
 

 

  العربية البلدات في الشرطة وتواجد والجريمة العنف

 2018 والجماهيري الشخصي األمن مؤشر

 

السنوات  صدر مؤشر األمن الشخصي والجماهيري التابع لمبادرات إبراهيم، في واقع دموي في المجتمع العربي، حيث طرأ في

 األخيرة ارتفاع حاد في نسبة العنف والجريمة في هذا المجتمع. 

منح القّراء تنشر الجمعية للسنة الثانية تقرير سنوي حول "العنف، الجريمة وتواجد الشرطة في البلدات العربية"، يهدف الى 

تعاون مع مؤسسة شموئيل نأمان وذلك بالصورة عن وضع مواقف المواطنين العرب تجاه موضوع خدمات الشرطة والعنف. 

في التخنيون، ويشمل استطالع مواقف الى جانب مسح الوضع على أرض الواقع، وفقاً لمعطيات مراقبة جمعية مبادرات إبراهيم. 

 –حرر االستطالع الدكتور نهاد علي، المستشار األكاديمي لمشروع "مجتمع آمن" في مبادرات إبراهيم، ورئيس مجال العرب 

 الدولة في مؤسسة شموئيل نأمان. -اليهود

 

 العنف والجريمة في البلدات العربية 

  امرأة.  15رجالً و 56، منهم 2018مواطناً ومواطنة عرباً حتفهم خالل العام  71لقي  2018خالل العام 

 61 ثالثة أضعاف نسبة العرب في المجتمع.   -، هم مواطنين عرب 2018% من القتلى في إسرائيل عام 

 26.6%  خالل العام الماضي من جرائم العنف مثل الضرب،  للعنف ضحاياعائالتهم كانوا  أفراد أو العرب المواطنينمن

 الطعن او اطالق النار. 

 إلى نقص باألمن الشخصي في منطقة سكناهم بسبب العنف، مقارنًة ( %35.8) يشعر أكثر من ثلث المواطنين العرب

 % فقط من المواطنين اليهود. 12.8مع 

 19.6 من المواطنين العرب.59.3% فقط من المواطنين اليهود يخافون من التعرض للضرر من العنف، مقارنة مع % 

  فإن أماكن الترفيه كانت أكثر األماكن المواطنون العرب بانعدام باألمن الشخصي، فيما يتعلق باألماكن التي يشعر فيها

أشاروا إلى أنهم يشعرون بالتهديد الكبير في هذه األماكن(، والمكان التالي بعدها  %32.1التي تهدد األمن الشخصي )

% فقط من العرب المستطلعة 6%(. رغم ذلك، يشار إلى أن البيت هو أكثر األماكن أمناً )31.8هو بلدة المسكن )

آراؤهم يشعرون بالتهديد على أمنهم الشخصي في بيتهم(. يدل هذا المعطى على أن بيت المواطنين العرب أصبح 

 معقالً لهم، وُينظر إليه باعتباره المكان الوحيد الذي يمكنه حمايتهم من العنف والجريمة. 

 ن تعرضوا، هم أو أحد أفراد عائلتهم أو أصدقائهم، لحاالت العنف مقارنة مع المجتمع اليهودي، فإن نسبة العرب الذي

% من العرب الذين استطلعت 11: على سبيل المثال، من المجتمع اليهودي المختلفة، أعلى بكثير في كل الظواهر

% 1.2مع  أو الناري، بالمقارنة األبيض آراؤهم أشاروا إلى أنهم، هم أو أحد معارفهم، تضرروا بسبب استخدام السالح

 فقط من اليهود. 



 
  من العرب مع االدعاء بأنه في إسرائيل يمكن الحصول على سالح ناري بسهولة، 90.8يوافق او يميل الى الموافقة %

% من المستطلعين العرب يشعرون أنه في السنوات 93.1% من المجتمع اليهودي. كما أن 33.8وذلك مقارنة مع 

% من المجتمع اليهودي(. تثبت هذه 22.2اري في منطقة سكناهم )مقارنة مع األخيرة ازداد استخدام السالح الن

المعطيات المكانة التي يحتلها السالح الناري في المجتمع العربي، الذي يحّول روتين حياة المواطنين العرب إلى حالة 

 طوارئ مستمرة

 

 האזרחים הערביםمواقف  –عالقة المجتمع العربي والشرطة 

  من المجتمع 42.2% )مقارنة مع 26.1المواطنين العرب في شتتتتتتترطة إستتتتتتترائيل منخفض ويبل  مستتتتتتتتو  ثقة %

 اليهودي(.

  موا بالغاً في دّ قنهم لم يإتعرضوا للعنف  ن% من المواطنين العرب الذي61.7 قال لى المواقف تجاه الشرطة،إبالنسبة

لبحث عن بدائل غير لالعديد من المواطنين  دفعيالذي  ،عطى يعكس انعدام الثقة الواضح في الشرطةالشرطة. هذا المُ 

 القانون. 

 

 1402 ومراقبة تطبيق قرار حكومي 2018تطورات في العالقات بين الشرطة والمجتمع العربي خالل العام 

 ياسيف روكف ،الغربية باقةو قاسم، كفرو النقب، رةعرعو الكروم، مجد في جديدة شرطة مراكز تافتتح ،2018 عام في .

 فيأقيمت  التي الجديدة المحطات عدد في هنا مدرجة ليست فهي وبالتالي ،المدينة خارج محطة ئتنشأ ،طمرة فيو

 . البلدات العربية

  من حاالت القتل التي حدثت في 50، قُدمت لوائح اتهام ضد القتلة في 2019وفق المعطيات المحتلنة لشهر أيار %

 . 2017المجتمع العربي في العام 

  منهم انضموا للشرطة في  225في صفوف الشرطة، و اً عربيّ  اً عنصر 550تم تجنيد  ،2018وحتى نهاية  2016من سنة

شرطية عربية، قسم كبير  79لى الشرطة خالل هذه السنوات إ تانضم 2018وحتى نهاية  2016من سنة  .2018سنة 

 2018سنة  نمنه

  من ميزانية بناء محطات الشرطة، وخصوصاً في البلدات العربية  مليون شيقل 400التقليص المالي الذي يصل إلى

وقد  .2020-2019وخالل العامين  2018والضواحي، مّس كثيراً في عدد محطات الشرطة اللتي كانت ستُقام خالل العام 

دقة عليه في رافق القرار بهذا التقليص انتقاد شديد من مراقب الدولة، الذي ادعى أن قرار التقليص الذي تمت المصا

أي استشارة مع الشرطة ودون فهم األضرار التنفيذية والمالية التي من الممكن أن تحدث وزارة األمن الداخلي تم دون 

 .للشرطة ومورديها

 
 

 



 
 

 تخليص وتوصيات 

 ،القاتم الوضع إلى باإلضافة االستطالع.  نتائج خالل من تتضح والتي االجتماعية، الكارثة أبعاد العربيةبلدات ال في العنف يأخذ 

 الدولة مؤسساتفي و الشرطة في الثقة انعدام مع للتعامل مستعد وأنه العنف بمحاربة مهتم العربي المجتمع أن االستطالع يظهر

 ألمر. ا هذا في النجاح أجل من

لتحسين األمن الشخصي للمواطنين العرب في البلدات العربية، يجب ان تتواجد الشرطة في البلدات العربية بشكل مستمر، 

 مليون 400 التقليص البال  إلغاء مشكلة السالح غير المرخص. ويجبويجب زيادة الحوار بين الشرطة والمجتمع، ومعالجة 

، ويجب التطرق الى المجتمعات هذه في الشرطة مراكز لبناء مخصصة انيةميز وهي ،2018 عام في تحديده تم الذي لكشي

المتمثلة في سياسة التمييز اإلهمال المزمن تجاه المجتمع العربي، وال تستطيع الشرطة تقديم الحل العوامل العميقة للعنف و

 وحدها. لذلك، تطالب مبادرات إبراهيم بإقامة طاقم متعدد الوزارات للقضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي. 

 

 

 


