיים לשוטרים הערבים ואת הדרכים
להתמודד עימם .בנוסף עורכת המנהלת הכשרות לסגלי ההכשרה של
השוטרים הערבים כדי להקנות להם כלים לסיוע לשוטרים החדשים
בהתמודדות מורכבת זו.
המנהלת לשיפור שירותי המשטרה ביישובים הערביים פיתחה
ִ
הכשרות נוספות המיועדות לשוטרים העובדים בתחנות המשטרה
ביישובים אלה .הכשרות אלה נעשות ביישוב עצמו והן מיועדות
להעמיק את הידע של השוטרים על החברה הערבית .הן כוללות
תכנים הנוגעים לדת האסלאם ,לחגים ,למנהגים ,למאפייני החברה
(חברה מסורתית ,מעמדן של הגברים ושל הנשים) ועוד.
נוסף על הקניית ידע משמשות ההכשרות כפלטפורמה שבה השוטרים
יכולים לשתף את חבריהם בדילמות שבהן הם נתקלים ,אשר לעיתים
הן ייחודיות לעבודה בחברה הערבית.
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ג .גיבוש תוכנית רב-שנתית לשנים 2020–2017
אסטרטגיה פנים-ארגונית לשיפור שירותי המשטרה לחברה הערבית
המנהלת לשיפור שירותי המשטרה ביישובים הערביים היא
הקמתה של ִ
ציון דרך חשוב בשיפור שירותי המשטרה לחברה הערבית ובעבודה עימה.
לצד תוכניות כגון "כוכב הצפון" שהמשטרה מפעילה במחוז הצפון
וכוללת סדנאות לשיפור הכשירות התרבותית של השוטרים תוך
התמקדות בחברה הערבית ,פותחו תוכניות חדשות ובהן תוכנית
מיוחדת לתושבי הדרום הבדואים .התוכנית נועדה להכין את
המועמדים לשלב המיון במשטרה.
ד .הקמת תחנות משטרה חדשות בישובים ערבים ותגבור תחנות
קיימות
על פי תוכניתו של המשרד לביטחון הפנים ,עד  2020אמורות
לקום תחנות משטרה חדשות ביישובים אלה :סח'נין ,איכסל,
מע'אר ,כפר כנא ,טמרה ,מג'ד אל-כרום ,ג'סר אל-זרקא ,באקה
אל-גרבייה ,עכו ,קלנסווה ,כפר קאסם ,אום אל-פחם ,טובא
זנגריה ,ערערה בנגב וכפר יאסיף.
עד כה הוקמו בין השנים  2018–2016תחנות משטרה חדשות
בשבעה יישובים:
בשנת  2017נחנכו תחנות משטרה חדשות בג'סר אל-זרקא
ובכפר כנא.
בשנת  2018נחנכו תחנות משטרה במג'ד אל-כרום,
בערערה בנגב ,בכפר קאסם ,בכפר יאסיף ובבאקה אל-
גרבייה.
תחנת טמרה הוקמה אף היא ,אולם היא שוכנת מחוץ
לעיר ולכן איננו מחשיבים אותה במניין תחנות המשטרה
החדשות בחברה הערבית .התחנה צפויה לעבור למבנה
בטמרה באוגוסט .2019
השפעת התחנות החדשות – משטרת ישראל סבורה כי
התחנות שנפתחו הגבירו את אמון התושבים במשטרה,
הביאו לידי ירידה בהיקפי הפשיעה והאלימות החמורה
והגדילו במידה ניכרת את מספר הפניות למשטרה ובכלל
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זה פניות בנושאים הקשורים לאלימות במשפחה .זאת
בזכות האפשרות להתלונן באופן מהיר יותר מבעבר בלא
להידרש לנסיעה אל מחוץ ליישוב ,אשר לעיתים מחייבת
היערכות מיוחדת ,בעיקר מצד נשים המאוימות על ידי בני
זוגן .פרט למידע החלקי שיש בידי המשטרה על השפעת
התחנות החדשות על היקפי הפשיעה והאלימות ביישובים,
נראה שרב הצורך במדידה אמפירית ואובייקטיבית של
נושא זה ,בין השאר מכיוון שגורמים רבים בחברה הערבית
מבססים את התנגדותם להקמת תחנות משטרה ביישובים
על הדעה כי התחנות שהוקמו לא זו בלבד שלא הביאו
לידי צמצום הפשיעה ,אלא אף גרמו להתגברותה.
קיצוץ תקציבי בסך  400מיליון ש"ח אשר יועדו למיגור
הפשיעה בחברה הערבית פגע באפשרות להקים תחנות
משטרה נוספות ב 2018-והשפעתו צפויה להימשך גם
בשנים הבאות .מפכ"ל המשטרה לשעבר ,רב-ניצב רוני
אלשיך ,הביע את מורת רוחו מההחלטה על הקיצוץ
בתקופה שבה משטרת ישראל פועלת להגברת השיטור
בחברה הערבית.
במנהל התכנון הסכמה ,ולפיה תוקצה
בשנת  2018הושגה ִ
למשטרה קרקע להקמת תחנות ביישובי החברה הערבית
במסגרת הדיונים בהקצאת קרקעות ציבוריות ובשימושים
המותרים בקרקע ציבורית .הסכמה זו מאפשרת להקים תחנות
משטרה גם אם הרשות המקומית מתנגדת לכך .מהלך זה יסייע
למשטרה לעמוד בתוכניתה להקים תחנות משטרה ביישובים
הערביים וכך להגביר את נוכחותה בהם.
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פרק :4

המלצות
להלן ההמלצות העיקריות לשיפור הביטחון האישי של האזרחים ביישובים
הערביים:
 .1יש להקים צוות בין-משרדי למיגור האלימות והפשיעה בחברה
הערבית  -צוות זה יתכנן ויוציא לפועל תוכנית מערכתית כוללת למיגור
תופעות אלה תוך טיפול בגורמי העומק היוצרים אותן .זאת בשל ייצוג
היתר של האזרחים הערבים הן בקרב קורבנות הפשיעה והן בקרב מבצעי
פשעים ומחוללי אלימות ובשל העובדה כי מגֵ פת האלימות נעשית
לחסם של ממש בפני פיתוח כלכלי וחברתי של היישובים הערביים.
צוות מעין זה חייב לכלול נציגים מקרב מנהיגי החברה הערבית שיהיו
שותפים לתכנון התוכנית ולהוצאתה לפועל.
 .2נוכחות קבועה ומיטיבה של המשטרה ביישובים הערביים – אמנם
נודעת חשיבות רבה להקמת תחנות חדשות ביישובים הערביים ,אבל
כשלעצמה אין בה ערובה לביטחון האישי של האזרחים .על כן על
המשטרה לאמץ גישה שירותית ומבוססת קהילה כלפי התושבים .יש
להשקיע מאמץ עילאי בפיענוח פשעים בכלל ובמעשי רצח בפרט משום
שהוא התנאי לרכישת אמון הציבור .בנוסף ,כדי לממש את הפוטנציאל
הגלום בפתיחת תחנות ,יש לוודא שהן מעוצבות ומתפקדות כמרכזי
שירות נגישים ,שהן מאוישות במלואן ,שצוותיהן קיבלו הכשרה ייעודית
למען החברה הערבית ,שהיענות השוטרים לפניות האזרחים מהירה
ויעילה ,ושהן זוכות למשאבים מספקים בהתאם לצורכי המקום.
על מנת לאפשר נוכחות מיטיבה של משטרת ישראל ביישובים הערביים,
יש לבטל את הקיצוץ בסך של כ 400-מיליון  ₪אשר עליו הוחלט ב,2018-
תקציב המיועד לבינוי תחנות משטרה ביישובים אלה.
 .3הידברות ממוסדת בין המשטרה לקהילה – חשיבות רבה נודעת
למנגנוני הידברות קבועים בין דרג הפיקוד בתחנות המשטרה לבין
הציבור .מנגנונים אלה יאפשרו שקיפות ודיווחיות מצד המשטרה
כלפי התושבים ,תיאום בין הגורמים המטפלים וקביעת סדר עדיפויות
לאתגרים ולהקצאת משאבים.
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 .4הקמת "מתחמי שירותי חירום" ביישובים הערביים – היעדר שירותי
חירום (כיבוי אש והצלה ,מד"א ומיגון) מגביר את היעדר הביטחון האישי
בקרב האזרחים הערבים .לפיכך יש להקים מתחמים אשר בהם ימוקמו
תחנת המשטרה ,תחנת כיבוי אש והצלה ,חדרי מיון או רפואת חירום
ו"חדר מצב" יישובי .למתחמים אלה יש הצדקה מבצעית וכלכלית ,והם
יגבירו את הלגיטימציה כלפי המשטרה כשירות מציל חיים.
 .5מתן עדיפות לטיפול בנשק הבלתי חוקי ביישובים הערביים – נשק
בלתי חוקי הוא אחד ממחוללי האלימות המרכזיים ביישובים הערביים.
יש למסד את המבצעים למסירת הנשק מרצון תוך הבטחת אנונימיות
וחסינות מפני העמדה לדין .בה בעת יש להגביר את מבצעי האכיפה ואת
תפיסת הנשק וכן להחמיר את העונשים על עבירות נשק.
 .6החמרה בעונשים כלפי עברייני אלימות – כיום ישנה תחושה רווחת
בקרב הציבור הערבי כי העונשים המוטלים על העבריינים קלים מדי,
ועל כן אינם מייצרים הרתעה.
 .7פתרון בעיית היצע הקרקע המוגבל בחברה הערבית – הגדלת היצע
הקרקע המוגבל ואישור תוכניות בנייה ביישובים הערביים הם קריטיים
כדי להפחית את המתחים ואת המצוקה בתחום הבנייה והדיור בחברה
הערבית .בה בעת יש לזרז את הקמתן של ערים ערביות חדשות בגליל,
במשולש ובנגב.
 .8הגברת נוכחותם של מוסדות המדינה ביישובים הערביים – נוכחות של
המדינה ומוסדותיה ביישובים הערביים תקנה לתושבים תחושת שייכות
למדינה .יתר על כן ,משתמע ממנה כי החוק והסדר חלים גם עליהם .לכן
חשוב כי שירותים ומוסדות הנוכחים ביישובים היהודיים יזכו לנוכחות
גם ביישובים הערביים כגון שירותי בנקאות ,ביטוח לאומי ,מרכזים
קהילתיים ,מתקני ספורט של "מפעל הפיס" ועוד.
 .9חינוך נגד אלימות – בחברה הערבית השתרשו בחוגים מסוימים נורמות
כגון החזקת כלי נשק ושימוש בהם לצד אלימות כלפי נשים אשר עודנה
לגיטימית בקרב חוגים מסוימים .לכן חשוב לפתח ולהפעיל תוכניות
לחינוך נגד אלימות במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות
ביישובים הערביים .יש להתאים את התוכניות למאפייני החברה
הערבית.
 .10טיפול במשפחות במצוקה – יש להרחיב את תוכנית הטיפול למשפחות
במצוקה ואת הסיוע הניתן להן .כן יש לפתח תוכניות עבור בני נוער שנדחקו
לשוליים תוך הקצאת תקנים למטפלים ולעו"סים בהתאם למדד העוני
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והאלימות ביישובים.
 .11התמודדות עם תופעת האלימות כלפי נשים – במסגרת מיגור תופעת
האלימות כלפי נשים יש להרחיב את ההגדרה החוקית של אלימות
במשפחה ולכלול בה את סוגי האלימות השונים במשפחה ולא רק
אלימות בין בני זוג ,וכן להרחיב את תוכנית עו"ס משטרה ביישובים
הערביים כדי לספק פתרון הולם לנשים הסובלות מאלימות מצד בני
זוגן.
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مبــادرات إبراهــم هــي جمعيــة يهوديــة -عربيــة للتغيــر االجمتاعــي ولتطويــر الدمــج واملســاواة
بــني العــرب واليهــود يف إرسائيــل ،مــن أجــل مجمتــع مزدهــر ،وآمــن وعــادل.
أقمي ــت الجمعي ــة يف الع ــام  1989ع ــى ي ــد األمري ــي أل ــن ب .س ــليفكا والربوفيس ــور يوج ــني
وي ــر ،رحمه ــا هللا.
ركــزت الجمعيــة يف العقــد األول مــن نشــاطها عــى توزيــع منــح مــن أجــل تنفيــذ نشــاطات يف
مجــال التعايــش والرتبيــة للحيــاة املشــرتكة بــني اليهــود والعــرب .بعــد أحــداث أكتوبــر ،2000
تط ــور الفه ــم يف الجمعي ــة بأن ــه يتطل ــب نش ــاط منهج ــي لتغي ــر السياس ــات ب ــكل م ــا يتعل ــق
بعالق ــات اليه ــود والع ــرب يف إرسائي ــل والعالق ــات ب ــني األقلي ــة العربي ــة والدول ــة.
يف ض ــوء ذل ــك ،تبن ــت الجمعي ــة إس ــرتاتيجية ترش ــدها ح ــى يومن ــا ه ــذا :تطوي ــر من ــاذج مبتك ــرة
وتطبيقه ــا كمب ــادرات واس ــعة النط ــاق كأدوات للعالق ــات العام ــة أم ــام متخ ــذي الق ــرارات
يف ال ــوزارات الحكومي ــة ،والحك ــم املح ــيل ،واملؤسس ــات الجماهري ــة ،واألكادميي ــا ،واملنظم ــات
االجمتاعي ــة والجمه ــور الواس ــع.
تعمـــل الجمعيـــة لتحقيـــق الوعـــد الـــذي نـــص عليـــه يف وثيقـــة االســـتقالل بالـ"املســـاواة يف
الحق ــوق االجمتاعي ــة والسياس ــية الكامل ــة لجمي ــع مواطنيه ــا ،دون تفرق ــة ع ــى أس ــاس الدي ــن،
أو الع ــرق ،أو الجن ــس" وترس ــيخ "املواطن ــة الكامل ــة واملتكافئ ــة" لليه ــود والع ــرب ،يف الدول ــة،
لتك ــون البي ــت القوم ـ ّـي للش ــعب اليه ـ ّ
ـودي وبي ــت مواطنيه ــا الع ــرب ،وذل ــك إىل جان ــب دول ــة
َ
ِفلس ــطينية تعي ــش بس ــالم إىل جان ــب دول ــة إرسائي ــل.
املدي ــران العام ــان الرشي ــكان للجمعي ــة هم ــا أمن ــون بئ ــري سوليتس ــيانو والدكت ــور ثاب ــت أب ــو
راس.

عنوان الجمعية :شارع همألخا  ،5املنطقة الصناعية المشالية ،اللد 7152011
هاتف ,02-3733000 :فاكس02-3733001 :
بريد إلكرتوينinfo@abrahaminitiatives.org.il :
ميكن تحميل إصدارات مبادرات إبراهمي من خالل املوقع:
www.abrahaminitiatives.org.il

أقميــت مؤسســة مشوئيــل نأمــان عــام  1978يف التخنيــون مببــادرة مــن الســيد مشوئيــل (ســام)
نأمــان ،وتعمــل عــى غــرس رؤيتهــا لتطويــر دولــة إرسائيــل مــن الناحيــة العلمية-التكنولوجيــة،
واالقتصاديــة واالجمتاعيــة.
مؤسســة مشوئيــل نأمــان هــي معهــد أبحــاث يركــز عــى صياغــة سياســة قوميــة حــول مواضيــع
العلــوم والتكنولوجيــا ،والصناعــة والرتبيــة والتعلــمي العــايل ،والبنيــة التحتيــة ،والبيئــة والطاقــة
ومواضي ــع إضافي ــة ذات أهمي ــة للق ــوة القومي ــة إلرسائي ــل .تق ــدم املؤسس ــة مس ــاهمة خاص ــة
يف هــذه املجــاالت .يــم يف املؤسســة إجــراء أبحــاث سياســات واســتبيانات ،وتســتخدم نتائجهــا
وتوصياته ــا م ــن قب ــل صن ــاع الق ــرار يف االقتص ــاد ع ــى كاف ــة مس ــتوياته .وي ــم إج ــراء أبح ــاث
السياس ــات ع ــى ي ــد طواق ــم مخت ــارة م ــن األكادميي ــة ،والتخني ــون ،ومؤسس ــات إضافي ــة،
ومهــارات
ومــن مجــال الصناعــة .ويــم اختيــار األشــخاص املالمئــني للطواقــم ،وأصحــاب قــدرات ً
يف مجالهــم .وعــى األغلــب ،يــم العمــل مــن خــالل تعــاون مــع وزارات حكوميــة ،وأحيانــا تــأيت
مشوئي ــل ً نأم ــان دون تع ــاون مب ــارش م ــع وزارة حكومي ــة .ويعت ــرب معه ــد
املب ــادرة م ــن معه ــد ً
مشوئي ــل نأم ــان معه ــدا رائ ــدا يف إرسائي ــل ألبح ــاث السياس ــات يف مواضي ــع صياغ ــة سياس ــة
قومي ــة ته ــم يف العل ــوم التكنولوجي ــة والتعل ــمي الع ــايل.
مت ح ــى الي ــوم إج ــراء مئ ــات أبح ــاث السياس ــات واالس ــتطالعات يف معه ــد مشوئي ــل نأم ــان،
تخ ــدم متخ ــذي الق ــرارات وأصح ــاب امله ــن يف االقتص ــاد والسياس ــة .مس ــح املش ــاريع املختلف ــة
ال ــي أجري ــت يف املعه ــد ،معروض ــة يف موق ــع اإلنرتن ــت التاب ــع للمعه ــد .باإلضاف ــة إىل ذل ــك،
يســاهم معهــد مشوئيــل نأمــان يف مشــاريع قوميــة مثــل مجموعــات وزارة الصناعــة والتجــارة
ومركـــز أبحـــاث وتطويـــر تكنولوجـــي يف املجـــاالت التاليـــة :التقنيـــات النانويـــة ،واإلعـــالم،
البيئـــة ،ومشـــاريع إضافيـــة ذات
وعلـــم البرصيـــات ،والطـــب ،والكمييـــاء ،والطاقـــة ،وجـــودة ً
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كلمات شكر
كتاب ــة تقري ــر األم ــن الش ــخيص مبرافق ــة ودع ــم أش ــخاص أع ــزاء ك ــر ،منه ــم زم ــالء،
باحث ــني ورشكاء للطري ــق .وه ــذا الوق ــت لش ــكرهم.
ٌ
ش ــكرا لـــ د .رمي ــا دع ــاس ال ــي رافقتن ــا باالستش ــارة االحصائي ــة وبن ــاء اس ــمتارة االس ــئلة
ولطاق ــم الباحث ــني امله ــي واألم ــني .ش ــكر خ ــاص لـــ د .روب ــن ج ــال ،زمي ــل كب ــر يف
مؤسس ــة مشوئي ــل نأم ــان .روب ــن رافقن ــا من ــذ البداي ــة وح ــى كتاب ــة ه ــذا التقري ــر.
ّ
نشــكر مــن القلــب عــال نجمي-يوســف ،املديــرة الرشيكــة يف مــرشوع “مجمتــع آمــن” يف
ّ
ّ
ّ
العربي ــة .بفضله ــا
مب ــادرات إبراه ــمي .اجته ــدت ع ــال يف ق ــراءة التقري ــر وتحري ــره باللغ ــة
ّ
متوف ــر اآلن ن ــص دقي ــق ومت ــاح للق ـ ّـراء الع ــرب.
ش ــكر خ ــاص لـــ أمن ــون بئ ــري سولتس ــيانو و د .ثاب ــت أب ــو راس ،املدي ــران العام ــان
الرشي ــكان لـــ "مب ــادرات ابراه ــمي" ع ــى الق ــراءة ومس ــاهمتهم الس ــخية م ــن تجربته ــم
الغني ــة ونش ــاطهم س ــنوات ع ــدة لتحس ــني األم ــان ل ــدى املواطن ــني الع ــرب.
ً
لهم جمعيا وآلخرين نحن شاكرين.
نهاد و روت
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ّ
افتتاحية وملخص
مـــؤرش األمـــن الشـــخيص للعـــام  2018هـــو التقريـــر الثـــاين حـــول موضـــوع "العنـــف
والجرميـــة وتواجـــد الرشطـــة يف البلـــدات العربيـــة".
ً
ّ
ّ
القـــراء صـــورة عـــن وضـــع
ســـنويا ملنـــح
وتنـــرش جمعيـــة "مبـــادرات إبراهـــمي" التقاريـــر

مواقــف املواطنــني العــرب تجــاه موضــوع خدمــات الرشطــة والعنــف .كمــا أن التقاريــر
تراق ــب عم ــل الرشط ــة تج ــاه املجمت ــع العرب ــي ،وتطبي ــق ق ــرار الحكوم ــة رق ــم 1402
لزي ــادة األم ــن الش ــخيص يف البل ــدات العربي ــة.
ص ــدر امل ــؤرش يف واق ــع دم ــوي يف املجمت ــع العرب ــي ،ويف الس ــنوات األخ ــرة ،ط ــرأ ارتف ــاع
ً ًّ
عربيــا،
حــاد يف نســبة العنــف والجرميــة يف هــذا املجمتــع .يف العــام  ،2018قتــل  71مواطنــا
وبلغ ــت نس ــبتهم م ــن كاف ــة القت ــى يف إرسائي ــل  ،61%أي م ــا يع ــادل ثالث ــة أضع ــاف
نســبة العــرب يف املجمتــع.

كاف للرشطـــة يف
األســـباب املركزيـــة للعنـــف يف املجمتـــع العربـــي هـــي :تواجـــد غـــر
ٍ
البل ــدات العربي ــة ،والوض ــع االجمتاع ــي– االقتص ــادي للمجمت ــع العرب ــي (تعت ــرب نص ــف
العائ ــالت العربي ــة فق ــرة ،وم ــا يق ــارب ثل ــي األطف ــال الع ــرب يعيش ــون تح ــت خ ــط
ً
الفقــر) ،وانتشــار البطالــة خصوصــا عنــد الشــباب والشــابات ،والتغيــرات يف دور األرسة
يف املجمتــع العربــي واالنتقــال إىل مجمتــع فــردي أكــر ،وهــو مــا يــؤدي إىل جعــل العائلــة
ً
ليس ــت مص ــدرا لألم ــن وتطبي ــق القان ــون كم ــا كان ــت يف الس ــابق ،كم ــا أن الس ــلطات
كاف يف حي ــاة املواطن ــني الع ــرب ،وع ــدم
ال تق ــوم به ــذه الوظيف ــة ح ــى اآلن بش ــكل
ٍ
املســـاواة يف الخدمـــات املقدمـــة للمواطنـــني العـــرب ،مبـــا يف ذلـــك التواجـــد املحـــدود
للمؤسس ــات الحكومي ــة يف البل ــدات العربي ــة وم ــا ش ــابه.
ً
بـــات واضحـــا يف الســـنوات األخـــرة لـــدى عوامـــل حكوميـــة ،االعـــرتاف بـــأن عالقـــة
الرشط ــة تج ــاه املجمت ــع العرب ــي ع ــى م ــدار س ــنوات غ ــر كافي ــة وغ ــر متس ــاوية .يف
الوق ــت نفس ــه ،أصب ــح املجمت ــع العرب ــي ي ــدرك حقيق ــة أن العن ــف والجرمي ــة يش ــكالن
ًّ
ً
ًّ ّ
جـــدا مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة .ويبـــدو أن كال الطرفـــني
اســـرتاتيجيا ميـــس
تهديـــدا
الحكوم ــة والجمه ــور العرب ــي– ع ــى دراي ــة ب ــأن التع ــاون الق ــامئ ع ــى الثق ــة بينهم ــارضوري للنضـــال ّ
الفعـــال ضـــد الجرميـــة والعنـــف.
خصــص القــرار الحكومــي رقــم  ،922الــذي صــودق عليــه يف شــهر كانــون األول ،2015
ًّ
اقتصاديــا .مــع ذلــك ،فــإن إدراك أن
مزيانيــات غــر مســبوقة لتطويــر البلــدات العربيــة
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التطوي ــر االقتص ــادي غ ــر ممك ــن طامل ــا أن ه ــذه البل ــدات تع ــاين م ــن الجرمي ــة ،أدى إىل
ق ــرار حكوم ــي رق ــم  1402ه ــذا الق ــرار خص ــص إىل تحس ــني األم ــن الش ــخيص يف املجمت ــع
العرب ــي ويف الق ــدس .وق ــد مت ــت اإلش ــارة في ــه إىل ع ــدة أه ــداف منه ــا :إنش ــاء مديري ــة
جدي ــدة لتحس ــني خدم ــات الرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة ،وتجني ــد آالف الرشطي ــني مب ــا
يف ذل ــك م ــن املجمت ــع العرب ــي ،وإقام ــة محط ــات رشط ــة جدي ــدة يف البل ــدات العربي ــة،
وتعزي ــز مراك ــز رشط ــة قامئ ــة.
يركز مؤرش األمن الشخيص للعام  2018عىل أربعة مجاالت:
ش ــعور ومواق ــف املواطن ــني الع ــرب تج ــاه حج ــم العن ــف والجرمي ــة يف بلداته ــم
وتج ــاه ظواه ــر العن ــف ال ــي تص ــف بل ــدات س ــكناهم.
حجــم انكشــاف املواطنــني العــرب لظواهــر العنــف والجرميــة ،بطريقــة مبــارشة
أو مــن خــالل األصدقــاء أو األقــارب الذيــن تعرضــوا لهــذه الظواهــر.
استعداد املواطنني العرب ملحاربة العنف.
مواق ــف املواطن ــني الع ــرب تج ــاه الرشط ــة وش ــعورهم حي ــال ت ــرصف الرشط ــة
تجاهه ــم.
إعمتــد املــؤرش عــى عينــة متثيليــة مــن املجمتــع العربــي ككل .ومــن أجــل مقارنــة النتائــج،
مت إجــراء اســتطالع قطــري عــى أســاس عينــة متثيليــة مــن املجمتــع اليهــودي.
تشــر نتائــج االســتطالع إىل وجــود نقــص يف تواجــد الرشطــة يف املجمتــع العربــي ،وتــدل
أجوب ــة الع ــرب ع ــى واق ــع ق ــامت بالنس ــبة لظواه ــر العن ــف والجرمي ــة ولتأثره ــم ع ــى
حي ــاة املواطن ــني الع ــرب ،منه ــا اس ــتخدام الس ــالح الن ــاري ،وتج ــارة املخ ــدرات ،والعن ــف
الجس ــدي ،والتهدي ــدات.

نتائج االستطالع:
يشـــعر أكـــر مـــن ثلـــث املواطنـــني العـــرب ( )35.8%إىل نقـــص باألمـــن
ً
الش ــخيص يف منطق ــة س ــكناهم بس ــبب العن ــف ،مقارن ــة م ــع  12.8%فق ــط
مـــن املواطنـــني اليهـــود.
الظواه ــر املقلق ــة بش ــكل أك ــر ل ــدى املواطن ــني الع ــرب ه ــي العن ــف –نس ــبة
القلقــني منهــا هــي  -80.3%وإطــالق النــار واســتخدام الســالح ( 77%قلقــون
ً
وقلق ــون كث ــرا م ــن ذل ــك) .توض ــح نس ــبة القل ــق العالي ــة الخط ــر الحقيق ــي
ع ــى الحي ــاة ،ال ــذي يه ــدد ه ــذا الجمه ــور نتيج ــة العن ــف واس ــتخدام الس ــالح.
املرتب ــة الثالث ــة يف تصني ــف الظواه ــر املقلق ــة للجمه ــور العرب ــي ه ــي الجرمي ــة؛
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 73.5%م ــن الع ــرب املس ــتطلعة آراؤه ــم يش ــعرون بالقل ــق أو قلق ــون حياله ــا.
العن ــف ض ــد امل ــرأة يث ــر قل ــق املواطن ــني الع ــرب :النس ــاء قلق ــات أك ــر م ــن
الرج ــال :ح ــوايل  71%م ــن النس ــاء العربي ــات قلق ــات م ــن العن ــف املوج ــه ض ــد
النس ــاء ،مقارن ــة بـــ  53%م ــن الرج ــال.
ع ــى عك ــس العن ــف ض ــد امل ــرأة ،ف ــإن العن ــف داخ ــل العائل ــة ،ال ــذي يمش ــل
ً
أيضــا عنــف األهــل تجــاه أوالدهــم ،يقلــق املجمتــع العربــي بصــورة أقــل؛ 48%
ً
م ــن النس ــاء و 45%م ــن الرج ــال قلق ــون أو قلق ــون كث ــرا م ــن ه ــذه الظاه ــرة.
الخ ــوف م ــن التع ــرض لل ــرضر م ــن ظواه ــر العن ــف والجرمي ــة املختلف ــة أع ــى
يف املجمتـــع العربـــي مـــن املجمتـــع اليهـــودي؛  19.6%فقـــط مـــن املواطنـــني
اليه ــود يخاف ــون م ــن التع ــرض لل ــرضر م ــن العن ــف ،مقارن ــة م ــع  59.3%م ــن
ً
املواطن ــني الع ــرب .ج ــرامئ األم ــالك أيض ــا تقل ــق املجمت ــع العرب ــي أك ــر م ــن
املجمتــع اليهــودي؛  51.8%مقارنــة مــع  .18.7%مــن ناحيــة ثانيــة ،فــإن نســبة
الخ ــوف م ــن الج ــرامئ الجنس ــية أق ــل بكث ــر يف كال املجمتع ــني ،وتبل ــغ 35.9%
عن ــد املجمت ــع العرب ــي و 27.6%عن ــد اليه ــود.
فميـــا يتعلـــق باألماكـــن الـــي يشـــعر فيهـــا املواطنـــون العـــرب بانعـــدام
باألم ــن الش ــخيص ،ف ــإن أماك ــن الرتفي ــه كان ــت أك ــر األماك ــن ال ــي ته ــدد
األم ــن الش ــخيص ( 32.1%أش ــاروا إىل أنه ــم يش ــعرون بالتهدي ــد الكب ــر يف
ه ــذه األماك ــن) ،وامل ــكان الت ــايل بعده ــا ه ــو بل ــدة املس ــكن ( .)31.8%رغ ــم
ً
ذل ــك ،يش ــار إىل أن البي ــت ه ــو أك ــر األماك ــن أمن ــا ( 6%فق ــط م ــن الع ــرب
املس ــتطلعة آراؤه ــم يش ــعرون بالتهدي ــد ع ــى أمنه ــم الش ــخيص يف بيته ــم).
ً
يـــدل هـــذا املعطـــى عـــى أن بيـــت املواطنـــني العـــرب أصبـــح معقـــال لهـــم،
ُ
وينظ ــر إلي ــه باعتب ــاره امل ــكان الوحي ــد ال ــذي ميكن ــه حمايته ــم م ــن العن ــف
والجرمي ــة.
مقارن ــة م ــع املجمت ــع اليه ــودي ،ف ــإن نس ــبة الع ــرب الذي ــن تعرض ــوا ،ه ــم أو
أح ــد أف ــراد عائلته ــم أو أصدقائه ــم ،لح ــاالت العن ــف املختلف ــة ،أع ــى بكث ــر
يف كل الظواهــر مــن املجمتــع اليهــودي :عــى ســبيل املثــال 11% ،مــن العــرب
الذيـــن اســـتطلعت آراؤهـــم أشـــاروا إىل أنهـــم ،هـــم أو أحـــد معارفهـــم،
ت ــرضروا بس ــبب اس ــتخدام الس ــالح األبي ــض أو الن ــاري ،باملقارن ــة م ــع 1.2%
فق ــط م ــن اليه ــود.
مـــا يقـــارب ربـــع املواطنـــني العـــرب ( )23.5%تعرضـــوا ،هـــم أو أحـــد أفـــراد
عائلتهـــم ،لتهديـــد بالعنـــف أو اســـتخدم ضدهـــم عنـــف كالمـــي.
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 67%م ــن الذي ــن تعرض ــوا لعن ــف أو تهدي ــد بالعن ــف أش ــاروا إىل أن الش ــخص
ً
املعت ــدي أو ال ــذي هدده ــم كان معروف ــا له ــم .يف  38%م ــن الح ــاالت ،كان
ً
ً
ً
املعت ــدي أو ال ــذي ه ــدد باالعت ــداء ج ــارا أو صديق ــا أو معروف ــا له ــم .يف 16%
م ــن الح ــاالت ،كان املعت ــدي أح ــد أف ــراد العائل ــة ،ويف  ،11%مت التع ــرف ع ــى
املعت ــدي م ــن م ــكان العم ــل.
بالنس ــبة إىل املواق ــف تج ــاه الرشط ــة ،ق ــال  61.7%م ــن املواطن ــني الع ــرب
ً
ُ
الذي ــن تعرض ــوا للعن ــف إنه ــم مل ّ
يقدم ــوا بالغ ــا يف الرشط ــة .ه ــذا املعط ــى
يعكـــس انعـــدام الثقـــة الواضـــح يف الرشطـــة ،الـــذي يدفـــع العديـــد مـــن
املواطن ــني للبح ــث ع ــن بدائ ــل غ ــر القان ــون.
 34.9%م ــن املواطن ــني الع ــرب ّ
يقمي ــون خدم ــات الرشط ــة له ــم م ــن خ ــالل
ًّ
تواصله ــم األخ ــر م ــع الرشط ــة كخدم ــة جي ــد أو جي ــدة ج ــدا ،مقارن ــة م ــع
 47.9%مـــن املجمتـــع اليهـــودي.
ي ــرى املواطن ــون الع ــرب أن أداء الرشط ــة جي ــد بالنس ــبة للمواضي ــع املتعلق ــة
بتطبيــق القانــون والنظــام .وأشــار  45.2%مــن املواطنــني العــرب إىل أن أداء
ً
الرشط ــة جي ــد أو جي ــد ج ـ ّـدا فمي ــا يتعل ــق بتطبي ــق قوان ــني الس ــر يف املجمت ــع
العربـــي ،و 32.7%راضـــون عـــن أداء الرشطـــة يف كل مـــا يتعلـــق بتطبيـــق
القانــون والنظــام يف هــذا املجمتــع .مــع ذلــك ،تقــل نســبة الرضــا عندمــا ســألنا
عــن أداء الرشطــة يف مجــاالت الحفــاظ عــى أمــن املواطــن العربــي ،ومحاربــة
الجرميـــة يف املجمتـــع العربـــي ،ومواجهـــة الرشطـــة لقضيـــة تجـــارة وتعاطـــي
املخ ــدرات ،ومحارب ــة عائ ــالت اإلج ــرام يف املجمت ــع العرب ــي ،ومحارب ــة العن ــف
يف املجمت ــع العرب ــي .وبالنس ــبة للمج ــال األخ ــر ،يعتق ــد  16.1%م ــن املواطن ــني
ً
الع ــرب فق ــط أن أداء الرشط ــة جي ــد أو جي ــد ج ـ ّـدا.
نتيجـــة مقلقـــة إضافيـــة تتطـــرق إىل مشـــاعر املواطنـــني العـــرب بالنســـبة
لألســـلحة الناريـــة .يوافـــق او مييـــل اىل املوافقـــة  90.8%مـــن العـــرب مـــع
االدع ــاء بأن ــه يف إرسائي ــل ميك ــن الحص ــول ع ــى س ــالح ن ــاري بس ــهولة ،وذل ــك
مقارنــة مــع  33.8%مــن املجمتــع اليهــودي .كمــا أن  93.1%مــن املســتطلعني
الع ــرب يش ــعرون أن ــه يف الس ــنوات األخ ــرة ازداد اس ــتخدام الس ــالح الن ــاري
يف منطق ــة س ــكناهم (مقارن ــة م ــع  22.2%م ــن املجمت ــع اليه ــودي) .تثب ــت
هـــذه املعطيـــات املكانـــة الـــي يحتلهـــا الســـالح النـــاري يف املجمتـــع العربـــي،
ال ــذي يح ـ ّـول روت ــني حي ــاة املواطن ــني الع ــرب إىل حال ــة ط ــوارئ مس ــمترة.
ً
العام ــل األك ــر تأث ــرا ع ــى االس ــتخدام العني ــف للس ــالح ه ــو العقوب ــة غ ــر
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الرادع ــة ض ــد مرتكب ــي العن ــف ( 84.7%م ــن املس ــتطلعني الع ــرب يعتق ــدون
ًّ
جـــدا ،و 77%مـــن املســـتطلعني اليهـــود) .إضافـــة إىل
أن هـــذا العامـــل يؤثـــر
ّ
أن العدي ــد م ــن املس ــتطلعني الع ــرب ( )82.6%يعتق ــدون أن لتوف ــر الس ــالح
ً
ً
تأثــرا كبــرا عــى اســتخدامه العنيــف ،وذلــك مقارنــة بـــ  50.6%مــن املجمتــع
اليه ــودي .يف ه ــذا الس ــياق ،تج ــدر اإلش ــارة إىل أن التواج ــد املح ــدود للرشط ــة
يؤثـــر عـــى االســـتخدام العنيـــف للســـالح ( 67%مـــن املســـتطلعني العـــرب
و 53.8%م ــن املس ــتطلعني اليه ــود).
ح ــوايل  44%م ــن املواطن ــني الع ــرب ع ــى اس ــتعداد للمش ــاركة يف محارب ــة
ً
العن ــف يف بلداته ــم بش ــكل كب ــر أو بش ــكل كب ــر ج ـ ّـدا ،وح ــوايل  29%م ــن
العـــرب عـــى اســـتعداد للمشـــاركة مبســـتوى متوســـط فقـــط .تـــدل هـــذه
ً
النتيج ــة ع ــى االس ــتعداد القلي ــل ج ـ ّـدا للمس ــاهمة يف محارب ــة العن ــف وع ــى
الشـــعور باليـــأس الـــذي يـــؤدي بالعـــرب إىل التشـــكيك يف قدرتهـــم عـــى
تغي ــر واقعه ــم ،ولذل ــك يتنازل ــون م ــن األس ــاس ع ــن ب ــذل كل جه ــد ملحارب ــة
العن ــف يف املجمت ــع.
إجاب ــة ع ــى الس ــؤال ح ــول نجاع ــة العوام ــل املختلف ــة يف مكافح ــة العن ــف،
أجـــاب معظـــم املســـتطلعة آراؤهـــم بـــأن العائلـــة هـــي العامـــل األكـــر
نجاع ــة يف تقلي ــص العن ــف يف إرسائي ــل ( 59.7%أش ــاروا إىل أنه ــم راض ــون أو
ً
راض ــون ج ـ ّـدا ع ــن نجاع ــة معالجته ــا للموض ــوع) .يحظ ــى جه ــاز الرتبي ــة برض ــا
ًّ
ـبيا 54.7% :م ــن املواطن ــني راض ــون م ــن عمل ــه .رغ ــم ذل ــكُ ،ينظ ــر
كب ــر نس ـ
إىل القي ــادة يف املجمت ــع العرب ــي ،ورشط ــة إرسائي ــل ،والكنيس ــت ،والحكوم ــة،
كعوام ــل نجاعته ــا قليل ــة يف تقلي ــص العن ــف يف إرسائي ــل 24.7% :فق ــط م ــن
املواطن ــني الع ــرب راض ــون ع ــن عم ــل القي ــادة العربي ــة ،و 24%راض ــون ع ــن
عم ــل الرشط ــة ،و 16.8%ع ــن عم ــل الكنيس ــت ،و 16.2%ع ــن عم ــل الحكوم ــة.
بش ــكل ع ــام ،مس ــتوى ثق ــة املواطن ــني الع ــرب يف رشط ــة إرسائي ــل منخف ــض
ويبل ــغ ( 26.1%مقارن ــة م ــع  42.2%م ــن املجمت ــع اليه ــودي).
مـــع ذلـــك ،رغـــم مســـتوى الثقـــة املنخفـــض ،فـــإن الرشطـــة هـــي العامـــل
املرك ــزي ال ــذي يتوج ــه إلي ــه املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع العرب ــي يف حال ــة
تعرض ــوا ه ــم أو أي ش ــخص م ــن بيته ــم لجرمي ــة عن ــف أو تهدي ــد باالعت ــداء
والتســـبب بالعنـــف :أشـــار  58%إىل أنهـــم ســـيتوجهون إىل الرشطـــة17% ،
أجاب ــوا بأنه ــم س ــيترصفون م ــن تلق ــاء أنفس ــهم ،و 16%أش ــاروا إىل أنه ــم
س ــيتوجهون لعوام ــل إضافي ــة به ــدف طل ــب حمايته ــم.
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ً
ً
فمي ــا يتعل ــق بضحاي ــا العن ــف ،فق ــد لق ــي  71مواطن ــا ومواطن ــة عرب ــا حتفه ــم خ ــالل
ً
العـــام  ،2018منهـــم  56رجـــال و 15امـــرأة.
م ــن الواض ــح أن الرشط ــة تعم ــل ع ــى تحس ــني الخدم ــة للمجمت ــع العرب ــي ،فف ــي ع ــام
 ،2018افتتحــت مراكــز رشطــة جديــدة يف مجــد الكــروم ،وعرعــرة النقــب ،وكفــر قــامس،
وباق ــة الغربي ــة ،وكف ــر ياس ــيف .ويف ط ــرة ،أنش ــئت محط ــة خ ــارج املدين ــة ،وبالت ــايل
فهــي ليســت مدرجــة هنــا يف عــدد املحطــات الجديــدة الــي أقميــت يف البلــدات العربيــة.
ُ
تق ــول الرشط ــة اإلرسائيلي ــة إن ــه وف ــق املعطي ــات املحتلن ــة لش ــهر أي ــار  ،2019قدم ــت
لوائ ــح اته ــام ض ــد القتل ــة يف  50%م ــن ح ــاالت القت ــل ال ــي حدث ــت يف املجمت ــع العرب ــي
ً
يف الع ــام  .2017باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،يج ــري ق ــادة الرشط ــة ح ــوارا م ــع قي ــادة املجمت ــع
العرب ــي املنتخب ــة ،كم ــا أن الرشط ــة تن ــرش كل محتوي ــات املؤسس ــة باللغ ــة العربي ــة يف
منصاته ــا اإلعالمي ــة املختلف ــة.
تظهـــر مراقبـــة تنفيـــذ القـــرار الحكومـــي رقـــم  1402مـــا يـــيل( :أ) ازداد عـــدد عنـــارص
الرشط ــة الع ــرب يف رشط ــة إرسائي ــل ،وم ــن الع ــام  2016وح ــى نهاي ــة  2018مت تجني ــد
ّ ً
ّ ً
عربي ــا 225 :منه ــم تجن ــدوا يف صف ــوف الرشط ــة خ ــالل ع ــام  .2018وم ــن
رشطي ــا
550
عــام  2016وحــى نهايــة عــام  ،2018التحقــت  79رشطيــة عربيــة بالرشطــة ،معظمهــن
يف عــام ( .2018ب) تديــر مديريــة تحســني خدمــات الرشطــة يف املجمتــع العربــي نظــام
ً
ً ّ ً
خاص ــا متالمئ ــا
دع ــم واس ــع النط ــاق م ــن أج ــل عن ــارص الرشط ــة الع ــرب ،يمش ــل تأهي ــال
ً
م ــع التحدي ــات ال ــي يواجهونه ــا( .ج) تج ــري املديري ــة تأهي ــال لطاق ــم املؤهل ــني لعن ــارص
الرشطــة العــرب ،وتأهيــالت خاصــة عــى مســتوى البلــدة لعنــارص الرشطــة يف محطــات
الرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة ب ــكل م ــا يتعل ــق بالحساس ــية الثقافي ــة املطلوب ــة عن ــد
التعام ــل م ــع املجمت ــع العرب ــي.
م ــع ذل ــك ،م ــن الجدي ــر ذك ــره أن التقلي ــص امل ــايل ال ــذي يص ــل إىل  400ملي ــون ش ــيقل
ً
مــن مزيانيــة بنــاء محطــات الرشطــة ،وخصوصــا يف البلــدات العربيــة والضواحــي ،مـ ّـس
ً
ُ
كث ــرا يف ع ــدد محط ــات الرشط ــة الل ــي كان ــت س ــتقام خ ــالل الع ــام  2018وخ ــالل
العام ــني  .2019-2020وق ــد راف ــق الق ــرار به ــذا التقلي ــص انتق ــاد ش ــديد م ــن مراق ــب
الدول ــة ،ال ــذي ادع ــى أن ق ــرار التقلي ــص ال ــذي مت ــت املصادق ــة علي ــه يف وزارة األم ــن
الداخـــيل مت دون أي استشـــارة مـــع الرشطـــة ودون فهـــم األرضار التنفيذيـــة واملاليـــة
ال ــي م ــن املمك ــن أن تح ــدث للرشط ــة ومورديه ــا(.)1
( .)1نظام االمتالك يف رشطة إرسائيل :مراقب الدولة ،آذار https://www.mevaker.gov. ,2019
il/sites/DigitalLibrary/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20
%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/2019Mishtara/2019-Mishtara.pdf
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ً
يخصـــص التقريـــر جـــزءا لفـــرتة االنتخابـــات للحكـــم املحـــيل ،ألن رصاعـــات القـــوة يف
املنافس ــة ع ــى رئاس ــة الس ــلطات املحلي ــة العربي ــة تتصاع ــد يف ه ــذه الف ــرتة ،ويف بع ــض
األحيـــان ،تكـــون هنـــاك أرضار يف األمـــالك واألجســـاد وحـــى يف األرواح .وبالفعـــل،
تدعــم نتائــج االســتطالع هــذا الوصــف .إجابــة عــن الســؤال "هــل العنــف يف الشــهرين
األخريـــن (فـــرتة االنتخابـــات للســـلطات املحليـــة) عـــى مســـتوى بلدتـــك ،ارتفـــع أم
انخف ــض أم بق ــي كم ــا ه ــو؟" ،أج ــاب  70.9%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم بأن ــه حص ــل
ارتفــاع عــى مســتوى العنــف .يعكــس هــذا املعطــى أن الســلطة املحليــة بالــذات ،الــي
مــن املفــرتض أن تكــون أداة هامــة إلدارة حيــاة املواطنــني العــرب ،تتحــول إىل معركــة
رصاع دامي ــة.
ت ــويل "مب ــادرات إبراه ــم" أهمي ــة ك ــربى ملحارب ــة العن ــف والجرمي ــة يف املجمت ــع العرب ــي،
ولذل ــك أقام ــت م ــرشوع "مجمت ــع آم ــن" ال ــذي يعم ــل ع ــى تطوي ــر خدم ــات رشط ــة
للمواطنــني العــرب ،وتأســيس أنظمــة حــوار بــني الرشطــة واملجمتــع ،واســتيعاب برامــج
تربويــة ضــد العنــف يف املــدارس ،وإقامــة خدمــات منقــذة للحيــاة يف البلــدات العربيــة.
تدي ــر امل ــرشوع روت لف ــني – ح ــني وع ــال نجم ــي – يوس ــف.
التوصيات األساسية لتحسني األمن الشخيص يف البلدات العربية:
 .1إقامـــة طاقـــم متعـــدد الـــوزارات لتقليـــص العنـــف والجرميـــة يف املجمتـــع
العرب ــي :ه ــذا الطاق ــم يخط ــط وينف ــذ مش ــاريع واس ــعة النط ــاق وش ــاملة
لتقليــص هــذه الظواهــر مــن خــالل معالجــة العوامــل العميقــة الــي تنشــئها.
وذل ــك بس ــبب المتثي ــل الزائ ــد للمواطن ــني الع ــرب يف نس ــبة ضحاي ــا الجرمي ــة
أو منفذيه ــا بس ــبب حقيق ــة أن وب ــاء العن ــف أصب ــح العائ ــق الفع ــيل أم ــام
التطوي ــر االقتص ــادي واالجمتاع ــي للبل ــدات العربي ــة .يج ــب أن يمش ــل ه ــذا
الطاق ــم ممثل ــني م ــن قي ــادة املجمت ــع العرب ــي ليكون ــوا رشكاء يف تخطي ــط
امل ــرشوع وتنفي ــذه.
 .2تواجـــد ثابـــت وجيـــد للرشطـــة يف البلـــدات العربيـــة :رمبـــا هنـــاك أهميـــة
كب ــرة يف إقام ــة مراك ــز رشط ــة يف البل ــدات العربي ــة ،ولك ــن ه ــذا األم ــر ال
ً
يمض ــن األم ــن الش ــخيص للمواطن ــني .لذل ــك ،ع ــى الرشط ــة أن تتب ــى توجه ــا
ّ ً
خدماتي ــا ع ــى أس ــاس جماه ــري تج ــاه املواطن ــني .ومطل ــوب اس ــتمثار جه ــد
كب ــر يف ف ــك ألغ ــاز الجرمي ــة بش ــكل ع ــام ،ويف ح ــاالت القت ــل بش ــكل خ ــاص،
ألن هــذا رشط للحصــول عــى ثقــة الجمهــور .باإلضافــة إىل ذلــك ،ومــن أجــل
تحقي ــق إمكاني ــة فت ــح املراك ــز ،يج ــب التأك ــد م ــن أن ــه مت تمصميه ــا كراك ــز
خدم ــات متاح ــة ،يتواج ــد فيه ــا موظف ــون بش ــكل كيل ،وحص ــول الطواق ــم
العامل ــة فيه ــا ع ــى تأهي ــل خ ــاص ح ــول املجمت ــع العرب ــي ،واس ــتجابة عن ــارص
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الرشطـــة لتوجهـــات املواطنـــني تكـــون رسيعـــة وناجعـــة ،وأن تحصـــل عـــى
مــوارد كافيــة مالمئــة الحتياجــات املــكان .وللحصــول عــى خدمــات جيــدة مــن
رشط ــة إرسائي ــل يف البل ــدات العربي ــة ،يج ــب إلغ ــاء التقلي ــص امل ــايل ال ــذي
يصـــل حـــوايل إىل  400مليـــون شـــيقل ،إذ تقـــررت عـــام  2018مزيانيـــة مت
تخصيصه ــا لبن ــاء مراك ــز رشط ــة يف ه ــذه البل ــدات.
 .3حــوار مؤســس بــني الرشطــة واملجمتــع :هنالــك أهميــة كبــرة ألنظمــة الحــوارات
الثابتــة بــني مســتوى القيــادة يف مراكــز الرشطــة وبــني الجمهــور .تمســح هــذه
األنظم ــة بالش ــفافية والتبلي ــغ م ــن جه ــة الرشط ــة تج ــاه املواطن ــني ،ومالمئ ــة
بـــني العوامـــل املعالجـــة وتحديـــد ســـلم أولويـــات للتحديـــات وتخصيـــص
امل ــوارد.
 .4إقام ــة “مراك ــز خدم ــات ط ــوارئ” يف البل ــدات العربي ــة :انع ــدام خدم ــات
طـــوارئ (إطفائيـــة وإنقـــاذ ومراكـــز إســـعافات أوليـــة وحمايـــة) يزيـــد مـــن
انعــدام األمــن الشــخيص عنــد املواطنــني العــرب .لذلــك ،يجــب إقامــة مراكــز
تمش ــل محط ــات رشط ــة ،ومحط ــات إطفائي ــة وإنق ــاذ ،وغ ــرف للط ــوارئ أو
اإلس ــعاف األويل و"غرف ــة ط ــوارئ" محلي ــة .وه ــذه املراك ــز له ــا مصداقي ــة
م ــن ناحي ــة تنفيذي ــة واقتصادي ــة ،وتزي ــد الرشعي ــة تج ــاه الرشط ــة كخدم ــات
منق ــذة للحي ــاة.
ّ
 .5من ــح أفضلي ــة ملحارب ــة قضي ــة الس ــالح غ ــر املرخ ــص يف البل ــدات العربي ــة:
الس ــالح غ ــر املرخ ــص ه ــو أح ــد األم ــور املث ــرة للعن ــف املرك ــزي يف البل ــدات
ً
العربي ــة .يج ــب تأس ــيس حم ــالت تس ــلمي الس ــالح طوع ــا م ــن خ ــالل التعه ــد
بالرسيـــة والحصانـــة مـــن التقـــدم للقضـــاء .يف الوقـــت ذاتـــه ،يجـــب زيـــادة
حمــالت تطبيــق القانــون يف هــذا املجــال والقبــض عــى الســالح والتشــديد يف
املعاقب ــة ع ــى ج ــرامئ الس ــالح.
 .6ان ــزال العقوب ــات الش ــديدة اتج ــاه املجرم ــني – هن ــاك احس ــاس ق ــوي ل ــدى
ً
الجمهـــور العربـــي أن العقوبـــات الـــي تنـــول بحـــق املجرمـــني خفيفـــة جـــدا،
لذلـــك ال تشـــكل العقوبـــات رادع.
 .7حـــل مشـــكلة عـــرض األرايض املحـــدود يف املجمتـــع العربـــي :زيـــادة عـــدد
األرايض املح ــدود واملصادق ــة ع ــى مش ــاريع بن ــاء يف البل ــدات العربي ــة هم ــا
أمـــران رضوريـــان للحـــد مـــن التوتـــرات ومـــن ضائقـــة البنـــاء والســـكن يف
املجمتــع العربــي .يف الوقــت ذاتــه ،يجــب ترسيــع إقامــة مــدن عربيــة جديــدة:
يف الجليـــل واملثلـــث والنقـــب.
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 .8زيـــادة تواجـــد مؤسســـات الدولـــة يف البلـــدات العربيـــة :تواجـــد الدولـــة
ومؤسس ــاتها يف البل ــدات العربي ــة مين ــح الس ــكان الش ــعور بالتبعي ــة للدول ــة.
وإضاف ــة إىل ذل ــك ،ف ــإن ه ــذا األم ــر يع ــي أن القان ــون والنظ ــام ينطبق ــان
ً
عليه ــم أيض ــا .لذل ــك ،فإن ــه م ــن امله ــم أن الخدم ــات واملؤسس ــات املتواج ــدة
يف البلـــدات اليهوديـــة ،تحظـــى بتواجـــد مماثـــل يف البلـــدات العربيـــة مثـــل
خدمــات البنــوك والتأمــني الوطــي واملراكــز الجماهريــة والنــوادي الرياضيــة
التابع ــة لـ”مفع ــال هباي ــس” وم ــا ش ــابه.
 .9الرتبي ــة ض ــد العن ــف :ترس ــخت يف بع ــض املناط ــق يف املجمت ــع العرب ــي معاي ــر
خاصـــة مثـــل امتـــالك واســـتخدام الســـالح إىل جانـــب العنـــف ضـــد املـــرأة،
وم ــا زال ــت ه ــذا املعاي ــر رشعي ــة يف املناط ــق ذاته ــا .لذل ــك ،يتوج ــب تطوي ــر
وتنفيــذ برامــج للرتبيــة ضــد العنــف مضــن إطــار الرتبيــة املنهجيــة والالمنهجيــة
يف البل ــدات العربي ــة .ويج ــب مالءم ــة ه ــذه الربام ــج م ــع خصائ ــص املجمت ــع
العرب ــي.
 .9معالج ــة العائ ــالت ّ
املعرض ــة للفق ــر والعن ــف :يج ــب توس ــيع برام ــج املعالج ــة
للعائــالت الــي تعــاين مــن ضائقــة واملســاعدة املقدمــة لهــم .ويجــب تطويــر
برامــج للشــباب املهمشــني مــع تحديــد وظائــف ملعالجــني وعاملــني اجمتاعيــني
مب ــا يتواف ــق م ــع م ــؤرش الفق ــر والعن ــف يف البل ــدات.
 .10مواجه ــة ظاه ــرة العن ــف ض ــد النس ــاء :به ــدف القض ــاء ع ــى ظاه ــرة العن ــف
ضــد النســاء ،يجــب توســيع التعريــف القانــوين للعنــف العائــيل ليمشــل أنــواع
العنـــف املختلفـــة يف العائلـــة ،وليـــس فقـــط العنـــف بـــني الزوجـــني ،ويجـــب
توســيع مــرشوع األخصائيــني االجمتاعيــني والرشطــة يف البلــدات العربيــة مــن
أج ــل توف ــر ح ــل مناس ــب للنس ــاء الل ــوايت يعان ــني م ــن العن ــف م ــن أزواجه ــن.
هــذا التقريــر هــو الثــاين مــن سلســلة تقاريــر الــي تنرشهــا جمعيــة "مبــادرات إبراهــم"
ًّ
ـنويا ،بالتع ــاون م ــع مؤسس ــة مشوئي ــل نأم ــان يف التخني ــون ،واألول مض ــن م ــؤرش
سـ
ســنوي الــذب يهــدف إىل توفــر صــورة واقعيــة حــول مواقــف املواطنــني العــرب بشــأن
خدمـــات الرشطـــة والعنـــف .كمـــا أن التقريـــر يهـــدف إىل مراقبـــة عمـــل الرشطـــة يف
املجمت ــع العرب ــي وتطبي ــق ق ــرار الحكوم ــة  1402لزي ــادة األم ــن الش ــخيص يف البل ــدات
العربي ــة.
ً
مـــرشوع "مجمتـــع آمـــن" – وهـــذا التقريـــر أيضـــا– ال يتعامـــل مـــع خدمـــات وتواجـــد
الرشطــة يف رشيق القــدس أو يف تقــدمي الخدمــات لغــر املواطنــني ،ألن هــدف "مبــادرات
إبراه ــم" تطوي ــر الدم ــج واملس ــاواة ب ــني الع ــرب واليه ــود مواط ــي الدول ــة.
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نريــد أن نشــكر كاتبــي التقريــر ،د .نهــاد عــيل و روت لفــني -حــني .لــألول الشــكر عــى
االستشــارة االكادمييــة الرشيكــة للمــرشوع وميــد نشــاطه باملعرفــة املحتلنــة فميــا يتعلــق
باملواضيــع املتعلقــة بخدمــات الرشطــة يف مجمتــع منقــم والقضايــا ذات الصلــة .شــكر
خ ــاص للمحام ــي رس ــول س ــعدة ،ال ــذي ش ــغل منص ــب املدي ــر املش ــارك مل ــرشوع "مجمت ــع
آمــن" يف فــرتة كتابــة التقريــر.

د .ثابت أبو راس

أمنون بئري سوليتسيانو

مديران عامان رشيكان ،جمعية مبادرات إبراهمي
برو .موشية سيدي
مدير عام مؤسسة مشوئيل نأمان يف التخنيون
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مقدمة
قضيـــة العنـــف يف العـــامل وإرسائيـــل بشـــكل عـــام ويف املجمتـــع العربـــي يف إرسائيـــل
بش ــكل خ ــاص ،مدرج ــة يف ج ــدول األعم ــال باعتباره ــا مش ــكلة مركزي ــة ت ــؤرق النظ ــام
الع ــام وته ــدد األم ــن املجمتع ــي والف ــردي .إن العن ــف ض ــد الف ــرد املنمت ــي إىل مجموع ــة
ديني ــة ،اجمتاعي ــة ،إثني ــة -قومي ــة ،ثقافي ــة أو جندري ــة ،ليس ــت ظاه ــرة جدي ــدة ،وه ــي
قامئ ــة من ــذ األي ــام األوىل للبرشي ــة.
لق ــد ط ــور املجمت ــع الب ــرشي آلي ــات وقواع ــد للح ــد م ــن ه ــذه الظواه ــر ولتعزي ــز الصف ــات
اإليجابيـــة لإلنســـان واملجمتـــع .وتمشـــل هـــذه اآلليـــات القـــمي واملعايـــر القامئـــة عـــى
التص ــور األخ ــاليق والرغب ــة يف مض ــان قمي ــة الحي ــاة وكرامته ــا .يف الوق ــت نفس ــه ،ط ـ ّـور
املجمت ــع قواع ــد ملواجه ــة مرتكب ــي أعم ــال العن ــف م ــن أج ــل القض ــاء ع ــى الظاه ــرة أو
ع ــى األق ــل الح ــد منه ــا.
يهـــدف بحـــث العنـــف كظاهـــرة اجمتاعيـــة إىل فهـــم نطاقـــه وأشـــكاله ومســـتوياته
وتأث ــره ع ــى الف ــرد والجماع ــة ،ول ــه مس ــاهمة نظري ــة وعملي ــة .وم ــن أج ــل فهم ــه،
ً
يجـــب بحـــث التغيـــرات والتوجهـــات يف تطـــوره ،ومســـح أنواعـــه وفقـــا للمجموعـــة
االجمتاعيــة واملــكان الجغــرايف وشــكل البلــدة وتوقيــت العنــف ،ألن العنــف هــو ظاهــرة
ً
ديناميكيــة تتغــر مبــرور الوقــت ،ووفقــا للمــكان واملعايــر األخالقيــة املقبولــة يف مجمتــع
مع ــني .إن املس ــاهمة العملي ــة لبح ــث العن ــف متن ــح املجمت ــع املق ــدرة ع ــى بل ــورة قواع ــد
التدخ ــل م ــن أج ــل الح ــد م ــن الظاه ــرة للحف ــاظ ع ــى أم ــن الف ــرد والجمه ــور ولس ــيادة
النظ ــام الع ــام الق ــامئ ع ــى أس ــاس املعاي ــر والق ــمي املرغوب ــة وف ــق املتع ــارف علي ــه يف
املجمت ــع.
مـــن املمكـــن دراســـة ظاهـــرة العنـــف قبـــل وقوعهـــا كفعـــل أو كحـــدث ،أي تحديـــد
ً
الخلفي ــة ال ــي ق ــد ت ــؤدي إىل حدوثه ــا وفه ــم دواف ــع حدوثه ــا .م ــن املمك ــن أيض ــا بح ــث
الظاه ــرة بع ــد حدوثه ــا وتحدي ــد أس ــبابها واس ــتخالص الع ــربة للمس ــتقبل م ــن أج ــل
تقلي ــل امل ـ ّـس باألف ــراد واملجمت ــع.
العن ــف ظاه ــرة عاملي ــة تتج ــاوز ال ــدول واملجمتع ــات والثقاف ــات واألدي ــان ،لك ــن الف ــارق
بــني مجمتــع وآخــر يتجــى يف مــدى العنــف ،ورشعيــة العنــف يف أعــني النــاس ،واســتعداد
املجمتــع للتعامــل معــه ،والطــرق الــي يــم التعامــل معهــا والتفســر املقــدم لهــا.
ظاه ــرة العن ــف يف إرسائي ــل آخ ــذة يف االزدي ــاد ،خاص ــة يف املجمت ــع العرب ــي .إن الوض ــع
الجيوســيايس ،والرصاعــات ،واالنقســامات العرقيــة -القوميــة ،والتوتــرات ،والصعوبات
ً
ع ــى الخلفي ــة االجمتاعي ــة واالقتصادي ــة يف إرسائي ــل ،كله ــا أم ــور تخل ــق أرض ــا خصب ــة
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لمن ــو العن ــف مبختل ــف أش ــكاله ومظاه ــره .كم ــا أنه ــا تس ــاهم بش ــكل مب ــارش وغ ــر
مب ــارش يف من ــو العن ــف يف املجمتع ــات العربي ــة (س ــعدة ،ش ــتاين ،وع ــيل.)2018 ،
ً
مي ــس وب ــاء العن ــف كل مج ــال تقريب ــا م ــن مج ــاالت الحي ــاة يف املجمت ــع العرب ــي :فق ــد
أدى االفتقـــار إىل الحصـــول عـــى رأس املـــال واالئمتـــان إىل إنشـــاء ســـوق للقـــروض
خ ــارج البن ــوك بفوائ ــد غ ــر ممكن ــة ،وت ــم جباي ــة الدي ــون املس ــتحقة بس ــببهم بواس ــطة
تهديــدات شــديدة وعنــف؛ يدفــع أصحــاب املصالــح الذيــن يعملــون يف بيئــة غــر محميــة
رســوم الحمايــة اإلجباريــة ويقعــون ضحيــة للســيطرة عــى الرصاعــات بــني العصابــات.
إن النضــاالت السياســية يف واقــع حكــم محــيل قــامئ عــى العشــائرية ويــكائف املقربــني
(عــى خلفيــة البطالــة الشــديدة ونقــص الوظائــف) ،تشــحن املعــارك االنتخابيــة املحليــة
بعن ــف جس ــدي ش ــديد وتع ــرض الناخب ــني ل ــألذى .وأصبح ــت الزناع ــات ب ــني العائ ــالت
ًّ
ً
ـمترا منــذ عقــود ،وتشــمتل عــى نوبــات عنيفــة وهجمــات دمويــة
والعشــائر تنافســا مسـ
متعـــددة األجيـــال تهـــدد اآلالف مـــن النـــاس مـــن كل جانـــب ،والخطيئـــة الوحيـــدة
لألغلبيــة الســاحقة هــي انمتاؤهــم العائــيل .ويعتــرب قتــل النســاء والعنــف ضــد املــرأة يف
ُ
أعق ــاب الزناع ــات العائلي ــة ظاه ــرة صعب ــة ال ت ــزال تعت ــرب رشعي ــة عن ــد بع ــض الفئ ــات.
والقيـــادة بشـــكل مخالـــف للنظـــام والجـــدال حـــول اســـتخدام الطريـــق ،يتدهـــوران
ً
ً
رسيعــا إىل أحــداث عنيفــة وأحيانــا إىل شــجارات متعــددة املشــاركني .ويتعــرض موظفــو
النظــام التعلميــي ،مبــا يف ذلــك املدرســون ومــدراء املــدارس ،للعنــف الكالمــي الشــديد،
ويتعرضـــون يف بعـــض األحيـــان لالعتـــداء مـــن قبـــل الطـــالب وعائالتهـــم ،وكذلـــك
موظف ــو أقس ــام الرف ــاه االجمتاع ــي وغره ــم م ــن موظف ــي القط ــاع الع ــام؛ كم ــا أن
التخري ــب وتدم ــر املمتل ــكات يف الح ـ ّـزي الع ــام أم ــور ش ــائعة ،كتعب ــر ع ــن االحتج ــاج أو
املل ــل أو الس ــيطرة ع ــى الح ـ ّـزي الع ــام.
كل هــذه األمــور ،إىل جانــب قلــة تواجــد الرشطــة ،الــذي ال يفيــد املجمتــع العربــي ،تدفــع
الكث ــر م ــن املواطن ــني الع ــرب إىل ال ـ ّ
ـزود بالس ــالح الن ــاري م ــن أج ــل حماي ــة أنفس ــهم
ً
ً
وعائالته ــم .ويلع ــب ه ــذا التس ــلح دورا حامس ــا يف األح ــداث العنيف ــة املوصوف ــة أع ــاله.
وتش ــر التقدي ــرات إىل أن ع ــرشات اآلالف م ــن األس ــلحة ميتلكه ــا املواطن ــون الع ــرب
ً
دون ترخي ــص ،ب ــدءا م ــن األس ــلحة البيض ــاء ،واملسدس ــات ،واملتفج ــرات ،إىل األس ــلحة
والذخـــرة "املعمتـــدة" ،مبـــا يف ذلـــك القنابـــل اليدويـــة ،والبنـــادق الهجوميـــة ،وحـــى
صواري ــخ الكت ــف.
ُ
ُ
وقــد ذكــر انتشــار األســلحة يف املجمتــع العربــي يف تقريــر خــاص ملراقــب الدولــة ،نــرش يف
شــهر آب  ،2018يف الفصــل الــذي املعنــون "تعامــل الرشطــة اإلرسائيليــة مــع األســلحة
غ ــر املرشوع ــة وأح ــداث إط ــالق الن ــار يف املجمت ــع العرب ــي ويف امل ــدن" .ويش ــر التقري ــر
إىل أن ــه ب ــني عام ــي " 2014-2016كان مع ــدل ج ــرامئ إط ــالق الن ــار يف املجمت ــع العرب ــي
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أع ــى بنس ــبة  17.5م ــرة م ــن مع ــدل الج ــرامئ املذك ــورة يف املجمت ــع اليه ــودي" ،وأن "نس ــبة
املصابــني يف حــوادث العنــف الــي اســتخدم بهــا الســالح بــني الســكان العــرب أعــى بـــ
ً
 2.5إىل  12ضعف ــا ع ــن تل ــك املوج ــودة يف فئ ــات ثاني ــة يف املجمت ــع اإلرسائي ــيل"(.)2
هذه هي األسباب الرئيسية للعنف الشديد:
 .1نق ــص مس ــمتر يف تواج ــد خدم ــات الرشط ــة املتس ــاوية والعادل ــة :ع ــرشات
الســـنوات مـــن "النقـــص يف تواجـــد الرشطـــة" الـــذي ينعكـــس مـــن خـــالل
إهم ــال معالج ــة الجرمي ــة يف املجمت ــع العرب ــي م ــن جه ــة الرشط ــة ،وضع ــف يف
تطبيـــق القانـــون ،واســـتجابة بطيئـــة للبالغـــات ،ونســـبة منخفضـــة يف فـــك
كاف مل ــوارد الرشط ــة به ــدف معالج ــة الجرمي ــة
ألغ ــاز الجرمي ــة ،وتخصي ــص غ ــر
ٍ
والعن ــف يف املجمت ــع العرب ــي .وتنته ــج الرشط ــة يف الوق ــت نفس ــه "خدم ــات
رشط ــة زائ ــدة" تمتث ــل يف اس ــتخدام العن ــف املف ــرط ض ــد املواطن ــني الع ــرب
واتخـــاذ إجـــراءات شـــبيهة باإلجـــراءات العســـكرية تجاههـــم ،ســـواء كانـــت
خلفي ــة ه ــذه األفع ــال إجرامي ــة أو نش ــاطات احتجاجي ــة واإلخ ــالل بالنظ ــام
العـــام .ومصـــدر التوتـــر بـــني خدمـــات الرشطـــة الناقصـــة والـــدور الزائـــد
للرشط ــة ،ي ــأيت م ــن خ ــالل الطريق ــة ال ــي تنظ ــر به ــا الرشط ــة للمواطن ــني
الع ــرب يف مجال ــني :املج ــال امل ــدين ال ــذي يتوج ــب عليه ــا م ــن خالل ــه توف ــر
ّ
رشطيــة ناجعــة ،واملجــال األمــي الــذي تراهــم الرشطــة مــن خاللــه،
خدمــات
ً
ً
ً
أو ج ــزءا منه ــم ،تهدي ــدا محمت ــال ع ــى الس ــلطة وع ــى النظ ــام.
هــذا التناقــض بــني املجالــني لــدور الرشطــة تجــاه العــرب يتســبب يف انعــدام
ثقـــة عميـــق بـــني الجانبـــني ويشـــكل صعوبـــة عـــى الرشطـــة يف خدمـــة
املواطنـــني العـــرب ومكافحـــة الجرميـــة يف مجمتعاتهـــم.
 .2الفقـــر والبطالـــة :العالقـــة بـــني النقـــص والصعوبـــات االقتصاديـــة وبـــني
ظواهــر العنــف والجرميــة معروفــة يف أرجــاء العــامل أجمــع ويف إرسائيــل .نصــف
إجم ــايل العائ ــالت العربي ــة يف إرسائي ــل ّ
معرف ــة كعائ ــالت فق ــرة ،ونح ــو ثل ــي
األطف ــال الع ــرب يف إرسائي ــل ه ــم تح ــت خ ــط الفق ــر .وتحت ــل البل ــدات العربي ــة
أســفل الســلم االقتصــادي -االجمتاعــي ،ويعــاين الكثــر منهــا مــن نقــص تطويــر
ملح ــوظ ،وبطال ــة كب ــرة ،وأجه ــزة تربي ــة ورف ــاه ضعيف ــة ،وب ــى تحتي ــة س ــيئة.
 .3رصاع عـــىل املـــوارد؛ أراض ووظائـــف :املكانـــة الخاصـــة لـــألرض واالرتبـــاط
العاطف ــي به ــا إىل جان ــب النق ــص الح ــاد به ــا لتصب ــح ن ــادرة ،تعم ــق الزناع ــات
ً
بـــني العائـــالت وأيضـــا بـــني بعضهـــم .ويف الوقـــت نفســـه ،فـــإن العـــرض
( .)2تقرير مراقب الدولة ،آب https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/ ,2018
Report_640/47b736c1-4538-49ad-a5a0-799aa30902df/amlach.pdf
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الهزي ــل للوظائ ــف واملناص ــب يف البل ــدات العربي ــة يزي ــد م ــن التناف ــس ع ــى
كل وظيفــة ،لتتحــول هــذه املنافســة إىل رصاع تتجنــد فيــه عائــالت بأكملهــا.
ً
وهـــذا أيضـــا ســـبب مركـــزي للزناعـــات الصعبـــة الـــي ترافـــق انتخابـــات
الســـلطات املحليـــة الـــي ال تكـــون لهـــا عـــى األغلـــب عالقـــة باملخطـــط
األيديولوجـــي أو للبلـــدة ذاتهـــا ،إمنـــا للســـيطرة عـــى مجموعـــة الوظائـــف،
والحصـــول عـــى الغنميـــة املتوقعـــة الـــي ســـتكون نصيـــب
أولئك الذين ينمتون إىل املجموعة الفائزة يف االنتخابات.
 .4التغيـــرات الداخليـــة يف الهيـــاكل االجمتاعيـــة :املجمتـــع العربـــي مجمتـــع
تقليـــدي ،لكـــن التغيـــرات االجمتاعيـــة العامليـــة ال تتخطـــاه (مبـــا يف ذلـــك
وس ــائل اإلع ــالم الجدي ــدة والش ــبكات االجمتاعي ــة وغره ــا) .االنتق ــال م ــن
الثقاف ــة التقليدي ــة الديني ــة والقروي ــة والجماعي ــة إىل ثقاف ــة أك ــر حداث ــة
ً
ً
وانفتاحــا وفرديــة مرتبــط بجــدل شــديد يتجــى أحيانــا يف التهديــدات والعنــف
ضــد أولئــك الذيــن يتحــدون منــط الحيــاة التقليــدي والفجــوات بــني الجنســني.
والخط ــاب األيديولوج ــي امله ــدد ،ال ــذي تع ــززه الش ــبكة االجمتاعي ــة ،منت ــرش
ً
أيض ــا يف املج ــاالت األخ ــرى ويف الزناع ــات السياس ــية واأليديولوجي ــة .ت ــآكل
ســلطة العائلــة هــو تعبــر آخــر عــن هــذه التغيــرات .إن الزناعــات الــي ُحلــت
يف امل ــايض ع ــى ي ــد مخات ــر العائ ــالت وزعمائه ــا ،وكب ــار الش ــخصيات ،ولج ــان
الصل ــح ،تتح ــول اآلن إىل ش ــجارات متع ــددة املش ــاركني .ويس ــعى الف ــرد إىل
تحقي ــق ذات ــه ح ــى ع ــى حس ــاب االنفص ــال ع ــن املجموع ــة ،وبالت ــايل تفق ــد
املجموع ــة وس ــائل ال ــردع واإلرشاف عليه ــا.
 .5الفــراغ لــدى الشـ ّـبان :تصــل نســبة الشــبان والفتيــات العــرب البالغــة أعمارهــم
ً
 22 –18عام ــا م ــن الذي ــن ال يقوم ــون ب ــأي عم ــل ،أي ال يدرس ــون وال يعمل ــون
ً
يف إط ــار منتظ ــم ،إىل  40%تقريب ــا .بيمن ــا يحظ ــى اليه ــود م ــن أبن ــاء جيله ــم
ً
ً
مبســـار واضـــح ومحـــدد .ويواجـــه خريجـــو املـــدارس الثانويـــة مســـتقبال غامضـــا
ً
ً
يتمضـــن فـــرص تشـــغيل وأطـــرا تأهيليـــة مهنيـــة قليلـــة .وهـــم أيضـــا ليســـوا
ًّ
ً
فعليــا للتعلــمي األكادميــي .عــالوة عــى ذلــك ،يجــب إضافــة قلــة املراكــز
جاهزيــن
الجماهريــة ،واملراكــز الرياضيــة ،وإمكانيــات االســتجمام .ويشــكل واقــع امللــل
ً
ّ
وقل ــة اآلم ــال ه ــذا أرض ــا خصب ــة لمن ـ ّـو س ــلوكيات مخالف ــة للتقالي ــد االجمتاعي ــة،
كالتخري ــب والعن ــف.
ً
ً
 .6التواجــد الضئيــل للســلطات الحكوميــة :تشــهد البلــدات العربيــة نقصــا واضحــا
يف الخدم ــات األساس ــية ،مث ــل املستش ــفيات ،ومحط ــات الحاف ــالت املركزي ــة،
ومحط ــات القط ــارات ،ومراك ــز اإلطف ــاء واإلنق ــاذ ،ومراك ــز نجم ــة داود الح ــراء.
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ً
كم ــا أن ّ
مجمع ــات املراك ــز الحكومي ــة غ ــر موج ــودة تقريب ــا يف البل ــدات العربي ــة.
ً
ويثـــر هـــذا النقـــص شـــعورا بغيـــاب القانـــون ،والفـــوىض ،والمبـــاالة الدولـــة
باملواطن ــني الع ــرب.

 .7مناليــة محــدودة لــرأس املــال واالئمتــان املــريف :التطــور اإليجابــي للمبــادرات
والتجــارة والبنــاء يف البلــدات العربيــة تــؤدي إىل طلــب لــرأس املــال واالئمتــان
امل ــرصيف ،وهم ــا غ ــر متوفري ــن يف املجمت ــع العرب ــي ،لذل ــك يتوج ــه املواطن ــون
الع ــرب للمس ــاعدة بالق ــروض م ــع فوائ ــد عالي ــة ،األم ــر ال ــذي يش ــكل أرضي ــة
خصب ــة لجباي ــة الدي ــون بالعن ــف واالب ــزاز ورس ــوم الحماي ــة (الخ ــاوة).
 .8االحتجــاج واالغــرتاب واليــأس :المتثيــل املفــرط للمواطنــني العــرب يف الجرميــة
ً
ُ
وظاه ــرة ع ــدم االنصي ــاع للقان ــون ميك ــن أن تع ــرب أيض ــا ع ــن االحتج ــاج ض ــد
الدول ــة وس ــلطاتها وتعريفه ــا ونظامه ــا االجمتاع ــي ،بس ــبب الش ــعور بالي ــأس
وانع ــدام أف ــق عن ــد املواطن ــني يف األقلي ــة العربي ــة .وي ــأيت ه ــذا االحتج ــاج
للتعب ــر ب ــأن الس ــيادة يف البل ــدات العربي ــة متواج ــدة ،أو يج ــب أن تتواج ــد،
مـــن قبـــل عنـــارص مـــن داخـــل املجمتـــع العربـــي وليـــس مـــن قبـــل ســـلطات
الدول ــة.
 .9القضــاء عــىل الجرميــة يف املــدن اليهوديــة :التعامــل الناجــع مــن قبــل ســلطات
ـض عليه ــا
إنف ــاذ ً القان ــون م ــع الجرمي ــة املنظم ــة يف البل ــدات اليهودي ــة مل يق ـ ِ
ّ
نهائيـــا ،بـــل دفـــع بهـــا إىل املـــدن العربيـــة املمتـــزية بتواجـــد تطبيـــق ضعيـــف
للقانـــون وغـــر ناجـــع (منطقـــة املثلـــث ووادي عـــارة عـــى ســـبيل املثـــال).
وهك ــذا تحول ــت البل ــدات العربي ــة واألحي ــاء العربي ــة يف امل ــدن املختلط ــة إىل
مناط ــق ُ
"مفضل ــة" لنش ــاطات اإلج ــرام وإىل س ــاحة خلفي ــة للدول ــة.
وأصبـــح مـــن الواضـــح للمســـؤولني الحكوميـــني يف الســـنوات األخـــرة أنـــه عـــى مـــر
الس ــنني ،كان ــت عالق ــة الرشط ــة تج ــاه املواطن ــني غ ــر كافي ــة وغ ــر متس ــاوية وغ ــر
عادلــة .وأضيــف إىل ذلــك أنــه دون تعــاون قــامئ عــى الثقــة مــن جانــب املجمتــع العربــي،
س ــتجد الرشط ــة صعوب ــة يف مكافح ــة الجرمي ــة بنجاع ــة.
يف الوقــت ذاتــه ،أصبــح املجمتــع العربــي يــدرك أن العنــف والجرميــة همــا اليــوم تهديــد
إســرتاتيجي يــرض بــه بشــدة .إن عــدد الضحايــا ،واألرس املدمــرة ،والتهديــد الكبــر الــذي
يشــعر بــه املواطنــون عنــد كل منعطــف ،قــد أدى إىل تفهــم أن هــذه الظواهــر ال ميكــن
القض ــاء عليه ــا دون وج ــود رشط ــة ناجع ــة ،وأن القان ــون والنظ ــام هم ــا م ــن حق ــوق
اإلنس ــان واملواط ــن ،ويس ــتحقهما املواطن ــون الع ــرب كح ــق ولي ــس كصدق ــة.
س ــعى الق ــرار الحكوم ــي رق ــم  ،922ال ــذي مت ــت املصادق ــة علي ــه يف ش ــهر كان ــون األول
 ،2015إىل تعزي ــز التمني ــة االقتصادي ــة للبل ــدات العربي ــة واملجمت ــع العرب ــي ،وتخصي ــص
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مزياني ــات غ ــر مس ــبوقة يف حجمه ــا لالس ــتمثار يف مج ــاالت واس ــعة.
باإلضافـــة إىل ذلـــك ،حـــدد قـــرار الحكومـــة آليـــات تخصيـــص ّ
معدلـــة مـــن شـــأنها أن

تقل ــل خ ــالل الس ــنوات القريب ــة م ــن الفج ــوات يف املخصص ــات ب ــني اليه ــود والع ــرب.
وم ــع ذل ــك ،ال ميك ــن تحقي ــق التمني ــة االقتصادي ــة الحقيقي ــة يف البل ــدات العربي ــة دون
تكثي ــف النض ــال ض ــد العن ــف والجرمي ــة ودون زي ــادة الش ــعور باألم ــن فيه ــا.
ويهـــدف القـــرار الحكومـــي رقـــم  1402الصـــادر يف شـــهر نيســـان  2016إىل تحســـني
مس ــتوى األم ــن الش ــخيص يف املجمت ــع العرب ــي والق ــدس ،ويحم ــل يف طيات ــه ب ــرشى
ً
هام ــة للغاي ــة .ويح ــدد الق ــرار أهداف ــا ملموس ــة ،مب ــا يف ذل ــك إنش ــاء مديري ــة جدي ــدة
لتحســني خدمــات الرشطــة يف البلــدات العربيــة؛ وتجنيــد آالف عنــارص الرشطــة ،مبــا يف
ذل ــك م ــن املجمت ــع العرب ــي ،وإقام ــة مراك ــز رشط ــة جدي ــدة ،وتعزي ــز املراك ــز املوج ــودة.
وخص ــص الق ــرار املزياني ــة الالزم ــة لتحقي ــق ه ــذه األه ــداف .وه ــذه خط ــوات يف االتج ــاه
الصحيــح ،وينبغــي اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات لتعزيــز خدمــات الرشطــة املجمتعيــة الــي
ته ــم باملش ــاكل ال ــي تزع ــج املواطن ــني الع ــرب وحله ــا بنجاع ــة.
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جزء :1

املجمتع العربي يف إرسائيل
مـــع قيـــام دولـــة إرسائيـــل ،غـــادرت النخـــب السياســـية والثقافيـــة واالجمتاعيـــة
واالقتصاديــة يف املجمتــع العربــي ،إضافــة إىل طبقــة املتعلمــني والطبقــة الوســطى ،مــن
ُ
الب ــالد ،غ ــادروا الوط ــن ً أو ط ــردوا من ــه .وهك ــذا ،أصب ــح املجمت ــع العرب ــي الفلس ــطيي يف
ً
إرسائي ــل مجمتع ــا مج ــزأ ،ومعظ ــم أف ــراده م ــن القروي ــني ،غ ــر املتعلم ــني ،م ــن الطبق ــة
الفقـــرة (الحـــاج1997 ،؛ عـــيل .)Ali 2004 ,1998 ،العـــرب يف إرسائيـــل –الذيـــن كان
عدده ــم  156أل ــف نمس ــة يف الع ــام  –1948أصبح ــوا أقلي ــة ضعيف ــة .يف ش ــهر نيس ــان
 ،2018بلــغ عــدد األقليــة العربيــة يف إرسائيــل حــوايل  1,532,000نمســة (ال يمشــل رشيق
الق ــدس والج ــوالن املحت ــل ع ــام ( )1967دائ ــرة اإلحص ــاء املركزي ــة).
يع ــاين الع ــرب الفلس ــطينيون يف إرسائي ــل كأف ــراد وكمجموع ــة م ــن المتي ــزي يف معظ ــم
مج ــاالت الحي ــاة :الح ــق يف األرض والتعل ــمي واللغ ــة والتش ــغيل واالقتص ــاد والثقاف ــة
والبيئـــة والبنيـــة التحتيـــة والصحـــة والمتثيـــل الســـيايس والوصـــول إىل املعلومـــات
واملخصصــات واملزيانيــات .بشــكل عــام ،مســتوى معيشــة املجمتــع العربــي الفلســطيي
يف إرسائيــل أدىن مــن مســتوى املجمتــع اليهــودي يف الدولــة (عــيل2009 ،؛ عــيل.)2019 ،
لذلــك ،تؤثــر خصائــص األقليــة العربيــة يف إرسائيــل ،وخاصــة االجمتاعيــة والدميوغرافيــة،
ع ــى مس ــتقبلها ،وع ــى أمن ــاط اندماجه ــا يف املجمت ــع الع ــام ،وعالقاته ــا م ــع األغلبي ــة
اليهودي ــة والدول ــة ومؤسس ــاتها.
املواطن ــون الع ــرب يف إرسائي ــل ه ــم أقلي ــة عرقي ــة وديني ــة ولغوي ــة وثقافي ــة وقومي ــة
منفصل ــة ال تس ــتوعب (مسوح ــة .)2012 ،ع ــالوة ع ــى ذل ــك ،ف ــإن ه ــذه األقلي ــة غ ــر
متجانس ــة م ــن حي ــث الدي ــن والع ــرق :أك ــر م ــن  83%ه ــم م ــن املس ــلمني ،و8.7%
مــن املســيحيني ،و 8.3%مــن الــدروز .وينتــرش أفــراد األقليــة يف أربــع مناطــق ســكنية:
غالبيـــة املواطنـــني العـــرب يعيشـــون يف الجليـــل (حـــوايل  ،)56%وفيهـــم مســـلمون
ومســيحيون ودروز .ويعيــش حــوايل  23%يف منطقــة املثلــث ،معظمهــم مــن املســلمني.
ويف منطق ــة النق ــب ،يعي ــش ح ــوايل  13%م ــن املواطن ــني الع ــرب يف إرسائي ــل ،وه ــم
ً
أيض ــا مس ــلمون.
يعيـــش حـــوايل نصـــف ســـكان النقـــب يف مناطـــق ال تعـــرتف فيهـــا دولـــة إرسائيـــل
مبكانتهــم البلديــة ،وبالتــايل ال يتلقــون خدمــات مــن الســلطة املحليــة ،مثــل التعلــمي أو

96

خدمــات الرفــاه االجمتاعــي أو الصحــة أو أي خدمــة أخــرى داخــل البلــدة .وليســت لديهــم
بنيــة تحتيــة للميــاه والكهربــاء والهاتــف والطــرق .املنطقــة الرابعــة الــي يعيــش فيهــا
العــرب (حــوايل  )8%هــي املــدن املختلطــة ،الذيــن يعيــش معظمهــم يف ضواحــي املــدن
اليهوديـــة الكبـــرة ويف األحيـــاء الفقـــرة (دائـــرة اإلحصـــاء املركزيـــة  2017داخـــل Ali,
.)2018
ويعتقــد العديــد مــن الباحثــني أن املجمتــع العربــي يف إرسائيــل هــو أقليــة عرقيــة فريــدة
مــن نوعهــا يف العــامل بســبب املزيــج يف خصائصهــا:
 .1ه ــذه األقلي ــة تتع ــرض ل ــرصاع س ــيايس م ــع دولته ــا .م ــن وجه ــة نظ ــر الن ــداو
(يف الحــاج ،)1997 ،يرتبــط معظــم هــذا الجمهــور يف عالقــات قوميــة وثقافيــة
ً
ولغوي ــة ،وإىل ح ــد كب ــر ديني ــة أيض ــا .ه ــذه الرواب ــط تش ــجعه ع ــى التواص ــل
م ــع ش ــعبه ال ــذي يعي ــش خ ــارج ح ــدود دول ــة إرسائي ــل.
 .2تمتتـــع األقليـــة العربيـــة بالحقـــوق املدنيـــة عـــى املســـتوى الفـــردي ،ولكـــن
لي ــس ع ــى املس ــتوى الجماع ــي ،كمجموع ــة إثني ــة -قومي ــة .مت ــزي الدول ــة ب ــني
ً
املكون ــات الديني ــة لألقلي ــة القومي ــة عن ــد منحه ــا حقوق ــا له ــا م ــن أج ــل ن ــرش
ً
ّ ً
ً
ال ــرصاع بينه ــم .مث ــال ،من ــح املس ــيحيني وال ــدروز اس ــتقالال ذاتي ــا كب ــرا يف
إدارة شــؤونهم الدينيــة وإدارة أرايض الوقــف التابعــة لهــم ومــا شــابه ،بيمنــا
مل يك ــن للمس ــلمني أي حك ــم ذايت ع ــى اإلط ــالق.
ًّ
ُ
 .3كم ــا ذك ــر أع ــاله ،ف ــإن األقلي ــة العربي ــة ه ــي أقلي ــة كب ــرة نس ــبيا -ح ــوايل
خمـــس ســـكان البـــالد -وتشـــعر أنهـــا ممتكنـــة يف العديـــد مـــن املجـــاالت
ومســتضعفة يف مجــاالت أخــرى؛ ممتكنــة يف املجــال الســيايس ،حيــث يحصــل
الكث ــر منه ــم ع ــى تعل ــمي أكادمي ــي ،وتتوس ــع الطبق ــة الوس ــطى العربي ــة
طـــوال الوقـــت وأكـــر مـــن ذلـــك .مـــن ناحيـــة أخـــرى ،تعـــاين مـــن الفقـــر
والبطالـــة واإلهمـــال واالســـتبعاد مـــن عمليـــة صنـــع القـــرار الســـيايس.
 .4ه ــذه األقلي ــة لديه ــا عقلي ــة األغلبي ــة .تش ــر الدراس ــات (ع ــى س ــبيل املث ــال
 )Al-Atawnah and ‘Ali, 2018إىل أن الع ــرب يف إرسائي ــل مل يس ــتوعبوا بع ــد
توجه ــات األقلي ــة ،وم ــا زال ــوا يعيش ــون بش ــعور األغلبي ــة .ويب ــدو أن حقيق ــة
أن الع ــرب أغلبي ــة يف ال ــرشق األوس ــط متك ــن األقلي ــة العربي ــة يف إرسائي ــل،
وتش ــعر األقلي ــة العربي ــة يف إرسائي ــل م ــن ناحي ــة ثقافي ــة بأنه ــا تنمت ــي إىل
الثقاف ــة العربي ــة املحيط ــة ،ال ــي ه ــي عربي ــة بأغلبه ــا.
ُ
 .5كمــا ذكــر أعــاله ،فــإن األقليــة العربيــة يف إرسائيــل هــي أقليــة غــر متجانســة،
وتختلـــف مجموعاتهـــا بطـــرق مختلفـــة :الديـــن (املســـلمون ،واملســـيحيون،
وال ــدروز) ،من ــط الحي ــاة (س ــكان امل ــدن ،القروي ــون ،والب ــدو) ،االنمت ــاء الس ــيايس
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لألح ــزاب والح ــركات .املس ــتوى التقلي ــدي والدي ــي للمجمت ــع (من ــاع.)2008 ،
ع ــالوة ع ــى ذل ــك ،يعي ــش الع ــرب يف إرسائي ــل يف أربع ــة تجمع ــات جغرافي ــة
(الجلي ــل واملثل ــث والنق ــب وامل ــدن املختلط ــة) ،وهنال ــك اخت ــالف يف ثقافته ــم
وأس ــلوب حياته ــم.
ً
 .6غالب ــا م ــا ي ــم التعب ــر ع ــن موق ــف ه ــذه األقلي ــة تج ــاه ح ــاالت الط ــوارئ
دون مب ــاالة أو س ــلبية .من ــذ النكب ــة ع ــام  ،1948مل يتع ــرض أف ــراد األقلي ــة
ً
لتهدي ــدات بوجوده ــم أو أح ــداث ط ــوارئ جماعي ــة .لذل ــك ،مل يط ــوروا وعي ــا
للط ــوارئ أو لغ ــة الط ــوارئ .باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،تنعك ــس التقليدي ــة ب ــني
ه ــذه األقلي ــة م ــن خ ــالل تعب ــرات "القض ــاء والق ــدر" يف دالالته ــا الس ــلبية
بعب ــارة "ل ــن يح ــدث ذل ــك يل" أو "ربن ــا يس ــرت" -م ــع الالمب ــاالة والتقاع ــسوالســـلبية .ويتجاهـــل هـــذا الجمهـــور حقيقـــة أن العنـــف والجرميـــة همـــا يف
الواقــع تعبــر عــن حالــة الطــوارئ الشــخصية والطــوارئ الجماعيــة يف املجمتــع
العرب ــي يف إرسائي ــل.
ً
ً
 .7تش ــهد النس ــاء والصباي ــا يف املجمت ــع العرب ــي تغ ــرا كب ــرا يف العق ــود األخ ــرة:
فقـــد ارتفعـــت مكانـــة هاتـــني الفئتـــني ،وتغـــر وضعهمـــا عـــى الســـلم
االجمتاعـــي.
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جزء :2

استطالع األمن الشخيص والجماهري 2018
 2.1خلفية ومنهجية
اســـتطالع األمـــن الشـــخيص والجماهـــري هـــو اســـتطالع علمـــي يتابـــع مواقـــف
املواطن ــني الع ــرب تج ــاه العن ــف والجرمي ــة ،وكذل ــك القضاي ــا املركزي ــة املتعلق ــة به ــذه
الظواهـــر ،مثـــل ثقـــة املواطنـــني بالرشطـــة والشـــعور باألمـــن الشـــخيص يف املجمتـــع
العربـــي.
ًّ
ـنويا ،ويظه ــر اتجاه ــات ومواق ــف املجمت ــع اإلرسائي ــيل فمي ــا
ي ــم إج ــراء االس ــتطالع س ـ

يتعلـــق بهـــذه القضايـــا ،ويعكـــس أوجـــه التشـــابه والفجـــوات بـــني املجمتـــع اليهـــودي
واملجمتـــع العربـــي يف موضوعـــات االســـتطالع الرئيســـية.

منهجية
أج ــرت مب ــادرات إبراه ــم يف األش ــهر ترشي ــن الث ــاين -كان ــون األول  ،2018بالتع ــاون
ً
م ــع معه ــد مشوئي ــل نأم ــان يف التخني ــون ،اس ــتطالع مواق ــف ش ــامال ،مت خالل ــه فح ــص
مواق ــف املواطن ــني بالنس ــبة ألمنه ــم الش ــخيص.
مت اســتطالع العــرب مــن خــالل مقابلــة مبــارشة باللغــة العربيــة .ومتــت مقابلــة اليهــود
باللغــة العربيــة وبعضهــم باللغــة الروســية.
ً
مل يكـــن االســـتبيان الخـــاص بالعـــرب واليهـــود متســـاويا يف حجمـــه وكذلـــك يف عـــدد
ّ ً
عربي ــا ،مقارن ــة م ــع  500ش ــخص يه ــودي.
املس ــتطلعة آراؤه ــم ،فق ــد مت ــت مقابل ــة 718
ً
كذل ــك بالنس ــبة لحج ــم االس ــتبيان ،فل ــم يك ــن متس ــاويا :فق ــد اش ــمتل االس ــتبيان
ً
الخــاص بالعــرب عــى  111ســؤاال (مبــا يف ذلــك األســئلة األساســية) ،واالســتبيان الخــاص
ً
باليه ــود مش ــل  34س ــؤاال.
تكون ــت عين ــة البح ــث م ــن مواط ــي إرسائي ــل البالغ ــني ،وق ــد مش ــل املواطن ــني الع ــرب
الذي ــن يعيش ــون داخ ــل الخ ــط األخ ــرض ،مب ــن يف ذل ــك ال ــدروز والب ــدو .ومل تمش ــل ع ــرب
الق ــدس الرشقي ــة وال ــدروز يف الج ــوالن ،ألن معظمه ــم ليس ــوا م ــن مواط ــي الدول ــة.
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مت إجراء العينة المتثيلية لالستطالع من العرب عىل مرحلتني:
يف املرحل ــة األوىل ،مت أخ ــذ عين ــات م ــن  28بل ــدة متث ــل رشيح ــة للبل ــدات العربي ــة م ــن
حي ــث الحج ــم ،ومكان ــة البل ــدة ،واملنطق ــة ،واملجموع ــة (مس ــتوى التطوي ــر) ،والتكوي ــن
الدي ــي والع ــريق .مت تحدي ــد ح ــد أع ــى م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم يف كل بل ــدة حس ــب
حجمهـــا .ويف املســـتوى الثـــاين ،مت اختيـــار ّ
عينـــة عشـــوائية مـــن كل البلـــدات مشلهـــم
ً
ســـجل الســـكان التابـــع لـــوزارة الداخليـــة .وأجـــرى باحثـــون عـــرب  718مقابلـــة وجهـــا
لوج ــه باللغ ــة العربي ــة يف بي ــوت املس ــتطلعة آراؤه ــم .بلغ ــت نس ــبة غ ــر املس ــتجيبني
 ،21%معظمه ــم ألس ــباب تقني ــة ،ونس ــبة صغ ــرة فق ــط بس ــبب رف ــض املش ــاركة يف
االس ــتطالع .مت ــت إدارة االس ــتطالع وترك ــزيه يف نظ ــام خ ــاص أن ــئ له ــذا الغ ــرض يف
معه ــد مشوئي ــل نأم ــان يف التخني ــون.
ّ
عين ــة املجيب ــني اليه ــود  500مس ــتطلع مت ــت م ــن خ ــالل دلي ــل الهات ــف األريض ،ال ــذي

تمض ــن جمي ــع مناط ــق االتص ــال .باالضاف ــة ايل اس ــتطالع ع ــرب االنرتن ــت ،االس ــتطالع
عــرب االنرتنــت كان مجمــع مســتطلعني ثابــت ،املجيبــني كانــوا مــن بــني اآلالف الذيــن
اجاب ــو ع ــى ع ــى االس ــتطالع ،والذي ــن يش ــلكون عين ــة ممثل ــة للمجمت ــع اليه ــودي م ــن
حيــث الجيــل ،الطائفــة ومــكان الســكن .نســبة الخطــأ يف العينــة  +أو –  .3.7%مركــز
اس ــتطالع لخدم ــات االس ــتطالعات واالبح ــاث أج ــرى االس ــتطالع يف اوس ــاط اليه ــود.

 2.2نتائج استطالع األمن الشخيص والجماهري 2018
يعـــرض هـــذا القـــم نتائـــج االســـتطالع .عـــرض األســـئلة والنتائـــج مت بلغـــة املذكـــر
لتســـهيل األمـــر ،ولكـــن مـــن الجديـــر ذكـــره أن النتائـــج تمشـــل النســـاء والرجـــال.
بالنس ــبة لبع ــض القضاي ــا ال ــي مت فحصه ــا ،مث ــل املواق ــف تج ــاه العن ــف ض ــد امل ــرأة ،فق ــد
مت إج ــراء تقس ــمي جن ــدري لفه ــم االختالف ــات ب ــني الرج ــال والنس ــاء يف مواقفه ــم تج ــاه
ه ــذه الظواه ــر.
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 2.2.1مواق ــف تج ــاه الش ــعور باألم ــن الش ــخيص ،وتج ــاه األم ــن
الجماه ــري ،وتج ــاه أن ــواع العن ــف
رمس بياين  :1مواقف تجاه األمن الشخيص يف منطقة السكن ،حسب املجمتع
هل تشعر بانعدام األمن الشخصي بسبب العنف في البلدة؟
)عرب -البلدات العربية ،يهود -في محيطك أو منطقةً سكناك(
)نسبة المجيبين "بمدى كبير" أو "مدى كبير ّ
جدا"(

35.8
12.8
عرب

يهود

تش ــر البيان ــات إىل أن املجيب ــني يف املجمت ــع العرب ــي يش ــعرون بنق ــص أك ــرب يف األم ــن
الشـــخيص بســـبب العنـــف يف بلداتهـــم ،مقارنـــة مـــع املجيبـــني يف املجمتـــع اليهـــودي.
ح ــوايل  13%م ــن املجيب ــني يف املجمت ــع اليه ــودي يش ــعرون بانع ــدام األم ــن الش ــخيص
ً
مب ــدى كب ــر وم ــدى كب ــر ج ـ ّـدا ،يف ح ــني أن النس ــبة ب ــني املش ــاركني الع ــرب تبل ــغ .36%
الفج ــوات يف الش ــعور باألم ــن الش ــخيص يف منطق ــة الس ــكن ب ــني املواط ــن اليه ــودي
واملواط ــن العرب ــي مرتفع ــة للغاي ــة :حقيق ــة أن أك ــر م ــن ثل ــث املواطن ــني الع ــرب ال
يشــعرون باألمــن يف البلــدة الــي يقميــون بهــا متــس قدرتهــم عــى الشــعور باالنمتــاء إىل
م ــكان إقامته ــم ،وتؤث ــر ع ــى العالق ــات املتبادل ــة بينه ــم وب ــني محيطه ــم ،وتس ــبب
مشــاعر االفتقــار إىل األمــن الشــخيص للغربــة ،وهــذا االغــرتاب يؤثــر عــى العديــد مــن
مج ــاالت حي ــاة املواط ــن.
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رمس بيـــاين  :2مواقـــف تجـــاه ظاهـــرة العنـــف والجرميـــة ،حســـب نـــوع الظاهـــرة
(مواطنـــون العـــرب)
أشر إلى مدى قلقك من كل واحدة من بين هذه الظواهر
ًّ
جدا(
)نسبة القلقين والقلقين

39.8

تجميد عملية
السالم بين
إسرائيل
والفلسطينيين

46.4

47

ظاهرة
الخاوة

العنف
العائلي

50.3

وضع
الديمقراطية
في إسرائيل

55.1

البطالة

55.2

عدم
المساواة
بين العرب
واليهود في
الدولة

56.5

المخدرات

57.5

جرائم
األمالك

58.5

قوانين
عنصرية
في
الكنيست

62

العنف
ضد
النساء

69.7

حوادث
الطرق

73.5

الجريمة

77

إطالق
النار
واستخدام
السالح

80.3

العنف

تش ــر البيان ــات إىل أن أك ــر القضاي ــا إث ــارة للقل ــق بالنس ــبة للمواطن ــني الع ــرب ه ــي
أنــواع العنــف والجرميــة الــي تعــرض حيــاة اإلنســان للخطــر .حــوايل  80%مــن املجيبــني
العــرب قلقــون أو قلقــون للغايــة بشــأن العنــف 77% ،مــن املجيبــني قلقــون أو قلقــون
ً
ج ـ ّـدا إزاء إط ــالق الن ــار واس ــتخدام األس ــلحة ،ح ــوايل  74%م ــن املس ــتجيبني قلق ــون أو
ًّ
قلقــون جــدا مــن الجرميــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،حــوايل  70%مــن املســتطلعني قلقــون أو
ً
قلقــون جـ ّـدا بشــأن حــوادث الســر .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الظواهــر الــي مــن املحمتــل
أن تس ــبب أق ــل خس ــائر يف األرواح ،فنس ــبتها أق ــل والقل ــق تجاهه ــا منخف ــض أك ــر.
تقلـــق ظاهـــرة الخـــاوة نســـبة أقـــل عنـــد املواطنـــني العـــرب ،وحـــوايل  46%مـــن
املســـتطلعني قلقـــون أو قلقـــون للغايـــة حيالهـــا.
ً
يب ــدو أن املواطن ــني الع ــرب قلق ــون أو قلق ــون ج ـ ّـدا م ــن ظواه ــر إضافي ــة :العن ــف ض ــد
امل ــرأة ( ،)62%ج ــرامئ األم ــالك ( ،)58%املخ ــدرات ( ،)57%والبطال ــة (.)55%
بالرغ ــم م ــن ذل ــك ،هن ــاك قضاي ــا مهم ــة مث ــل حال ــة الدميقراطي ــة يف إرسائي ــل (ح ــوايل
ً
 50%م ــن املس ــتطلعني قلق ــون أو قلق ــون ج ـ ّـدا م ــن ه ــذه القضي ــة) ،وس ــن قوان ــني
ًّ
عنرصيـــة يف الكنيســـت ( 58.5%مـــن املســـتطلعني قلقـــون أو قلقـــون جـــدا بشـــأن
ه ــذا املوض ــوع) ،وقضي ــة ع ــدم املس ــاواة ب ــني الع ــرب واليه ــود يف الب ــالد ( 55.2%م ــن
ًّ
جـــدا مـــن هـــذه القضيـــة) ،مت تهميشـــهم مـــن قبـــل
املســـتطلعني قلقـــون أو قلقـــون
اهمتامـــات املواطنـــني اإلرسائيليـــني ،وخاصـــة العـــرب ،والعنـــف والجرميـــة همـــا أكـــر
القضاي ــا إث ــارة للقل ــق.
م ــن ب ــني املجيب ــني الذي ــن يش ــعرون بالقل ــق أو القل ــق الش ــديد بش ــأن ه ــذه القضي ــة،
فق ــد مت دفعه ــم إىل هوام ــش قل ــق املواطن ــني اإلرسائيلي ــني ،وخاص ــة الع ــرب ،والعن ــف
والجرمي ــة هم ــا أك ــر القضاي ــا إث ــارة للقل ــق.
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رمس بياين  :3مواقف تجاه العنف ضد النساء ،حسب الجندر (مواطنني عرب)

إلى أي مدى أنت قلق من العنف ضد النساء؟
2.6
5.7
20.9

6.4
15.1
25.5

33.7
28.9
37.1

نساء

24.1

رجال

ًّ
ً
 قلق جدا  قلق  قلق بمدى معين  غير قلق  غير قلق إطالقا

العنــف ضــد النســاء هــو ظاهــرة اجمتاعيــة عامليــة تتمضــن العنــف الجســدي والكالمــي
والنف ــي واالعت ــداء الجن ــي أو االعت ــداء االقتص ــادي .يف العق ــود األخ ــرة ،ونتيج ــة
لتحس ــن مكان ــة امل ــرأة ،أصبح ــت ه ــذه القضي ــة محوري ــة يف الخط ــاب الع ــام يف املجمت ــع،
ً
وأصب ــح موض ــوع مكافح ــة العن ــف ض ــد امل ــرأة ج ــزءا ال يتج ــزأ م ــن الخط ــاب الدميقراط ــي
واللي ــربايل.
وم ــع ذل ــك ،وع ــى الرغ ــم م ــن إح ــراز بع ــض التق ــدم يف مكان ــة امل ــرأة والترشيع ــات
املزايــدة للقوانــني الــي تحمــي وضعهــا ،فــإن الظاهــرة مــا زالــت تحصــد الضحايــا .تشــر
ًّ
ـبيا م ــن القلق ــني بش ــأن ه ــذه الظاه ــرة يف املجمت ــع
النتائ ــج إىل وج ــود نس ــبة عالي ــة نس ـ
العرب ــي ،ولك ــن يظه ــر التصني ــف الجن ــدري أن النس ــاء قلق ــات م ــن املوض ــوع أك ــر م ــن
الرج ــال 71% :م ــن النس ــاء يش ــعرن بقل ــق أو قل ــق ش ــديد بش ــأن ه ــذه القضي ــة ،مقارن ــة
بـــ  53%مــن الرجــال.
يف هــذا الســياق ،تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف بعــض الحــاالت يــم اســتخدام العنــف ضــد
ً
امل ــرأة يف املجمت ــع العرب ــي بواس ــطة عن ــارص خارجي ــة" ،املرتزق ــة" ،ولك ــن وفق ــا ملوق ــف
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الرشط ــة ،يتمض ــن تعري ــف ج ــرامئ العن ــف العائ ــيل ج ــرامئ عنيف ــة ب ــني الزوج ــني فق ــط،
وبالت ــايل ،ال تعت ــرب ه ــذه الح ــاالت ح ــاالت "عن ــف داخ ــل العائل ــة".
بيمن ــا تدع ــي الرشط ــة اإلرسائيلي ــة أن ــه كان هن ــاك انخف ــاض يف ع ــدد النس ــاء الل ــوايت
ُ
قتل ــن يف س ــياق العن ــف داخ ــل العائل ــة ،ف ــإن املجمت ــع العرب ــي ومنظم ــات املجمت ــع امل ــدين
ُ ٍّ
تزع ــم زي ــادة كب ــرة يف ع ــدد ه ــذه الح ــاالت ،ح ــى ل ــو مل يك ــن القت ــل نفس ــه ق ــد نف ــذ
بواس ــطة زوج الضحي ــة.
باإلضافـــة إىل ذلـــك ،يف الحـــاالت الـــي تتوافـــق فيهـــا طبيعـــة العنـــف مـــع تعريـــف
الرشطــة "للعنــف داخــل العائلــة" ،تجــد الرشطــة صعوبــة يف التعامــل مــع هــذه الحــاالت
بس ــبب الع ــدد الضئي ــل م ــن املحقق ــني واملحقق ــات املؤهل ــني للقي ــام بذل ــك .ع ــالوة ع ــى
ذل ــك ،م ــن امله ــم للغاي ــة إج ــراء تحقيق ــات يف ش ــكاوى النس ــاء ضحاي ــا العن ــف م ــن
قب ــل محقق ــات عربي ــات (ع ــى عك ــس املحقق ــني وع ــى عك ــس املحقق ــات املتحدث ــات
بالعربي ــة وه ــن غ ــر عربي ــات) .يوج ــد الي ــوم ع ــدد قلي ــل م ــن املحقق ــات العربي ــات يف
مج ــال العن ــف داخ ــل العائل ــة وه ـ ّـن غ ــر ق ــادرات ع ــى التعام ــل م ــع الح ــاالت العدي ــدة
يف مجاله ــن.
لذل ــك ،تدع ــو مب ــادرات ابراه ــم إىل توس ــيع التعري ــف القان ــوين للعن ــف داخ ــل العائل ــة
ليمشــل األنــواع املختلفــة مــن العنــف يف العائلــة ،مبــا يف ذلــك أنــواع العنــف املختلفــة يف
ً
العائلــة وليــس فقــط العنــف بــني الزوجــني (كمــا أوصــت ســابقا لجنــة النهــوض مبكانــة
امل ــرأة واملس ــاواة ب ــني الجنس ــني) ،وتوس ــيع نط ــاق م ــرشوع األخصائي ــني االجمتاعي ــني
والرشطيــني يف البلــدات العربيــة مــن أجــل إعطــاء جــواب الئــق للنســاء اللــوايت يعانــني
م ــن العن ــف م ــن قب ــل أزواجه ــن.
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(رمس بياين  :4مواقف تجاه العنف يف العائلة ،حسب الجندر (مواطنون عرب

إلى أي مدى أنت قلق/ـة من العنف في العائلة؟
5.4
19.8
26.1

12.4
20.3
22.3

25.5

23.1

23.2

22

نساء

رجال

ًّ
ً
 قلق جدا  قلق  قلق بمدى معين  غير قلق  غير قلق إطالقا

عـــى عكـــس العنـــف ضـــد املـــرأة ،فـــإن مصطلـــح "العنـــف داخـــل العائلـــة" عـــادة مـــا
ً
يكـــون موجهـــا إىل عنـــف الرجـــال تجـــاه زوجاتهـــم ،وكذلـــك العنـــف الـــذي ميارســـه
ً
ًّ
ـديا أو نفس ـ ّـيا أو
األه ــل تج ــاه أطفاله ــم .ميك ــن أن يك ــون العن ــف داخ ــل العائل ــة جس ـ
ً
ّ ً
كالمي ــا أو جنس ـ ّـيا .وتمش ــل الس ــلوكيات التهدي ــدات واإلهان ــات اللفظي ــة والجس ــدية
واملطــاردة واملضايقــة والتضييقــات والعزلــة االجمتاعيــة وحرمــان الســيطرة عــى املــوارد
االقتصادي ــة .إن أك ــر مظاه ــر العن ــف داخ ــل العائل ــة ه ــي مح ــاوالت القت ــل والقت ــل.
تظهـــر نتائـــج البحـــث أنـــه عـــى عكـــس النتائـــج املتعلقـــة بالعنـــف ضـــد املـــرأة ،فـــإن
التصنيـــف الجنـــدري للقلـــق مـــن ظاهـــرة العنـــف داخـــل العائلـــة يف املجمتـــع العربـــي
ً
ً
يعك ــس اختالف ــا بس ــيطا ب ــني الجنس ــني .ح ــوايل ثل ــث الرج ــال وح ــوايل رب ــع النس ــاء غ ــر
قلق ــني م ــن املوض ــوع .الف ــرق ب ــني نس ــبة النس ــاء والرج ــال الذي ــن يش ــعرون بالقل ــق أو
القل ــق الش ــديد إزاء العن ــف داخ ــل العائل ــة ه ــو أق ــل :ح ــوايل  45%م ــن الرج ــال وح ــوايل
 48%م ــن النس ــاء.
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رمس بيــاين  :5نســبة املهدديــن بالعنــف أو املترضريــن مــن العنــف الكالمــي (مواطنــون
(عــرب

هل تم هتديدك أو هتديد أحد أبناء عائلتك خالل العام الماضي
بالعنف أو تعرضتم لهتديد كالمي؟

23.5%

76.5%



نعم  ال

عن ــف كالم ــي :يوض ــح ال ــرمس البي ــاين أن غالبي ــة املجيب ــني يف املجمت ــع العرب ــي (ح ــوايل
 )76%مل يتعرض ــوا للعن ــف ضده ــم أو ض ــد عائالته ــم ،ويف الع ــام امل ــايض مل يتعرض ــوا
للعن ــف الكالم ــي.
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 2.2.2الخــوف مــن التعــرض لالعتــداء مــن أنــواع العنــف ،هويــة
املعتــدي واالســتعداد للمشــاركة يف مكافحــة العنــف
رمس بي ــاين  :6مواق ــف تج ــاه احمت ــال الت ــرضر م ــن العن ــف والجرمي ــة ،حس ــب ن ــوع الظاه ــرة
(مواطن ــون ع ــرب)
إلى أي مدى تخشى من أن تتضرر أنت أو أحد أفراد عائلتك
الظواهر؟
من كل واحدة من هذه
ً
ّ
)نسبة المجيبين "خائف" و"خائف جدا"(

35.9

51.8

42.2
27.6

من جرائم جنسية
)اغتصاب أو تحرش
جنسي(

59.3
18.7

من جرائم الكراهية

من جرائم األمالك

 عــرب  يـهـود

19.6
من جرائم العنف )اعتداء أو
تهديد باالعتداء أو اإلصابة/
الطعن /إطالق نار(

بحـــث هـــذا الســـؤال إىل أي مـــدى يخـــى املواطنـــون العـــرب واملواطنـــون اليهـــود
التع ــرض للعدي ــد م ــن ظواه ــر العن ــف .تش ــر البيان ــات إىل أن الخ ــوف م ــن األذى يف
املجمتـــع العربـــي يف جميـــع الجـــرامئ أكـــرب منـــه يف املجمتـــع اليهـــودي.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن درج ــة االختالف ــات الش ــديدة ب ــني املجمتع ــني تختل ــف م ــن ظاه ــرة إىل
أخــرى .للتوضيــح ،يبلــغ الفــرق بــني املجموعــات مــن حيــث نســبة أولئــك الذيــن يخشــون
ً
ج ـ ّـدا ويخش ــون أن يكون ــوا ضحاي ــا للعن ــف ح ــوايل ( 40%ح ــوايل  59%ب ــني املجيب ــني
الع ــرب ،مقاب ــل  20%ب ــني املجيب ــني اليه ــود) ،يف ح ــني أن الف ــرق ب ــني املجموع ــات م ــن
ً
حي ــث نس ــبة أولئ ــك الذي ــن يخش ــون ويخش ــون ج ـ ّـدا أن يكون ــوا ضحاي ــا االعت ــداءات
الجنســية هــو حــوايل  8%فقــط (حــوايل  36%مــن املجيبــني يف املجمتــع العربــي ،مقارنــة
م ــع  28%م ــن املجمت ــع اليه ــودي).
اتج ــاه آخ ــر ينعك ــس م ــن خ ــالل البيان ــات :أك ــرب م ــا يث ــر القل ــق يف املجمت ــع العرب ــي ه ــو
ً
التعــرض لالعتــداء مــن جــرامئ العنــف (حــوايل  59%خائفــون أو خائفــون جـ ّـدا مــن التــرضر
م ــن الظاه ــرة) ،يف ح ــني أن القضي ــة ال ــي تث ــر أك ــرب خ ــوف عن ــد املجمت ــع اليه ــودي ه ــي
الت ــرضر م ــن الج ــرامئ الجنس ــية (م ــا يق ــارب  28%م ــن املجيب ــني يف ه ــذا املجمت ــع يخش ــون
ً
أو يخشــون جـ ّـدا مــن التــرضر مــن الظاهــرة).
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ً
هن ــاك اخت ــالف أيض ــا ب ــني املجمتع ــني يف الظواه ــر ال ــي يك ــون به ــا القل ــق م ــن الت ــرضر
ً ً
منخفض ــا ج ـ ّـدا.
ً
حــوايل ثلــث املواطنــني فقــط يف املجمتــع العربــي يخشــون أو يخشــون جـ ّـدا مــن التعــرض
ً
للجـــرامئ الجنســـية (حـــوايل  ،)36%ومـــن ناحيـــة أخـــرى ،فـــإن القضيـــة األقـــل اهمتامـــا
باملجمت ــع اليه ــودي ه ــي ج ــرامئ االمت ــالك (ح ــوايل  19%م ــن املجيب ــني يف ه ــذا املجمت ــع
ً
يخش ــون أو يخش ــون ج ـ ّـدا م ــن التع ــرض ل ــألذى م ــن ه ــذه الظاه ــرة).
رمس بي ــاين  :7مواق ــف تج ــاه احمت ــال الت ــرضر م ــن الج ــرامئ الجنس ــية ،حس ــب الجن ــدر
(مواطن ــون ع ــرب)

إلى أي مدى تخشى/ين من التضرر من جريمة جنسية؟
12.9
19.5
29.5
19.5

15.6
25.7
24.9
19.8

18.6

14

نساء

رجال

ًّ
ً
 أخشى جدا  أخشى  أخشى بمدى معين  ال أخشى  ال أخشى إطالقا

تشـــر البيانـــات إىل أن الفـــروق بـــني الجنســـني فميـــا يتعلـــق بالقلـــق بشـــأن الجـــرامئ
الجنس ــية معتدل ــة :م ــا يق ــارب  41%م ــن الرج ــال و 32%م ــن النس ــاء ال يخش ــون ذل ــك.
يف مســـتويات القلـــق العاليـــة ،تكـــون االختالفـــات أقـــل إثـــارة لالنتبـــاه 34% :مـــن
ً
الرجــال و 38%مــن النســاء قالــوا إنهــم يخشــون أو يخشــون جـ ّـدا مــن الجــرامئ الجنســية.
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رمس بيــاين  :8مواقــف تجــاه التهديــد لظواهــر العنــف ،حســب نــوع الحــزي العــام (مواطنــون
عــرب)

إلى أي مدى تتعرض لتهديد من ظواهر العنف
األماكن؟
في كل واحد من هذه
ًّ
)نسبة المجيبين "كبير" و"كبير جدا"(
31.8

32.1

18.9
14.9

15.9

8.9
5.9
بيتي

حارتي

العمل

مكان
التعليم

الشارع

بلدتي

أماكن
الترفيه

تش ــر ردود املجيب ــني الع ــرب فمي ــا يتعل ــق بالش ــعور بالتهدي ــد ال ــذي يس ــيطر عليه ــم
ً
ًّ
جـــدا أحيانـــا) يف
بســـبب ظواهـــر العنـــف عـــى وجـــود اختالفـــات يف الشـــعور (كبـــرة
مناط ــق مختلف ــة .أق ــوى ش ــعور بالتهدي ــد ه ــو يف أماك ــن الرتفي ــه (ح ــوايل  32%م ــن
ً
املجيب ــني يش ــعرون بتهدي ــد كب ــر أو كب ــر ج ـ ّـدا يف ه ــذا امل ــكان) ويف منطق ــة الس ــكن
ً
(ح ــوايل  32%أيض ــا).
بالرغـــم مـــن ذلـــك ،أضعـــف شـــعور بالتهديـــد كان يف الحـــي الســـكي (حـــوايل 9%
ً
يش ــعرون بتهدي ــد كب ــر أو كب ــر ج ـ ّـدا يف ه ــذه املنطق ــة) ويف امل ــزنل (ح ــوايل  6%فق ــط
ً
يش ــعرون بالتهدي ــد الكب ــر أو الكب ــر ج ـ ّـدا) .الق ــول املأث ــور "بي ــي ه ــو حص ــي" يص ــف
ه ــذا املوق ــف بدق ــة :تش ــر النتائ ــج إىل التواج ــد يف البي ــت ويف الح ــي كأماك ــن محمي ــة،
وإىل الحـ ّـزي العــام الخارجــي ،وخاصــة الغريــب( ،أماكــن الرتفيــه ،غــر املتواجــدة عــادة يف
ً
البل ــدات العربي ــة) أصبح ــت أك ــر تهدي ــدا.
يشــر الشــعور باألمــان يف املــزنل ويف الحــي إىل أن املواطــن العربــي يســمتد األمــن مــن
أف ــراد عائلت ــه ،وع ــى األغل ــب ،ف ــإن جران ــه ه ــم أقارب ــه .مؤسس ــات تطبي ــق القان ــون
ً
ًّ
ال ــي م ــن املف ــرتض أن تحم ــي املواط ــن يف الح ـ ّـزي الع ــام ال توف ــر ح ــال مناس ــبا .ي ــرتاوح
الش ــعور بالتهدي ــد الناج ــم ع ــن العن ــف يف األماك ــن اإلضافي ــة ب ــني ( 15%يف م ــكان
العم ــل) و( 19%يف الش ــارع).
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رمس بياين  :9نسبة املترضرين من جرامئ العنف (مواطنون عرب)

هل تعرضت أنت أو أحد أفراد عائلتك خالل العام الماضي للعنف
مثل ضربات أو طعن أو إطالق نار؟
26.6%

73.4%

 نعم  ال

ه ــذا الس ــؤال مم ــزي ألن ــه ال يطل ــب إجاب ــة فمي ــا يتعل ــق مبواق ــف املس ــتطلعة آراؤه ــم
تج ــاه الظواه ــر ،ب ــل يس ــعى إىل اإلش ــارة إىل حقيق ــة" :ه ــل تعرض ــت للعن ــف خ ــالل
الع ــام امل ــايض؟" .أك ــر م ــن رب ــع املواطن ــني الع ــرب أو أف ــراد عائالته ــم كان ــوا ضحاي ــا
للعن ــف .ه ــذا املعط ــى ه ــو األك ــر إث ــارة للقل ــق وميك ــن تفس ــره م ــن خ ــالل طبيع ــة
العن ــف واالعت ــداء .تح ــدث يف املجمت ــع العرب ــي ش ــجارات متع ــددة املش ــاركني وع ــدد
اإلصاب ــات مرتف ــع .باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،مت إج ــراء االس ــتطالع خ ــالل ع ــام االنتخاب ــات
للســلطات املحليــة ،وخــالل هــذه الفــرتة ،يزايــد مســتوى العنــف والجرميــة ويــزداد عــدد
ً
املش ــاحنات الجماعي ــة يف املجمت ــع العرب ــي ،كم ــا س ــيظهر الحق ــا يف التقري ــر.
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رمس بياين  :10نسبة املترضرين من العنف ،وفق نوع العنف واملجمتع
إلى أي مستوى أنت أو أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك تضرر أو كان ضحية
الماضي؟
إلحدى ظواهر العنف المذكورة خالل العام
ً
ّ
)نسبة المتضررين بمستوى كبير أو مستوى كبير جدا(

15.7

13.8
11
4.9

3.2

تحرش جنسي ،اعتداء
جنسي -اغتصاب

11
5

1.2
استخدام السالح األبيض
أو الناري

شتائم ،بصق،
تهديدات ،ابتزازات

 عــرب  يـهـود

أعمال شغب جماعية،
ضرب ،تدمير ممتلكات،
إضرام نار

توض ــح املعطي ــات أن ع ــدد الضحاي ــا يف كاف ــة الج ــرامئ كان أك ــرب يف املجمت ــع العرب ــي.
ومــع ذلــك ،فــإن االختالفــات بــني املجموعــات تختلــف مــن ظاهــرة إىل أخــرى يف درجــة
تطرفه ــا .للتوضي ــح ،كان الف ــرق ب ــني املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع اليه ــودي وتل ــك
املوجــودة يف املجمتــع العربــي يف نســبة املترضريــن مــن الســالح األبيــض أو النــاري حــوايل
( 10%ح ــوايل  11%ب ــني املجمت ــع العرب ــي ،مقارن ــة م ــع  1%فق ــط ب ــني املجمت ــع اليه ــودي)،
يف حــني أن الفــرق بــني املجموعــات يف نســبة ضحايــا الجــرامئ الجنســية حــوايل  2%فقــط
(م ــا يق ــارب  5%م ــن املجيب ــني يف املجمت ــع العرب ــي ،مقاب ــل  3%م ــن املجيب ــني يف املجمت ــع
اليه ــودي).
ً
تعكـــس البيانـــات حقيقـــة أن ظواهـــر العنـــف األكـــر شـــيوعا يف املجمتـــع العربـــي
تختلــف عــن الظواهــر الســائدة يف املجمتــع اليهــودي .النســبة األكــرب يف املجمتــع العربــي
للمســـتطلعة آراؤهـــم الذيـــن كانـــوا ضحيـــة ألعمـــال الشـــغب الجماعيـــة والرضبـــات
وتدم ــر األم ــالك وإرضام الن ــار (ح ــوايل  16%م ــن املجيب ــني يف ه ــذا املجمت ــع أصيب ــوا أو
ً
ت ــرضروا بش ــدة م ــن ه ــذه الظاه ــرة يف الع ــام امل ــايض) .والظواه ــر األك ــر تعرض ــا يف
املجمتــع اليهــودي كانــت الشــتامئ أو البصــق أو التهديــدات أو االبــزاز (حــوايل  14%مــن
املجيب ــني يف ه ــذا املجمت ــع تعرض ــوا له ــا يف الع ــام امل ــايض).
ح ــى الظواه ــر ال ــي بس ــببها تع ــرض ع ــدد أق ــل ،كان ــت مختلف ــة ب ــني املجمتع ــني ،فف ــي
ً
املجمتـــع العربـــي ،كانـــت الظاهـــرة األقـــل تأثـــرا هـــي الجـــرامئ الجنســـية (حـــوايل 5%
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ً
فقــط مــن املجيبــني يف هــذا املجمتــع تأثــروا إىل حــد كبــر أو كبــر جـ ّـدا) ،لكــن يف املجمتــع
اليه ــودي ،أش ــار قلي ــل م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم إىل أنه ــم انكش ــفوا لظاه ــرة القت ــل
ع ــن ق ــرب (.)0.6%
ُ َ
َُ
رمس بياين  :11معرفة املعتدي أو امله ِّدد باالعتداء (مواطنون عرب)
هل كنت على معرفة قبل الحادث ُ
بالمعتدي
َ
أو بمن ه َّد َد باالعتداء أو قام بالعنف؟

33%

67%

 نعم  ال

يتض ــح م ــن ال ــرمس البي ــاين أن أغلبي ــة املس ــتطلعة آراؤه ــم م ــن الع ــرب ( )67%كان ــوا
ُ
ع ــى معرف ــة قب ــل الح ــادث باملعت ــدي أو ال ــذي هدده ــم باالعت ــداء .أغلبي ــة املعتدي ــن
معروفـــني للمعتـــدى عليهـــم ،ويف معظـــم الحـــاالت ،فـــإن خلفيـــة االعتـــداء كانـــت
واضح ــة.
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ُ َ
َُ
رمس بياين  :12هوية املعتدي أو امله ِّدد باالعتداء (مواطنون عرب)

َ َّ َ
من كان ُ
المعتدي أو الشخص الذي هدد باالعتداء أو قام بالعنف؟

11%
16%

38%
35%

 جار /صديق /شخص معروف لهم  شخص غريب  أحد أفراد العائلة  من مكان العمل

ً
تبع ــا لل ــرمس البي ــاين الس ــابق ،ق ــم كب ــر م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم ( )38%أش ــاروا اىل
ً
ً
ً
ً
َُ
ُ َ
أن املعت ــدي أو امله ـ ِـدد باالعت ــداء عليه ــم كان ج ــارا ،صديق ــا أو ش ــخصا معروف ــا له ــم،
ُ َ
ُ َ
 16%أش ــاروا إىل أن املعت ــدي كان أح ــد أف ــراد العائل ــة و 11% -أش ــاروا إىل أن املعت ــدي
ُ
يعمــل معهــم .حقيقــة أن  38%مــن املعتديــن مــن فئــة جــار -صديــق -شــخص معــروف
ً
له ــم ،تزي ــد كث ــرا م ــن ع ــدم األم ــان يف أماك ــن الس ــكن.
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رمس بيـــاين  :13االســـتعداد للمشـــاركة يف محاربـــة العنـــف يف البلـــد ،حســـب درجـــة
االســـتعداد (مواطنـــون عـــرب)

ما هو مدى استعدادك للمشاركة في محاربة العنف في بلدك؟
28.7
21.1

23.5
16.9
9.7

بنسبة ً
كبيرة جدا

بنسبة كبيرة

بنسبة متوسطة

بنسبة ضئيلة

بنسبة ً
ضئيلة جدا

يتضــح مــن الــرمس البيــاين أنــه وبالرغــم مــن الضحايــا الكثريــن واملخــاوف الكثــرة مــن
ً
الوق ــوع ضحي ــة للعن ــف ،ف ــإن املس ــتطلعني الع ــرب يب ــدون اس ــتعدادا بنس ــبة ضئيل ــة أو
ً
حــى ضئيلــة جـ ّـدا للمشــاركة يف محاربــة العنــف يف بلداتهــم.
حــوايل  44%مــن املســتطلعة آراؤهــم مســتعدون لذلــك بنســبة كبــرة أو حــى بنســبة
ً
كب ــرة ج ـ ّـدا ،لك ــن ح ــوايل  29%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم مس ــتعدون لذل ــك بنس ــبة
متوس ــطة فق ــط ،وح ــوايل  27%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم مس ــتعدون لذل ــك بنس ــبة
ً
ضئيل ــة أو ح ــى ضئيل ــة ج ـ ّـدا أو ح ــى أق ــل م ــن ذل ــك .وتش ــر ه ــذه النتائ ــج إىل ث ــالث
ً
قضايــا متوازيــة :يــأس مزايــد بســبب الظاهــرة لدرجــة اعتبارهــا قــدرا ،خشــية وخــوف
شــديدان مــن التعامــل مــع مرتكبــي العنــف والجرميــة وباألخــص مــع عصابــات االجــرام،
ومــن ناحيــة أخــرى -نســبة غــر قليلــة مــن املواطنــني مســتعدون ملحاربــة هــذه الظواهــر
ً
بالرغ ــم م ــن القضاي ــا ال ــي ذك ــرت س ــابقا.
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 2.2.3مواقــف تجــاه مؤسســات وهيئــات تتعامــل مــع العنــف
يف املجمتــع العربــي
رمس بيــاين  :14مــدى الرضــا عــن نجاعــة العــالج لتقليــص ظاهــرة العنــف ،حســب نــوع
املؤسســة (مواطنــون عــرب)

أشر الى مدى رضاك عن نجاعة معالجة كل واحدة من
ِ
المؤسسات التالية لتقليص ظاهرة العنف ً في إسرائيل
)نسبة المجيبين "راض" و"راض ّ
جدا"(
ٍ
ٍ

54.7
44
24

24.7

29.2

29.6

59.7

45.1

29.6

16.8 16.2
الحكومة الكنيست شرطة
إسرائيل

قيادة
المجتمع
العربي

الحكم
المحلي

المحاكم

وسائل جهاز الرفاه المؤسسات جهاز
اإلعالم االجتماعي الدينية التربية

العائلة

نس ــتطيع أن ن ــرى م ــن ال ــرمس البي ــاين أن املؤسس ــات ال ــي حظي ــت بنس ــبة رض ــا كب ــرة
م ــن جان ــب املجمت ــع العرب ــي ع ــن نجاع ــة الع ــالج لتقلي ــص ظاه ــرة العن ــف ه ــي العائل ــة
ً
( 60%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم يف ه ــذا املجمت ــع ذك ــروا أنه ــم راض ــون أو راض ــون ج ـ ّـدا
ع ــن نجاع ــة العائل ــة يف ع ــالج الظاه ــرة) وجه ــاز الرتبي ــة (ح ــوايل  .)55%م ــن الجان ــب
اآلخ ــر ،املؤسس ــات ال ــي َح ِظ َي ــت بأق ــل رض ــا يف ه ــذا الس ــياق ه ــي الكنيس ــت (ح ــوايل
ًّ
جـــدا عـــن نجاعـــة عالجهـــا) والحكومـــة
 17%فقـــط ذكـــروا أنهـــم راضـــون أو راضـــون
(ح ــوايل .)16%
حظي ــت ب ــايق املؤسس ــات بدرج ــات متفاوت ــة م ــن الرض ــا ع ــن نجاع ــة ع ــالج العن ــف.
ًّ
نســـبيا (حـــوايل
مؤسســـات الديـــن يف املجمتـــع العربـــي تحظـــى بنســـبة رضـــا مماثلـــة
ًّ
 45%مـــن املســـتطلعة آراؤهـــم ذكـــروا أنهـــم راضـــون أو راضـــون جـــدا عـــن نجاعـــة
عالجه ــا) وجه ــاز الرف ــاه االجمتاع ــي (ح ــوايل  44%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم) .حظي ــت
ًّ
ـبيا (فمي ــا يتعل ــق ب ــكل م ــن هات ــني
املحاك ــم ووس ــائل اإلع ــالم بنس ــبة رض ــا ضئيل ــة نس ـ
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املؤسس ــتني ،ح ــوايل  30%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم ذك ــروا أنه ــم راض ــون أو راض ــون
ًّ
جـــدا عـــن نجاعـــة عالجهـــم) ،الحكـــم املحـــيل (حـــوايل 29%مـــن املســـتطلعة آراؤهـــم
ذكــروا أنهــم راضــون عــن نجاعــة عالجــه) ،القيــادة يف املجمتــع العربــي (فقــط حــوايل ربــع
املس ــتطلعني) ورشط ــة إرسائي ــل (ح ــوايل  24%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم فق ــط ذك ــروا
ً
أنهــم راضــون أو راضــون جـ ّـدا عــن نجاعــة عالجهــا لتقليــص ظاهــرة العنــف) .حقيقــة أن
ح ــوايل  60%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم راض ــون ع ــن معالج ــة العائل ــة للظاه ــرة ،عليه ــا
ً
ً
أن تث ــر قلقن ــا ،ألن بع ــض العائ ــالت تتخ ــذ طرق ــا خط ــرة ج ـ ّـدا عندم ــا ت ــأيت "ملعالج ــة"
أح ــداث العن ــف وال ــرد عليه ــا.
رمس بي ــاين  :15اس ــتعداد التوج ــه إىل الجه ــات للع ــالج بس ــبب رضر م ــن عن ــف ،حس ــب
ن ــوع الجه ــة (مواطن ــون ع ــرب)

إذا تضررت أنت أو أحد أفراد عائلتك من جريمة عنف
أو من تهديد باالعتداء ومن تخريب /طعن /إطالق
نار ،لمن تتوجه لعالج هذه المسألة؟

3%
4% 2%
16%
58%

17%

 شـرطة
 عــائـلـة
 أتوجه لجهات كي تحميني
 أتصرف بنفسي
 آخـــر
 أصدقاء

ينتـــج مـــن املعطيـــات أنـــه عـــى الرغـــم مـــن أن الثقـــة يف الرشطـــة ليســـت كبـــرة
(املعطيــات يف الــرمس البيــاين التــايل) ،فــإن الرشطــة هــي الجهــة األساســية الــي يتوجــه
إليهــا املســتطلعة آراؤهــم يف املجمتــع العربــي ملعالجــة جرميــة عنــف أو تهديــد باالعتــداء،
ً
وأيض ــا عن ــد التس ــبب يف رضر جس ــدي .ح ــوايل  58%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم يف ه ــذا
املجمت ــع يتوجه ــون للرشط ــة إذا تعرض ــوا لالعت ــداء او تع ــرض أح ــد م ــن أبن ــاء عائلته ــم.
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الجه ــة الثاني ــة ال ــي يتوجه ــون إليه ــا ه ــي العائل ــة (ح ــوايل  17%م ــن املس ــتطلعني).
باإلضافــة إىل ذلــك ،تــربز نســبة املســتطلعة آراؤهــم الذيــن ســيتوجهون لجهــات بهــدف
حمايته ــم (ح ــوايل  16%م ــن املس ــتطلعني) .الجه ــات ال ــي س ــيتوجهون إليه ــا بش ــكل
ُ
أق ــل ه ــي جه ــات مل تع ــرض ع ــى املس ــتطلعة آراؤه ــم (ح ــوايل  3%م ــن املس ــتطلعة
آراؤه ــم اخت ــاروا ه ــذه اإلمكاني ــة) واألصدق ــاء (ح ــوايل  2%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم
ذكـــروا أنهـــم ســـيتوجهون لألصدقـــاء) .فقـــط حـــوايل  4%مـــن املســـتطلعة آراؤهـــم
ذك ــروا أنه ــم س ــوف ينتقم ــون م ــن املعت ــدي أو يترصف ــون م ــن تلق ــاء أنفس ــهم.

 2.2.4األسلحة النارية يف املجمتع العربي
رمس بياين  :16املواقف تجاه األسلحة النارية ،حسب املجمتع
في كثير من حاالت العنف والقتل التي حدثت في السنة األخيرة،
تم استعمال سالح ناري .ما موقفك من التصريحات اآلتية:
)نسبة الذين يميلون للموافقة والموافقين(
93.1

90.8

33.8
22.2
في إسرائيل يمكن الحصول
على أسلحة نارية بسهولة

في السنوات األخيرة ازداد استعمال
األسلحة النارية في منطقة سكني

 عــرب  يـهـود

يوض ــح ه ــذا ال ــرمس البي ــاين االخت ــالف يف تص ــور املواطن ــني الع ــرب لألس ــلحة الناري ــة
مقارن ــة م ــع املواطن ــني اليه ــود.
حــوايل  91%مــن املســتطلعة آراؤهــم يف املجمتــع العربــي (مقارنــة مــع حــوايل  34%مــن
املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع اليه ــودي) مييل ــون للموافق ــة أو يوافق ــون م ــع االدع ــاء
بأن ــه يف إرسائي ــل ميك ــن الحص ــول ع ــى أس ــلحة ناري ــة بس ــهولة .باإلضاف ــة إىل ذل ــك،
ميي ــل ح ــوايل  93%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع العرب ــي (مقارن ــة م ــع ح ــوايل
 22%فقـــط مـــن املســـتطلعة آراؤهـــم يف املجمتـــع اليهـــودي) للموافقـــة ،أو يوافقـــون
م ــع االدع ــاء بأن ــه يف الس ــنوات األخ ــرة ازداد اس ــتعمال األس ــلحة الناري ــة يف منطق ــة
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س ــكناهم .س ــهولة الحص ــول ع ــى األس ــلحة الناري ــة واس ــتعمالها تزي ــد بش ــكل كب ــر
م ــن الش ــعور بع ــدم األم ــان للف ــرد وللمجمت ــع .عندم ــا يتح ــول ص ــوت إط ــالق الن ــار إىل
ج ــزء م ــن روت ــني اللي ــل يف البل ــدات العربي ــة ،الروت ــني يصب ــح حال ــة ط ــوارئ.
ميكــن تفســر مشــاعر املواطنــني العــرب بأنــه يف إرسائيــل ميكــن الحصــول عــى أســلحة
ّ
ناري ــة بس ــهولة بواس ــطة ثالث ــة مص ــادر مركزي ــة لألس ــلحة الناري ــة غ ــر املرخص ــة يف
الدول ــة:
 .1رسقـــة ســـالح مـــن الجيـــش -حســـب التقديـــرات ،رسقـــة ســـالح مـــن
الجي ــش ه ــو املص ــدر الرئي ــي للس ــالح غ ــر املرخ ــص يف إرسائي ــل بش ــكل
عـــام ويف املجمتـــع العربـــي بشـــكل خـــاص .ويســـتغل الجنـــود ســـهولة
الحصـــول عـــى األســـلحة املختلفـــة (بنـــادق وذخـــرة ،صـــاروخ  ،قنابـــل،
وأكـــر) ويبيعونـــه ملجرمـــني مـــن املنظمـــات اإلجراميـــة.
ً
وفقـــا لتقريـــر مراقـــب الدولـــة مـــن شـــهر آب  ،2018بـــني الســـنوات
 2016-2017مل يــرد أي بــالغ عــى اإلطــالق إىل الرشطــة العســكرية الــي
تحقــق يف املوضــوع عــن األســلحة الــي متــت رسقتهــا مــن جيــش الدفــاع.
يف كث ــر م ــن الح ــاالت ،مل تك ــن القواع ــد العس ــكرية ال ــي مت ــت رسق ــة
ً
األس ــلحة منه ــا ع ــى عل ــم إطالق ــا مبوض ــوع الرسق ــة ( .)3ويجع ــل نق ــص
املعلوم ــات وع ــدم التع ــاون م ــع الرشط ــة م ــن الصع ــب عليه ــا مواجه ــة
ه ــذه الظاه ــرة واس ــعة االنتش ــار.
 .2تهري ــب األس ــلحة م ــن ح ــدود األردن -حس ــب تقري ــر مراق ــب الدول ــة،
مهرب ــو الس ــالح ه ــم فلس ــطينيون أو ب ــدو م ــن س ــكان الق ــرى املنت ــرشة
عــى طــول الحــدود ،الذيــن يســتغلون عالقــات العمــل أو العالقــات مــع
الع ــرب يف إرسائي ــل وم ــع الفلس ــطينيني والع ــرب م ــن رشيق الق ــدس
لبي ــع األس ــلحة لجه ــات إجرامي ــة وجه ــات تخريبي ــة (.)4
ُ
 .3تصنيـــع األســـلحة -بنـــادق مـــن نـــوع "كارل جوســـتيب" ،تصنـــع يف
مصان ــع مبناط ــق يه ــودا والس ــامرةّ .
تج ــار األس ــلحة ينقلونه ــا للمناط ــق
اإلرسائيلي ــة ،وبع ــد ذل ــك ي ــم توزيعه ــا م ــن قب ــل ّ
تج ــار األس ــلحة م ــن
ًّ
ـبيا ،حي ــث ي ــرتاوح س ــعرها م ــا ب ــني
إرسائي ــل .ه ــذه البن ــادق رخيص ــة نس ـ
 3,500شـــيقل إىل  6,500شـــيقل ،والســـعر أقـــل مـــن ســـعر الســـالح
املرخـــص.

( .)3تقرير مراقب الدولة ،آب https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/ ,2018
.Report_640/47b736c1-4538-49ad-a5a0-799aa30902df/amlach.pdf
( .)4نفس املصدر.

118

مصــادر أخــرى للحصــول عــى األســلحة الناريــة غــر املرخصــة يف إرسائيــل،
كم ــا ورد م ــن التقري ــر ع ــن األس ــلحة الخفيف ــة يف املج ــال امل ــدين (م ــرشوع
"املس ــدس ع ــى طاول ــة املطب ــخ" ،م ــازيل وآخ ــرون ،)2017 ،ه ــي رشكات
أمـــن خاصـــة تديـــر تجـــارة غـــر مرشوعـــة للســـالح والرتاخيـــص لحمـــل
الس ــالح ،رسق ــات لألس ــلحة م ــن املصان ــع م ــن ِق َب ــل العم ــال قب ــل وض ــع
الخـــم التسلســـيل عليهـــا ،الـــذي يرفـــع مـــن قميتهـــا وســـعرها بشـــكل
كب ــر ،ألن ــه م ــن غ ــر املمك ــن تحدي ــد مصدره ــا ،وكذل ــك رسق ــات م ــن
الجن ــود خ ــارج القواع ــد العس ــكرية (املص ــدر الس ــابق)(.)5
وتش ــر دراس ــة ه ــذه املص ــادر إىل أن املواطن ــني الع ــرب يمتتع ــون مب ــزية
نســبة للمواطنــني اليهــود فميــا يتعلــق بالوصــول لهــذه املصــادر ،ولذلــك،
م ــن الس ــهل عليه ــم الحص ــول ع ــى األس ــلحة الناري ــة يف إرسائي ــل.
رمس بي ــاين  :17املواق ــف املتعلق ــة باألس ــباب املؤث ــرة ع ــىل انتش ــار األس ــلحة وع ــىل
اس ــتعمالها ألج ــل العن ــف والجرمي ــة ،حس ــب مجمت ــع
سأقرأ لك عدة أسباب قد تؤثر على االستخدام العنيف للسالح.
حسب رأيك ،إلى أي مدى يؤثر كل سبب على االستخدام العنيف لألسلحة؟
ًّ
جدا"(
)نسبة المستطلعة آراؤهم "إلى حد كبير"" ،إلى حد كبير

57.9

54.2

66

82.6

72.3

67
53.8

56.6

40.2
القروض
من السوق
السوداء

تواجد عائالت
أو عصابات إجرام
في البلدة

تواجد قليل
لرجال الشرطة

84.7

تجارة
المخدرات

 عــرب  يـهـود

77

50.6

توفر السالح

العقوبة الخفيفة
ضد مرتكبي
العنف

يشر الرمس البياين إىل عدة نتائج:
ً
أوال :عــدا عــن ســبب تواجــد عائــالت أو عصابــات إجــرام يف البلــدة ،يشــعر املســتطلعون
العــرب بتأثــر األســباب األخــرى أكــر ممــا يشــعر بــه املســتطلعون اليهــود.
( .)5مرشوع "املسدس عى طاولة املطبخ" هو اتحاد لـ  16منظمة من املجمتع املدين ،يعمل
عى تقليص انتشار السالح بسهولة يف الحزي املدين ولتقليص العنف ،مبادرات إبراهمي
عضو يف االتحاد.
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ً
ثاني ــا :يف املجمتع ــني العرب ــي واليه ــودي ،هن ــاك اتف ــاق فمي ــا يتعل ــق بالس ــبب األك ــر
ً
تأث ــرا ع ــى االس ــتخدام العني ــف لألس ــلحة ،وه ــو العقوب ــة الخفيف ــة ض ــد مرتكب ــي
العن ــف .ح ــوايل  85%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع العرب ــي يعتق ــدون أن ه ــذا
ً
الســبب لــه تأثــر كبــر إىل تأثــر كبــر جـ ّـدا عــى اســتخدام األســلحة الناريــة ،وكذلــك
ً
ً
أيضــا يعتقــد  77%مــن املســتطلعة آراؤهــم يف املجمتــع اليهــودي .وهنــاك اتفــاق أيضــا
ً
ب ــني املجمتع ــني ع ــى الس ــبب األق ــل تأث ــرا م ــن ب ــني األس ــباب املقرتح ــة -الق ــروض م ــن
الس ــوق الس ــوداء :ح ــوايل  54%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع العرب ــي يعتق ــدون
ً
ًّ
جـــدا اســـتعمال الســـالح ،وكذلـــك أيضـــا يعتقـــد  40%مـــن
أن هـــذا الســـبب يشـــجع
املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع اليه ــودي.
ً
ثالث ــا :ع ــى غ ــرار الرس ــوم البياني ــة الس ــابقة ال ــي تق ــارن ب ــني املجمتع ــات ،الف ــرق ب ــني
املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع العرب ــي واملس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع اليه ــودي يف
ً
تقي ــمي تأث ــر األس ــباب ه ــو كب ــر ج ـ ّـدا .للتوضي ــح ،ف ــإن الف ــرق يف تقي ــمي تأث ــر س ــهولة
العقوبــة الــي يــم فرضهــا ضــد مرتكبــي العنــف هــو حــوايل  8%فقــط ،بيمنــا الفــرق بــني
ً
تقي ــمي تأث ــر توف ــر الس ــالح مختل ــف ج ـ ّـدا ب ــني املجمتع ــات .ح ــوايل  83%م ــن املس ــتطلعة
ً
آراؤه ــم يف املجمت ــع العرب ــي يعتق ــدون أن ه ــذا الس ــبب ل ــه تأث ــر كب ــر إىل كب ــر ج ـ ّـدا
عــى االســتخدام العنيــف لألســلحة ،لكــن فقــط حــوايل  51%مــن املســتطلعة آراؤهــم
يف املجمت ــع اليه ــودي يعتق ــدون ذل ــك.

 2.2.5العنف يف فرتة االنتخابات للمجالس املحلية
للحك ــم املح ــيل العرب ــي يف إرسائي ــل م ــزيات خاص ــة ب ــه نابع ــة م ــن وض ــع س ــكانها ،م ــن
وضعه ــم الخ ــاص يف الب ــالد وم ــن عالقاته ــم م ــع املؤسس ــات الرمسي ــة .ه ــذا الوض ــع
ً
يؤث ــر أيض ــا ع ــى تص ــور الحك ــم املح ــيل وع ــى وضع ــه ب ــني املواطن ــني الع ــرب ،وه ــو
تص ــور مختل ــف ع ــن وجه ــة نظ ــر املواطن ــني اليه ــود.
منــذ ســنوات عديــدة والحكــم املحــيل العربــي يف إرسائيــل يف أزمــة ،واســمترارية األزمــة
تــؤدي إىل مزيــد مــن االحتــكاكات بــني الســكان العــرب وبــني الدولــة .ويبــدو أن هــذه
ً
األزم ــة ت ــزداد س ــوءا بس ــبب اتجاه ــات اإلص ــالح يف الع ــامل بش ــكل ع ــام ويف إرسائي ــل
بش ــكل خ ــاص ،ال ــي تكش ــف ع ــن عج ــز الحك ــم املح ــيل العرب ــي وع ــدم مقدرت ــه ع ــى
التكي ــف م ــع التغ ــرات بالرسع ــة املطلوب ــة (خماي ــي.)2012 ،
املنافســة بــني املرشــحني النتخابــات الســلطات املحليــة تصــل يف بعــض األحيــان للعنــف،
وتتأث ــر م ــن الوض ــع الخ ــاص له ــذه االنتخاب ــات يف املجمت ــع العرب ــي .واالنمت ــاء العائ ــيل
والعش ــائري يحت ــل مكان ــة مركزي ــة يف ف ــرتة االنتخاب ــات ويؤث ــر ع ــى املنافس ــة ب ــني
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العائـــالت يف البلـــدات العربيـــة ،ألن الســـلطة املحليـــة تعتـــرب الهيئـــة األكـــر أهميـــة
يف حيـــاة الســـكان العـــرب ويف تحديـــد جـــداول أعمالهـــم اليوميـــة .وانعـــدام األمـــن
الشـــخيص الـــذي يصاحـــب املواطنـــني العـــرب عـــى أي حـــال وانتشـــار األســـلحة غـــر
القانوني ــة يف البل ــدات ،يح ــول املنافس ــة يف ف ــرتة االنتخاب ــات ملنافس ــة عنيف ــة ويحمت ــل
أن تك ــون قاتل ــة.
يف إط ــار فعالي ــات م ــرشوع "مجمت ــع آم ــن" التاب ــع ملب ــادرات إبراه ــمي ،أطلق ــت يف ش ــهر
أيل ــول  2018حمل ــة عام ــة لتش ــجيع "انتخاب ــات ب ــال عن ــف" يف املجمت ــع العرب ــي .تمضن ــت
الفعالي ــات معاه ــدة وق ــع عليه ــا مرش ــحون وق ــادة تعه ــدوا فيه ــا بإج ــراء انتخاب ــات
عادل ــة دون عن ــف ،وكذل ــك فيديوه ــات يف ش ــبكات التواص ــل االجمتاع ــي .وتع ــرض
مئ ــات آالف الن ــاس له ــذه الفعالي ــة ال ــي َر َّو َج ــت لع ــرض املوض ــوع للج ــدل الع ــام أك ــر
م ــن أي وق ــت م ــى.
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رمس بي ــاين  :18املواق ــف تج ــاه العن ــف يف البل ــدة يف ف ــرتة االنتخاب ــات للحك ــم املح ــي
(مواطن ــون ع ــرب)
في الشهرين األخيرين )فترة االنتخابات للحكم المحلي( ،هل ارتفع
مستوى العنف في بلدتك ،أم انخفض ،أم بقي دون تغيير؟

21.8%
7.3%
70.9%

 مستوى العنف في البلدة ارتفع  مستوى العنف في البلدة بقي دون تغيير
 مستوى العنف في البلدة انخفض

نتائ ــج البح ــث تش ــر إىل أن األغلبي ــة العظم ــى (ح ــوايل  )71%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم
م ــن املجمت ــع العرب ــي يعتق ــدون أن مس ــتوى العن ــف يف بلداته ــم يف ف ــرتة االنتخاب ــات
ارتف ــع .ح ــوايل  22%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم أش ــاروا إىل أن ــه حس ــب رأيه ــم مل يك ــن
تواجد قليل
الشرطةوفق ــط ح ــوايل  7%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم
لرجالـف،
هن ــاك أي تغي ــر يذك ــر مبس ــتوى العن ـ
أشــاروا إىل أن مســتوى العنــف يف فــرتة االنتخابــات للحكــم املحــيل يف املجمتــع العربــي
انخف ــض.
ه ــذه املعطي ــات املقلق ــة ليس ــت مفاجئ ــة بالنظ ــر اىل العن ــف املزاي ــد ح ــول االنتخاب ــات
ّ ً
ًّ
وافرتاضي ــا .يف بع ــض البل ــدات ،كان هن ــاك الكث ــر
ـديا
األخ ــرة للس ــلطات املحلي ــة جس ـ
مــن املشــاجرات بعــد اإلعــالن عــن نتائــج االنتخابــات .انســحب مرشــح بــارز يف قلنســوة
مـــن املنافســـة يف االنتخابـــات بســـبب تهديـــدات عـــى حياتـــه وحيـــاة أفـــراد أرستـــه،
ً
وأيض ــا يف س ــلطات محلي ــة يف مش ــال الب ــالد حدث ــت مش ــاجرات وإرضام ن ــار وإط ــالق
ن ــار خ ــالل ف ــرتة االنتخاب ــات وبعده ــا.

122

جزء :3

العالقات بني املجمتع العربي والرشطة
 3.1خلفية

األدب النظـــري الـــذي يتعاطـــى مـــع الرشطـــة لديـــه عـــدة أهـــداف عامـــة الـــي مـــن
املفــرتض أن تحققهــا الرشطــة :تطبيــق القانــون ،والحفــاظ عــى النظــام العــام وتقــدمي
الخدمـــات لكافـــة املجمتـــع .هـــذه اإلعـــدادات الواســـعة تعطـــي للســـلطة التنفيذيـــة
وللرشط ــة مس ــاحة كب ــرة للمن ــاورة وحري ــة التقدي ــر فمي ــا يتعل ــق باألولوي ــة املطلوب ــة
ُ
وفمي ــا يتعل ــق بطريق ــة تنفي ــذ الواج ــب امللق ــى عليه ــا .لك ــن ،كلم ــا كان املجمت ــع أك ــر
ً
دميقراطي ــة ،تك ــر القي ــود املفروض ــة ع ــى الرشط ــة ويصب ــح توجهه ــا متعس ــفا أك ــر،
ً
وأق ــل تهدي ــدا ،وميك ــن انتقاده ــا إىل ح ــد كب ــر.
يف كل دول ــة ،الرشط ــة ه ــي الهيئ ــة املكلف ــة بتطبي ــق القان ــون ال ــذي مينحه ــا صالحي ــة
الســتخدام القــوة لتنفيــذ االعتــداء .لكــن ،مبــا أن الرشطــة تعمــل بــني املدنيــني ،يجــب
أن متـــارس صالحياتهـــا بحـــذر دون ممارســـة القـــوة املفرطـــة .واســـتعمال القـــوة غـــر
املناس ــبة ه ــو الس ــبب املرك ــزي لخل ــق ع ــدم الثق ــة يف الرشط ــة ويف مؤسس ــات الدول ــة
ً
بشــكل عــام .وفقــا لهــذا ،فعــى الرشطــة خلــق آليــات ملنــع االســتخدام املفــرط للعنــف
واتخ ــاذ التداب ــر ض ــد رج ــال الرشط ــة الذي ــن يس ــتخدمون الق ــوة غ ــر املناس ــبة .بش ــكل
ع ــام ،الضحاي ــا الرئيس ــيون للعن ــف ه ــم أبن ــاء األقلي ــات ،وه ــذا بس ــبب ع ــدة عوام ــل
تدفــع رجــال الرشطــة للجــوء إىل العنــف ضــد هــذه املجموعــات ،مثــل األفــكار املســبقة،
وخش ــية وخ ــوف رج ــال الرشط ــة م ــن ه ــؤالء الس ــكان ،والرشط ــة ال ــي تمس ــح بالتخ ــيل
ع ــن العالق ــة معه ــم (أم ــر.)1998 ،
يف الواق ــع ،عالق ــات الرشط ــة م ــع الفئ ــات االجمتاعي ــة تعك ــس إىل ح ــد كب ــر الوض ــع
االجمتاعـــي لتلـــك الفئـــات .مـــن املعـــروف أن العالقـــات بـــني مجموعـــات األقليـــات
ً
القومي ــة والعرقي ــة وب ــني الرشط ــة يف ال ــدول الدميقراطي ــة متوت ــرة ج ـ ّـدا .وتمت ــزي ه ــذه
العالق ــات بانتش ــار املواجه ــات العنيف ــة ،ويف المتثي ــل الزائ ــد ملجموع ــات األقلي ــات يف
مراك ــز االعتق ــال ،ويف مواق ــف س ــلبية لألقلي ــة تج ــاه الرشط ــة ،ويف انتق ــاد س ــلوك
الرشطـــة غـــر املنصـــف ملعالجتهـــا أمـــور األقليـــة .وكلمـــا زاد التوتـــر بـــني األقليـــة
واألغلبيـــة ،ازداد التوتـــر بـــني األقليـــة والرشطـــة (خمايـــي.)2005 ،
وللعالق ــات ب ــني الرشط ــة واملجمت ــع العرب ــي يف إرسائي ــل صف ــات متش ــابهة لعالق ــات
الكث ــر م ــن الرشط ــة يف أرج ــاء الع ــامل م ــع األقلي ــة .م ــن جان ــب الرشط ــة ،يمتث ــل ه ــذا
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الــيء بتخصيــص مــوارد رشطيــة غــر منصفــة ،بتواجــد الرشطــة الضئيــل أو بتواجدهــا
بش ــكل مكث ــف .املجمت ــع العرب ــي م ــن جانب ــه ال يث ــق يف الرشط ــة ،وه ــو غ ــر مس ــتعد
لتقبــل الرشطــة كهيئــة تفــرض القانــون وحــى تتجنــب التوجــه إليهــا لطلــب خدماتهــا.
ع ــداء الجمه ــور العرب ــي تج ــاه الهيئ ــة املس ــؤولة ع ــن تنفي ــذ قوان ــني الدول ــة نات ــج ع ــن
بع ــد واغ ــرتاب ب ــني الرشط ــة والس ــكان يف البل ــدات العربي ــة .ه ــذا الوض ــع نت ــج بس ــبب
كاف
التواج ــد الضئي ــل ملنف ــذي القان ــون يف ه ــذه البل ــدات ،وذل ــك بس ــبب توزي ــع غ ــر
ٍ
باإلضافــة ًلذلــك،
لعنــارص الرشطــة يف محطــات الرشطــة الــي تخــدم الســكان العــربً ّ .
ف ــإن تواص ــل الرشط ــة م ــع العرب ــي ،مواط ــن إرسائي ــل ،مح ــدود نس ــبيا مقارن ــة م ــع
تواصله ــا م ــع املواط ــن اليه ــودي (خماي ــي.)2005 .
ويتوقـــع قـــادة املجمتـــع العربـــي ،ورؤســـاء الســـلطات املحليـــة ،واملواطنـــون العاديـــون
خاص ــة ،أن تعم ــل الرشط ــة ع ــى القض ــاء ع ــى العن ــف يف ظ ــل موج ــة العن ــف والجرمي ــة
املرتفع ــة يف املجمت ــع العرب ــي ،لك ــن توقعاته ــم ال تتحق ــق.
ً
ً
ُ
ُ
ي ــم بن ــاء خط ــط ،ذهاب ــا وإياب ــا ،ولك ــن كم ــا تظه ــر النتائ ــج ،فه ــي ليس ــت مرضي ــة،
واملجمتـــع العربـــي ال يتلقـــى الخدمـــة املناســـبة.

 3.2نتائــج االســتبيان بالنســبة ملواقــف املواطنــني العــرب تجــاه
الرشطــة
رمس بيـــاين  :19نســـبة املواطنـــني الذيـــن قدمـــوا شـــكوى للرشطـــة مـــن املواطنـــني
ً
الذي ــن واجه ــوا تهدي ــدا بالعن ــف أو عن ــف لفظ ــي (مواطن ــون ع ــرب)

هل قدمت شكوى إلى الشرطة بشأن العنف أو التهديد بالعنف؟

 نعم
 ال

38.3%
61.7%

تش ــر النتائ ــج إىل أن ــه يف الس ــنة األخ ــرة ،مل يق ــدم أك ــر املس ــتطلعة آراؤه ــم الذي ــن
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عانـــوا مـــن بعـــض أشـــكال العنـــف يف املجمتـــع العربـــي (حـــوايل  ،)62%شـــكوى إىل
الرشطــة .وتشــر هــذه النتيجــة إىل عــدم الثقــة الواضــح للمواطــن العربــي يف الرشطــة.
ُ ُ
ويعتقــد مواطنــون كــر أن عــدم الثقــة يف ســلطات تنفيــذ القانــون ويف الرشطــة يــربر
البح ــث ع ــن بدائ ــل لس ــلطات القان ــون م ــن أج ــل ح ــل املش ــكلة.
رســـم بياين  :20مـــــواقــــــــف فــــميــــــا يـتـعلـــق بجــــودة العـــالج مـــن قــبــــل الشــــرطة،
حــســـــب املجمتــع

فيما يتعلق بتواصلك األخير مع الشرطة،
كيف تقيم العالج؟ ّ ً
)نسبة المجيبين "جيد" و"جيد جدا"(

47.9
34.9
عــرب

يـهـود

ُيظه ــر ال ــرمس البي ــاين أن اليه ــود يعتق ــدون أن ع ــالج الرشط ــة لش ــكواهم أفض ــل مم ــا
يعتق ــد الع ــرب .ح ــوايل  48%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع اليه ــودي (مقارن ــة
بنحــو  35%مــن املســتطلعة آراؤهــم يف املجمتــع العربــي) يعتقــدون أن معالجــة الرشطــة
ً
ً
ً
للش ــكوى يف تواصله ــم األخ ــر معه ــا كان جي ــدا أو جي ــدا ج ـ ّـدا .ه ــذه النتيج ــة تتف ــق
م ــع املع ــروف ع ــن الفروق ــات ب ــني املجموع ــات العرقي ــة يف تعام ــل مؤسس ــات الدول ــة
ً
تجاهه ــم .هن ــا أيض ــا ،النظ ــر للرشط ــة كهيئ ــة معادي ــة وغريب ــة ل ــه تأث ــر كب ــر ع ــى
التقي ــمي تج ــاه معالجته ــا لش ــكاوى املواطن ــني الع ــرب .وحقيق ــة أن الرشط ــة ليس ــت
"مدني ــة" ،وينظ ــر إليه ــا كهيئ ــة أمني ــة ،تؤث ــر ع ــى ه ــذا الش ــعور.
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رمس بي ــاين  :21مواق ــف بالنس ــبة لعم ــل الرشط ــة يف املجمت ــع العرب ــي ،حس ــب مج ــال
النش ــاط (مواطن ــون ع ــرب)

كيف كنت تقيم عمل الشرطة في المجتمع العربي في كل
مجال من مجاالتهم؟
ً
)نسبة المجيبين "جيد" و"جيد جدا"(
45.2
32.7
16.1

17.1

17.8

18.3

محاربة
العنف

محاربة
عائالت
اإلجرام

التعامل
مع تجارة
المخدرات
وتعاطيها

محاربة
اإلجرام

20.1

المحافظة
على
ممتلكات
المواطنين

20.7

21.9

المحافظة المحافظة
على حياة على أمن
المواطنين المواطنين

22.7

التعامل
مع النظام
العام

23.6

التعامل
مع ظاهرة
الخاوة

تطبيق
القانون
والنظام

تطبيق
قوانين
السير

تش ــر البيان ــات إىل أن املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجمت ــع العرب ــي يعتق ــدون أن الرشط ــة
تعم ــل بش ــكل جي ــد يف املج ــاالت ال ــي له ــا عالق ــة بتطبي ــق القان ــون .ح ــوايل  45%م ــن
املس ــتطلعة آراؤه ــم يف ه ــذا املجمت ــع أش ــاروا إىل أن عم ــل الرشط ــة يف تطبي ــق قوان ــني
ً
الســر جيــد أو جيــد جـ ّـدا .باإلضافــة لذلــك ،أشــار حــوايل  33%مــن املســتطلعة آراؤهــم
إىل أن عم ــل الرشط ــة يف تطبي ــق القان ــون والنظ ــام يف املجمت ــع العرب ــي جي ــد أو جي ــد
ً
ج ـ ّـدا .لك ــن املوض ــوع ال ــذي َح ِظ ــي ب ــأدىن تقي ــمي ه ــو محارب ــة العن ــف يف املجمت ــع العرب ــي:
حــوايل  16%مــن املســتطلعة آراؤهــم أشــاروا إىل أن عمــل الرشطــة يف هــذا املجــال جيــد
ً
أو جي ــد ج ـ ّـدا.
ب ــايق املواضي ــع حصل ــت ع ــى تقي ــمي مختل ــف .يف أفض ــل تقي ــمي ،حظ ــي التعام ــل م ــع
ظاه ــرة الخ ــاوة يف البل ــدات العربي ــة (ح ــوايل  24%م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم أش ــاروا
ً
إىل أن عم ــل الرشط ــة يف ه ــذا املج ــال جي ــد أو جي ــد ج ـ ّـدا) ،التعام ــل م ــع النظ ــام الع ــام
يف املجمت ــع العرب ــي (ح ــوايل  ،)23%املحافظ ــة ع ــى أم ــن املواط ــن العرب ــي (ح ــوايل 22%
مــن املســتطلعني) ،املحافظــة عــى حيــاة املواطــن العربــي (حــوايل  21%مــن املســتطلعة
ً
آراؤه ــم أش ــاروا إىل أن عم ــل الرشط ــة يف ه ــذا املج ــال جي ــد أو جي ــد ج ـ ّـدا) ،واملحافظ ــة
ع ــى ممتل ــكات املواطن ــني الع ــرب (ح ــوايل  .)20%املج ــاالت ال ــي َح ِظي ــت ب ــأدىن تقي ــمي
هــي محاربــة اإلجــرام يف املجمتــع العربــي (حــوايل  18%مــن املســتطلعة آراؤهــم أشــاروا
ً
إىل أن عمــل الرشطــة يف هــذا املجــال جيــد أو جيــد جـ ّـدا) ،والتعامــل مــع تجــارة املخــدرات
وتعاطيه ــا يف املجمت ــع العرب ــي (ح ــوايل  18%م ــن املس ــتطلعني).
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تش ــر النتائ ــج إىل انتق ــادات واضح ــة م ــن الجمه ــور العرب ــي ع ــن تعام ــل الرشط ــة م ــع
مش ــاكل العن ــف واإلج ــرام ،ويف الحقيق ــة ه ــو يعتق ــد أن الرشط ــة فش ــلت يف التعام ــل
م ــع ه ــذه املش ــاكل يف املجمت ــع العرب ــي.
رمس بيــاين  :22االســتعداد لتقــدمي شــكوى يف الرشطــة كضحيــة إصابــة ،حســب نــوع
اإلصابــة (مواطنــون عــرب)
ما هو احتمال بأن تقدم شكوى في الشرطة إذا تضررت؟
ًّ
جدا"(
)نسبة المجيبين "احتمال كبير" و "احتمال كبير

52.6

53.4

44

تعرضت أنت أو أحد أبناء
عائلتك لجريمة جنسية

تعرضت أنت أو أحد أبناء
عائلتك لجريمة أمالك

تعرضت أنت أو أحد أبناء
عائلتك لجريمة عنف )اعتداء،
تهديد باالعتداء ،إصابات(

تش ــر النتائ ــج إىل أن الس ــيناريو ال ــذي م ــن املرج ــح أن يق ــدم في ــه املواط ــن العرب ــي
شـــكوى يف الرشطـــة هـــو عندمـــا يتـــرضر املســـتطلع أو أحـــد أبنـــاء بيتـــه مـــن جـــرامئ
ً
عنيفـــة (حـــوايل  .)53%مـــن ناحيـــة أخـــرى ،الســـيناريو األقـــل احمتـــاال أن يقـــدم فيـــه
مواط ــن عرب ــي ش ــكوى يف الرشط ــة ه ــو الت ــرضر م ــن ج ــرامئ جنس ــية– ح ــوايل  44%م ــن
ً
املس ــتطلعة آراؤه ــم أش ــاروا إىل أن االحمت ــال كب ــر إىل كب ــر ج ـ ّـدا ب ــأن يقدم ــوا ش ــكوى
يف الرشطــة لهــذه الجرميــة .ميكــن أن نعــزو هــذه النتيجــة لالنغــالق الــذي ميــزي املجمتعــات
التقليدي ــة فمي ــا يتعل ــق مبش ــاكل الجن ــس والتح ــرش الجن ــي ،ويب ــدو أن املس ــتطلعة
ً
آراؤه ــم يفضل ــون إخف ــاء االعت ــداء أو معالجت ــه بعي ــدا ع ــن األنظ ــار.
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رمس بيـــاين  :23االســـتعداد للشـــهادة يف الرشطـــة حـــول رضر ،حســـب نـــوع الـــرضر
(مواطنـــون عـــرب)

ما هو احتمال أن تقدم شكوى في الشرطة؟
ًّ
جدا"(
"عال
"عال" أو
)نسبة المجيبين
ٍ
ٍ

40.1

40.7

ً
إذا كنت شاهدا
على إطالق النار

ً
إذا كنت شاهدا
على العنف
أو الجريمة

51.7

ً
إذا كنت شاهدا
على جريمة
أمالك عام

60.8

ً
إذا كنت شاهدا
على جريمة
أمالك خاصة

تش ــر النتائ ــج إىل أن االحمت ــال الكب ــر ب ــأن يق ــدم مواط ــن عرب ــي ش ــكوى كش ــاهد يف
ً
الرشط ــة ه ــو عندم ــا كان ش ــاهدا ع ــى رضر يف األم ــالك الخاص ــة .ح ــوايل  61%م ــن
ً
ً
ً
املســـتطلعة آراؤهـــم يف هـــذا املجمتـــع أشـــاروا إىل أن هنـــاك احمتـــاال أو احمتـــاال كبـــرا
بأنهــم كانــوا ســيقدمون شــكوى للرشطــة يف هــذه الحالــة .بالرغــم مــن ذلــك ،االحمتــال
األق ــل إلمكاني ــة تق ــدمي ش ــكوى للرشط ــة ه ــو يف حال ــة وج ــود ش ــاهد لعملي ــة إط ــالق
ً
ً
نـــار .حـــوايل  40%مـــن املســـتطلعة آراؤهـــم أشـــاروا إىل أن هنـــاك احمتـــاال أو احمتـــاال
ً
كب ــرا بأنه ــم كان ــوا س ــيقدمون ش ــكوى للرشط ــة يف ه ــذه الحال ــة.
حصل ــت ب ــايق الح ــاالت ع ــى مواق ــف مختلف ــة .االحمت ــال ب ــأن يش ــهد يف الرشط ــة ع ــن
رضر يف األم ــالك العام ــة أع ــى م ــن االحمت ــال ب ــأن يش ــهد ع ــن جرمي ــة عنيف ــة .ح ــوايل
ً
ً
ً
 52%مـــن املســـتطلعة آراؤهـــم أشـــاروا إىل أن هنـــاك احمتـــاال أو احمتـــاال كبـــرا بـــأن
يقدم ــوا ش ــكوى ع ــن رضر يف األم ــالك العام ــة ،بيمن ــا أش ــار  41%فق ــط إىل أن هن ــاك
ً
ً
ً
احمت ــاال أو احمت ــاال كب ــرا ب ــأن يش ــهدوا ع ــن جرمي ــة عنيف ــة.
يب ــدو أن صاح ــب الش ــكوى املحمت ــل يحس ــب خطوات ــه بعناي ــة .الش ــخص ال ــذي يلح ــق
ً
الـــرضر باألمـــالك ليـــس بالـــرضورة عنيفـــا وال يهـــدد ،وبالتـــايل ،االحمتـــال بـــأن يقـــدم
ً
ش ــكوى ع ــن فعل ــه يص ــل ألك ــر م ــن  .50%م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،إذا كان املعت ــدي عنيف ــا
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ويطلــق النــار مــن ســالح نــاري أو يســتعمل األســلحة البيضــاء ،فــإن صاحــب الشــكوى
املحمتــل يخــاف مــن ردة فعــل هــذا الشــخص بســبب عنفــه .ويبــدو أن أصحــاب الشــكوى
ال يثق ــون يف حماي ــة الرشط ــة م ــن املعت ــدي إذا ش ــهدوا ع ــى أعمال ــه.
رمس بياين  :24درجة الثقة يف رشطة إرسائيل ،حسب مجمتع
الى أي مدى تثق في شرطة إسرائيل؟
)نسبة الذين يشعرون بثقة وثقة كاملة(

42.2
26.1

عــرب

يـهـود

نســبة الثقــة يف الرشطــة منخفضــة مــن قبــل اليهــود والعــرب ،ولكــن النتائــج تظهــر أن
َ
املجمت ــع اليه ــودي مين ــح للرشط ــة ثق ــة كب ــرة مقارن ــة م ــع املجمت ــع العرب ــي :ح ــوايل 42%
م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم اليه ــود أعرب ــوا ع ــن ثق ــة أو ثق ــة كب ــرة يف الرشط ــة ،بيمن ــا
 26%فق ــط م ــن املس ــتطلعة آراؤه ــم الع ــرب أعرب ــوا ع ــن نف ــس مس ــتويات الثق ــة يف
الرشط ــة.
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 3.3تــطورات يف الـعالقــات بني الشـرطـة واملجمتع العربي
عــــام 2018
َي ـ ِـرد يف ه ــذا الج ــزء مس ــح لعالق ــات الرشط ــة واملجمت ــع العرب ــي ع ــام  2018م ــع الرتك ــزي
ع ــى بع ــض القضاي ــا املركزي ــة ال ــي له ــا تأث ــر ح ــامس ع ــى ثق ــة املواطن ــني الع ــرب يف
ً
الرشط ــة ،وبالت ــايل أيض ــا ع ــى ش ــعورهم باألم ــان الش ــخيص.

قتل مواطنني عرب من قبل الرشطة
ّ ً
ً
عربي ــا حتفه ــم
من ــذ أح ــداث انتفاض ــة االق ــى يف ت ــرشن األول  ،2000لق ــي  56مواطن ــا
ع ــى ي ــد رج ــال رشط ــة .ه ــذه الح ــاالت م ــن قت ــل مواطن ــني ع ــرب ع ــى أي ــدي رج ــال
ً
الرشط ــة أوصل ــت التوت ــر املوج ــود أص ــال ب ــني املواطن ــني الع ــرب والرشط ــة إىل ذروت ــه.
رأى ه ــؤالء املواطن ــون ه ــذا كدلي ــل ع ــى أن ــه ُينظ ــر إليه ــم ع ــى أنه ــم تهدي ــد أم ــى
يف نظ ــر الرشط ــة .ولذل ــك ،زادت نس ــبة ع ــدم الثق ــة واالغ ــرتاب م ــن جان ــب املواطن ــني
الع ــرب بش ــكل كب ــر تج ــاه الرشط ــة.
ُ
يف عــام  ،2017قتــل ثالثــة مواطنــني عــرب عــىل يــد الرشطــة ،وفميــا يــيل املســتجدات
فميــا يتعلــق بالتحقيقــات يف وفاتهــم:
يف حادث ــة أم الح ــران يف تاري ــخ كان ــون الث ــاين  ،2017قت ــل يعق ــوب أب ــو
القيعــان عــى يــد رشطــي ،ويف أيــار  2018أعلــن املدعــي العــام ،املحامــي
ً
ش ــاي نيتس ــان ،ع ــن إغ ــالق مل ــف التحقي ــق يف القضي ــة ،موضح ــا أن ــه ال
يوج ــد اش ــتباه بجرمي ــة جنائي ــة ض ــد رج ــال الرشط ــة.
ً
يف حزي ــران  ،2017قت ــل محم ــد ط ــه ،ع ــره  27عام ــا ،يف كف ــر ق ــامس ،ع ــى
يــد حــارس أمــن يتبــع لرشكــة خاصــة كان يحــرس مدخــل محطــة الرشطــة
يف ذل ــك الي ــوم .الجمه ــور العرب ــي ينظ ــر له ــذه الحادث ــة ع ــى أنه ــا جرمي ــة
قت ــل بس ــبب دور الح ــارس يف التظاه ــرة ال ــي حدث ــت يف نف ــس الي ــوم .مل
ي ــم التحقي ــق م ــع مطل ــق الن ــار كمش ــتبه ب ــه.
ً
يف مت ــوز  ،2017قت ــل مه ــدي س ــعدي ،ع ــره  22عام ــا ،م ــن س ــكان ياف ــا،
ع ــى ي ــد رشط ــي يف املدين ــة .يف أي ــار  ،2019تق ــرر إغ ــالق املل ــف الجن ــايئ
بح ــق الرشط ــي ال ــذي أطل ــق الن ــار علي ــه ،وهك ــذا َص ـ َّـدق أعض ــاء يف ق ــم
تحقيق ــات الرشط ــة رواي ــة الرشط ــي بأن ــه ش ــعر بخط ــورة ع ــى حيات ــه،
وبالت ــايل أطل ــق الن ــار.
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إغـــالق ملفـــات التحقيـــق هـــذه دون محاكمـــة املتورطـــني يف هـــذه الحـــوادث يزيـــد
الشـــعور لـــدى العـــرب بـــأن حياتهـــم ال تســـاوي حيـــاة املواطنـــني اليهـــود.
يف عام  2018مل ُيقتل أي مواطن عربي عى أيدي الرشطة.

ضحايا القتل والقتل املتعمد يف املجمتع العربي2018 ،
ّ ً
ً
ً
عربي ــا حياته ــم 15 :ام ــرأة و 56رج ــال.
خ ــالل الع ــام  ،2018خ ــرس  71مواطن ــة ومواطن ــا
ً
أكربهــم عــزام رضــوان الســيوري 66 ،عامــا مــن يافــا ،وأصغرهــم فرســان خالــد مقلــد
ً
أب ــو عزي ــز 13 ،عام ــا م ــن أم الفح ــم .فرس ــان وع ــزام قت ــال خ ــالل أح ــداث عائلي ــة.
 45م ــن القت ــى يف ع ــام  ،2018ه ــم  63%م ــن مجم ــل املواطن ــني الع ــرب الذي ــن قتل ــوا
ً
هـــذه الســـنة ،وقـــد قتلـــوا بالرصـــاص ،وهـــو الوســـيلة األكـــر شـــيوعا بـــني وســـائل
القت ــل .الس ــكني ه ــي وس ــيلة القت ــل الثاني ــة لقت ــل املواطن ــني الع ــرب يف ع ــام ،2018
ً
وبواســطتها قتــل  11شــخصا ( .)15%بــايق الضحايــا خــرسوا حياتهــم عــن طريــق إرضام
ن ــار يف مب ــى ،وع ــن طري ــق عب ــوة ناس ــفة ،وع ــن طري ــق ده ــس متعم ــد باس ــتخدام
مركب ــة.
الئحة  :1ضحايا القتل والقتل املتعمد يف املجمتع العربي يف العام 2018

االمس

البلدة

العرم جنس
الضحية

تاريخ الحدث

1

سلطان أبو كردور

النقب

49

ذ

9.1.2018

2

سامر عواد

يافة النارصة

33

ذ

4.1.2018

3

أسعد أمارة

زلفة

35

ذ

12.1.2018

4

قيص سلطان

الطرة

34

ذ

26.1.2018

5

مصطفى أبو سيف
االطرش

حورة

50

ذ

29.1.2018

6

محمد حامت مصاروة

الطيبة

28

ذ

17.2.2018
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االمس

البلدة

العرم جنس
الضحية

تاريخ الحدث

7

ربيع فريج

كفر قامس

23

ذ

17.3.2018

8

مكرم جابر

الطيبة

29

ذ

31.3.2018

9

نزار جهشان

النارصة

56

ذ

1.4.2018

10

محمد عبد الغي
سعادة

أم الفحم

50

ذ

3.4.2018

11

شفيق أبو مقلد

أم الفحم

48

ذ

18.4.2018

أم الفحم

13

ذ

18.4.2018

13

موىس محاميد

يافا

22

ذ

19.4.2018

14

يزيد مؤيد هربات

ناعورة

26

ذ

25.4.2018

15

كرم ممدوح سلطان

الطرة

22

ذ

29.4.2018

16

عيل عامر

كفر قامس

38

ذ

2.5.2018

17

زبيدة منصور

الطرة

19

أ

13.5.2018

18

أكرم أبو عامر

الرملة

18

ذ

13.5.2018

19

رامي فطايرجي

يافا

22

ذ

13.5.2018

20

يوسف محاميد

أم الفحم

22

ذ

16.5.2018

21

نوريت ملوك

يافا

21

أ

17.5.2018

22

حياة ملوك

يافا

19

أ

17.5.2018

23

زاهي أبو القيعان

حورة

26

ذ

23.5.2018

24

عبد السالم عبده

قلنسوة

23

ذ

27.5.2018

فرسان خالد مقلد أبو
12
عزيز
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االمس

البلدة

العرم جنس
الضحية

تاريخ الحدث

25

مسر خطيب

يافا

33

أ

29.5.2018

26

فادية قديس

يافا

52

أ

7.6.2018

27

محمد زيتاوي

زلفة

31

ذ

23.6.2018

28

محمد زياد مغربي

الرملة

25

ذ

27.7.2018

29

عدي أبو عمار

لقية

18

ذ

31.7.2018

30

رمسية مصالحة

دبورية

60

أ

30.7.2018

31

نورا أبو سلب

حورة

37

أ

12.8.2018

32

أحمد زهدي عثامنة

باقة الغربية

40

ذ

12.8.2018

33

عبدهللا عرية

إبطن
ِ

21

ذ

19.8.2018

34

محمد حجاج

الطرة

20

ذ

30.8.2018

35

رميا أبو حيط

الطرة

19

أ

30.8.2018

36

رداد رداد

جرس الزرقاء

32

ذ

31.8.2018

37

يونتان نويرسي

الرينة

24

ذ

1.9.2018

38

عزام رضوان

يافا

66

ذ

2.9.2018

39

تحرير سعد

يافا

28

أ

2.9.2018

40

مؤمن ضعيف

عارة

22

ذ

16.9.2018

41

محمد حماد محاميد

أم الفحم

33

ذ

17.9.2018

42

عفاف الجرجاوي

شقيب
السالم

21

أ

25.9.2018

43

رؤوف كمال عطور

الرامة

24

ذ

28.9.2018
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االمس

البلدة

العرم جنس
الضحية

تاريخ الحدث

44

قيص أمر عطور

الرامة

18

ذ

28.9.2018

45

نادر شقرة

يافا

30

ذ

9.10.2018

46

جميل عرايق

الطرة

60

ذ

19.10.2018

47

كمال تفال

شفاعرو

51

ذ

9.11.2018

48

سعد جبيل

الطيبة

24

ذ

13.11.2018

49

خليل أبو غامن

اللد

32

ذ

19.11.2018

50

منال فريزات

تل السبع

+40

أ

21.11.2018

51

زيد أحمد عسلة

عرابة

38

ذ

23.11.2018

52

عبد زايد أبو عيل

أم الفحم

17

ذ

24.11.2018

53

يارا ايوب

الجش

16

أ

26.11.2018

54

حافظ حسني عيىس

نحف

38

ذ

27.11.2018

55

فهد القسايس

رهط

22

ذ

29.11.2018

56

أحمد سالمة حمدان

جلجولية

60

ذ

7.12.2018

57

إميان أحمد عوض

عكا

28

أ

11.12.2018

58

رامي أبو جابر

كفر قامس

32

ذ

12.12.2018

59

أرشف أبو قاعود

يافا

43

ذ

14.12.2018

60

محمد دياك

يافة النارصة

22

ذ

15.12.2018

61

عيل األعصم

اللد

26

ذ

15.12.2018

62

جذوع الزبارقة

اللد

38

ذ

15.12.2018

63

آمنة الزبارقة

اللد

37

أ

15.12.2018
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االمس

البلدة

العرم جنس
الضحية

تاريخ الحدث

64

حذيفة الحريري

جلجولية

21

ذ

18.12.2018

65

قعقاع الحريري

جلجولية

31

ذ

18.12.2018

66

عبده مششوم

الرملة

25

ذ

21.12.2018

67

كرمي األجعر

رهط

16

ذ

23.12.2018

68

سلمي شيخ جابر
جبارين

أم الفحم

55

ذ

25.12.2018

69

شادية مرساطي

الرملة

29

أ

27.12.2018

70

محيي نرص هللا

قلنسوة

43

ذ

29.12.2018

71

حسام أبو رجيس

شفاعرو

47

ذ

31.12.2018

الئح ــة  :2ضحاي ــا القت ــل والقت ــل املتعم ــد يف املجمت ــع العرب ــي يف الع ــام 2018 ،حس ــب
الفئ ــة العرمي ــة

الفئة العرمية

عدد الضحايا

الجنس

 20وتحت

11

أ–4وذ7-

 21حى 30

27

أ –  5و ذ 22 -

 31حى 40

17

أ –  3و ذ 14 -

 41حى 50

8

أ–  1و ذ 7 -

 51وما فوق

8

أ–  2و ذ6 -

الفئ ــة العري ــة ال ــي فيه ــا أك ــرب ع ــدد م ــن الضحاي ــا  30–21وبعده ــا  .40–31حقيق ــة أن
 44م ــن القت ــى ع ــام  2018ينمت ــون له ــذه الفئ ــات العري ــة تتواف ــق م ــع االدع ــاء ب ــأن
الش ــباب البالغ ــني أك ــر ُعرض ــة للعن ــف والجرمي ــة ،ألنه ــم مل ّ
يكون ــوا عائالته ــم الخاص ــة

135

بع ــد ،وبالت ــايل ،فه ــم مييل ــون إىل املخاط ــرة أك ــر م ــن أبن ــاء الـــ  40وم ــا ف ــوق .وم ــن
املهــم اإلشــارة إىل أن الزناعــات عــى خلفيــة إجــرام الــي تبــدأ بــني الشــباب ،تحصــد يف
ًّ
أك ــر األحي ــان ضحاي ــا أك ــرب س ــنا.
الئح ــة  :3ضحاي ــا القت ــل والقت ــل املتعم ــد يف املجمت ــع العرب ــي ،2018 ،حس ــب مح ــل
إقام ــة الضحاي ــا
َ َ
الئح ــة  3تع ــرض برتتي ــب تن ــازيل الـــ  31بل ــدة ال ــي قط ـ َـن فيه ــا ضحاي ــا القت ــل والقت ــل
املتعم ــد يف املجمت ــع العرب ــي خ ــالل ع ــام  .2018ع ــى غ ــرار  ،2017ياف ــا ه ــي األوىل بع ــدد
الضحايــا وفيهــا  10قتــى ،تليهــا أم الفحــم ( 7قتــى) ،ويف الـــ  16بلــدة األخــرى ،كانــت
هن ــاك ضحي ــة واح ــدة م ــن كل بل ــدة.

الجنس

العدد
الكي

البلدة

1

يافا

9

1

أ–|5ذ5-

10

2

أم الفحم

7

0

ذ–7

7

3

الطرة

6

0

أ–|2ذ4-

6

4

اللد

2

2

أ–|1ذ3-

4

5

الرملة

4

0

أ–|1ذ3-

4

6

جلجولية

1

2

ذ–3

3

7

حورة

2

1

أ–| 1ذ–2

3

8

الطيبة

3

0

ذ–3

3

9

كفر قامس

1

2

ذ–3

3

10

زلفة

0

2

ذ–2

2

11

يافة النارصة

2

0

ذ–2

2

12

الرامة

2

0

ذ–2

2

13

قلنسوة

2

0

ذ–2

2
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الضحايا
الضحايا
الذين قتلوا الذين قتلوا
خارج البلدة
يف البلدة

الجنس

العدد
الكي

البلدة

14

رهط

2

0

ذ–2

2

15

شفاعرو

2

0

ذ–2

2

16

إبطن
ِ

1

0

ذ–1

1

17

باقة الغربية

1

0

ذ–1

1

18

الجش

1

0

أ–1

1

19

جرس الزرقاء

1

0

ذ–1

1

20

دبورية

1

0

أ–1

1

21

لقية

1

0

ذ–1

1

22

نحف

1

0

ذ–1

1

23

نعورة

0

1

ذ–1

1

24

النارصة

1

0

ذ–1

1

1

0

ذ–1

1

26

عكا

1

0

أ–1

1

27

عرابة

1

0

ذ–1

1

28

الرينة

1

0

ذ–1

1

1

0

أ–1

1

1

0

أ–1

1

1

0

ذ–1

1

 25عارة– عرعرة يف
املثلث

 29شقيب السالم
30

تل السبع

قرية غر
31
معرتف فيها يف
النقب

الضحايا
الضحايا
الذين قتلوا الذين قتلوا
خارج البلدة
يف البلدة
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الئح ــة  :4ضحاي ــا القت ــل والقت ــل املتعم ــد يف املجمت ــع العرب ــي ،2018 ،حس ــب املنطق ــة
الجغرافي ــة
رغ ــم أن املثل ــث الجنوب ــي يقطن ــه ح ــوايل  8%م ــن مواط ــي إرسائي ــل الع ــرب ،ف ــإن
نس ــبة الضحاي ــا يف ه ــذه املنطق ــة خ ــالل ع ــام  2018بلغ ــت ح ــوايل  ،23%أي م ــا يق ــارب
ثالث ــة أضع ــاف عدده ــم النس ــبي يف املجمت ــع .يف منطق ــة المش ــال ،م ــن ناحي ــة أخ ــرى،
يقطــن أكريــة مواطــي إرسائيــل العــرب ،ولكــن نســبة ضحايــا القتــل والقتــل املتعمــد
ً
بلغ ــت أق ــل قلي ــال م ــن الرب ــع (.)21%
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املنطقة الجغرافية

الجنس

عدد الضحايا

المشال

أ –  3وذ 12-

15

املثلث المشايل

ذ 11-

11

الساحل

ذ– 1

1

املثلث الجنوبي

أ –  2و ذ 15-

17

املركز

أ –  7و ذ – 11

18

الجنوب

أ –  3و ذ6 -

9

الئحـــة  :5ضحايـــا القتـــل والقتـــل املتعمـــد يف املجمتـــع العربـــي – صـــورة متعـــددة
الســـنوات

السنة

عدد القتىل يف
إرسائيل من
مجمل السكان

عدد
القتىل
العرب

نسبة القتىل
العرب
من مجمل
القتىل يف
إرسائيل

عدد النساء من
مجمل الضحايا
يف املجمتع
العربي

2018

116

71

61%

15

2017

122

67

55%

9

2016

102

64

62%

10

2015

111

58

52%

14

2014

118

61

51%

8

2013

114

56

49%

15

2012

120

68

56%

9

2011

150

62

41%

9

2010

140

73

52%

** ال توجد
معلومات

معطيــات القتــل القطريــة تســتند عــى تقاريــر رشطــة إرسائيــل الســنوية .ومعطيــات
املجمتــع العربــي تســتند عــى املعلومــات الــي بحــوزة مبــادرات إبراهــمي ومركــز أمــان.
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مراكز الرشطة يف البلدات العربية
يف ع ــام  ،2018افتتح ــت خمس ــة مراك ــز جدي ــدة للرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة (مج ــد
الك ــروم ،وعرع ــرة يف النق ــب ،وكف ــر ق ــامس ،وكف ــر ياس ــيف وباق ــة الغربي ــة).
افتتــاح محطــات الرشطــة يف هــذه البلــدات قــد يزيــد مــن تواجــد الرشطــة ،وســيحظى
املواطن ــون الع ــرب بس ــهولة أك ــر يف الحص ــول ع ــى خدم ــات م ــن الرشط ــة .وتؤم ــن
رشطـــة إرسائيـــل بـــأن إقامـــة مركـــز للرشطـــة يقـــرب إليهـــا الســـكان مـــن ناحيـــة
جغرافي ــة وم ــن ناحي ــة فكري ــة ،وهك ــذا تزي ــد م ــن ثق ــة الس ــكان به ــا ،وتقل ــل م ــن
ُ
الجرميــة والعنــف الشــديد .وفميــا يتعلــق بالعنــف يف العائلــة ،ز ِعـ َـم أن عــدد الشــكاوى
م ــن ِق َب ــل الس ــكان ارتف ــع يف البل ــدات ال ــي مت فيه ــا فت ــح مراك ــز للرشط ــة ،وذل ــك
بســبب إمكانيــة تقــدمي شــكوى بشــكل فــوري لقــرب محطــة الرشطــة لهــم ،وليســت
هن ــاك حاج ــة للس ــفر خ ــارج البل ــدة.
جمعي ــة مب ــادرات إبراه ــم تعتق ــد أن إقام ــة محط ــات رشط ــة يف البل ــدات بح ــد ذاته ــا
ً
ليس ــت مضان ــا لج ــودة عم ــل الرشط ــة ،أو نجاعته ــا وس ــهولة الوص ــول إليه ــا .م ــن أج ــل
تحقي ــق اإلمكاني ــات الكامن ــة يف إنش ــاء محط ــات ،يج ــب التأك ــد م ــن أنه ــا ممصم ــة
وتعمــل كراكــز خدمــة مــن الســهل الوصــول إليهــا ،ومأهولــة بالكامــل ،وأن طاقــم
ً ُ َ ّ ً
طيـــا مـــن أجـــل املجمتـــع العربـــي ،وأن تكـــون اســـتجابة
املوظفـــني تلقـــى تدريبـــا رش
ً
الرشطـــة لتوجهـــات املواطنـــني رسيعـــة وفعالـــة ،وأن لديهـــم مـــوارد كافيـــة وفقـــا
الحتياج ــات امل ــكان ،وإن ع ــدم االل ــزام به ــذه ال ــرشوط ،وإنش ــاء محط ــات للرشط ــة
ً
يف البل ــدات العربي ــة ،ق ــد يزي ــد فع ــال م ــن العزل ــة وع ــدم ثق ــة املواطن ــني الع ــرب يف
ً
ً
الرشط ــة .ع ــى س ــبيل املث ــال ،اس ــتغراق الرشط ــة وقت ــا طوي ــال للوص ــول إىل حادث ــة
ً
عن ــف عندم ــا يك ــون هن ــاك مرك ــز للرشط ــة يف البل ــدة يعط ــي انطباع ــا ب ــأن "الرشط ــة
ال ته ــم بالع ــرب".

فك رموز الجرامئ
ص ــورة الرشط ــة يف املجمت ــع العرب ــي تتأث ــر إىل ح ــد كب ــر م ــن نس ــبة ف ــك رم ــوز الج ــرامئ
الخطــرة (خاصــة جــرامئ القتــل) ،ومــن نســبة تقــدمي املجرمــني للعدالــة .الفكــرة الســائدة
بـــني املواطنـــني العـــرب هـــي أن نســـبة فـــك رمـــوز الجـــرامئ ضـــد املواطنـــني العـــرب
منخفض ــة إىل ح ــد كب ــر مقارن ــة م ــع ف ــك رم ــوز الج ــرامئ يف املجمت ــع اليه ــودي.
لك ــن ،وحس ــب معطي ــات رشط ــة إرسائي ــل ،ح ــى أي ــار  ،2019مت تق ــدمي لوائ ــح اته ــام
لنص ــف ح ــاالت قت ــل مواطن ــني ع ــرب .يف الع ــام  ،2017مت تق ــدمي لوائ ــح اته ــام ض ــد
ّ ً
ً
عربي ــا أو قتله ــم بوحش ــية).
القتل ــة ( 32الئح ــة اته ــام ،بع ــد مقت ــل  64مواطن ــا
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ً
باســتثناء اعتقــال املشــتبه بهــم وتقــدمي لوائــح اتهــام ،مــن املهــم جـ ّـدا فــرض عقوبــات
صارم ــة مبوج ــب م ــا يمس ــح ب ــه القان ــون لج ــرامئ العن ــف والجرمي ــة .ح ــاالت القت ــل ال ــي
تنتهــي يف اتفاقيــة بــني النيابــة العامــة واملتهــم عــى ســبيل املثــالُ ،ينظــر اليهــا ً
غالبــا
كتس ــاهل م ــع القات ــل ،لذل ــك م ــن امله ــم تكري ــس جه ــود لف ــك رم ــوز قضاي ــا الجرمي ــة.
باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،ينظ ــر إىل ن ــرش الذرائ ــع التخ ــاذ الق ــرار بش ــأن العقوب ــة أو بش ــأن
ً
االتفاقي ــة كأخب ــار جي ــدة ب ــني املجمت ــع العرب ــي ،وه ــو أيض ــا أداة مهم ــة لبن ــاء الثق ــة م ــن
جانبه ــا.

الحوار بني الرشطة والقيادة

ً ّ ً
مهم ــا يف بن ــاء الثق ــة
فت ــح الح ــوار ب ــني الرشط ــة وقي ــادة املجمت ــع العرب ــي يلع ــب دورا
ب ــني األط ــراف.
ً
تعتقـــد الرشطـــة اإلرسائيليـــة ،كقاعـــدة عامـــة ،أنهـــا تتلقـــى دعمـــا مـــن رؤســـاء
الس ــلطات املحلي ــة يف املجمت ــع العرب ــي يف كل م ــا يتعل ــق بإنش ــاء محط ــات للرشط ــة.
وهـــذا يتناقـــض مـــع املـــايض ،عندمـــا قوبلـــت ترصيحـــات رؤســـاء املجالـــس املحليـــة
بشــأن إنشــاء مركــز للرشطــة بانتقــادات شــديدة مــن قبــل الســكان ،وســيفقد رئيــس
املجل ــس الدع ــم وس ــيدفع مث ــن ذل ــك هزميت ــه يف االنتخاب ــات .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن بع ــض
رؤس ــاء املجال ــس املحلي ــة م ــا زال ــوا يعارض ــون إنش ــاء مراك ــز للرشط ــة يف املنطق ــة ال ــي
تح ــت مس ــؤوليتهم ،توج ــه يؤث ــر بش ــكل كب ــر ع ــى األج ــواء العام ــة تج ــاه الرشط ــة
يف البل ــدة.
باإلضاف ــة لذل ــك ،تتبل ــور عالق ــات عم ــل م ــع رج ــال الدي ــن يف املجمت ــع اإلس ــالمي لنق ــل
رســـائل للقضـــاء عـــن العنـــف والجرميـــة عـــن طريـــق الحديـــث عنهـــا يف املســـاجد ويف
الص ــالة.

م ــن منطل ــق أهمي ــة الح ــوار ب ــني الرشط ــة وق ــادة املجمت ــع العرب ــي ،أق ــام م ــرشوع
"مجمت ــع آم ــن" التاب ــع ملب ــادرات إبراه ــم ع ــام  2018مؤمت ــرات إقلميي ــة يف كف ــر ق ــامس،
وج ــرس الزرق ــاء ،وط ــرة .وش ــارك يف املؤمت ــرات رؤس ــاء املجال ــس املحلي ــة يف املنطق ــة،
وهيئ ــات مهني ــة يف الس ــلطات املحلي ــة ،وس ــكان ّ
فعال ــون إىل جان ــب منظم ــات مجمت ــع
مــدين تتعامــل –بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش -مــع مســائل األمــن الشــخيص .شــارك
ً
يف املؤمت ــرات أيض ــا ممثل ــو وزارات حكومي ــة وممثل ــو مراك ــز الرشط ــة املحلي ــة .ه ــدف
املؤمت ــرات أن تك ــون مبثاب ــة منص ــة ملناقش ــة القضاي ــا ال ــي تقل ــق الس ــلطات املحلي ــة
وع ــرض برام ــج وإج ــراءات وزارات الدول ــة املختلف ــة يف ه ــذا الخص ــوص.
ً
مت تطبيــق هــذا المنــوذج يف البدايــة مــن قبــل مبــادرات إبراهــم ،ومت تبنيــه الحقــا مــن
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قب ــل بع ــض مراك ــز الرشط ــة ال ــي ب ــادرت بإقام ــة مث ــل ه ــذه املؤمت ــرات .ع ــى س ــبيل
ً
املثــال ،يف آذار  ،2019أقامــت محطــة زخــرون يعقــوب ،الــي هــي أيضــا مســؤولة عــن
مرك ــز الرشط ــة يف ج ــرس الزرق ــاء ،مؤمت ــر لتحدي ــد الخط ــوط العريض ــة إلنش ــاء رشاك ــة
ب ــني املجمت ــع والرشط ــة ولتحقي ــق مب ــادرات جماهري ــة للقض ــاء ع ــى العن ــف والجرمي ــة.
آليـــة أخـــرى لتحســـني الرشاكـــة بـــني الرشطـــة واملجمتـــع يف البلـــدات العربيـــة هـــي
"لج ــان استش ــارية" .يف ه ــذه اللج ــان أعض ــاء ّ
فعال ــون يف املجمت ــع ،ورئي ــس املجل ــس
املحــيل وأعضــاء املجلــس ،وكبــار املهنيــني يف الســلطة املحليــة ،وقائــد محطــة الرشطــة،
ً
وممثلــون آخــرون ،وتجمتــع هــذه اللجــان مــرة كل شــهرين ليحــددوا معــا القضايــا الــي
تقل ــق الس ــكان وال ــي ع ــى الرشط ــة معالجته ــا .وتش ــكل ه ــذه اللج ــان منص ــة مهم ــة
للرشطــة والهيئــات املهنيــة لتقــدمي تقاريــر عمــا يحــدث يف املجــاالت املختلفــة ،كمــا أنهــا
تتيــح للمشــاركني عــرض قضايــا يف مجــال عمــل الرشطــة بصــورة شــفافة ومتكافئــة.
ُ َ
يف املناقش ــات ال ــي تعق ــد يف ه ــذه اللج ــان للس ــكان الح ــق يف الق ــول والتعب ــر م ــا ال
يق ــل ع ــن ممث ــيل الرشط ــة.

الناطق الرمسي واإلعالم للجمهور العربي
تعمـــل املديريـــة لتحســـني خدمـــات الرشطـــة يف املجمتـــع العربـــي عـــى زيـــادة عـــدد
الناطق ــني الرمسي ــني للرشط ــة يف املجمت ــع العرب ــي ،وتزع ــم رشط ــة إرسائي ــل أن جمي ــع
منشـــوراتها تنـــرش بالعربيـــة والعربيـــة.
وبالفع ــل ،ف ــإن منش ــورات الرشط ــة يف املنص ــات املختلف ــة –موق ــع رشط ــة إرسائي ــل
ً
يف اإلنرتنـــت ويف شـــبكات التواصـــل االجمتاعـــي– تنـــرش أيضـــا بالعربيـــة .يف صفحـــة
ً
الفيس ــبوك لرشط ــة إرسائي ــل يف العربي ــة ،ع ــى س ــبيل املث ــال ،كث ــرا م ــا ي ــم ط ــرح
اســـتفتاء يف مواضيـــع مختلفـــة تتعلـــق بالرشطـــة ،وكذلـــك أعمـــال الرشطـــة ذات
العالقـــة باملواطنـــني العـــرب.
وتش ــر زي ــادة إع ــالم رشط ــة إرسائي ــل للمجمت ــع العرب ــي إىل تحس ــن يف مفه ــوم خدم ــة
الرشط ــة كهيئ ــة مطل ــوب منه ــا توف ــر خدم ــات للمواطن ــني الع ــرب ،وتنظ ــر إليه ــم
كزبائ ــن يج ــب إبالغه ــم باس ــمترار مب ــا يح ــدث م ــن أجله ــم.
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 3.4متابع ــة تنفي ــذ ق ــرار حكوم ــة رق ــم  1402م ــن تاري ــخ 10
نيســـان 2016
تحسني مستوى األمن الشخيص يف الوسط العربي وتعزيز األمن يف القدس
(يتعامل هذا التقرير مع تحسني مستوى األمن يف الوسط العربي فقط)

نــــص القرار
ف ــرض ع ــى وزارة املالي ــة ووزارة األم ــن الع ــام العم ــل م ــن أج ــل تطوي ــر خط ــة عم ــل متع ــددة
الســـنوات لألعـــوام  2010–2016مـــن أجـــل تحســـني مســـتوى األمـــن الشـــخيص يف الوســـط
العربـــي ومـــن أجـــل تعزيـــز األمـــن يف منطقـــة القـــدس (فميـــا يـــيل :خطـــة العمـــل متعـــددة
الســـنوات) الـــي تمشـــل إنشـــاء مراكـــز رشطـــة جديـــدة ،وتعزيـــز مراكـــز الرشطـــة املوجـــودة،
وتعزي ــز أنظم ــة تش ــغيل إضافي ــة ،وتعزي ــز أنظم ــة الدع ــم يف الرشط ــة بنس ــبة  2600وظيف ــة
جديـــدة بتكلفـــة  2مليـــار شـــيقل ،حيـــث يكـــون  1مليـــار شـــيقل منهـــا يف أســـاس املزيانيـــة.
ومصادق ــة خط ــة العم ــل متع ــددة الس ــنوات س ــتكون ع ــى النح ــو الت ــايل:
ُ
املرحل ــة أ -يف ع ــام  ،2016تخص ــص وزارة املالي ــة ِ 500نص ــاب ملوظف ــني يف رشط ــة إرسائي ــل.
لتنفي ــذ ه ــذه املرحل ــة ،س ــتخصص وزارة األم ــن الع ــام م ــن مزيانيته ــا  100ملي ــون ش ــيقل يف
أس ــاس املزياني ــة .املبل ــغ املتبق ــي املطل ــوب للرحل ــة أ م ــن الخط ــة س ــيم تخصيص ــه م ــن قب ــل
وزارة املالي ــة كمبل ــغ مقط ــوع يص ــل إىل  100ملي ــون ش ــيقل ،إذا اقت ــى األم ــر واألخ ــذ بع ــني
االعتب ــار وت ــرة تنفي ــذ مزياني ــة وزارة األم ــن الداخ ــيل يف ع ــام  2016وبطريق ــة ال ت ــرض بنش ــاط
وزارة األم ــن الداخ ــيل.
وض ــع مزياني ــة لـــ  200وظيف ــة م ــن أص ــل  500وظيف ــة املذك ــورة لس ــنة  2017وم ــا بعده ــا،
ســتم مناقشــتها يف إطــار مناقشــات مزيانيــة عــام  ،2017وكلمــا مل يــم العثــور عــى مصــدر يف
إطــار املزيانيــة املقــررة للــوزارة لألعــوام  ،2019 -2017ســيم تقليــل التجنيــد املســتقبيل للرشطــة
ً
يف ع ــام  2017وفق ــا لتكلف ــة الوظائ ــف املذك ــورة .وافتت ــاح مراك ــز الرشط ــة الجدي ــدة وتعزي ــز
املراك ــز املوج ــودة ُي َح ــدد بالتع ــاون م ــع وزارة املالي ــة .كذل ــك ،س ــيم وض ــع م ــؤرشات وأه ــداف
مفصل ــة لتطبي ــق مرحل ــة أ.
املرحلـــة ب– يف إطـــار مناقشـــة مزيانيـــة عـــام  ،2017ستشـــكل وزارة األمـــن الداخـــيل ووزارة
املالي ــة خط ــة لتطبي ــق خط ــة العم ــل متع ــددة الس ــنوات يف األع ــوام  ،2020 -2017مب ــا فيه ــا
اختب ــار وت ــرة تطبي ــق الربنام ــج والعث ــور ع ــى مص ــادر املزياني ــة التكميلي ــة املطلوب ــة لتطبي ــق
خطــة العمــل متعــددة الســنوات يف هــذه الســنوات .هــذا القــرار ال يشــكل موافقــة للرحلــة ب
م ــن الربنام ــج متع ــدد الس ــنوات ،امل ــرشوط بإيج ــاد مص ــادر للمزياني ــة املطلوب ــة .2020)6( –2017

(https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1402 .)6
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عنارص القرار الرئيسية ونبذة عن تطبيقها
 .1زيادة عدد عنارص الرشطة يف البلدات العربية
 .1إح ــدى الوس ــائل لزي ــادة الثق ــة تج ــاه الرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة ه ــي
دم ــج عن ــارص كث ــرة م ــن الرشط ــة الع ــرب يف صف ــوف الرشط ــة.
من ــذ إقام ــة املديري ــة لتحس ــني خدم ــة الرشط ــة يف املجمت ــع العرب ــي ،مت ــت
زيـــادة عـــدد العنـــارص املســـلمني يف رشطـــة إرسائيـــل .مـــن ســـنة 2016
ّ ً
ً
عربي ــا يف صف ــوف الرشط ــة،
وح ــى نهاي ــة  ،2018مت تجني ــد  550عن ــرصا
و 225منه ــم انمض ــوا للرشط ــة يف س ــنة .2018
م ــن امله ــم اإلش ــارة إىل أن ــه م ــن مجم ــوع ه ــذه العن ــارص ،انمض ــت إىل
الرشط ــة خ ــالل ه ــذه الس ــنوات  79رشطي ــة عربي ــة ،ق ــم كب ــر منه ــن
ســـنة  .2018هـــؤالء الرشطيـــات لهـــن أهميـــة كبـــرة ألنهـــن مينحـــن
الرشعي ــة لالنمض ــام للرشط ــة ب ــني املجمت ــع العرب ــي .ع ــالوة ع ــى ذل ــك،
فه ــذه مس ــاعدة كب ــرة للنس ــاء ال ــاليت يعان ــني م ــن العن ــف يف العائل ــة
ألنهـــن يشـــعرن بارتيـــاح عنـــد التوجـــه لرشطيـــة ،وباألخـــص إذا كانـــت
عربي ــة ،أك ــر م ــن ش ــعورهن بالراح ــة إذا توجه ــن لرشط ــي أو رشطي ــة
يه ــود.
وكم ــا ه ــو مع ــروف ،كل رشط ــي أو رشطي ــة يف رشط ــة إرسائي ــل مل ــزم
ً
بتلقـــي تدريـــب ملـــدة شـــهرين تقريبـــا يف ظـــروف داخليـــة .هـــذا النـــوع
م ــن التدري ــب ه ــو حاج ــز أم ــام النس ــاء العربي ــات يح ــول دون انمضامه ــن
ًّ
نســـبيا
للرشطـــة ،إذ مـــا زال ابتعـــاد املـــرأة عـــن عائلتهـــا لفـــرتة طويلـــة
ً
أق ــل قب ــوال يف املجمت ــع العرب ــي م ــن املجمت ــع اليه ــودي .وتعتق ــد الرشط ــة
أن التدريـــب يف هـــذا الشـــكل رضوري مـــن أجـــل إعـــداد الرشطيـــني
ً
والرشطيـــات جيـــدا ملناصبهـــم واألخـــذ بعـــني االعتبـــار طبيعـــة عمـــل
الرشط ــي ال ــي تتطل ــب ليون ــة يف س ــاعات العم ــل ،ويقظ ــة مس ــمترة،
ووردي ــات عم ــل طويل ــة.
 .2زيــادة القــوى العاملــة يف مراكــز الرشطــة والشــبكات الداعمــة للمجمتــع
العربـــي :الخطـــة الخمســـية خصصـــت مـــا يزيـــد عـــى  1300وظيفـــة
لتعزيــز القــوى العاملــة يف مراكــز الرشطــة .يف الســنوات  2018 -2016مت
تخصيــص  722وظيفــة ،ومــا يقــارب الـــ  200منهــا مت تخصيصهــا يف ســنة
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 ،2018وه ــو ع ــدد يحق ــق أح ــد أه ــداف الخط ــة الخمس ــية .والوظائ ــف
مخصصــة ملراكــز الرشطــة الجديــدة يف البلــدات العربيــة ولتعزيــز املراكــز
القامئ ــة.
 .3املديريـــة لتحســـني خدمـــات الرشطـــة يف البلـــدات العربيـــة تســـتعمل
ً
ً
نظـــام دعـــم واســـعا ومالمئـــا لالحتياجـــات الخاصـــة لـــكل مرشـــح،
للمســـاعدة يف تحســـني فـــرص نجاحـــه يف مرحلـــة الفـــرز.
خ ــالل الس ــنوات  2018 -2016مت فت ــح  122ص ــف تحض ــري ،و 48منه ــم
مت فتحه ــم يف الع ــام  .2018يتعل ــم يف ه ــذه الصف ــوف  1820مرش ــح
عـــى مـــدار  ،2016-2018و 710منهـــم تعلمـــوا يف هـــذه الصفـــوف يف
س ــنة  .2018يف الع ــام  2018أقمي ــت  31ورش ــة عم ــل للتحض ــر المتح ــان
القب ــول العم ــيل (" متاس ــك") إضاف ــة كب ــرة للـــ  81ورش ــة عم ــل ال ــي
أقميـــت يف الســـنوات .2017-2018
 .4خـــالل الســـنوات  ،2018–2016قـــدم حـــوايل  5700مرشـــح الســـرة
الذاتي ــة م ــن أج ــل قبوله ــم يف الرشط ــة ،و  1700منه ــم قام ــوا بذل ــك
يف س ــنة  .2018إع ــالن رشط ــة إرسائي ــل لتجني ــد عن ــارص جدي ــدة يظه ــر
يف منصـــات مختلفـــة :يف الفيســـبوك باللغـــة العربيـــة ،ويف موقـــع
مكت ــب التجني ــد للرشط ــة ،ويف الكلي ــات ،ويف الجامع ــات ،ويف مكات ــب
العمــل ،ويف املجالــس املحليــة ،وعــن طريــق املرسحــني مــن املنظمــة ،ويف
الح ــركات الش ــبابية ،ويف مكات ــب توجي ــه الجن ــود املرسح ــني .وطريق ــة
ً
أخـــرى لإلعـــالن عـــن التجنيـــد هـــي "صديـــق ُيحـــرض صديقـــا" ،وهـــذه
الطريق ــة كان ــت ناجح ــة.

 .2إط ــار التأهي ــل لعن ــارص الرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة
وكذلـــك لعنـــارص الرشطـــة العـــرب
ً
املديريـــة لتحســـني خدمـــات الرشطـــة يف البلـــدات العربيـــة تشـــغل نظامـــا
يدعـــم عنـــارص الرشطـــة العـــرب وعنـــارص الرشطـــة غـــر العـــرب ،والذيـــن
يخدمـــون يف مراكـــز الرشطـــة يف البلـــدات العربيـــة.

ويت ــالءم تدري ــب عن ــارص الرشط ــة الع ــرب م ــع التحدي ــات ال ــي يواجهونه ــا
يف ظ ــل االس ــتنكار وع ــدم الثق ــة ب ــني املجمت ــع العرب ــي والرشط ــة .وم ــن أج ــل
التدري ــب ،أع ــدت املديري ــة م ــواد مكتوب ــة تص ــف ه ــذه التحدي ــات الخاص ــة
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للرشطي ــني الع ــرب وط ــرق التعام ــل معه ــا .باإلضاف ــة لذل ــك ،تق ــمي املديري ــة
تدريب ــات ملوظف ــي تدري ــب عن ــارص الرشط ــة الع ــرب ،يك يطلعوه ــم ع ــى
ه ــذه التحدي ــات وتزويده ــم ب ــأدوات ملس ــاعدة عن ــارص الرشط ــة الجدي ــدة يف
ه ــذا التعام ــل املعق ــد.
وط ــورت املديري ــة لتحس ــني خدم ــات الرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة تدريب ــات
إضافيــة لعنــارص الرشطــة الذيــن يعملــون يف مراكــز رشطــة يف هــذه البلــدات.
وتــم هــذه التدريبــات يف البلــدة نفســها ،وهــي مخصصــة لتعميــق معلومــات
عن ــارص الرشط ــة ع ــن املجمت ــع العرب ــي .وتتمض ــن ه ــذه التدريب ــات معلوم ــات
متعلقــة بالديــن اإلســالمي ،واألعيــاد ،والعــادات ،وممــزيات املجمتــع (مجمتــع
محافــظ ،مكانــة الرجــال والنســاء) ،وأكــر.
باإلضافـــة إىل املعلومـــات املهمـــة ،فـــإن هـــذه التأهيـــالت تكـــون منصـــة
ملش ــاركة عن ــارص الرشط ــة زمالءه ــم بالتس ــاؤالت ال ــي يواجهونه ــا ،وال ــي
عـــى األغلـــب تكـــون خاصـــة باملجمتـــع العربـــي.

 .3بلورة خطة متعددة السنوات للسنوات 2017-2020
خطة داخل املنظمة لتحسني خدمات الرشطة للمجمتع العربي
إقام ــة املديري ــة لتحس ــني خدم ــات الرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة ه ــي خط ــوة
مهم ــة يف تحس ــني خدم ــات الرشط ــة للمجمت ــع العرب ــي وللعم ــل مع ــه.
إىل جان ــب برام ــج مث ــل "نج ــم المش ــال" ال ــذي تش ــغله الرشط ــة يف منطق ــة
المشـــال ويتمضـــن ورشـــات عمـــل لتحســـني الكفـــاءات الثقافيـــة لعنـــارص
الرشط ــة م ــع الرتك ــزي ع ــى املجمت ــع العرب ــي ،مت تطوي ــر برام ــج جدي ــدة ،م ــن
بينه ــا برنام ــج خ ــاص لس ــكان الجن ــوب الب ــدو .اله ــدف م ــن الربنام ــج تحض ــر
املرش ــحني ملرحل ــة الف ــرز يف الرشط ــة.

 .4إنشـــاء مراكـــز رشطـــة جديـــدة يف البلـــدات العربيـــة
وتعزيـــز املراكـــز املوجـــودة
ً
وفق ــا لربنام ــج وزارة األم ــن الداخ ــيل ،فبحل ــول  ،2020س ــيم بن ــاء
مراكــز رشطــة جديــدة يف البلــدات اآلتيــة :ســخنني ،إكســال ،املغــار،
كف ــر كن ــا ،ط ــرة ،مج ــد الك ــروم ،ج ــرس الزرق ــاء ،باق ــة الغربي ــة،
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عــكا ،قلنســوة ،كفــر قــامس ،أم الفحــم ،طوبــا الزنغريــة ،عرعــرة يف
النق ــب ،كف ــر ياس ــيف.
ح ــى اآلن ،خ ــالل الس ــنوات  ،2018 –2016مت إنش ــاء مراك ــز رشط ــة
جدي ــدة يف س ــبع بل ــدات:
يف ع ــام  ،2017افتتح ــت مراك ــز رشط ــة جدي ــدة يف ج ــرس الزرق ــاء
وكف ــر كن ــا.
يف ع ــام  ،2018افتتح ــت مراك ــز رشط ــة جدي ــدة يف مج ــد الك ــروم،
وعرع ــرة يف النق ــب ،وكف ــر ق ــامس ،وكف ــر ياس ــيف ،وباق ــة الغربي ــة.
ً
مت إنش ــاء محط ــة ط ــرة أيض ــا ،لكنه ــا تق ــع خ ــارج املدين ــة ،ولذل ــك،
لـــن نحســـبها يف تعـــداد مراكـــز الرشطـــة الجديـــدة يف املجمتـــع
العرب ــي .وم ــن املتوق ــع أن ي ــم نق ــل املرك ــز إىل بناي ــة يف ط ــرة يف
آب  .2019وع ــن تأث ــر املراك ــز الجدي ــدة ،تعتق ــد رشط ــة إرسائي ــل
أن فتــح املراكــز زاد مــن ثقــة الســكن يف الرشطــة ،وأدى إىل هبــوط
يف نطـــاق الجرميـــة والعنـــف الشـــديد ،وزاد بشـــكل ملحـــوظ عـــدد
التوجهــات للرشطــة ومبــا يف ذلــك توجهــات يف القضايــا املتعلقــة يف
العن ــف يف العائل ــة .وه ــذا بفض ــل إمكاني ــة تق ــدمي ش ــكوى بش ــكل
أرسع مــن املــايض دون االضطــرار للســفر خــارج البلــدة ،األمــر الــذي
يتطل ــب يف بع ــض األحي ــان إىل اس ــتعدادات خاص ــة ،باألخ ــص م ــن
جه ــة النس ــاء امله ــددات م ــن قب ــل أزواجه ــن .باس ــتثناء املعلوم ــات
الجزئيـــة لـــدى الرشطـــة عـــن تأثـــر املراكـــز الجديـــدة عـــى مـــدى
الجرمي ــة والعن ــف يف البل ــدات ،يب ــدو أن هن ــاك حاج ــة ملح ــة لقي ــاس
تجريب ــي وموضوع ــي له ــذا املوض ــوع ،م ــن ب ــني أم ــور أخ ــرى ،ألن
هن ــاك العدي ــد م ــن الهيئ ــات يف املجمت ــع العرب ــي تدع ــم معارضته ــا
إلنش ــاء مراك ــز رشط ــة يف البل ــدات بفك ــرة أن املراك ــز ال ــي أقمي ــت
يف البل ــدات مل تقل ــص م ــن العن ــف ،ب ــل أدت إىل زيادت ــه.
تقلي ــص يف املزياني ــة بقمي ــة  400ملي ــون ش ــيقل املخصص ــة للقض ــاء
ً
عــى العنــف يف املجمتــع العربــي ألحــق رضرا بإمكانيــة إنشــاء مراكــز
رشط ــة إضافي ــة يف ع ــام  ،2018وم ــن املتوق ــع أن يس ــمتر تأث ــره
ً
أيضـــا يف الســـنوات القادمـــة .املفتـــش العـــام الســـابق للرشطـــة،
رئيـــس األركان روين الشـــيخ ،أعـــرب عـــن اســـتيائه مـــن القـــرار
لتقلي ــص املزياني ــة يف الف ــرتة ال ــي تعم ــل فيه ــا رشط ــة إرسائي ــل
لزي ــادة عم ــل الرشط ــة يف املجمت ــع العرب ــي.
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خـــالل عـــام  ،2018مت الحصـــول عـــى موافقـــة مـــن مكتـــب
التخطي ــط ،س ــيم مبوجبه ــا تخصي ــص قطع ــة أرض للرشط ــة إلنش ــاء
مراك ــز رشط ــة يف البل ــدات العربي ــة كج ــزء م ــن املناقش ــات ح ــول
تخصيـــص األرايض العامـــة واالســـتخدامات املمســـوح بهـــا .هـــذه
االتفاقيــة تمســح بإنشــاء مراكــز رشطــة حــى لــو عارضــت الســلطة
املحليــة ذلــك .هــذه الخطــوة تســاعد الرشطــة بــأن تحقــق برنامجهــا
بإنشـــاء مراكـــز رشطـــة يف البلـــدات العربيـــة ،وهكـــذا تزيـــد مـــن
تواجده ــا يف ه ــذه البل ــدات.

ج
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جزء :4

توصيات
فميــا يــيل التوصيــات األساســية لتحســني األمــن الشــخيص لــدى املواطنــني يف البلــدات
العربيــة:
 .1تكويــن طاقــم مشــرتك بــني الــوزارات للقضــاء عــىل العنــف والجرميــة
يف املجمت ــع العرب ــي :س ــيقوم ه ــذا الطاق ــم بتخطي ــط وتنفي ــذ برام ــج
نظامي ــة تمش ــل القض ــاء ع ــى ه ــذه الظواه ــر أثن ــاء معالج ــة األس ــباب
العميقـــة الـــي أدت إىل تشـــكلها .وهـــذا بســـبب المتثيـــل الزائـــد
للمواطنــني العــرب ،ســواء كضحايــا للجرميــة أو مرتكبــي جــرامئ ومرتكبــي
عن ــف ،وبس ــبب أن حقيق ــة وب ــاء العن ــف أصبح ــت عقب ــة حقيقي ــة أم ــام
التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة يف البلــدات العربيــة .ويجــب أن يمشــل
ه ــذا الطاق ــم ممثل ــني م ــن ق ــادة املجمت ــع الع ــرب الذي ــن كان ــوا رشكاء
لتخطي ــط وتنفي ــذ الربنام ــج.
 .2تواج ــد ثاب ــت ناف ــع للرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة :ع ــى الرغ ــم م ــن
األهمي ــة الكب ــرة إلنش ــاء مراك ــز جدي ــدة يف البل ــدات العربي ــة ،ولكنه ــا
ً
يف حــد ذاتهــا ليســت مضانــا لألمــن الشــخيص للمواطنــني .لذلــك ،فعــى
الرشط ــة تب ــي نه ــج خدم ــة أساس ــه املجمت ــع تج ــاه الس ــكان .ومطل ــوب
بــذل مجهــود كبــر يف تحليــل الجــرامئ بشــكل عــام وجــرامئ القتــل بشــكل
خــاص ،ألنــه الــرشط لكســب ثقــة الجمهــور .باإلضافــة لذلــك ،مــن أجــل
تحقي ــق اإلمكان ــات الكامن ــة يف إنش ــاء مراك ــز ،يج ــب التأك ــد م ــن أنه ــا
ممصمــة وتعمــل كراكــز خدمــات متاحــة ،وأنهــا مأهولــة ،وأن الطاقــم
ً ّ ً
خاص ــا باملجمت ــع العرب ــي ،وأن اس ــتجابة عن ــارص الرشط ــة
تلق ــى تدريب ــا
ً
لتوجهــات املواطنــني رسيعــة وفعالــة ،وأنهــا تحظــى مبــوارد كافيــة وفقــا
الحتياج ــات امل ــكان .وم ــن أج ــل متك ــني رشط ــة إرسائي ــل م ــن التواج ــد
يف البل ــدات العربي ــة ،يج ــب إلغ ــاء التقلي ــص البال ــغ  400ملي ــون ش ــيقل
ال ــذي مت تحدي ــده يف ع ــام  ،2018وه ــي مزياني ــة مخصص ــة لبن ــاء مراك ــز
الرشط ــة يف ه ــذه املجمتع ــات.
 .3ح ــوار مؤس ــي ب ــني الرشط ــة واملجمت ــع :هن ــاك أهمي ــة كب ــرة يف آلي ــات
التواصـــل املنتظـــم بـــني مســـتوى القيـــادة يف مراكـــز الرشطـــة والجمهـــور.
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وســـتتيح هـــذه اآلليـــات الشـــفافية والتبليغـــات مـــن قبـــل الرشطـــة تجـــاه
الس ــكان ،والتنس ــيق ب ــني العن ــارص املعالج ــة وتحدي ــد أولوي ــات التحدي ــات
وتخصيـــص املـــوارد.

 .4إقام ــة ״مجمع ــات خدم ــات الط ــوارئ״ يف البل ــدات العربي ــة :انع ــدام
خدم ــات ط ــوارئ (إطفائي ــة وإنق ــاذ ومراك ــز إس ــعافات أولي ــة وحصان ــة)
يزي ــد م ــن انع ــدام األم ــن الش ــخيص عن ــد املواطن ــني الع ــرب .لذل ــك،
يجـــب إقامـــة مراكـــز تمشـــل محطـــات رشطـــة ،ومحطـــات إطفائيـــة
وإنقـــاذ ،وغـــرف للطـــوارئ أو اإلســـعاف األويل و"غرفـــة طـــوارئ"
محلي ــة .وله ــذه املراك ــز مصداقي ــة م ــن ناحي ــة تنفيذي ــة واقتصادي ــة،
وتزيـــد الرشعيـــة تجـــاه الرشطـــة كخدمـــات منقـــذة للحيـــاة.
ّ
 .5منـــح أفضليـــة ملحاربـــة قضيـــة الســـالح غـــر املرخـــص يف البلـــدات
العربيــة :الســالح غــر املرخــص هــو أحــد األمــور املثــرة للعنــف املركــزي
ً
يف البل ــدات العربي ــة .ويج ــب تأس ــيس حم ــالت تس ــلمي الس ــالح طوع ــا
مـــن خـــالل التعهـــد بالرسيـــة والحصانـــة مـــن التقـــدم للقضـــاء .ويف
الوق ــت ذات ــه ،يج ــب زي ــادة حم ــالت تطبي ــق القان ــون يف ه ــذا املج ــال
والقبـــض عـــى الســـالح والتشـــديد يف العقوبـــة عـــى جـــرامئ الســـالح.
 .6ان ــزال العقوب ــات الش ــديدة اتج ــاه املجرم ــني – هن ــاك احس ــاس ق ــوي
لــدى الجمهــور العربــي أن العقوبــات الــي تنــول بحــق املجرمــني خفيفــة
ً
ج ــدا ،لذل ــك ال تش ــكل العقوب ــات رادع.
 .7ح ــل مش ــكلة ع ــرض األرايض املح ــدود يف املجمت ــع العرب ــي :زي ــادة ع ــدد
األرايض املح ــدود واملصادق ــة ع ــى مش ــاريع بن ــاء يف البل ــدات العربي ــة
همـــا أمـــران رضوريـــان للحـــد مـــن التوتـــرات ومـــن ضائقـــة البنـــاء
والس ــكن يف املجمت ــع العرب ــي .يف الوق ــت ذات ــه ،يج ــب ترسي ــع إقام ــة
مـــدن عربيـــة جديـــدة :يف الجليـــل واملثلـــث والنقـــب.
 .8زي ــادة تواج ــد مؤسس ــات الدول ــة يف البل ــدات العربي ــة :تواج ــد الدول ــة
ومؤسســـاتها يف البلـــدات العربيـــة متنـــح الســـكان الشـــعور بالتبعيـــة
للدولـــة .وإضافـــة إىل ذلـــك ،فـــإن هـــذا األمـــر يعـــي أن القانـــون
ً
والنظ ــام تنطب ــق عليه ــم أيض ــا .لذل ــك ،فإن ــه م ــن امله ــم أن الخدم ــات
واملؤسس ــات املتواج ــدة يف البل ــدات اليهودي ــة ،تحظ ــى بتواج ــد مماث ــل
يف البل ــدات العربي ــة مث ــل خدم ــات البن ــوك والتأم ــني الوط ــي واملراك ــز
الجماهريـــة والنـــوادي الرياضيـــة التابعـــة لـ”مفعـــال هبايـــس” ومـــا
ش ــابه.
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 .9الرتبي ــة ض ــد العن ــف :ترس ــخت يف بع ــض املناط ــق يف املجمت ــع العرب ــي
معاي ــر خاص ــة مث ــل امت ــالك واس ــتخدام الس ــالح إىل جان ــب العن ــف
ض ــد امل ــرأة ،وم ــا زال ــت ه ــذه املعاي ــر رشعي ــة يف املناط ــق ذاته ــا .لذل ــك،
يتوجــب تطويــر وتنفيــذ برامــج للرتبيــة ضــد العنــف مضــن إطــار الرتبيــة
املنهجيـــة والالمنهجيـــة يف البلـــدات العربيـــة .ويجـــب مالءمـــة هـــذه
الربام ــج م ــع خصائ ــص املجمت ــع العرب ــي.
 .10معالج ــة العائ ــالت ّ
املعرض ــة للفق ــر والعن ــف :يج ــب توس ــيع برام ــج
املعالج ــة للعائ ــالت ال ــي تع ــاين م ــن ضائق ــة واملس ــاعدة املقدم ــة له ــم.
ويجــب تطويــر برامــج للشــباب املهمشــني مــع تحديــد وظائــف ملعالجــني
وعامل ــني اجمتاعي ــني مب ــا يتواف ــق م ــع م ــؤرش الفق ــر والعن ــف يف البل ــدات.
 .11مواجه ــة ظاه ــرة العن ــف ض ــد النس ــاء :به ــدف القض ــاء ع ــى ظاه ــرة
العنــف ضــد النســاء ،يجــب توســيع التعريــف القانــوين للعنــف العائــيل
ليمش ــل أن ــواع العن ــف املختلف ــة يف العائل ــة ،ولي ــس فق ــط العن ــف ب ــني
الزوج ــني ،ويج ــب توس ــيع م ــرشوع األخصائي ــني االجمتاعي ــني والرشط ــة
يف البلـــدات العربيـــة مـــن أجـــل توفـــر حـــل مناســـب للنســـاء اللـــوايت
يعان ــني م ــن العن ــف م ــن أزواجه ــن.
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and the police in Arab communities should be expanded.
This is the second annual report published by the Abraham Initiatives in Partnership with the Samuel Neeman Institute at the Technion, and the first to adopt a format of an annual index reflecting the
attitudes of Arab citizens on issues relating to policing and violence.
The report also seeks to monitor the work of the police in the Arab
population and the implementation of Government Decision 1402 for
enhancing personal security in the Arab sector.
The Safe Communities project and this report does not include residents of East Jerusalem or individuals who are not citizens of the
State of Israel. This reflects the specific focus of the Abraham Initiatives on promoting integration and equality among Arab and Jewish
citizens of the state.
We would like to thank the authors of this report, Dr. Nuhad Ali and
Ruth Lewin-Chen. Special thanks to Adv. Rasool Saada, who was the
joint director of the Safe Communities project during the period covered by this report.

Dr. Thabet Abu Ras
Amnon Be’eri-Sulitzeanu
Co-Directors of the Abraham Initiatives
Prof. Moshe Sidi
Director of the Samuel Neeman Institution at the Technion
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there is a widespread feeling among the Arab public that the
penalties imposed on offenders are too light, and therefore do
not create effective deterrence.
7. Addressing limited availability of land in Arab society –
Comprehensive building and urban design plans and freeing frozen land zones is central for the reduction of tension surrounding housing across Arab society. In parallel, state-led initiatives
should push for the development and construction of new new
Arab cities in the Galilee, the ”Triangle,“ and the Negev.
8. Enhancing the presence of state institutions in the Arab
communities – the availability of state services in Arab communities can improve the relationship between Arab citizens
and the state. it is important that services and institutions that
are present in Jewish communities will also be present in Arab
communities – including banking services, National Insurance,
community centers, sports centers, etc.
9. Education against violence – in some parts of Arab society,
use and ownership of firearms and the legitimization of violence
against women have become norms and socially acceptable. Accordingly, there is a need to develop and operate educational
programs against violence in formal and non-formal education
frameworks in the Arab communities. These programs should
be adapted to the characteristics of Arab society.
10. Attention to families prone to poverty and violence – programs and social services should be extended to families suffering from poverty and violence. There is also a need to develop programs for marginalized youth, including the allocation of
staff positions for caregivers and social workers in accordance
with the poverty and violence indexes for the communities.
11. Addressing the phenomenon of violence against women –
as part of the eradication of violence against women, the legal
definition of domestic violence should be expanded to include
various forms of violence within the family, and not only violence between partners. The joint program of social workers
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ing higher public trust. In order to realize the inherent potential in opening the stations, it is important to ensure that the
police stations are designed and function as accessible service
centers; they are fully staffed; heir teams receive special training for work in Arab society; they provide a rapid and efficient
response for citizens; and they receive adequate resources in
accordance with local needs.
In order to ensure a positive police presence in the Arab communities, the budget cut of NIS 400 million for the construction of
police stations in these communities must be revoked.
3. Institutionalized dialogue between the police and the community – permanent mechanisms for dialogue between the
command level at the police stations and the public are very
important. These mechanisms will ensure police transparency
and accountability toward the residents, coordination between
relevant bodies, and the setting of priorities for challenges and
for the allocation of resources.
4. Establishing ”emergency service centers“ in the Arab communities – the lack of emergency services )fire-fighting and
rescue services, Magen David Adom, and civil defense( exacerbates the lack of personal security among Arab citizens. Accordingly, centers should be established and include police services, fire and rescue station, ER or emergency medical services.
These centers make sense both operationally and economically
and will enhance the legitimacy of the police as a life-saving
service.
5. Prioritizing attention to illegal weapons in the Arab communities – illegal weapons are one of the main causes of violence in the Arab communities. Weapon amnesties should be
formalized, while ensuring anonymity and protection from prosecution. At the same time, enforcement operations and the seizure of weapons in this field should be increased, and penalties
for weapons offenses should be increased.
6. Increased penalties for perpetrators of violence - Today

156

portant tool for managing the lives of Arab citizens, actually in itself
becomes the arena for violent conflict.

Role of the Abraham Initiatives

The Abraham Initiatives attaches the utmost importance to combating violence in Arab society in Israel. To this end, the Abraham
Initiatives established the Safe Communities Initiative in an effort
to promote a service-oriented and positive policing approach toward
Arab citizens. The project seeks to encourage mechanisms for dialogue between the police and the community; education against violence in schools; and the establishment of life-saving services in Arab
communities. The initiative is co-managed by Ola Najami-Yousef and
Ruth Lewin-Chen.
The following are key recommendations for improving personal security in Arab communities:
1. An inter-ministerial task-team should be established to
eradicate violence and crime in Arab society. This team will
plan and implement a comprehensive and systemic plan for significantly lowering crime and violence threatening Arab society,
including attention to their underlying causes. This specific attention is needed due to the over-representation of Arab citizens both among the victims of crime and among perpetrators
of crime and violence, and to the fact that violence has become
a major obstacle to economic and social development in the
Arab communities. Such a team must include representatives
of the leadership of Arab society as partners in preparing and
implementing the plan.
2. A permanent and positive police presence in the Arab communities. Establishing new police stations in the Arab communities is important, but in itself it does not guarantee the personal security of citizens. Accordingly, the police should adopt
a service-oriented and community-based approach toward the
residents. There is a need to take measures to solve crimes in
general, and murder cases in particular, this is critical to secur157

Government Policy & Budgeting:
The monitoring of the implementation of Government Resolution 1402
shows that: )A( The number of police officers in Arab communities
has increased. From 2016 through the end of 2018, 550 Arab police
officers were recruited )225 joined in 2018(. During the same period,
79 Arab women joined the police force, mainly in 2018. )B( The Arab
Society Service Authority is running a broad-based support system
including personal training for the needs of candidates for service in
the police addressing the challenges they face; )C( The Authority also
runs training programs for personnel involved in training Arab police
officers, as well as specific training on the local level for officers in
police stations in Arab communities, highlighting the need for cultural
sensitivity in contacts with Arab civilians.
However, it is important to note that budget cuts of 400 million NIS in
2018 have severely impacted the construction of new police stations in
Arab towns and Israel’s socio-geographic periphery. The budget cuts
were sharply criticized by the State Comptroller, who found that the
Ministry for Personal Security did not consult with the police and failed
to understand the operational and financial damage the decision will
cause to the police.)1(

Municipal Elections 2018:
A chapter in the report is devoted to the period of municipal elections,
often characterized by the intensification of power struggles in Arab
local authorities. In some cases, these struggles lead to damage to
property, injuries, and even the loss of life. The survey findings support this description. Respondents were asked: ”During the past two
months )the period of the local elections(, has the level of violence
in your community risen, fallen, or remained the same?“ In response,
70.9% of Arab citizens stated that the level of violence had risen. This
finding shows that the local authority, which should serve as an im)1(.The Acquisitions System in the Israel Police: State Comptroller, March 2019.
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the main institution responsible for responding to violence.
The education system also received relatively high level of satisfaction with 54.7% of Arab citizens stating they are satisfied
with its functioning in this role. By contrast, the leadership of
Arab society, the Israel Police, the Knesset )the Israel Parliament(, and the government are all regarded as showing limited effectiveness in reducing violence in Israel. Only 24.7% of
Arab respondents expressed satisfaction with the function of
Arab leadership, 24% with that of the police, 16.8% with that
of the Knesset, and 16.2% with that of the government.
Trust in the Israel Police is low among Arab citizens, with 26.1%
stating they trust the Police, compared to 42.2% of Jews.
Despite this low level of trust, the police is the main institution
Arab respondents turn to if they or their family have been the
victims of violence or violent intimidation: 58% stated that
they would turn to the police, 17% would act by themselves,
and 16% would turn elsewhere to request protection.
Victims of violence: in 2018, 71 Arab citizens )56 men and 15 women(
lost their lives due to violent assault.

Police Efforts:
The police is actively working to improve the services it provides to
Arab society. In 2018, new police stations were opened in Majd alKrum, Arara in the Negev, Kafr Qassem, Baqa al-Gharbiya, and Kafr
Yassif. In Tamra, a police station was established outside the town,
and accordingly is not included here in the list of police stations established in Arab communities. The Israel Police reports that as of May
2019, indictments have been filed in 50% of the murder cases in Arab
society in 2017. In addition, the commanders of the police stations
maintain dialogue with the elected leaders of Arab society, and the
police provides information in Arabic about the organization on the
various platforms.
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society; the police response to drug dealing and drug abuse;
addressing criminal families in Arab society; and the overall
response to violence. In the last area, for example, only 16.1%
of Arab citizens believe that the police functioning is good or
very good.
Another worrying finding concerns the perceptions and feelings of Arab citizens towards firearms: 90.8% of Arabs agree
or tend to agree with the statement that it is easy to obtain
firearms in Israel, compared to 33.8% of Jews. Similarly, 93.1%
of Arab respondents feel that the use of firearms in their locale has increased in recent years, compared to 22.2% of Jews.
These figures highlight the central role of firearms in Arab society, a factor that makes their daily routine akin to a state
of emergency.
Arab respondents feel that the most significant factor influencing the use of firearms is the leniency in penalties imposed
on offenders: 84.7% of Arab, compared to 77% of Jewish respondents believe that this is a very influential factor. 82.6%
of Arab respondents believe that the availability of firearms
influences their use, compared to 50.6% in Jews. It is important to note in this context that the limited number of police
officers is also regarded as a factor influencing the violent use
of firearms )67% of Arab respondents and 53.8% of Jewish
respondents mentioned this factor(.
44% of Arab citizens are willing or very willing to join efforts
to combat violence in their locale, while 29% are moderately willing to do so. This finding reflects a relatively low level
of willingness to participate in this struggle, highlighting the
sense of despair among Arabs due to their doubts regarding
their ability to change the depressing reality, leading them to
be less likely to join communal efforts to combat violence.
When asked about the various institutions and functions involved in the struggle against violence, the family was mentioned most often with 59.7% of Arab respondents stating
that they are satisfied or very satisfied with the family being
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Arab respondents reported a threat to their personal security
in their home(. This finding shows that for Arab citizens, their
home is their castle, and is regarded as the only place that can
protect them against violence and crime.
The proportion of Arabs who report that they, their relatives
or their friends were harmed by various manifestations of violence is higher than among Jews. For example, 11% of Arab
respondents reported that they or their acquaintances were
harmed by the use of firearms, compared to 1.2% among Jews.
Almost one-fourth )23.5%( of Arab citizens reported violent
threats against themselves or their relatives, or experienced
verbal violence.
Among respondents reporting that they experience violence
or threats of violence, 67% stated that they were acquainted
with the attacker or the person making the threats. In 38% of
cases, the attackers or intimidators were neighbors, friends,
or acquaintances; in 16% of cases they were relatives; and in
11% of cases they were coworkers.
Regarding attitudes toward the police, 61.7% of Arab citizens
who experienced violence stated that they did did not report
the incident to the police. This finding reflects a profound lack
of trust in the police, leading many citizens to seek alternative
ways to resolve problems without recourse to the law enforcement agencies.
34.9% of Arabs, compared to 47.9% of Jews, reported that
their most recent contact with the police was good or very
good.
Arab citizens believe that police response to aspects relating
to the enforcement of law and order is good: 45.2% stated
that the police’s enforcing traffic laws in Arab society is good
or every good, and 32.7% expressed satisfaction with the police in terms of the enforcement of law and order. However,
the level of satisfaction is lower in other areas: protecting
the security of Arab citizens; the response to crime in Arab
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Key Findings of the Survey:
Over one-third of Arab citizens )35.8%( feel a sense of personal insecurity in the community where they live due to violence.
This compares to just 12.8% among Jewish citizens.
The phenomenon of most concern to Arab citizens is general
violence )80.3% are worried about this phenomenon(, followed
by the use of firearms )77% are worried or very worried about
this(. These high levels of concern reflect the tangible danger
facing the Arab public, due to violence and the use of firearms.
Other types of crime occupies third place in terms of alarming phenomena – 37.% of the respondents are worried or very
worried about this.
Violence against women is also a source of concern among
Arab citizens. Women are more concerned about this phenomenon than men: Approximately 71% of Arab women are worried about violence against women, compared to 53% of men.
By comparison to violence against women, the phenomenon
of domestic violence )which also includes violence by parents
against their children( is of less concern to Arab society, but
remains high: 48% of women and 45% of men are worried or
very worried about this phenomenon.
Fear of being harmed by various forms of violence and crime is
more widespread in Arab society than in Jewish society. 19.6%
of Jewish citizens are afraid they will be harmed by violent offenses, compared to 59.3% of Arab citizens. Property offenses are also the subject of much greater concern in Arab society
– 51.8%, compared to 18.7% among Jews. Concern over sexual
assault, by contrast, is closer between the societies – 35.9%
among Arab citizens and 27.6% among Jews.
When asked in which place they feel a sense of personal insecurity, Arab citizens most frequently mentioned places of
entertainment )32.1% reported a strong sense of insecurity in
these places(, followed by their home locale )31.8%(. By contrast, the home is regarded as the safest place )only 6% of
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ing awareness within Arab society that violence and crime now constitute a strategic threat that is causing serious damage. Both sides
– the government and the Arab public – recognize that it will not be
possible to combat crime and violence effectively without cooperation
based on mutual trust.
Government Decision 922, adopted in December 2015, allocated unprecedented resources for promoting the economic development of
Arab communities. Government Decision 1402, adopted in April 2016,
sought to improve the level of personal security in the Arab sector
and in Jerusalem. The decision outlined the following objectives: The
establishment of a new administrative authority for police services in
Arab society; the recruitment of thousands of police officers, including members of Arab society; the establishment of new police stations in Arab communities; and the upgrading of existing stations.
The 2018 personal security index focuses on four spheres:
)1( Perceptions and attitudes among Arab citizens regarding the scale
of violence and crime, and prominent phenomena in this field, in their
communities; )2( The level of exposure of Arab citizens to violence
and crime, whether directly or more generally in their community; )3(
The willingness of Arab citizens to join efforts to combat violence; )4(
Attitudes among Arab citizens toward the police and their impressions
of police behavior toward them.
The survey was held on the basis of a representative sample of the
entire Arab population. For comparison purposes, a parallel survey was
conducted among a representative sample of Jewish society.
The survey findings highlight the lack of police services in Arab society. The reports by the Arab respondents paint a depressing picture
in terms of violence and crime and the impact these have on the lives
of Arab citizens. This reality includes the use of firearms, drug dealing,
physical violence, and intimidation.
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Introduction and Abstract
The 2018 Personal Security Index is the second report issued on the
subject of violence, personal security, and policing in Arab communities in Israel.
The Abraham Initiatives publishes this annual report in order to provide readers with an up-to-date picture concerning attitudes among
Arab citizens on issues relating to policing and violence. The reports
also monitors the work of the police in the Arab population and the
implementation of Government Decision 1402 for enhancing personal
security in the Arab sector.
The index was launched in recognition of the alarming reality in Arab
society, which has seen a sharp rise in the level of crime and violence
over recent years. A total of 71 Arab citizens were killed in 2017, accounting for over 61 percent of murder and manslaughter victims in
Israel in that year – three times the weight of the Arab population in
the state.
The main reasons for violence in Arab society are: inadequate police
presence in Arab communities; the socioeconomic condition of the
Arab population – half of all Arab families are defined as poor, and
almost two-thirds of Arab children live below the poverty line; high
unemployment, particularly among young adults; changes in the role
of the family in Arab society, including a transition to a more individualistic society, so that the family no longer constitutes a source of
security and law enforcement as it did in the past – while the official
authorities are still not filling this function adequately in the lives of
Arab citizens; and inequality in service-provision for Arab citizens, as
reflected, for example, in the sparse presence of government institutions in Arab communities.
In recent years, government officials have increasingly recognized that
the longstanding attitude of the police toward Arab citizens has been
inadequate and inegalitarian. At the same time, there has been grow164
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