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אלימות ,פשיעה ושיטור בחברה הערבית

יוזמות אברהם (ע"ר) הוא ארגון יהודי־ערבי המקדם שילוב ושוויון לאזרחי ישראל
הערבים־פלסטינים באמצעות מיזמים רחבי־היקף המיועדים להדגים מדיניות ציבורית
רצויה ולקדמה.
העמותה הוקמה בשנת  1989ופעלה כקרן פילנתרופית אשר תמכה בארגונים ובפעולות
המקרבות בין יהודים וערבים .במהלך השנים השתנתה העמותה והתפתחה לגוף המוביל
מיזמי שטח נרחבים משלה ,והיא אחד הארגונים הגדולים והמשפיעים בשדה היהודי־ערבי
בישראל.
העמותה פועלת לאור החזון של קידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל,
למען חברה משגשגת ,בטוחה וצודקת ,תוך מימוש ההבטחה הנכללת במגילת העצמאות
לשוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחי המדינה בלי הבדל דת ,גזע ומין .זאת תוך
ביסוס אזרחות מלאה ושווה ליהודים ולערבים במדינה שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי
וביתם המוחלט של אזרחיה הערבים .העמותה מאמינה שהקמת מדינה פלסטינית לצד
מדינת ישראל היא צעד חיוני בבניית חברה משותפת ושוויונית ליהודים וערבים־פלסטינים
בישראל.
יוזמות אברהם פועלת זה כ־ 15שנים לבניית אמון בין המשטרה לחברה הערבית .לאחר
פרסום מסקנות ועדת אור ביחס לאירועי אוקטובר  ,2000פעלה העמותה להעמקת הידע
של השוטרים על החברה הערבית ומאפייניה כדי לקדם שיטור מיטיב ושוויוני לאזרחים
הערבים .זאת לנוכח השבר העמוק וחוסר האמון הקיצוני בין המשטרה לציבור הערבי,
שהגיע אז לשיאו .בנוסף ריכזה העמותה מידע ממשטרות ברחבי העולם על שיטור בקרב
אוכלוסיות מיעוט כדי לקדם הטמעה של פרקטיקות מצליחות במשטרת ישראל.
מיזם "קהילות בטוחות" של העמותה הוא אחד מאבני היסוד של פעילותה כיום .המיזם
עוסק בקידום שירותי אכיפה ושיטור הוגנים ומועילים עבור האזרחים הערבים באמצעות
שינוי יסודי באופן השיטור כלפיהם ,רכישת אמון ולגיטימציה מצידם והגברת נכונותם
לשיתוף פעולה ,וכן בקידום יוזמות פנים־חברתיות למאבק באלימות הגואה בחברה
הערבית ,תוך שיתוף פעולה עם גורמי הנהגה ועם ארגוני חברה אזרחית נוספים .כל אלה
נועדו להיאבק בנגע האלימות בחברה הערבית ולהגביר את הביטחון האישי של האזרחים
הערבים ביישוביהם.
כתובת העמותה :רח' המלאכה  ,5אזור התעשייה הצפוני ,לוד 7152011
טלפון ,02-3733000 :פקס02-3733001 :
דוא"לinfo@abrahaminitiatives.org.il :
www.abrahaminitiatives.org.il
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מוסד שמואל נאמן הוקם בטכניון בשנת  1978ביוזמת מר שמואל (סם) נאמן והוא פועל
להטמעת חזונו לקידומה המדעי־טכנולוגי ,הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.
מוסד שמואל נאמן הוא מכון מחקר המתמקד בהתוויית מדיניות לאומית בנושאי מדע
וטכנולוגיה ,תעשייה ,חינוך והשכלה גבוהה ,תשתיות פיזיות ,סביבה ואנרגיה ,וכן בנושאים
נוספים בעלי חשיבות לחוסנה הלאומי של ישראל .המוסד תורם תרומה ייחודית בתחומים
אלה .במוסד נעשים מחקרי מדיניות וסקירות ,ומסקנותיהם והמלצותיהם משמשים
את מקבלי ההחלטות במשק על רבדיו השונים .מחקרי המדיניות נעשים בידי צוותים
נבחרים מהאקדמיה ,מהטכניון ,ממוסדות אחרים ומהתעשייה .לצוותים נבחרים האנשים
המתאימים ,בעלי כישורים והישגים מוכרים במקצועם .על פי רוב העבודה נעשית תוך
שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה ולעיתים היוזמה באה ממוסד שמואל נאמן ללא שיתוף
ישיר של משרד ממשלתי .מוסד שמואל נאמן נחשב למוסד למחקרי מדיניות המוביל
בישראל בנושאי התוויית מדיניות לאומית שעניינה מדע ,טכנולוגיה והשכלה גבוהה.
עד כה נעשו במוסד שמואל נאמן מאות מחקרי מדיניות וסקירות המשמשים מקבלי
החלטות ואנשי מקצוע במשק ובממשל .סקירת הפרויקטים השונים שבוצעו במוסד
מוצגת באתר האינטרנט שלו .בנוסף מסייע מוסד שמואל נאמן בפרויקטים לאומיים דוגמת
המאגדים של משרד התמ"ס ־ מגנ"ט בתחומים אלה :ננוטכנולוגיות ,תקשורת ,אופטיקה,
רפואה ,כימיה ,אנרגיה ,איכות הסביבה ופרויקטים אחרים בעלי חשיבות חברתית־לאומית.
מוסד שמואל נאמן מארגן גם ימי עיון מקיפים בתחומי העניין שהוא עוסק בהם.
יו"ר מוסד שמואל נאמן הוא פרופ' זאב תדמור והמנכ"ל הוא פרופ' משה סידי.
כתובת המוסד :מוסד שמואל נאמן ,קריית הטכניון ,חיפה 3200003
טלפון ,04-8292329 :פקס04-8231889 :
דוא"לinfo@neaman.org.il :
www.neaman.org.il
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פתח דבר
מדד הביטחון האישי לשנת  2019הוא הדו"ח השלישי בנושא "אלימות ,פשיעה ושיטור
בחברה הערבית".
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 המציאות המדממת בחברה הערבית ,אשר מגיעה לשיאים כואבים חדשים
בשנים האחרונות .בכל שנה אנו רואים כי חלה עלייה נוספת במקרי האלימות והפשיעה
בחברה הערבית :בשנת  2018קופחו חייהם של  71אזרחים ואזרחיות ערבים ,ושיעורם מכלל
הנרצחים וההרוגים בישראל עמד על  61אחוזים ,פי שלושה מחלקה של החברה הערבית
באוכלוסייה .בשנת  ,2019מספר הנרצחים וההרוגים בשל אלימות ופשיעה בקרב האזרחים
הערבים עמד על  89נפש ,יותר מבכל שנה אחרת בתולדות המדינה .שיעורם של הנרצחים
הערבים מכלל קורבנות הרצח וההריגה במדינה עמד על  65%בשנה זו.
תופעת האלימות בחברה הערבית לא נוצרה יש מאין .הסיבות לה רבות ,והמרכזיות שבהן
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 במידה מספקת בחיי האזרחים הערבים; אי־שוויון
בשירותים הניתנים לאזרחים הערבים ,אשר בא לידי ביטוי בין היתר בנוכחות דלילה של
מוסדות הממשלה ביישובים הערביים ועוד.
אמנם החלטת ממשלה מספר  ,922אשר נתקבלה בדצמבר  2015ועיקרה הקצאת תקציבים
חסרי תקדים לקידום פיתוחם הכלכלי של היישובים הערביים ,נראתה כנקודת מפנה
במעמד החברה הפלסטינית בישראל וברצון של המדינה לקדם חברה זו ,אולם עד מהרה
החלה לחלחל ההבנה כי פיתוח כלכלי אינו אפשרי ביישובים הסובלים מפשיעה השכם
והערב .הבנה זו הובילה להחלטת ממשלה מספר  ,1402שנועדה 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 ותגבור תחנות משטרה קיימות.
למרות החלטות ממשלה חשובות אלה ,החברה הערבית עדיין סובלת מהיעדר נוכחות
מספקת של המשטרה ביישובים הערביים ובשכונות הערביות בערים המעורבות מחד
גיסא ,ומשיטור כוחני ועוין במפגש עם המשטרה מאידך גיסא .בבסיסם של היחסים בין
המשטרה לחברה הערבית שורר אי־אמון של האזרחים הערבים במשטרת ישראל ,משום
שהיא אינה מצליחה למגר את האלימות והפשיעה ביישוביה .בתחילת אוקטובר 2019
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פרצה מחאה אזרחית נרחבת של התושבים הערבים ,לאחר רצח של שלושה צעירים
ערבים ביישוב הגלילי מג'ד אל־כרום ,ככל הנראה על רקע של סכסוך עסקי .רצח טראגי
זה התרחש לאור היום וזעזע את היישוב שנחשב עד אז לשקט ושלֵ ו יחסית .העובדה
שהרצח אירע כשנה לאחר שהוקמה ביישוב תחנת משטרה עוררה תסכול וכעס של
התושבים כלפי המשטרה שלא הצליחה להשליט חוק וסדר בשנת פעילותה הראשונה
ביישוב .חשוב לציין כי הקמת התחנה לוותה מלכתחילה בחשדנות ובחוסר נכונות מצד
גורמים במועצה המקומית וביישוב ,ולכן הבעיר אירוע מכאיב זה את חמת הזעם של
התושבים והוביל לפרוץ המחאה .המחאה באה לידי ביטוי בהפגנות נרחבות ביישובים
הערביים נגד תחנות המשטרה והשתתפו בהן מנהיגי החברה הערבית מהרמה המקומית
והארצית .בהפגנות אלה דרשו האזרחים הערבים מהמשטרה לבצע כיאות את תפקידה
במלחמה בארגוני הפשיעה ,העושים שימוש בנשק ,בכסף ובסמים שברשותם ומחוללים
רבים מהאירועים הטורדים את שלוותם של האזרחים הערבים .עשרות אלפי האזרחים
הערבים אשר השתתפו במחאה שיקפו את הדרישה מהמדינה בכלל ומהמשטרה בפרט
לפעול להבטחת ביטחונם .מחאה זו וההתעוררות הציבורית הנרחבת שחוללה באה לידי
ביטוי בתשובותיהם של הנשאלים מקרב החברה הערבית בסקר.
מדד הביטחון האישי והקהילתי לשנת  2019מבוסס על סקר שהתמקד בארבעה תחומים:
( )1תחושותיהם ועמדותיהם של האזרחים הערבים כלפי היקף האלימות והפשיעה
ביישוביהם וכלפי תופעות האלימות ביישוב מגוריהם; ( )2היקף החשיפה של האזרחים
הערבים לתופעות של אלימות ופשיעה ,אם במישרין ואם באמצעות חברים או קרובי
משפחה שנחשפו לתופעות אלה; ( )3נכונותם של האזרחים הערבים להירתם למאבק
באלימות; ( )4עמדות האזרחים הערבים כלפי המשטרה ותחושותיהם ביחס להתנהגותה
כלפיהם.
הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של החברה הערבית כולה .לשם השוואת הממצאים נערך
בה בעת סקר ארצי בקרב מדגם מייצג של החברה היהודית .מכיוון שסקר זהה מבחינת
הרכב השאלות הועבר גם בשנת  ,2018דו"ח זה כולל גם השוואה בין ממצאי  2018ל־2019
נוסף על השוואה בין החברה הערבית לחברה היהודית .השוואה זו מאפשרת לאתר
מגמות ושינויים ,ואנו נוסיף ונעקוב אחריהם בכל שנה .הדו"ח הנוכחי כולל גם פילוח של
התשובות לפי אזור המגורים עבור חלק מהממצאים .פילוח זה מאפשר להבין טוב יותר
את עמדות האזרחים הערבים בהתאם למקום מגוריהם .חלוקת אזורי המגורים נעשתה
לפי החלוקה המקובלת בחברה הערבית – הגליל ,המשולש ,הנגב והערים המעורבות.
ממצאי הסקר של  2019מיטיבים להמחיש את המחסור בשיטור בחברה הערבית,
ומדיווחי הנשאלים הערבים מצטיירת תמונה עגומה ביחס לתופעות האלימות והפשיעה
ולהשפעתן על חייהם של האזרחים הערבים ,בהן שימוש בנשק חם ,סחר בסמים ,עבירות
רכוש ,אלימות פיזית ואיומים.
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 .הדו"ח
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מייחד פרק למעקב שערכה עמותת יוזמות אברהם אחר מבצע של המשרד לביטחון
הפנים לעידוד מסירת נשק בלתי מורשה בתמורה לאי־הפללה וזאת בשל התפקיד המרכזי
שכלי הנשק הללו ממלאים במציאות החיים המדממת של האזרחים הערבים.
בשנים האחרונות קוראת העמותה להקמת צוות בין־משרדי למיגור האלימות והפשיעה
בחברה הערבית תוך התמודדות עם גורמי העומק לתופעות אלה .בחודש אוקטובר ,2019
בעיצומה של המחאה האזרחית בחברה הערבית ,הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו על
הקמת הצוות במשרד ראש הממשלה בהשתתפות מנכ"לי משרדי הממשלה הרלוונטיים,
לצורך גיבוש תוכנית מקיפה למיגור תופעות האלימות והפשיעה בחברה הערבית .בחצי
השנה שחלפה מאז החלטת ראש הממשלה ועד לפרסום דו"ח זה ,עמותת יוזמות
אברהם שותפה לחלק מהדיונים הנערכים בהובלת משרד ראש הממשלה ,והמלצות
העמותה ,המבוססות על ניסיונה רב־השנים ביחסי המשטרה והחברה הערבית ,הוגשו
לוועדה במהלך פעילותה.
מיזם "קהילות בטוחות" – ואף דו"ח זה – אינם עוסקים בשיטור במזרח ירושלים או בשיטור
בקרב תושבים שאינם אזרחי המדינה ,וזאת מתוקף ייעודה של יוזמות אברהם לקדם
שילוב ושוויון בין אזרחי ישראל הערבים והיהודים.
אנו מבקשים להודות למחברי הדו"ח ,עולא נג'מי־יוסף ,רות לוין־חן וד"ר נוהאד עלי ,על
כתיבתו ועל העבודה הרבה שהושקעה בהכנתו.

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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תקציר
להלן ממצאי הסקר המרכזיים המפורטים בדו"ח זה:
·שיעור האזרחים הערבים שחשו היעדר ביטחון אישי ביישוב מגוריהם בשנת
 2019עמד על  ,60.5%וזאת בהשוואה ל־ 12.8%מהנשאלים בחברה היהודית
שחשו כך .שיעור האזרחים הערבים שאינם חשים ביטחון אישי ביישוב מגוריהם
צמח במידה ניכרת מ־ ,2018שבה עמד על  ,35.8%ואילו שיעור האזרחים
היהודים החשים כך נותר זהה לזה שנמצא בסקר ב־.)12.8%( 2018
·התופעות המדאיגות ביותר את האזרחים הערבים הן הפשיעה והאלימות,
ושיעור המודאגים מהן ב־ 2019עמד על ( 83.9%חשש מפשיעה) ו־( 83.7%חשש
מאלימות) .תופעות אלה מדאיגות את האזרחים הערבים יותר מסוגיות הנוגעות
למעמדם האזרחי כגון חקיקה גזענית ,אי־שוויון בין ערבים ליהודים במדינה
וקיפאון בתהליך השלום .אשר לתופעות השונות של אלימות ופשיעה82.1% ,
מהנשאלים הערבים מודאגים או מודאגים מאוד מירי ומשימוש בנשק ,ו־70.2%
מהנשאלים מודאגים או מודאגים מאוד מעבירות רכוש .בין השנים 2019–2018
חלה עלייה בשיעור המודאגים בשל תופעות אלה בקרב האזרחים הערבים.
·אלימות כלפי נשים מדאיגה אף היא את האזרחיות והאזרחים הערבים :הנשים
מודאגות יותר מהגברים –  70.4%מהן מודאגות או מודאגות מאוד מתופעה זו
(שיעור כמעט זהה לזה של  )2018לעומת  55.7%מהגברים ( 53%בשנת .)2018
·תופעת האלימות במשפחה ,הכוללת גם אלימות של הורים כלפי ילדיהם,
מדאיגה פחות את בני החברה הערבית 53.4% :מהנשים ו־ 52.5%מהגברים
מודאגים או מודאגים מאוד מתופעה זו ,עלייה של  7–5נקודות אחוז עבור כל
אחד מהמגדרים.
·החשש להיפגע מתופעות שונות של אלימות ופשיעה בחברה הערבית גדול
מזה שבחברה היהודית 19.3% :בלבד מקרב האזרחים היהודים חוששים כי
הם או מי מבני ביתם ייפגעו מעבירות אלימות לעומת  73.1%בקרב האזרחים
הערבים .גם עבירות רכוש מדאיגות את החברה הערבית הרבה יותר משהן
מדאיגות את החברה היהודית –  65.6%מקרב הנשאלים הערבים לעומת 17.8%
מקרב היהודים .שיעור החשש מעבירות מין קטן יותר בשתי החברות והוא עומד
על  46%בקרב האזרחים הערבים ועל  21.6%בקרב היהודים .שיעור החוששים
בחברה הערבית כי ייפגעו מתופעות אלה עלה בין השנים  2019–2018עבור כל
אחת מהתופעות ,ואילו בחברה היהודית דווקא חלה ירידה.
·אשר למקומות שבהם חשים האזרחים הערבים היעדר ביטחון אישי ,יישוב
המגורים צוין כמקום אשר בו נחווה האיום הגדול ביותר על תחושת הביטחון
האישי ( 42.2%ציינו כי תחושת האיום ביישוב המגורים גדולה או גדולה מאוד)
והמקום הבא אחריו הוא מקומות הבילוי ( .)33.8%לעומת זאת ,בדומה ל־,2018
הבית נתפס כמקום הבטוח ביותר (רק  6.2%מקרב הנשאלים הערבים חשים
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בביתם איום על ביטחונם האישי) .נתון זה מעיד על כך שבשנים האחרונות ביתם
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 מזה שבחברה
היהודית :למשל 15% ,מהנשאלים הערבים ציינו כי הם או מכריהם נפגעו משימוש
בנשק קר או חם (עליה מ־ 11%ב־ )2018בהשוואה ל־ 1%בלבד בקרב היהודים
(כמעט ללא שינוי מ־.)2018
·בשנת  ,2019שיעור המציינים שהכירו את התוקף או את המאיים מקרב
הנשאלים הערבים שאמרו כי חוו אלימות או איום באלימות ,עמד על .64.5%
שיעור הנשאלים שהכירו את התוקף או את המאיים והעידו כי היה זה שכן ,חבר
או מכר ,עמד על  ,31.3%ב־ 26.9%מהמקרים היה התוקף היה אדם ממקום
העבודה ו־ 9.7%מהנשאלים ציינו כי התוקף היה בן משפחה 26.9% .מהמשיבים
ציינו כי מי שתקפו או איימו בתקיפה הם אנשים מוכרים שאינם משתייכים
לקטגוריות שצוינו קודם לכן.
·אשר לעמדות כלפי המשטרה 45.2% ,מהאזרחים הערבים אשר חוו אלימות או
איום כלפיהם השיבו בשנת  2019כי הגישו תלונה במשטרה בגין המקרה .אמנם
ממצא זה מלמד על מידת האמון הנמוכה במשטרה אשר מובילה אזרחים רבים
לחיפוש חלופות לפתרון הבעיה מחוץ לרשויות החוק ,ובכל זאת חלה בתחום זה
עלייה :בסקר שנערך ב־ 2018עמד שיעור המשיבים כי הגישו תלונה במשטרה
על .38.3%
·שיעור האזרחים הערבים המעריכים את טיפול המשטרה בהם במגעם האחרון
עימה כטוב או כטוב מאוד עמד בשנת  2019על ( 50%ירידה מ־ 52.6%בשנת
 )2018לעומת  48.2%בקרב היהודים (כמעט ללא שינוי בהשוואה ל־.)2018
·האזרחים הערבים סבורים כי תפקוד המשטרה טוב בתחומים הנוגעים לאכיפת
החוק והסדר 45.6% :מהם ציינו כי תפקוד המשטרה טוב או טוב מאוד באכיפת
חוקי התנועה בחברה הערבית ו־ 30%שבעי רצון מתפקוד המשטרה באכיפת
החוק והסדר .עם זאת ,שביעות הרצון הולכת ויורדת בתחומים האחרים – שמירה
על חיי האזרח הערבי ,מלחמה בפשיעה בחברה הערבית ,מלחמה במשפחות
הפשע בחברה הערבית ומלחמה באלימות .אשר לתחום האחרון ,רק 13.2%
מהאזרחים הערבים סבורים כי תפקוד המשטרה בו טוב או טוב מאוד .ברובם
המכריע של התחומים ,הערכת תפקוד המשטרה בקרב הנשאלים הערבים ירדה
בין השנים .2019–2018
·ביחס לנשק החם ,הגורם אשר נתפס כבעל ההשפעה הרבה ביותר על שכיחות
השימוש בנשק הוא העונשים הקלים המושתים על עברייני אלימות92.9% :
מהנשאלים הערבים סבורים כי גורם זה הוא בעל השפעה רבה וכך גם 73.5%
מהנשאלים היהודים .נשאלים ערבים רבים ( )86.4%סבורים כי לזמינות הנשק
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השפעה רבה על השימוש האלים בנשק לעומת  53%בחברה היהודית .חשוב
לציין בהקשר זה כי גם נוכחות מעטה של שוטרים נתפסת כגורם המשפיע
על השימוש האלים בנשק ( 78.8%מהנשאלים הערבים ו־ 59.4%מהנשאלים
היהודים).
· 48.5%מהאזרחים הערבים מביעים נכונות רבה או רבה מאוד להשתתף במאבק
באלימות ביישוביהם ו־ 28.4%מהערבים מוכנים לכך במידה בינונית .ממצא זה
מעיד על שיעור לא מבוטל של  76.9%מהאזרחים הערבים המוכנים להירתם
למאבק בתופעה ,ומאידך גיסא – על תחושת הייאוש אשר מעוררת בכרבע
מהאזרחים הערבים פקפוק ביכולתם לשנות את המציאות הקשה.
·בתשובה על השאלה בדבר יעילות הגורמים השונים במאבק באלימות השיבו
רוב הנסקרים שהמשפחה היא הגורם היעיל ביותר בצמצום האלימות בישראל
( 63.2%ציינו כי הם שבעי רצון או שבעי רצון מאוד מיעילות טיפולה) .מוסדות
הדת נתפסים כיעילים במאבק באלימות בקרב קרוב למחצית מהאזרחים
הערבים ( )49.5%ובתחום זה חלה עלייה ביחס לשנת ( 2018אז ציינו  45.1%כי
הם שבעי רצון או שבעי רצון מאוד מיעילות טיפולם לצמצום תופעת האלימות).
גם מערכת החינוך זכתה ב־ 2019לשביעות רצון גבוהה יחסית של  ,49.1%אך
בתחום זה חלה ירידה ביחס לשנת  ,2018שבה  54.7%מהנשאלים היו שבעי רצון
מתפקודה .מעמדה של המנהיגות בחברה הערבית עלה במידה ניכרת בין 2018
ל־ ,2019ושיעור שבעי הרצון מיעילות טיפולה של המנהיגות לצמצום תופעת
האלימות במדינה עלה מ־ 24.8%ל־ 37.1%בשנת  .2019לעומת זאת ,משטרת
ישראל ,הכנסת והממשלה נתפסות כגורמים שיעילותם בצמצום האלימות
בישראל נמוכה :רק  16.7%מהאזרחים הערבים שבעי רצון מתפקודה של
המשטרה 16.1% ,מתפקודה של הכנסת ו־ 9.5%מתפקודה של הממשלה.
·ככלל ,רמת האמון של האזרחים הערבים במשטרת ישראל נמוכה מאוד ועומדת
על ( 17.4%בהשוואה ל־ 41.3%בחברה היהודית) .יתרה מכך ,חלה ירידה במידת
האמון של האזרחים הערבים במשטרת ישראל ,ובשנת  2018הוא עמד על
.26.1%
·בכל זאת ,למרות רמת האמון הנמוכה ,המשטרה נותרה גם בשנת  2019הגורם
המרכזי שאליו יפנו הנשאלים בחברה הערבית אם הם או מי מבני ביתם ייפגע
מעבירת אלימות או מאיום בתקיפה ובגרימת אלימות 59.7% :מהם ציינו כי יפנו
למשטרה (עליה מ־ 57.7%בשנת  19.6% ,)2018השיבו כי יפנו למשפחה ו־10.3%
ציינו כי יפנו לגורמים שיגנו עליהם.
אשר לקורבנות אלימות ,במהלך  2019קיפחו את חייהם  89אזרחיות ואזרחים ערבים79 ,
מהם גברים ו־ 10מהם נשים.
משטרת ישראל גורסת כי שיעור הגשת כתבי האישום בגין רצח בחברה הערבית בשנים
האחרונות זהה לזה שבחברה היהודית ,וזאת למרות הקושי לאתר ראיות ועדים בחברה
הערבית .בנוסף ,ניכר כי בשנים האחרונות מפקדי המשטרה מנהלים דיאלוג עם מנהיגי
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החברה הערבית הנבחרת ועם ארגוני החברה האזרחית ,דוגמת הפורום שהקים ראש אגף
החקירות והמודיעין במשטרת ישראל ניצב גדי סיסו בפברואר  2019לשותפות במיגור
האלימות בחברה הערבית.
המעקב אחר יישום החלטת ממשלה  1402מראה( :א) בשנת  2019נפתחה תחנת משטרה
אחת ביישובים הערביים ,בעיר טמרה; (ב) הוגדל מספרם של השוטרים הערבים במשטרת
ישראל ומשנת  2016ועד סוף  2019גויסו לשורות הארגון  642שוטרים ערבים;  92מהם גויסו
בשנת  .2019משנת  2016ועד סוף שנת  2019הצטרפו למשטרה  89שוטרות ערביות 10 ,מהן
המנְ הלת לשיפור שירותי המשטרה ביישובים הערביים מוסיפה להפעיל
בשנת ( ;2019ג) ִ
מערכת תמיכה רחבה למען השוטרים הערבים והיא כוללת הכשרות ייעודיות המותאמות
לאתגרים שעימם הם מתמודדים .בשנת  2019הוגדל מספר היישובים שבהם נערכות
המנְ הלת עורכת הכשרות לסגלי ההכשרה של השוטרים הערבים וכן
הכשרות אלה; (ד) ִ
הכשרות ממוקדות ברמת היישוב לשוטרים בתחנות המשטרה ביישובים הערביים בכל
הקשור לרגישות התרבותית הנדרשת במגעים עם החברה הערבית.
אלה ההמלצות העיקריות לשיפור הביטחון האישי ביישובים הערביים:
המלצותינו לשיפור הביטחון האישי בחברה הערבית מתמקדות בשני תחומים :המלצות
הנוגעות לפעילות המשטרה למען החברה הערבית והמלצות להתמודדות עם גורמי העומק
לפשיעה ולאלימות .זאת מתוך ההכרה בעובדה שמיגור תופעות האלימות והפשיעה
מחייב טיפול בגורמי העומק ,ובכל זאת – המשטרה וגורמי האכיפה הם שנושאים באחריות
לטיפול בתופעות אלה.
המלצות הנוגעות לפעילות המשטרה וגורמי האכיפה למען החברה הערבית
1.1נוכחות קבועה ומיטיבה של המשטרה ביישובים הערביים – בהקמת תחנות
משטרה ביישובים הערביים כשלעצמה אין ערובה לשיפור רמת הביטחון של
התושבים .על התחנות לפעול כמרכזי שירות מזמינים וקשובים; להגיב במהירות
לפניות; לוודא שהתחנות מתוקננות ומאוישות במלואן לאורך כל שעות היממה
ושצוותיהן קיבלו הכשרה ייעודית לשם טיפול בחברה הערבית.
2.2מדידת עבודתן של תחנות המשטרה ביישובים הערביים – בשל היעדר האמון
של האזרחים הערבים במשטרה יש למדוד את עבודת המשטרה ביישובים
הערביים באמצעות גוף חיצוני.
3.3מיגור ארגוני הפשיעה בחברה הערבית – על המשטרה להילחם בארגוני
הפשיעה הפועלים בחברה הערבית ולהעמיד לדין את ראשי הארגונים ואת
החברים בהם .ארגונים אלה פוגעים ישירות בביטחון האישי של האזרחים.
4.4דיאלוג ממוסד בין המשטרה לקהילה – הקמת מנגנוני דיאלוג קבועים בין
דרג הפיקוד בתחנות המשטרה לבין הרשויות המקומיות והציבור .מנגנונים אלה
יאפשרו שקיפות ודיווחיות מצד המשטרה כלפי התושבים ,תיאום בין הגורמים
המטפלים וקביעה משותפת של סדרי העדיפויות.
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5.5הרחבת השימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך אכיפת החוק בחברה
הערבית – אמצעים טכנולוגיים כגון חיישנים המזהים ירי לפי עוצמת הקול,
מצלמות באתרים ציבוריים ביישובים המחוברות ל'מוקד רואה' המאויש 24
שעות ביממה ,ואמצעים טכנולוגיים נוספים שיאפשרו איתור ,מניעה ,טיפול
ותחקור של אירועי אלימות ופשיעה במרחב הציבורי.
6.6החרפת המאבק בנשק המוחזק באופן בלתי חוקי – יש למסד את המבצעים
למסירת הנשק מרצון תוך הבטחת אנונימיות וחסינות מפני העמדה לדין .בה
בעת יש להגביר את הפעילות המבצעית לתפיסת הנשק וכן להחמיר את
העונשים על עבירות נשק.
7.7הפסקת מתן הגנה לסייענים ('משת"פים') המעורבים בפעילות עבריינית
אשר מוסרים מידע לגורמי הביטחון.
המלצות להתמודדות עם גורמי העומק לאלימות ולפשיעה
8.8נוכחות של מוסדות המדינה ביישובים הערביים – נוכחות זו תקנה לתושבים
תחושת שייכות ואכפתיות מצד המדינה וישתמע ממנה כי החוק והסדר חלים
גם עליהם.
9.9פתרון בעיות התכנון והבנייה בחברה הערבית – הגדלת ההיצע המוגבל
של הקרקעות ואישור תוכניות המתאר ביישובים הערביים חיוניים להפחתת
הסכסוכים האלימים הנובעים ממצוקת הבנייה והדיור בחברה הערבית.
1010הקמת "מתחמי שירותי חירום" ביישובים הערביים – במתחמים אלה
ימוקמו תחנת המשטרה ,תחנת כיבוי אש והצלה ,מרכזי עזרה ראשונה ו"חדר
מצב" יישובי .מתחמים אלה מוצדקים מבחינה מבצעית וכלכלית ,והם יגבירו את
הלגיטימציה כלפי המשטרה כשירות מציל חיים.
1111העמקת הידע של האזרחים הערבים על שירותי המדינה הקשורים
לביטחון האישי – על מוסדות המדינה ,בהם המשטרה ,שירותי הכבאות
וההצלה ,מטה  105להגנה על קטינים ברשת ומוקדי חירום נוספים ,לפרסם
את שירותיהם בשפה הערבית באמצעי תקשורת הרלוונטיים לחברה הערבית.
כמו כן יש להקפיד כי עובדים ערבים יאיישו את המוקדים ויספקו הדרכה על
השירותים ביישובים הערביים.
1212חינוך נגד אלימות – יש לפתח ולהטמיע תוכניות לחינוך נגד אלימות במסגרות
החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות ביישובים הערביים ובערים המעורבות .יש
להתאים את התוכניות למאפייניה של החברה הערבית.
1313טיפול במשפחות המועדות לעוני ולאלימות – יש להרחיב את תוכנית
הטיפול במשפחות במצוקה ואת הסיוע הניתן להן .כמו כן יש לפתח תוכניות
עבור בני נוער שנדחקו לשוליים ולהקצות תקנים למטפלים ולעו"סים בהתאם
למדד העוני והאלימות ביישובים.
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אלימות ,פשיעה ושיטור בחברה הערבית
1414התמודדות 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 .כמו
כן יש להרחיב את תוכנית עו"ס משטרה ביישובים הערביים כדי לספק פתרון
הולם לנשים הסובלות מאלימות מצד בני זוגן וליישם בהקדם את המלצות
הוועדה הבין־משרדית למניעת תופעת האלימות במשפחה ולטיפול בה ולהקצות
תקציב ליישום ההמלצות.
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افتتاحية
الشـــخيص للعـــام  2019هـــو التقريـــر الثالـــث حـــول موضـــوع "العنـــف
مـــؤرش األمـــن
ّ
العـــريب".
والجرميـــة وتواجـــد الرشطـــة يف املجتمـــع
ّ

القـــراء صـــور َة وضـــعٍ
تنـــر جمعيـــة "مبـــادرات إبراهيـــم" التقاريـــر ســـنوياًّ ،ملنـــح
ّ
ح ــول مواق ــف املواطن ــن الع ــرب مب ــا يتعل ــق بتواج ــد الرشط ــة والعن ــف .ك ــا وتراق ــب

ـريب وتطبي ــق ق ــرار الحكوم ــة  1402لزي ــادة
ـل الرشط ــة يف املجتم ــع الع ـ
ـر عم ـ َ
ّ
التقاري ـ ُ

الشـــخيص يف البلـــدات العربيّـــة.
األمـــن
ّ

ـريب ،وال ــذي وص ــل يف الس ــنوات
انبث ــق امل ــؤرش م ــن الواق ــع الدام ــي يف املجتم ــع الع ـ
ّ
ٍ
عـــام ارتفاعـــاً إضافيـــاً يف
كل
األخـــرة إىل ذروات جديـــد ٍة مؤملـــة .حيـــث نـــرى يف ِّ

العـــريب :يف عـــام 2018
حـــاالت العنـــف والجرميـــة يف املجتمـــع
لقـــي  71مواطنـــاً
ّ
َ
ومواطن ــة عرب ـاً حتفه ــم ،بنس ــبة  61%م ــن ب ــن كاف ــة القت ــى يف إرسائي ــل ،وم ــا يع ــادل
ثالث ــة أضع ـ ٍ
ـل ع ــدد
ـاف م ــن نس ــبة املجتم ــع الع ــريب يف الدول ــة .ويف ع ــام  ،2019وص ـ َ
ـر
القت ــى نتيج ــة العن ــف والجرمي ــة م ــن ب ــن املواطن ــن الع ــرب إىل  89ش ــخصاً ،أي أك ـ ُ

أي ع ــام م ــى من ــذ قي ــام الدول ــة .وق ــد وصل ــت نس ــبة القت ــى الع ــرب م ــن ب ــن
م ــن ِّ
كاف ــة ضحاي ــا القت ــل يف الدول ــة إىل  65%يف تل ــك الس ــنة.

ـريب م ــن عب ــث .فأس ــبابها كث ــرة ،واملركزيــ ّة
مل تنش ــأ ظاه ــرة العن ــف يف املجتم ــع الع ـ
ّ
االجتامعيـــة-
العربيـــة ،الحالـــة
منهـــا :التواجـــد غـــر الـــكايف للرشطـــة يف البلـــدات
ّ
ّ

العربيـــة باعتبارهـــا
عـــرف نصـــف العائـــات
االقتصاديّـــة للمجتمـــع
ّ
العـــريب – حيـــث تُ ّ
ّ
فق ــر ًة ويعي ــش م ــا يق ــارب ثلث ــي األطف ــال الع ــرب تح ــت خ ــط الفق ــر ،باإلضاف ــة لبطال ـ ٍة
ـرات يف وظيف ــة العائل ــة يف
واس ــعة – خصوصــاً عن ــد فئ ــة الش ــباب والش ــابات ،والتغ ـ ّ

املجتم ــع الع ـ
ـريب واالنتق ــال إىل مجتم ـعٍ أك ــر انفرادي ـ ًة ،حي ــث مل تع ــد العائل ــة مص ــدرا ً
ّ
لألمـــن وتطبيـــق القانـــون كـــا كانـــت عليـــه ســـابقاً ،والســـلطات ال تقـــوم أيضـــاً بهـــذه
الوظيف ــة بص ــورة كافي ــة لحي ــاة املواطن ــن الع ــرب ،وم ــن ب ــن األس ــباب كذل ــك ع ــدم
ـــل بتواجـــد قليـــ ٍ
ل
املســـاواة يف الخدمـــات املق َّدمـــة للمواطنـــن العـــرب ،والتـــي تتمثَّ ُ

الحكوميـــة يف البلـــدات العربّيـــة ومـــا شـــابه.
للمؤسســـات
ّ

ـرار الحكوم ــة رق ــم  ،922وال ــذي متَّ ــت املصادق ــة علي ــه يف كان ــون األول
ق ــد يك ــو ُ
ن قـ ُ
تخصيـــص ميزانيـــات غـــر مســـبوقة للنهـــوض بالتطويـــر
 2015وكانـــت أهـــم بنـــوده
ُ
الفلســـطيني يف
تحـــول يف مكانـــة املجتمـــع
العربيـــة ،نقطـــ َة
االقتصـــادي للبلـــدات
ٍّ
ّ
ّ
ّ
إرسائي ــل ويف رغب ــة الدول ــة يف تطوي ــر ه ــذا املجتم ــع ،ولك ــن رسع ــان م ــا ب ــدأ اإلدراك

بأنَّـــه ال ميكـــن حـــدوث التطويـــر االقتصـــادي يف البلـــدات التـــي تعـــاين مـــن الجرميـــة

ـدف إىل
ليــاً ونه ــاراً .وق ــد أدى ه ــذا األم ــر إىل ق ــرار الحكوم ــة رق ــم  ،1402وال ــذي يه ـ ُ
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العنف ،الجريمة والشرطة في المجتمع العربي
العـــريب ويف القـــدس .وقـــد متَّـــت اإلشـــارة
الشـــخيص يف املجتمـــع
تحســـن األمـــن
ّ
ّ
موحـــد ٍة ومنهـــا إقامـــة مديريـــة جديـــدة لتحســـن خدمـــات الرشطـــة يف
إىل أهـــداف ّ
ـريب،
العربي ــة ،وتجني ــد آالف أف ــراد الرشط ــة وم ــن ضمنه ــم م ــن املجتم ــع الع ـ
البل ــدات
ّ
ّ
ٍ
العربيـــة وتعزيـــز محطـــات الرشطـــة
محطـــات رشطـــة جديـــدة يف البلـــدات
وإقامـــة
ّ
املوجـــودة.

ـريب يع ــاين م ــن
الهام ــة ،م ــا زال املجتم ــع الع ـ
وبالرغ ــم م ــن ه ــذه الق ــرارات الحكوميّ ــة
ّ
ّ
ٍ
كاف للرشطـــة يف البلـــدات العربيّـــة ويف األحيـــاء العربيّـــة يف البلـــدات
عـــدم تواجـــد
املختلطـــة مـــن جهـــة ،ومـــن رشطـــة معاديـــة لهـــم حـــن يلقونهـــم مـــن جهـــة ثانيـــة.

العـــريب عـــدم الثّقـــة بـــن
إذ يســـود يف أســـاس العالقـــات بـــن الرشطـــة واملجتمـــع
ّ
تنجـــح يف القضـــاء عـــى العنـــف
املواطنـــن العـــرب بالرشطـــة اإلرسائيليّـــة ،ألنهـــا ال
ُ

ـدين واســ ٌع
ـاج م ـ
والجرمي ــة يف بلداته ــم .م ــع بداي ــة ترشي ــن األول  2019نش ــب احتج ـ ٌ
ٌ
الجليلي ــة،
للمواطن ــن الع ــرب ،وذل ــك بع ــد مقت ــل ثالث ــة ش ــبان ع ــرب يف مج ــد الك ــروم
ّ
عــى خلفيــة رصا ٍ
ـاري .حدثــت عمليــة القتــل املأســاويّة يف وضــح ال َّنهــار ،وأثــارت
ع تجـ ّ

صدمـــ ًة كبـــرة للبلـــدة التـــي اعتـــرت حتـــى هـــذه اللحظـــة هادئـــة نســـبياً .حقيقـــ ُة
ـدوث عمليــ ِة القت ــل بع ــد م ــرور ع ـ ٍ
ـام ع ــى إقام ــة محط ــة الرشط ــة يف البل ــدة أث ــارت
حـ
ُ
الســـكان تجـــاه الرشطـــة لعـــدم نجاحهـــا يف فـــرض القانـــون
إحباطـــاً وغضبـــاً لـــدى ّ
وال ّنظـــام خـــال عامهـــا األول هنـــاك.

ن إقامـــة هـــذه املحطـــة كانـــت مصحوبـــ ًة منـــذ البدايـــة
ومـــن املهـــم اإلشـــارة إىل أ َّ
ِ
املحـــي،
وبعـــدم اســـتجاب ٍة مـــن بعـــض األطـــراف داخـــل مجلـــس البلـــدة
بالتخـــوف
ُّ
ّ
الســكان وغضبهــم وأدت إىل االحتجــاج ،الــذي
ولذلــك فقــد أثــارت هــذه الحادثــة ســخ َ
ط ّ

العربي ــة ضــ ِّد محط ــات
ـم التعب ــر عن ــه م ــن خ ــال املظاه ــرات الواس ــعة يف البل ــدات
ت ـ َّ
ّ
ـري .وق ــد
الرشط ــة مبش ــارك ِة قي ــادة املجتم ــع الع ـ
ـي والقط ـ ّ
ّ
ـريب ع ــى املس ــتوى املح ـ ّ
طال ــب املواطن ــون الع ــرب الرشط ـ َة م ــن خ ــال ه ــذه املظاه ــرات بالقي ــام بواجبه ــا ع ــى
الســـاح واالمـــوال
أحســـن وجـــ ٍه يف محاربـــة منظـــات اإلجـــرام الذيـــن يســـتخدمون ّ

ٍ
ـر
والس ــموم الت ــي بحوزته ــم للقي ــام بأح ـ
ّ
ـداث ت ّعك ــر أج ــواء املواطن ــن الع ــرب .وق ــد ع ـ ّ
عـــرات آالف املواطنـــن العـــرب الذيـــن شـــاركوا يف االحتجـــاج ،عـــن مطالبهـــم مـــن
الدول ــة بش ــكل ع ــام وم ــن الرشط ــة ع ــى وج ــه الخص ــوص ،بالعم ــل ع ــى تأم ــن أمنه ــم.

ـم التعب ــر ع ــن ه ــذا االحتج ــاج والصح ــو الجامه ــري الواس ــع ال ــذي ص ــدر عن ــه ،م ــن
وت ـ َّ
خ ــال أجوب ــة بع ــض أف ــراد املجتم ــع الع ــريب يف االس ــتطالع.

والجامهـــري للعـــام  2019عـــى اســـتطالع ركّـــز
الشـــخيص
يســـتن ُد مـــؤرش األمـــن
ّ
ّ
عـــى أربعـــة مجـــاالت )1( :مشـــاعر ومواقـــف املواطنـــن العـــرب تجـــاه حجـــم العنـــف
تعـــر ِ
ض
حجـــم
والجرميـــة يف بلداتهـــم وتجـــاه ظاهـــرة العنـــف يف بلـــدة ســـكنهم)2( .
ُ
ُّ
ســـواء بصـــورة مبـــارشة أو مـــن خـــال
املواطنـــن العـــرب لظواهـــر العنـــف والجرميـــة،
ً
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تعرض ــوا له ــذه الظواه ــر )3( .اس ــتعداد املواطن ــن الع ــرب
األصدق ــاء أو االق ــارب الذي ــن َّ
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الشط ــة ومش ــاعرهم
للتج ُّن ــد ملكافح ــة العن ــف )4( .مواق ــف املواطن ــن الع ــرب تج ــاه ّ
مبـــا يتعلـــق بســـلوكها تجاههـــم.

ـم يف
عين ــة متثيلي ــة م ــن املجتم ــع الع ـ
ـريب بأكمل ــه .ك ــا ت ـ َّ
ّ
ت ــم إج ــراء االس ــتطالع ب ــن ّ
اليهـــودي
عينـــة متثيليـــة مـــن املجتمـــع
نفـــس الوقـــت إجـــراء اســـتطالع
ّ
ٍّ
قطـــري بـــن ّ
م ــن أج ــل مقارن ــة النتائ ــج .نظ ــرا ً لوج ــود اس ــتطالع مش ــابه م ــن ناحي ــة تكوي ــن األس ــئلة
ن هـــذا التقريـــر يشـــمل أيضـــاً مقارنـــة بـــن نتائـــج
تـــم إجـــراءه يف العـــام  ،2018فـــإ ّ

ـودي .وتس ــمح ه ــذه
ـريب واليه ـ
 2018و ،2019باإلضاف ــة إىل املقارن ــة ب ــن املجتم ــع الع ـ
ّ
ّ
املقارنـــة بإيجـــاد االتجاهـــات والتغيـــرات ،وســـوف نضيـــف ونتابـــع يف كل عـــام .كـــا
الس ــكن ل ــدى ج ــزء
ـايل أيضــاً تصني ــف اإلجاب ــات حس ــب منطق ــة ّ
يش ــمل التقري ــر الح ـ ّ
مـــن النتائـــج .ويســـاع ُد هـــذا التصنيـــف يف فهـــم مواقـــف املواطنـــن العـــرب بصـــورةٍ
أفض ــل باملالمئ ــة مل ــكان س ــكنهم .عل ـاً أنَّــه ت ــم تقس ــيم مناط ــق الس ــكن وف ــق التقس ــيم
املتع ــارف علي ــه يف املجتم ــع الع ــريب – الجلي ــل ،املثل ــث ،ال َّنق ــب والبل ــدات املختلط ــة.
تش ــر نتائ ــج اس ــتطالع  2019إىل نق ـ ٍ
ـريب،
ـص يف خدم ــات الرشط ــة يف املجتم ــع الع ـ
ّ
ومـــن خـــال ترصيحـــات العـــرب املســـتطلعة آراؤهـــم تظهـــر صـــورة قامتـــة بالنســـبة

لظواهـــر العنـــف والجرميـــة ،ولتأثريهـــا عـــى حيـــاة املواطنـــن العـــرب ،ومنهـــا
ـدي
ـاري ،واملتاج ــرة باملُخ ـ ِّدرات ،وجرائ ــم األم ــاك والعن ــف الجس ـ ّ
اس ــتخدام الس ــاح ال َّن ـ ّ
والتهديـــدات.

تعطـــي جمعيـــة “مبـــادرات إبراهيـــم” أهميـــة كبـــرة ملحاربـــة العنـــف والجرميـــة يف
ـريب ،ولذل ــك أقام ــت م ــروع "مجتم ــع آم ــن" ال ــذي يعم ــل ع ــى تطوي ــر
املجتم ــع الع ـ
ّ
مفاهيـــم لخدمـــات رشطـــة ناجعـــ ٍة للمواطنـــن العـــرب ،وإنشـــاء آليـــات حـــوار بـــن
الرشط ــة واملجتم ــع ،واس ــتيعاب مش ــاريع تربويّ ــة ضــ َّد العن ــف يف امل ــدارس وإنش ــاء
يخص ــص التقري ــر ج ــزءا ً للمتابع ــة الت ــي
العربي ــة.
خدم ــات منق ــذ ٍة للحي ــاة يف البل ــدات
ِّ
ّ

ـي لتشــجيع تســليم الســاح
تن ِّفذهــا “مبــادرات إبراهيــم” وراء حملــة وزارة األمــن الداخـ ّ
ـزي ال ــذي يلعب ــه ه ــذا
ـرض للقض ــاء وذل ــك بس ــبب الــ ّدور املرك ـ ّ
طوعــاً مقاب ــل ع ــدم التع ـ ُّ
الس ــاح يف واق ــع الحي ــاة الدامي ــة للمواطن ــن الع ــرب.
ـو ٍ
ن م ــن وزارات متع ــددة
ـب
الجمعيــ ُة يف الس ــنوات األخ ــرة بتش ــكيل طاق ــم مك ـ ّ
تطال ـ ُ
َّ
العـــريب مـــن خـــال مواجهـــة العوامـــل
للقضـــاء عـــى العنـــف والجرميـــة يف املجتمـــع
ّ
خضـــم االحتجاجـــات
العميقـــة لهـــذه الظواهـــر .ويف شـــهر ترشيـــن األول  ،2019ويف
ِّ
ـريب ،أعل ــن رئي ــس الحكوم ــة بنيام ــن نتانياه ــو ع ــن تش ــكيل
املدني ــة يف املجتم ــع الع ـ
ّ
ّ
الحكومي ــة
ـوزارات
ـ
لل
ـن
ـ
العام
ـدراء
ـ
امل
ـاركة
ـ
مبش
ـة
ـ
الحكوم
ـس
ـ
رئي
ـب
ـ
مكت
يف
ـم
ـ
الطاق
ّ
ّ
ٍ
املختصـــة ،بهـــدف بلـــورة خطـــة شـــاملة للقضـــاء عـــى ظواهـــر العنـــف والجرميـــة يف
العـــريب .وخـــال نصـــف الســـنة املاضيـــة ،ومنـــذ قـــرار رئيـــس الحكومـــة
املجتمـــع
ّ
وحتـــى نـــر هـــذا التقريـــر ،تأخـــذ جمعيـــة "مبـــادرات إبراهيـــم” دورا ً ف َّعـــاالً يف جـــزءٍ
وتـــم تقديـــم توصيـــات
مـــن الجلســـات التـــي تقـــام بقيـــادة مكتـــب رئيـــس الحكومـــة،
ّ
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العنف ،الجريمة والشرطة في المجتمع العربي
الســـنوات يف عالقـــات الرشطـــة
الجمعيـــة،
املبنيـــة عـــى أســـاس خربتهـــا متعـــ ِّددة ّ
ّ
ّ
العـــريب ،إىل اللَّجنـــة خـــال عملهـــا.
واملجتمـــع
ّ
ال يتطـــرق مـــروع "مجتمـــع آمـــن"  -وهـــذا التقريـــر أيضـــاً  -إىل عمـــل الرشطـــة يف
رشقـــي القـــدس أو إىل خدمـــات الرشطـــة املق ّدمـــة للســـكان غـــر املواطنـــن ،وذلـــك
ّ
ـاء ع ــى ه ــدف "مب ــادرات إبراهي ــم” يف تعزي ــز الدم ــج واملس ــاواة ب ــن مواطن ــي
بن ـ ً
إرسائيـــل العـــرب واليهـــود.

ـود تقديــم شــكرنا إىل مــن شــارك يف كتابــة هــذا التقريــر ،عــا نجمــي يوســف ،وروت
نـ ّ
لفني-حــن ،والدكتــور نهــاد عــي ،عــى الكتابــة وعــى االســتثامر يف التحضــر.

د .ثابت أبو راس

أمنون بئريي سوليتسيانو

مديران عامان رشيكان ،جمعية "مبادرات إبراهيم”

بروفيسور موشيه سيدي

مدير عام مؤسسة شموئيل نأمان يف التخنيون
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لخص
ُم َّ
فيام ييل نتائج االستطالع املركزيّة املنشورة يف هذا التقرير:

ِ
الشـــخيص
األمـــن
ن العـــرب الذيـــن شـــعروا بانعـــدام
 yyوصلـــت نســـب ُة املواطنـــ َ
ِّ
يف بلـــد ِة ســـكنهم يف العـــام  2019إىل  ،60.5%وذلـــك مقارنـــ ًة مـــع  12.8%مـــن
ـت نس ــب ُة املواطن ــن الع ــرب
املس ــتطلعة آراؤه ــم يف املجتمــعِ اليه ـ
ـودي .ارتفع ـ ْ
ّ
الشـــخيص يف بلـــدة ســـكنهم بصـــور ٍة كبـــر ٍة مـــن
ن باألمـــن
الذيـــن ال يشـــعرو ً
ّ
العـــام  ،2018والتـــي كانـــت آنـــذاك  ،35.8%بينـــا نســـب ُة املواطنـــن اليهـــود
ـر م ــن اس ــتطالع ع ــام
الذي ــن يش ــعرون به ــذا األم ــر بقي ـ ْ
ـت ع ــى حاله ــا ومل تتغ ـ ّ

.)12.8%( 2018

العنـــف والجرميـــة ،ونســـب ُة
الظواهـــر األكـــرُ قلقـــاً للمواطنـــن العـــرب هـــي
yy
ُ
ُ
ـق مــن الجرميــة) و83.7%
ن منهــا يف العــام  2019وصلــت إىل ( 83.9%قلـ ٌ
القلق ـ َ

ـرب أك ــرَ م ــن مواضي ـ َع
ـر تُقل ـ ُ
(قل ـ ٌ
ـق املواطن ــن الع ـ َ
ـق م ــن العن ــف) .ه ــذه الظواه ـ ُ
ـدم املس ــاواة
تتعل ـ ُ
ـق مبكانته ــم املدنيّ ــة مث ــل :ترشيــ ُع القوان ــن العنرصيّ ــة ،ع ـ ُ
أمـــا مبـــا يتعلـــق
بـــ َ
الســـامّ .
ن العـــرب واليهـــود يف الدولـــة وتجميـــد عمليّـــة ّ
بظواه ــر العن ــف والجرمي ــة املختلف ــة 82.1% ،م ــن الع ــرب املس ــتطلعة آراؤه ــم

الســـاح ،و  70.2%مـــن
قلقـــون أو قلقـــون جـــدا ً مـــن إطـــاق ال َّنـــار واســـتخدام ّ

ع
ـم س ــؤالهم قلق ــون أو قلق ــون ج ــدا ً م ــن جرائ ــم األم ــاك .ط ــرأ ارتف ــا ٌ
الذي ــن ت ـ َّ
بـــن الســـنوات  2018-2019عـــى نســـبة القلقـــن بســـبب هـــذه الظواهـــر لـــدى
املواطنـــن العـــرب.

قلقـــات
يقلـــق املواطنـــات واملواطنـــن العـــرب :ال ِّنســـاء
العنـــف ضـــ ّد ال ّنســـاء
yy
ُ
ٌ
ُ
ـات ج ــدا ً م ــن ه ــذه الظاه ــرة
ـات أو قلق ـ ٌ
ن قلق ـ ٌ
الرج ــال –  70.4%منهــ َّ
أك ـ َ
ـر م ــن ِّ
الرج ــال ( 53%يف
(نس ــب ٌة مش ــابه ٌة تقريب ـاً للع ــام  )2018مقارن ـ ًة م ــع  55.7%م ــن ّ
العـــام .)2018

عنـــف األهـــ ِ
ل تجـــا َه أبنائهـــم أيضـــاً،
 yyظاهـــر ُة العنـــف يف العائلـــة ،والتـــي تشـــمل
َ
الرج ــال
تُقل ــق املجتم ــع الع ـ
ـريب بنس ــب ٍة أق ـ ّ
ّ
ـل 53.4% :م ــن ال ّنس ــاء و  52.5%م ــن ّ
ٍ
ع بـــ  5-7نق ــاط مئويّ ــة ل ــكل
قلق ــون أو قلق ــون ج ــدا ً م ــن ه ــذه الظاه ــرة ،ارتف ــا ٌ
فئ ــة.

ـرض لظواهــر العنـ ِ
ـريب
 yyالخـ ُ
ـف والجرميــة املختلفــة يف املجتمــع العـ ّ
ـوف مــن التعـ ُّ
اليهـــودي 19.3% ،فقـــط مـــن املواطنـــن اليهـــود
أكـــر مـــن تلـــك يف املجتمـــع
ّ
ُ
قلق ــون ب ــأن يت ّعرض ــوا ه ــم أو أح ــد أف ــراد عائلته ــم لجرمي ــة عن ــف ،مقارنــ ًة م ــع
 73.1%م ــن املواطن ــن الع ــرب .جرائ ــم األم ــاك أيضــاً تقل ــق املجتم ــع الع ــريب
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العنف ،الجريمة والشرطة في المجتمع العربي
ـودي –  65.6%م ــن الع ــرب املس ــتطلعة آراؤه ــم
ـر بكثــرٍ م ــن املجتم ــع اليه ـ
ّ
أك ـ َ
مقارن ـ ًة م ــع  17.8%م ــن اليه ــود .نس ــب ُة القل ـ ِ
ـر يف
ـية أك ـ ُ
ـق م ــن الجرائ ــم الجنس ـ ّ

املجتمع ــن ،وتص ــل إىل  46%عن ــد املواطن ــن الع ــرب و  21.6%عن ــد اليه ــود.
ن يف املُجتمـــعِ
التعـــرض لجميـــع ظواهـــر
العـــريب مـــن
ْ
ارتفعـــت نســـب ُة القلقـــ َ
ِّ
ُّ
العنـــف والجرميـــة املذكـــورة ســـابقاً بـــن الســـنوات  ،2018-2019بينـــا طـــرأ

ـودي.
ـاض يف املجتم ــع اليه ـ
انخف ـ ٌ
ّ

ِ
ٍ
بانعـــدام يف أم ِنهـــم
العـــرب
ن
لألماكـــن التـــي
 yyبال ِّنســـبة
يشـــعر بهـــا املواطنـــو َ
ُ
ُ
ـخيص ،فق ــد متَّ ــت اإلش ــارة إىل بل ــدة س ــكنهم كأك ــر األماك ــن الت ــي تش ــكل
الش ـ
ّ
ـعور
تهدي ــدا ً ع ــى الش ــعور باألم ــن الش ــخيص( ،حي ــث أش ــار  42.2%ب ــأ َّ
ن الش ـ َ
بالتهدي ـ ِ
ن ال ــذي يليــ ِه ه ــو
ـر ج ــداً) وامل ــكا ُ
ـر أو كب ـ ٌ
ـد يف بل ــد ِة س ــك ِنهم ه ــو كب ـ ٌ
ـت
أماك ــن الرتفي ــه ( .)33.8%بالرغ ــم م ــن ذل ــك ،وش ــبيهاً للع ــام  ،2018ف ــإ َّ
ن البي ـ َ

هـــو األكـــر أمنـــاً ( 6.2%فقـــط مـــن العـــرب يشـــعرون بالتّهديـــد عـــى أمنهـــم

ن بيـــت املواطنـــن
داخـــل بيتهـــم).
الشـــخيص
ُّ
َ
يـــدل هـــذا املعطـــى عـــى أ َّ
ّ

ا لهـــم ،ويُنظـــر إليـــه باعتبـــاره
العـــرب أصبـــح يف الســـنوات األخـــرة معقـــ ً
ِ
العنـــف والجرميـــة.
ن الوحيـــ َد الـــذي ميكنـــه حاميتهـــم مـــن
املـــكا َ

تعرضـــوا ،هـــم أو
 yyمقارنـــ ًة مـــ َع املجتمـــع
اليهـــودي ،فـــإ َّ
ّ
ن نســـب َة العـــرب الذيـــن َّ
أحـــد أفـــراد عائلتهـــم أو أصدقائهـــم ،لحـــاالت العنـــف املختلفـــة ،أعـــى بكثـــرٍ

اليهـــودي .عـــى ســـبيل املثـــال 15% :مـــن
كل الظواهـــر مـــن املجتمـــع
يف ِّ
ّ
العـــرب الذيـــن اســـتطلعت آراؤهـــم أشـــاروا إىل أنهـــم ،هـــم أو أحـــد معارفهـــم،

ـاري (ارتف ــاع م ــن  11%يف
الس ــاح األبي ــض أو الن ـ ّ
ـرروا بس ــبب اس ــتخدام ّ
ت ـ َّ
الع ــام  ،)2018باملقارن ــة م ــع  1%فق ــط م ــن اليه ــود (ب ــدون أي تغيــرٍ ملح ــوظٍ
مـــن العـــام .)2018

ٍ
ٍ
تهديـــد بالعنـــف
لعنـــف أو
تعرضـــوا
 yyيف العـــام  ،2019أشـــار  64.5%مـــن الذيـــن ًّ
املعتـــدي أو الـــذي ه َّددهـــم كان معروفـــاً لهـــم .نســـب ُة الذيـــن
الشـــخص
ن ّ
إىل أ َّ
َ
عرفـــوا املعتـــدي وشـــهدوا أنَّـــه كان جـــارا ً أو صديقـــاً أو معروفـــاً لهـــم وصلـــت

إىل  .31.3%يف  26.9%م ــن الح ــاالت ،كان املعت ــدي م ــن م ــكان العم ــل ،وأش ــار
املعتـــدي كان أحـــد أفـــراد العائلـــة .أشـــار  26.9%مـــن الذيـــن
ن
 9.7%إىل أ َّ
َ
ٍ
ٍ
ـدي أو ال ــذي ه َّدده ــم
تعرض ــوا لعن ــف أو تهدي ــد بالعن ــف إىل أ َّ
ن الش ــخص املعت ـ َ
َّ

أي مـــا ُذكـــر أعـــاه.
كان معروفـــاً لهـــم ،ولك ّنـــ ُه ال ينتمـــي إىل ِّ

الشط ــة ،أج ــاب  45.2%م ــن املواطن ــن الع ــرب
 yyبال ّنس ــبة إىل املواق ــف تج ــاه ّ
تعرضـــوا للعنـــف أو التهديـــد ض َّدهـــم يف العـــام  ،2019أنَّهـــم ق ّدمـــوا
الذيـــن َّ

بالغــاً يف الرشط ــة .ويعك ــس ه ــذا املُعط ــى رمب ــا انع ــدام الثّق ــة الواض ــح يف
الرشطـــة ،والـــذي يدفـــع العديـــد مـــن املواطنـــن للبحـــث عـــن بدائـــل غـــر
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ع يف ه ــذا املج ــال .يف االس ــتطالع ال ــذي
القان ــون .وم ــع ذل ــك ،فق ــد ط ــرأ ارتف ــا ٌ

مؤشر األمن الشخصي والجماهيري 2019
ُجـــري يف العـــام  2018كانـــت نســـبة الذيـــن ق َّدمـــوا بالغـــاً يف الرشطـــة .38.3%
أ
َ

يقيمـــون خدمـــات الرشطـــة لهـــم يف العـــام 2019
 50% yyمـــن املواطنـــن العـــرب ّ
(انخفـــاض مـــن
بعـــد تواصلهـــم األخـــر معهـــا ،كخدمـــة جيـــد ٍة أو جيـــد ٍة جـــ ّداً،
ٌ

 52.6%يف العـــام  )2018مقارنـــ ًة مـــع  48.2%مـــن املجتمـــع
اليهـــودي (تقريبـــاً
ّ
دون تغيـــر باملقارنـــة مـــع .)2018

ن أداء الرشطـــة جيـــ ٌد بال ِّنســـبة للمواضيـــع املتعلقـــة
 yyيـــرى املواطنـــون العـــرب أ َّ
ن أداء الرشطـــة جيّـــ ٌد أو جيّـــ ٌد
بتطبيـــق القانـــون وال ّنظـــام .وأشـــار  45.6%إىل أ ّ
العـــريب .و30%
املجتمـــع
يف
الســـر
ّ
جـــ ّداً ،فيـــا يتعلـــق بتطبيـــق قوانـــن ّ
كل مـــا يتعلـــق بتطبيـــق القانـــون
يشـــعرون بالرضـــا عـــن أداء الرشطـــة يف ِّ
ـل نس ــبة الرض ــا يف مج ــاالت إضافي ــة
وال ِّنظ ــام يف ه ــذا املجتم ــع .م ــع ذل ــك ،تق ـ ُّ
العـــريب ،ومحاربـــ ُة الجرميـــة يف املجتمـــع
 الحفـــاظ عـــى أمـــن املواطـــنّ

العـــريب ،ومحاربـــ ُة العنـــف
العـــريب ،ومحاربـــ ُة عائـــات اإلجـــرام يف املجتمـــع
ّ
ّ
يخـــص ال ّنقطـــة األخـــرة ،يعتقـــد  13.2%مـــن
العـــريب .وفيـــا
يف املجتمـــع
ُّ
ّ

جيـــد جـــ ّداً .يف الغالبيـــة
املواطنـــن العـــرب فقـــط أ َّ
ن أداء الرشطـــة ّ
جيـــ ٌد أو ٌّ
العظمـــى لهـــذه املجـــاالت ،انخفـــض تقييـــم عمـــل الرشطـــة لـــدى املســـتطلعة

آراؤهـــم مـــن العـــرب بـــن الســـنوات .2019 – 2018

ن العامـــل األكـــر تأثـــرا ً عـــى توافـــر
 yyمبـــا يتعلـــق
بالســـاح ال ّنـــاري ،فـــإ َّ
ّ
اســـتخدام الســـاح هـــو العقوبـــة غـــر الرادعـــة ضـــ َّد مرتكبـــي العنـــف92.2% :

ن ه ــذا العام ــل يؤث ــر جــ ّداً ،و 73.5%م ــن
م ــن املس ــتطلعني الع ــرب يعتق ــدون أ َّ

ن العدي ــد م ــن املس ــتطلعني الع ــرب ()86.4%
املس ــتطلعني اليه ــود .إضاف ــة إىل أ َّ

ن لتوافـــر الســـاح تأثـــرا ً كبـــرا ً عـــى اســـتخدامه العنيـــف ،وذلـــك
يعتقـــدون أ ّ
ن
مقارنــة بـــ  53%مــن املجتمــع اليهـ
ـودي .يف هــذا الســياق ،تجــدر اإلشــارة إىل أ َّ
ّ
للس ــاح (78.8%
التّواج ــد املح ــدود للرشط ــة يؤث ــر ع ــى االس ــتخدام العني ــف ِّ
مـــن املســـتطلعني العـــرب و 59.4%مـــن املســـتطلعني اليهـــود).

 48.5% yyمـــن املواطنـــن العـــرب عـــى اســـتعدا ٍد للمشـــارك ِة يف محاربـــة العنـــف
يف بلداتهـــم بشـــكل كبـــ ٍ
ر أو بشـــكل كبـــر جـــ ّداً ،و  28.4%مـــن العـــرب عـــى
ـدل ه ــذه النتيج ــة ع ــى نس ــب ٍة ليس ــت
اس ــتعدا ٍد للمش ــاركة مبس ــتوى متوس ــط .ت ـ ُّ
بقليل ــة ،وتص ــل إىل  76.9%م ــن املواطن ــن الع ــرب املس ــتع ِّدين للمس ــاهمة يف
محارب ــة العن ــف ،وع ــى الش ــعور بالي ــأس ،ال ــذي ي ــؤ ّدي برب ــع املواطن ــن الع ــرب

إىل التّش ــكيك يف قدرتهـــم عـــى تغي ــر الواقـــع الصعـــب.

 yyإجابـــ ًة عـــى الســـؤال حـــول نجاعـــة العوامـــل املختلفـــة يف مكافحـــة العنـــف،
ن العائلـــة هـــي العامـــل األكـــر نجاعـــ ًة
أجـــاب معظـــم املســـتطلعة آراؤهـــم بـــأ ّ
يف تقلي ــص العن ــف يف إرسائي ــل ( 63.2%أش ــاروا إىل أنَّه ــم راض ــون أو راض ــون

جـــ ّدا ً عـــن نجاعـــة معالجتهـــا للموضـــوع) .يـــرى مـــا يقـــارب نصـــف املواطنـــن
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ن املؤسس ــات الديني ــة متل ــك نجاعــ ًة عاليــ ًة يف محارب ــة
الع ــرب ( )49.5%ب ــأ َّ
العن ــف ،ويف ه ــذا املج ــال ط ــرأ ارتف ــاع م ــن الع ــام ( 2018حي ــث أش ــار آن ــذاك

 45.1%بأنّهـــم راضـــون أو راضـــون جـــدا ً مـــن نجاعـــة معالجتهـــا يف تقليـــص
نســـبياً:
التبيـــة يف العـــام  2019برضـــا كبـــر
ظاهـــرة العنـــف).
وحظـــي جهـــاز ّ
ّ
َ
ـاض يف النســبة مقابــل العــام ،2018
 ،49.1%ولكــن يف هــذا املجــال طــرأ انخفـ ٌ
العربي ــة بص ــور ٍة
حي ــث كان ــت نس ــبة الرض ــا  .54.7%ارتفع ــت مكان ــة القي ــادة
ّ
كب ــرة ب ــن الس ــنوات  ،2018-2019ونس ــبة الراض ــن م ــن نجاع ــة القي ــادة يف
تقلي ــص ظاه ــرة العن ــف يف الدول ــة ارتفع ــت م ــن  24.8%إىل  37.1%يف الع ــام

 .2019بالرغ ــم م ــن ذل ــك ،يُنظ ــر إىل رشط ــة إرسائي ــل والكنيس ــت والحكوم ــة
كعوامــ ٍ
ل نجاعته ــا قليلــ ٌة يف تقلي ــص العن ــف يف إرسائي ــل 16.7% :فق ــط م ــن
املواطن ــن الع ــرب راض ــون ع ــن عم ــل الرشط ــة 16.1% ،ع ــن عم ــل الكنيس ــت و

 9.5%راض ــون ع ــن عم ــل الحكوم ــة.

ـض
 yyبش ــكل ع ــام ،مس ــتوى ثق ــة املواطن ــن الع ــرب يف رشط ــة إرسائي ــل منخف ـ ٌ
ـودي) .إضافــة
جــداً ،ويصــل إىل ( 17.4%مقارنــة مــع  41.3%مــن املجتمــع اليهـ
ّ
إىل ذلـــك ،طـــرأ انخفـــاض عـــى مســـتوى ثقـــة املواطنـــن العـــرب يف رشطـــة
إرسائي ــل ،حي ــث كان ــت ال ّنس ــبة  26.1%يف الع ــام .2018

 yyمـــع ذلـــك ،ورغـــم مســـتوى الثِّقـــة املنخفـــض ،حافظـــت الرشطـــة يف العـــام
يتوجـــه إليـــه املســـتطلعة
املركـــزي الـــذي
 2019أيضـــاً ،عـــى كونهـــا العامـــل
ّ
ّ
أي شـــخص مـــن
تعرضهـــم أو
تعـــرض ِّ
ّ
آراؤهـــم يف املجتمـــع العـــريب ّيف حالـــة ّ
أف ــراد عائلته ــم لجرمي ــة عن ــف أو تهدي ــد باالعت ــداء والتس ــبُّب بالعن ــف :أش ــار

 59.7%إىل أنّهـــم ســـيتوجهون إىل الرشطـــة( ،ارتفـــاع مـــن  57.7%مـــن العـــام

 ،)2018كـــا وقـــد أجـــاب  19.6%بأنَّهـــم ســـيتوجهون إىل العائلـــة ،و أشـــار
 10.3%إىل أنّهـــم ســـيتوجهون لعوامـــل إضافيّـــة بهـــدف طلـــب حاميتهـــم.

في ــا يتعل ــق بضحاي ــا العن ــف ،فق ــد لق ــي  89مواطنــاً ومواطن ــة عربــاً حتفه ــم خ ــال

الع ــام  ،2019منه ــم  79رجــاً و 10نس ــاء.

ـم افتت ــاح مراك ــز
ضم ــن تحس ــن خدم ــات رشط ــة إرسائي ــل يف املجتم ــع الع ـ
ـريب ،ت ـ ّ
ّ

رشط ــة جدي ــدة يف الع ــام  2019يف طم ــرة وعرع ــرة النق ــب (محط ــة عروع ــر) .ت َّدع ــي
ن نســـبة تقديـــم لوائـــح االتِهـــام يف حـــاالت القتـــل يف املجتمـــع
رشطـــة إرسائيـــل بـــأ ّ
اليهـــودي،
العـــريب يف الســـنوات األخـــرة مشـــابه ٌة لتلـــك التـــي تُقـــ َّد ُم يف املجتمـــع
ّ
ّ

ـرب .باإلضاف ــة
وذل ــك رغ ــم ّ
الصعوب ــة يف إيج ــاد األدل ــة والش ــاهدين يف املجتم ــع الع ـ ّ

ضب ــاط الرشط ــة يف الس ــنوات األخ ــرة ح ــوارا ً م ــع قيادي ــي املجتم ــع
إىل ذل ــك ،يدي ـ ُ
ـر ّ

املـــدين ،مثـــل املنتـــدى الـــذي أقامـــه
العـــريب املُنتخبـــن ومـــع منظـــات املجتمـــع
ّ
ّ
رئي ــس قس ــم التحقيق ــات واالس ــتخبارات يف رشط ــة إرسائي ــل الضاب ــط ج ــادي سيس ــو

يف ش ــهر ش ــباط  ،2019للرشاك ــة يف محارب ــة العن ــف يف املجتم ــع الع ــريب.
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ـت محط ــة رشط ـ ٍة
ـي رق ــم  1402م ــا ي ــي( :أ) افتتح ـ ْ
تُظه ـ ُ
ـر مراقب ــة تنفي ــذ القرارالحكوم ـ ّ
العربيـــة خـــال العـــام  ،2019يف مدينـــة طمـــرة( .ب) ازداد عـــدد
واحـــدة يف البلـــدات
ّ
عنـــارص الرشطـــة العـــرب يف رشطـــة إرسائيـــل ،ومنـــذ عـــام  2016وحتـــى نهايـــة عـــام

عربيــاً 92 :منه ــم تج َّن ــدوا يف صف ــوف الرشط ــة خ ــال
ـم تجني ــد 642
رشطيــاً
 2019ت ـ ّ
ّ
ّ

ع ــام  .2019ومن ــذ ع ــام  2016وحت ــى نهاي ــة ع ــام  ،2019التحق ــت  89رشطيــ ًة عربيــ ًة
تـــرف مديريـــة تحســـن خدمـــات الرشطـــة
ن يف عـــام ( .2019ج)
ُ
بالرشطـــة 10 ،منهـــ ّ
ٍ
دعـــم واســـعِ ال ّنطـــاق مـــن أجـــل عنـــارص الرشطـــة
نظـــام
العـــريب عـــى
يف املجتمـــع
َ
ّ

خاصـــاً متالمئـــاً مـــع التحديـــات التـــي يواجهونهـــا .يف العـــام
العـــرب ،يشـــمل تأهيـــاً
ّ

 2019ازداد عـــدد البلـــدات التـــي تقـــام فيهـــا هـــذه التأهيـــات( .د) تُجـــري املديريـــة
تأهيــاً لطاق ــم املؤهل ــن لعن ــارص الرشط ــة الع ــرب ،وتأهي ـ ٍ
ـات خاصــ ُة ع ــى مس ــتوى
ـكل م ــا يتعل ــق
البل ــدة لعن ــارص الرشط ــة ،يف محط ــات الرشط ــة يف البل ــدات العربي ــة ب ـ ِّ

العـــريب.
الثقافيـــة املطلوبـــة عنـــد التّعامـــل مـــع املجتمـــع
بالحساســـية
ّ
ّ
ّ

األساسية لتحسني األمن الشخيص يف البلدات العربية:
هذه التوصيات
ّ

تركـــز توصياتنـــا لتحســـ ِ
ِ
مجالـــن:
العـــريب عـــى
الشـــخيص يف املجتمـــع
األمـــن
ن
ّ
ْ
ّ
ّ
ـريب ،وتوصي ــات ملواجه ــة
ـات تتعلَّ ــق بنش ــاط الرشط ــة م ــن أج ــل املجتم ــع الع ـ
توصي ـ ٌ
ّ
ٍ
ِ
العوامــ ِ
ن
ل العميقــة للعن ــف والجرمي ــة .وذل ــك م ــن خ ــال االع ــراف بحقيقــة مفاده ــا أ ّ
ِ
محارب ــة ظاه ــرة العن ــف والجرمي ــة يوج ــب معالج ــة عوام ــل العم ــق ،وم ــع ذل ــك – تبق ــى
الرشط ــة وعوام ــل تطبي ــق القان ــون ه ــي املس ــؤول ُة ع ــن معالج ــة ه ــذه الظواه ــر.

العريب:
التوصيات املتعلِّقة بنشاط الرشطة وعوامل تطبيق القانون من أجل املجتمع
ّ

ن إقامـــة مراكـــز
ـــد للرشطـــة يف البلـــدات
تواجـــد ثابـــت
1.1
وجي ٌ
ٌ
العربيـــة :ال تضمـــ ُ
ّ
ّ
ن مســـتوى األمـــن للســـ ّكان.
رشطـــة يف البلـــدات
العربيـــة بحـــ ِّد ذاتهـــا تحســـ َ
ّ
ـل كمراك ــز خدم ـ ٍ
ومهتم ـ ٍة باإلصغ ــاء وباالس ــتجابة
ـات متاح ــة
ع ــى الرشط ــة العم ـ ُ
َّ
كيل ع ــى م ــدار
الرسيع ــة للمتوجه ــن ،والتأك ــد م ــن تواج ــد موظف ــن بش ــكل
ٍّ

خـــاص حـــول
الطواقـــم العاملـــة فيهـــا عـــى تأهيـــل
وتحصـــل
ســـاعات اليـــوم،
ُ
ٍّ
ُ

العـــريب.
املجتمـــع
ّ

 2.2قيـــاس عمـــل محطـــات الرشطـــة يف البلـــدات العربيـــة :بســـبب انعـــدام ثقـــة
قيـــاس عملهـــا يف البلـــدات العربيـــة
يجـــب
املواطنـــن العـــرب بالرشطـــة،
ُ
ُ
خارجيـــة.
مؤسســـ ٍة
بواســـطة
َّ
ّ

العـــريب :عـــى الرشطـــة محاربـــ ُة
 3.3محاربـــة منظَّـــات اإلجـــرام يف املجتمـــع
ّ
العـــريب ،ومحاكمـــة رؤســـائها
منظّـــات اإلجـــرام ال ّناشـــطة يف املجتمـــع
ّ

الشـــخيص للمواطنـــن.
وأعضائهـــا .متّـــس هـــذه املنظـــات مبـــارش ًة باألمـــن
ّ

 4.4حـــوا ٌر مؤســـس بـــن الرشطـــة واملجتمـــع :إنشـــاء أنظمـــة حـــوار ثابتـــة بـــن
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املحليـــة والجمهـــور.
الســـلطات
مســـتوى القيـــادة يف مراكـــز الرشطـــة وبـــن ّ
ّ
بالشـــفافية والتبليـــغ مـــن جهـــة الرشطـــة تجـــاه
تســـمح هـــذه األنظمـــة
ّ
ٍ
ٍ
مشـــرك لســـلَّم
وبتحديـــد
املواطنـــن ،وباملالمئـــة بـــن العوامـــل املعالِجـــة

األولويـــات.

التكنولوجيـــة بهـــدف تطبيـــق القانـــون يف
 5.5توســـيع اســـتخدام الوســـائل
ّ
ـريب :وس ــائل تكنولوجيّ ــة مث ــل أجه ــزة االستش ــعار الت ــي تحــ ِّدد
املجتم ــع الع ـ
ّ

عام ــة يف البل ــدات
إط ــاق الن ــار حس ــب ق ــوة الص ــوت ،وكام ــرات يف مواق ــع ّ
املشـــبوكة مـــع "املركـــز املشـــاهد" الـــذي يعمـــل عـــى مـــدار ســـاعات اليـــوم،

ووس ــائل تكنولوجيّ ــة إضافي ــة تس ــمح بإيج ــاد ومن ــع ومعالج ــة والتحقي ــق يف
الجامهـــري.
أحـــداث العنـــف والجرميـــة يف الحيّـــز العـــام
ّ

ٍ
حمـــات
خـــص :يجـــب تأســـيس
 6.6زيـــاد ُة محاربـــة
الســـاح غـــر املر ّ
قضيـــة ّ
ّ
لتس ــليم الس ــاح طوعــاً م ــن خ ــال التَّعه ــد بالرسيّ ــة والحصان ــة م ــن التقــ ُّدم
للقضـــاء .يف الوقـــت ذاتـــه ،يجـــب زيـــادة حمـــات تطبيـــق القانـــون يف هـــذا

املجـــالوالقبـــضعـــىالســـاحوالتشـــديديفاملعاقبـــةعـــىجرائـــمالســـاح.

 7.7التوقـــف عـــن منـــح الحاميـــة للمســـاعدين (املتعاونـــن) املتورطـــن يف
ٍ
معلومـــات للجهـــات األمنيـــة.
نشـــاطات إجراميـــة مقابـــل تقديـــم
ِ
عوامل العمقِ للعنف والجرمية:
توصيات ملواجهة
ٌ

ـح ه ــذا التّواج ــد
 8.8زي ــادة تواجــ ِد
مؤسس ــات ّ
َّ
الدول ــة يف البل ــدات العربي ــة :مين ـ ُ
ن القانـــون
الســـ ّكان شـــعورا ً
بالتبعيـــة واالهتـــام مـــن قبـــل الّدولـــة .ويعنـــي أ َّ
ّ

وال َّنظـــام ينطبقـــان عليهـــم أيضـــاً.

ـريب :زي ــادة ع ــدد األرايض
ـل مش ــكل ِة التخطي ــط والبن ــاء يف املجتم ــع الع ـ
 9.9ح ـ ُّ
ّ
ٍ
بنـــاء يف البلـــدات العربيـــة ،رضورتـــان
املحـــدود ،واملصادقـــة عـــى مشـــاريع
ِ
والســـكن
البنـــاء
هامتـــان للحـــ ِّد مـــن التوتـــرات العنيفـــة وال َّنابعـــة مـــن ضائقـــة
ّ
َّ
العـــريب.
يف املجتمـــع
ّ

ـمل
1010إقام ــة "مراك ــز خدم ــات ط ــوارئ" يف البل ــدات العربي ــة :إقام ــة مراك ــز تش ـ ُ
ِ
محطـــات رشطـــة ،ومحطـــات إطفـــاء وإنقـــاذ ،ومركـــزا ً للطـــوارئ أو اإلســـعاف
األويل و”غرفـــة طـــوارئ” محليّـــة .وهـــذه املراكـــز لهـــا مصداقيـــة مـــن ناحيـــة
ّ
ٍ
تنفيذيّـــة واقتصاديّـــة ،وتزيـــد الرشعيّـــة تجـــاه الرشطـــة كخدمـــات منقـــذة
للحيـــاة.

1111تعميـــق معلومـــات املواطنـــن العـــرب بخدمـــات الدولـــة املتعلِّقـــة باألمـــن
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الشـــخيص :عـــى مؤسســـات الدولـــة ،مبـــا يف ذلـــك الرشطـــة ،وخدمـــات
ّ

مؤشر األمن الشخصي والجماهيري 2019
العنكبوتي ــة ومراك ــز
اإلطف ــاء واإلنق ــاذ ،ومق ــر  105لحامي ــة األطف ــال يف الش ــبكة
ّ
ٍ
العربيـــة
معلومـــات حـــول خدماتهـــا باللغـــة
تنـــر
الطـــوارئ اإلضافيـــة ،أن
َ
ّ
العـــريب .كـــا ويجـــب املحافظـــة
املخصصـــة للمجتمـــع
يف وســـائل اإلعـــام
َّ
ّ
بـــأن يكـــون هنالـــك موظفـــون عـــرب يف هـــذه املراكـــز لتوفـــر اإلرشـــاد حـــول
العربيـــة.
الخدمـــات يف البلـــدات
ّ

للتبيـــة ضـــ ّد العنـــف
ضـــد العنـــف :يتوجـــب
التبيـــة
َّ
ّ 1212
تطويـــر وتنفيـــذ برامـــج ّ
ُ

العربيـــة والبلـــدات
والالمنهجيـــة يف البلـــدات
املنهجيـــة
ضمـــن إطـــار الرتبيـــة
ّ
ّ
ّ
العـــريب.
املختلطـــة .ويجـــب مالءمـــة هـــذه الربامـــج مـــع خصائـــص املجتمـــع
ّ

املعرض ــة للفق ــر والعن ــف :يج ــب توس ــيع برام ــج املعالج ــة
1313معالج ــة العائ ــات
ّ
للعائـــات التـــي تعـــاين مـــن ضائقـــة ،واملســـاعدة املقدمـــة لهـــم .ويجـــب
املهمش ــن ،مــ َع تحدي ـ ِ
ـد وظائ ــف ملعالج ــن وعامل ــن
تطوي ــر برام ــج للش ــباب
َّ
اجتامعيـــن مبـــا يتوافـــق مـــع مـــؤرش الفقـــر والعنـــف يف البلـــدات.
ّ

ن إطـــار القضـــاء عـــى ظاهـــرة
1414مواجهـــة ظاهـــرة العنـــف
َّ
ضـــد ال ّنســـاء :ضمـــ َ
العن ـ ِ
ـي ليش ــمل
ـب توس ــيع التعري ــف القان ـ
ـف ضــ َّد ال ّنس ــاء ،يج ـ ُ
ّ
ـوين للعن ــف العائ ـ ّ
ـف بــن الزوجــن .ويجــب
ع العنــف املختلفــة يف العائلــة ،وليــس فقــط العنـ َ
أنــوا َ
االجتامعيـــن والرشطـــة يف البلـــدات العربيـــة
األخصائيـــن
توســـي ُع مـــروع
ّ
ّ
ـل مناس ـ ٍ
ن،
م ــن أج ــل توف ــر ح ـ ٍّ
ن م ــن عن ــف أزواجهــ ّ
ـب لل ّنس ــاء الل ــوايت يعانــ ّ
والتطبي ــق الف ــوري لتوصي ــات اللّجن ــة املكونّ ــة م ــن ال ــوزارات املتع ــددة ،ملن ــع
ٍ
ِ
لتطبيـــق
ميزانيـــات
ظاهـــرة العنـــف داخـــل العائلـــة ومعالجتهـــا وتخصيـــص
التّوصيـــات.
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