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العنف والجريمة:
موح َد ْين
نحو خطاب ورؤية
ّ
بقضية العنف والجريمة ،ويتس��اءل عن البرامج والحلول ،وعن المس��ؤولين
ينش��غل مجتمعنا
ّ
ع��ن تفاقم الظاهرة ،والمس��ؤولين ع��ن ّ
حلها ،ويناقش البع��ض في أنّ األس��باب معروفة وأنّ
ّ
الحل ،ويركّز آخرون على س��ياق الفق��ر والتمييز واالكتظاظ ُ
��ح البنى
علين��ا التمركز ف��ي
وش ّ

الس��يارات وانعدام ُ
والرياضية
الثقافية
أطر الش��بيبة
التحتية واألراضي والش��وارع ومواقف
ّ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعي��ة ،ويذه��ب آخرون إلى عام��ل التربية وإلى انعدام الس��يطرة على ش��بابنا ،وإلى
ّ
المرجعيات التقليديّ ة ،وانعدام التماس��ك في البيت والعائلة
االجتماعي ،وإلى ضعف
التفس��خ
ّ
ّ
ّ
االجتماعي ،ويذه��ب آخرون إلى لوم
وقيم التماس��ك
ْ
واألس��رة ،وضعف االحت��رام والمؤازرة َ
ّ
ّ
المتعلقة بأسباب
المسؤولية كاملة سواء أكانت تلك
الذات إلى حدّ ه األقصى ،ويحمل المجتمع
ّ
ّ
واالجتماعية واالقتصاديّ ة كذلك؛
والنفس��ية
المتعلقة بإيجاد الحلول التربويّ ة
العنفَ ،أ�م تل��ك
ّ
ّ
اإلجرامي عن الجريمة وعن
فيما يركّز آخرون على تقاعس الش��رطة ،وعلى صمتها وتغاضيها
ّ

مسؤولية عدم ردع الجريمة.
ويحملونها
الجيدة والوثيقة معهم،
المجرمين ،بل وعلى عالقاتها
ّ
ّ
ّ
ويعتقد البعض أنّ انعدام ثقتنا في الشرطة يحتّ م علينا عدم محاسبتها وعدم مطالبتها بشيء،
ويذهب آخرون إلى أنّ علينا مطالبة الشرطة وأنّ هذا يعني أنّ علينا الوثوق بها .يشير ما تقدّ م

يتحمله المجتمع
الموحد حول الجانب الذي
في جزء منه إلى مشكلة انعدام اإلجماع والخطاب
ّ
ّ
المس��ؤولية ،مقابل ذلك الذي تتحمله الدولة ،وحول التوجه الذي علينا اتخاذه فيما يتعلق
من
ّ
ُ
وتداخل جوانب
بالش��رطة وأدائها وسياس��اتها ،ويش��ير في جزئه اآلخر إلى تشعُّ ب المش��كلة
والثقافي فيها ،األمر الذي من ش��أنه تش��تيت
مي
والسياس��ي
االجتماعي
الحياة والواقع
َ
ّ
والقي ّ
ّ
ّ
ّ
تتعلق بالس��ؤالين"أين نبدأ؟ وبماذا نب��دأ" ،األمر الذي
حقيقية
تفكيرن��ا وجهودنا ،وإل��ى حيرة
ّ

يجع��ل توحيد الرؤية والخطاب المجتمعي في الموضوع،وتحديد مس��تويات عملنا وتمايزها،

ضرورة للتعاطي الصحيح مع الموضوع.
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بن��اء على م��ا تقدم ،اخت��ار التقرير التعاطي م��ع جانب واحد في

ومسؤوليتها في ردع الجريمة،
الموضوع ،أال وهو تقاعس الشرطة
ّ
منطلقا أوال ،من معطى أساسي يميز بين ردع الجريمة وبين عالج
مس��بباتها ،فللجريمة ،وبغض النظر عن تشعب أسبابها ومسبباتها،

رادعا أساسيا مركزيا أال وهو العقاب وأن العقاب األكبر هو القبض
عل��ى المج��رم من قبل س��لطات الدول��ة وأيداعه الس��جن .يعتبر
ه��ذا الرادع العامل األول في محارب��ة الجريمة في العالم ،وبغض

النظ��ر عن مس��تويات الجريمة وعن مس��بباتها ،وتعتبر الش��رطة

هي المس��ؤولة الحصري��ة عن القبض على المج��رم وتوفير األدلة
لمحاكمته وعقابه.

ه��ذا ال��رادع المركزي ال يتع��ارض مع حقيقة تعاملن��ا مع الجريمة

سياس��ي ،فيه تنعدم س��يطرة الفرد
كس��لوكيات ناتج��ة عن واقع
ّ
والمجتمع عل��ى مصيرهم وموارده��م ،وتتعمق المعان��اة اليومية

ف��ي كافة مجاالت الحياة .وال يقلل التعامل مع الرادع كآلية ضبط

س��يطرة على الجريمة ،من االعتراف بتأثير العالقة المشوهة التي
يبنيه��ا الف��رد المنعدم للس��يطرة على حي��زه وأمنه ،م��ع مجتمعه

وم��ع البيئ��ة المحيطة به ،كم��ا ال يقلل التعامل م��ع عقاب المجرم

كآلية ردع رئيس��ية ،م��ن ربط ظاهرة العنف والجريمة بسياس��ات
اإلفق��ار والتجهيل والتضييق ،واإلقصاء من س��وق العمل وأماكن
تف��رغ اإلحباط
س��لوكيات عنيفة
نتج ه��ي كذلك
الترفيه،الت��ي ُت ِ
ّ
ّ
وعدمي على الواقع.
عبثي
تمرد
واليأس بصورة ّ
ّ
ّ

وإذا كان التركي��ز عل��ى تقاع��س الش��رطة ف��ي ردع الجريمة هو

تص��ور عملي للعمل على ضبط الجريمة ،فإن تعزيز القيم والثقافة
وحريّ ته واحترام
المجتمعية التي ُت ِ
نشئ على احترام مكانة اإلنسان ّ
ّ
االجتماعي ،عليه
مش��هد التعدُّ ديّ ة المتصالح مع حالة من التماسك
ّ

أن يك��ون مهمتن��ا المجتمعية األول��ى في هذا الس��ياق .وفي هذا

الوطنية التي تقاطع
المجتمعي��ة
المرجعيات
الس��ياق يبدو ضعف
ّ
ّ
ّ
المجرمين وتعزلهم عن الحياة الطبيعية لمجتمعهم ،وتحارب ثقافة
عان وقيم بديلة ،حاضنة أولى ليس فقط
العنف و ُت ْق ِنع مجتمعها َ
بم ٍ

[
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السترخاء الجريمة بل أيضا لتغلغل مكانتها االجتماعية .ويرى هذا

بغض النظر
عن تشعب
أسباب الجريمة
ومسبباتها،
يبقى العقاب هو
الرادع األساسي
والمركزي لها،
وهو يعتبر عامل
األول في
الردع ّ
محاربة الجريمة
في العالم.
وتعتبر الشرطة
هي المسؤولة
الحصرية عن
القبض على
المجرم وتوفير
األدلة الكافية
لمحاربته.

االجتماعي
التقرير أن��ه ال يمكننا الفصل بين الجريمة وبي��ن البعد
ّ
للجريمة ،الذي يبدو التعاطي معه مهمال وهامشيا.

الجريمة :ترتيب ونفوذ
اجتماع ّيان
يؤس��س تفاقم العنف في مجتمعنا ألس��ئلة أكبر من س��ؤال األمن
ّ
ويؤسس ألسئلة أكبر حتّ ى من سؤال
الجماعي،
الش��خصي واألمن
ّ
ّ
ّ
ّ
اليومي وانعدام فرص التقدُّ م والتمييز ،إنه يبحث
المعان��اة والقهر
ّ

الحقيقية.
ألي مجتمع فاقد للسيادة
في س��ؤال "السيطرة
ّ
ّ
الذاتية" ّ
الذاتي ،الذي ال
حي��زه
إ ّنه الش��كل الذي "يخت��اره" المجتمع إلدارة ّ
ّ
تس��تطيع الدولة أن تدخله ،أو ذاك الذي َمهم��ا ّ
تدخلت فيه الدولة
فل��ن تك��ون لها س��يطرة كامل��ة علي��ه ،إلاّ بتعاون كام��ل من قوى
مجتمعي��ة لها وزنها وتأثيرها .ذلك أ ّننا ف��ي هذا الصدد ال نتحدّ ث
ّ
��ي في الجريم��ة والتهديد بالجريم��ة ودفع اإلتاوة
ع��ن ازدياد ّ
كم ّ

(الخاوة) وس��هولة حيازة الس�لاح وانتشاره واس��تعماله فحسب،

تدريجيا
تحول تلك العناصر
أولهم��ا ُّ
ب��ل نتحدّ ث كذلك عن أمرينّ :
ًّ
ّ
المفضلة والمهيمن��ة؛ وثانيهما أ ّننا
آلية النزاع وحس��م الن��زاع
إلى ّ
كمرجعية االحتكام
ومن وراءها،
نتحدّ ث عن ُّ
تحول تل��ك العناصر َ
ّ
َّ
المفضل لضحايا العنف أنفسهم.
االجتماعي
ّ

فليس جانب
العربدة في
الجريمة هو ما
خطرة
يجعلها ِ
فقط ،بل الجانب
"الهادئ"
و"الرصين" الذي
فيها أيضا ،ذاك
ّ
يحل الخالفات
الذي
ويتحول إلى
ّ
مقياس احترام
وهيبة.

ذل��ك يعن��ي بكلمات أخ��رى ،أ ّننا ال نتح��دّ ث عن "نس��بة" الجريمة

فق��ط ،بل عن "ال��وزن
االجتماع��ي" للعنف ،فليس جان��ب العربدة
ّ

خطرة فق��ط ،بل الجان��ب "الهادئ"
ف��ي الجريمة ه��و ما يجعله��ا ِ
و"الرصين" الذي فيها أيضا ،ذاك الذي ّ
يحل الخالفات ويتحوّ ل إلى

مقياس احترام وهيبة.
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الش��خصي أو
وهن��ا تكم��ن الخط��ورة ،التي تتع��دّ ى دائ��رة األمن
ّ

االجتماعية
الجماعي ،لتتجاوزها إلى ش��كل تحديد الفرد لعالقاته
ّ
ّ
االجتماعية ،التي يع��اد فيها ترتيب
ولهرمي��ة االحترام والمكان��ة
ّ
ّ

واالجتماعية الحديث��ة والتقليديّ ة
السياس��ية
المرجعيات
مكان��ة
ّ
ّ
ّ
الوطنية ،رجال الدي��ن والعائلة وغيرها.
معً ا :األح��زاب والحركات
ّ
دخ��ول تل��ك عصاب��ات الجريم��ة كمرجعي��ة اجتماعي��ة ،يضرب

حميمية
واالجتماعي؛ فحين يفقد الفرد
السياسي
فرضيات العمل
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
العالقة واالرتباط ببيئته أو بلده أو مجتمعه ،وحين تكس��ر وشائج
جماعية ،يصبح ّ
كل حديث عن "مصلحة
أي رؤية
ّ
ضروريّ ة لتطوير ّ

ً
وطني" أو عن "نضال
عامة" أو عن "مشروع
فائضا
وطني" حديثً ا
ّ
ّ
ّ
خاليا من المعنى .ويسهم هذا
عن الحاجة أو -في أفضل الحاالت-
ً

أن ندرك كأحزاب
وكفاعلين في
الساحة السياسية،
أنّنا ال نستطيع أن
نفرض تأثيرنا على
شعبها ،وأن نجذب
اهتمام الناس وأن
ننال مصداق ّيتهم
وثقتهم ووالءهم،

الشعور في إنتاج حالة ضياع واغتراب عن مجموعة قيم وقناعات

الذي نعيشه.

أنفسنا كمرجع ّية
اجتماع ّية ُتعنى

كثيرا ،في ثقته بنفس��ه وفي
فالف��رد الباح��ث عن األمان يختل��ف
ً

االجتماعي الذي يحي��ط به ،عن الف��رد الباحث عن
بالحي��ز
ثقت��ه
ّ
ّ

ثم��ة ما هو أكثر من
التق��دُّ م أو الحق��وق أو الكرامة أو المعنى .بل ّ
األول فاقد ّ
الجماعيين
لكل إحس��اس بالكرام��ة والكبري��اء
ذل��كّ :
ّ
جماعي .فال يع��ود ذلك الفرد يرى
أي مش��روع
الضروريّ ي��ن لحمل ّ
ّ
اجتماعيا متماس��كًا" ،بل ي��راه مجموعة أفراد
في مجتمعه "كيا ًنا
ًّ
مفهوما وال
أمرا
تحكمهم عالقات القوّ ة .وال يعود النضال
السياسي ً
ً
ّ
الداخل��ي هما اآلفة ،ال عنف الدولة
ذا أولويّ ة ،فاالس��تبداد والعنف
ّ
ّ
المتخلف ،وهو العنيف ،وهو
وال اس��تبدادها ،ويصبح المجتمع هو

ّ
"يتألق"الشعور
االنتهازي ،ويصبح "العرب" هم المش��كلة،وعند ذاك
ّ

نفس��يات
بالدوني��ة ويجد ل��ه آالف البراهين واألمثلة" ،وتتوهّ ج"
ّ
ّ
عنف الدولة تجاه
َج ْل��د الذات ،مع غياب كام��ل إلدراك العالقة بين ِ
الداخلي ل��دى أصحاب الوط��ن تجاه
والعن��ف
أصح��اب الوط��ن،
ِ
ّ
ّ
ووضوح رؤية نحتاج إلى
زات
معاني
أنفسهم ،وذاك ما يهدر
َ
ومحف ٍ
َ
َ
جميعها للنضال ضدّ
العنف ْين معً ا.

[

األهم ّية القصوى
من
ّ

نؤسس
دون أن
ّ

لعملية إعادة المعنى لحياتنا ودَ ْورنا ضمن س��ياق الواقع
ضروريّ ��ة
ّ
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وفي هذا السياق،

ّ
األقل ّيات
وف��ي الوقت الذي تش��ير فيه جمي��ع أبحاث العنف ل��دى

بالقيم وبعالقات
القوة الداخل ّية
ّ
لمجتمعنا ،وأنّنا فيما
يتع ّلق بالعنف لسنا
بصدد مسألة أمان
وجمعي
شخصي
ّ
ّ
فقط ،بل إنّنا بصدد
"نزاع على مرجع ّيات
اجتماع ّية" ،وهو
أن علينا
ما يعني ّ
كقوى وطن ّية
مسؤولة أن نطرح
وبقوة-أنفسنا
ّ
كأصحاب قول
ومشروع وتأثير

في الشأن
االجتماعي ،وال
ّ
س ّيما في تلك
القضايا التي
تبدأ بالوصاية
وبالفرض
وبالترهيب
االجتماعي،
ّ
وتنتهي بتلك
التي َتبلغ القتل.

وهمية ،كبدي��ل عن غياب
تح��ول العنف إل��ى حالة س��يطرة
إل��ى
ُّ
ّ

الحقيقية على الوطن
الس��يادة
والحيز ،علينا أن ننتبه نحن إلى أنّ
ّ
ّ
تل��ك المرجعية الجديدة تتحول ً
الوطنية
أيضا إلى بديل الس��يادة
ّ
الذاتية الضروريّ ة والممكنة ،والتي تتشكّل ع ْبر األحزاب والحركات
ّ
والمرجعية
الوطني��ة ذات القوّ ة والتأثي��ر
والمؤسس��ات
والهيئات
ّ
ّ
ّ

والهيبة في مجتمعها.

"المرجعية
وهن��ا على وج��ه التحدي��د يكمن "نج��اح" وقوّ ة تل��ك
ّ

وحيز
االجتماعية" المفروضة على شعبنا؛ فهي تكاد تفرض هيبتها
ّ
ّ

الوطنية ،حيث يتفاعل تأثيرها
تأثيرها بمع��زل كامل عن األحزاب
ّ
خل��ف الكواليس وفي ّ
نهائيا.
الوطنية
األح��زاب
أزقة تحجب عنها
َ
ّ
ًّ

ختاما ،علينا
ً

الوطنية ردًّ ا قويا
واألخط��ر من ذلك أنّ الفرد ال يرى في األح��زاب
ّ

ّ
أن
أن
نتذكر ّ
أي
مسؤول ّية ّ

الصدام المباشر مع تلك الجهات.
نفسها
َ

وطني
مشروع
ّ
ال تنحصر في
النضال من
أجل الحقوق،
بل إنّها تكمن
ً
كذلك،اشتراطا،
في محاربة
التشويه
ُ
لقي وحالة
الخ ّ
العدم ّية والال
جدوى وانعدام
المرجع ّية الذات ّية
التي ُين ِتجها في
واقع
نفوسنا
ُ
السيطرة.

الوطنية
عل��ى تل��ك العصابات أو الجه��ات ،كما قد تتجنّب الق��وى
ّ

األهم ّية القصوى أن ندرك كأحزاب وكفاعلين
وفي هذا السياق ،من
ّ
في الس��احة السياس��ية ،أ ّننا ال نس��تطيع أن نف��رض تأثيرنا على
مصداقيتهم وثقتهم
ش��عبها ،وأن نجذب اهتمام الناس وأن نن��ال
ّ
اجتماعية ُتعنى بالقيم
كمرجعية
نؤسس أنفسنا
ووالءهم ،دون أن ّ
ّ
ّ

ّ
يتعلق بالعنف لس��نا
الداخلية لمجتمعنا ،وأ ّننا فيما
وبعالقات القوّ ة
ّ
وجمعي فقط ،بل إ ّننا بصدد "نزاع على
شخصي
بصدد مسألة أمان
ّ
ّ

وطنية مسؤولة
اجتماعية" ،وهو ما يعني أنّ علينا كقوى
مرجعيات
ّ
ّ
ّ
أن نط��رح أنفس��نا -وبقوّ ة -كأصح��اب قول ومش��روع وتأثير في

س��يما في تلك القضايا التي تبدأ بالوصاية
الش��أن
االجتماعي ،وال ّ
ّ
االجتماعي ،وتنتهي بتلك التي َتبلغ القتل.
وبالفرض وبالترهيب
ّ
وطني ال تنحصر
أي مش��روع
ختاما ،علينا أن نتذكّر أنّ
ً
ّ
مس��ؤولية ّ
ّ
كذلك،اش��تراطا ،في
ف��ي النضال من أج��ل الحقوق ،بل إ ّنها تكمن
ً
محارب��ة التش��ويه ُ
العدمية والال ج��دوى وانعدام
لقي وحال��ة
ّ
الخ ّ

نتجها في نفوسنا واقعُ السيطرة.
المرجعية
الذاتية التي يُ ِ
ّ
ّ
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[ الفصل األول ]

تقاعس الشرطة:

مشكلة أداء؟
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يش��هد المجتمع العربي ،منذ بداية العقد األخير ،ارتفاعً ��ا متواصال في معدّ الت الجريمة ،التي

وصلت مستويات غير مسبوقة .إذ تصل نسبة العرب سواء من ضحايا القتل أو من مرتكبي

جرائم القتل معا إلى  ،62%رغم أنّ السكّان العرب ال يشكّلون سوى نحو  20%من مجمل عدد
تورط العرب في جرائم القتل تبلغ ثالثة أضعاف نسبتهم
السكان في الدولة ،مما يعني أنّ نسبة ّ

من مجمل السكان ،ووفقا لذلك فإن معدّ ل وقوع جرائم القتل في المجتمع العربي يزيد بـ 7.4
أضعاف عن معدّ ل وقوعها في المجتمع اليهودي .وفي هذا الس��ياق تشير اإلحصائيات إلى أن

 1200عربي فقدوا حياتهم كضحايا العنف ،منذ عام  ،2000كما تش��ير إلى ارتفاع مُ طرد في

ع��دد حاالت التهديد بالقتل 1.كما وقع في المجتمع العرب��ي في الفترة ما بين ،2012-2011
قرابة  )!( 9000حادث إطالق نار.

2

إلى جانب االرتفاع في نس��ب القتل والتهدي��دات بالقتل في المجتمع العربي ،طرأ ارتفاع آخر

على نسب محاوالت القتل وجرائم العنف .أما استطالعات الرأي المتعلقة بضحايا االعتداءات،

صغيرا من حوادث العنف
جزءا
والصادرة عن وزارات الرفاة والصحة والتعليم ،فتشير إلى أنّ
ً
ً

( )25%تصل إلى مراكز الش��رطة ،مما يعني أن المعطيات الحقيقية هي أعلى من ذلك بكثير.
ومما يدعو إلى االس��تغراب ،هو أنه مقابل هذه المعطيات المقلقلة في المجتمع العربي تش��ير
اإلحصائي��ات العامة إلى انخفاض مس��تمر في معدل الجريمة والعنف ف��ي المجتمع اليهودي،

األمر الذي قد يقدم تفسيرا لمعطيات الجريمة في المجتمع العربي تتعلق بسياسات الشرطة.

لق��د أدى تفاق��م الجريمة إل��ى تحولها لمصدر قل��ق بالغ لدى قي��ادة الجماهي��ر العربية ،ولدى

الباحثي��ن وأف��راد المجتمع العربي على حد س��واء .حي��ث تنظر لها القي��ادات العربية كمصدر
وقيمي للمجتمع العربي بأس��ره ،وليس كتهديد جس��دي فقط .وكان يفترض
اجتماعي
تهدي��د
ّ
ّ

أن يكون هذا األمر آخر ما يتوجب علينا كقيادات االنش��غال به ،سيما وأننا نحتاج لكل طاقاتنا

للنضال ضد سياسات السلب والقمع واإلقصاء السياسي والتحريض والعنصرية.

وال يخف��ى علينا ارتباط واقع الجريمة بالواقع السياس��ي الذي نعيش��ه ،حيث أن حالة فقدان

السيطرة والسيادة ،تساهم في زعزعة الكيان االجتماعي للمجتمع ،وزعزعة مرجعياته الذاتية،

وزعزعة منظومة قيمه وشبكة المعاني الرمزية التي يشكلها لدوره ولمعنى حياته ولعالقته مع

محيطه .كما أن واقع القهر والمعاناة المادية والنفس��ية اليومية تزيد نزعات العنف والجريمة.

[
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1

رائدة حسيس��ي ونعمة تش��نر ،سياسة وزارة األمن الداخلي والشرطة في معالجة العنف الخطير في المجتمع العربي ،مركز
األبحاث ،الكنيست 2014

2

http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2014/01/esawi-frij-interview-arab-h
israelis-violence-arms-police.html

فيصبح دور مسؤوليتنا الذاتية إلعادة المرجعية والقيم بالغة األهمية ،لكنها تبقى مع ذلك غير

كافية بانعدام سياسات الردع الفعلي (العقاب والسجن).

وهنا يأتي دور الش��رطة التي تعتبر وفق ما ينص عليه القانون في كل الدول والقانون الدولي
واألبحاث االجتماعية الجهة الرادعة األساس��ية والمركزية للجريمة .كما يشير النظام الداخلي

للش��رطة ف��ي معظم الدول ،إن لم نق��ل كلها ،إلى أنّ “حتمية عقاب المج��رم” هي عامل الردع
األساسي للمجرم ،وهي المعيار المركزي الذي ُتقاس بحسبه نجاعة محاربة الجريمة.
الشرطة نفسها تعترف بمسؤوليتها في هذا الشأن:

“إن المبدأ األساس��ي الذي ُتقاس بحس��به درجة الردع في الدولة ،هو احتمال
القب��ض على المُ جرم .و ُتقاس احتماالت القبص على المُ جرم من خالل فحص
النسبة بين لوائح االتهام التي تم تقديمها وبين إجمالي الملفات التي تم فتحها

(للبالغي��ن فقط) .يقوم اختيار هذا المقياس عل��ى االفتراض بأن تقديم الئحة

اتهام هو المؤش��ر على إتمام عملية التحقيق وجمع األدلة من أجل “اإلمس��اك”
بالمشتبه به وتقديمه للعدالة وإدانته .لهذا،كلما ازداد عدد ملفات التحقيق التي
تحولها الش��رطة إلى لوائح اتهام ،يزداد إدراك المُ جرمين المُ حتملين بأن فرص
القب��ض عليهم ومعاقبتهم أصبحت أكبر ،فيتعزز عامل الردع عن القيام بأعمال

إجرامية”.3

في حالة المجتمع العربي ،وبدل التعامل الجاد والناجع مع الجريمة الخطيرة ،نجد أن سلطات

اهتماما ،بل تميل
تطبيق القانون ،وعلى رأس��ها جهاز الش��رطة ،ال تولي هذه القضية الخطيرة
ً

الى عدم المباالة واالستهتار.

لقد وصف الباحث د .نهاد علي هذا الشعور جيدً ا ،بما يلي:

“إن م��ا يزيد الطين ّ
بلة ،هو قيام الش��رطة ببذل جهوده��ا الثمينة في التملص
ً
حملة المُ جتمع العربي مس��ؤولية األمر بحجج مثل “الثقافة
من المس��ؤولية ،مُ
العربية العنيفة” و”عدم تعاون المجتمع العربي مع الشرطة”.4

إن توجي��ه أصابع االتهام نحو جهاز الش��رطة ،بس��بب فش��له في ردع الجريم��ة ،ال يقوم على
3
4

تقري��ر س��نة التح��ول ،نش��اط الش��رطة ،2013 ،صhttps://www.police.gov.il/Doc/TfasimDoc/ 20 .
shnaton2013v4.pdf
نهاد علي ،تصريحات قيادات الشرطة وضباط المخافر ورجال الشرطة.
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مُ عطيات الجريمة فحسب ،بل على معطيات تشير إلى تجاهل الشرطة لالستغاثات والمطالبات
المُ تكررة من قبل مُ مثلي ومندوبي المجتمع العربي للتحرك وإنقاذ الوضع .كما أن ادعاء الشرطة
وكأن عجزه��ا ناب��ع من عدم التعاون أو بس��بب نقص القوى البش��رية ،هو ادع��اء غير منطقي

بالتأكي��د ،إذ أن نفس جهاز الش��رطة ،وبالموارد نفس��ها ،ينجح جيدً ا ف��ي مالحقة المُ تظاهرين
والنش��طاء السياس��يين ،وفي مراقبة مواقع التواصل االجتماعي ،وفي حل قضايا القتل على

خلفية قومية وحل قضايا القتل التي تكون فيها الضحية يهودية .ونتيجة لهذه الواقع ،يسود

االنطب��اع العميق في المجتمع العربي بأن الش��رطة تتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المجتمع

العربي بشكل مقصود.

من جهة أخرى ،يفند الباحثون ادعاء الشرطة المتعلق بـ “عدم التعاون”:

حمل المُ جتمع العربي نفس��ه مس��ؤولية
“يج��ب رفض توجه الش��رطة ال��ذي يُ ّ
الجريمة المتفش��ية فيه .إن موق��ف الدولة الرافض لمطال��ب المجتمع العربي

بالحصول على “االس��تقاللية الثقافية” من جهة ،والقابل بـ “االس��تقاللية في

مجال الجريمة” ،هو موقف يُ ثير االستغراب إلى حد بعيد”

5

عبرت عن األمر قبل س��نتين رئيس��ة لجنة المالية آنذاك ،عضو الكنيس��ت ميري ريغيف،
أو كما ّ

عندما لخصت النقاش في اللجنة حول الموضوع بقولها:

“إن وضع األمن الش��خصي في الوسط العربي إشكالي .لقد ع ّبر الوزير والقائد
الع��ام ع��ن نواياهما لكن المعطي��ات ال ُتظهر جدي��ة هذه النواي��ا .هناك حاجة
لمُ عالجة ش��املة ”.كما وأعلنت أنها “س��تعقد جلسة مع الوزير ومع القائد العام،

وستطلب فيها معطيات دقيقة حول كميات السالح وما يتم جمعه” ،وأضافت
أن على “اللجنة الفرعية تقديم توصياتها األولية خالل  3أشهر”.6

[
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5

نهاد علي ،الجريمة والعنف في المجتمع العربيhttp://jac.haifa.ac.il/images/nohadali1hebrewprint2.pdf 2015 ,

6

محضر جلسة لجنة الداخلية بتاريخ 17.11.2014

حجم الظاهرة-
المعطيات
المعطيات وتحريف ُ
يتض��ح من متابع��ة اإلحصائيات أن تراج��ع واضح في حجم الجريمة ف��ي المجتمع اليهودي.

عكس ما يحدث في المجتمع العربي الذي كانت الجريمة فيه هامش��ية حتى الثمانينيات من

القرن الماضي.

لذلك ،ومن أجل إعداد هذا التقرير ،لم يتم فحص معطيات الش��رطة فحس��ب (تقارير رسمية

ومعطي��ات جارية خالل جلس��ات الكنيس��ت) ،بل تمت االس��تعانة أيضا باألبح��اث والتقارير

الصادرة عن دائرة اإلحصاء المركزية وعن قس��م األبحاث في الكنيس��ت ،كما تمت االس��تعانة
باس��تطالعات رأي ضحاي��ا االعت��داءات ،وتقاري��ر وزارة األمن الداخلي ،والمعهد اإلس��رائيلي

للديمقراطي��ة ،وجمعية س��يكوي ،ومنظمات نس��وية وأبح��اث أكاديمية متعلق��ة بالموضوع.
باإلضاف��ة إلى ذلك ،تمت مقارنة المعلومات بهدف فهم التناقضات في المعطيات التي وصلت
م��ن المصادر المختلفة .ومع ذلك ،وبس��بب اس��تخدام تعريفات غير متجانس��ة بل ومتناقضة

أحيان��ا في المعطي��ات الكمية خالل س��نوات معينة ،م��ن الصعوبة بمكان بلورة اس��تنتاجات

إحصائية قاطعة.

فصل لمجمل اإلش��كاليات الكامنة في المعطيات الرسمية
ومن الضروري ،قبل االس��تعراض المُ ّ

الصادرة عن الشرطة ،التوقف عند بعض الحقائق األساسية المتعلقة بظاهرة الجريمة الخطيرة

في المجتمع العربي وطرق التعامل معها.
فيما يلي أهم تلك المعطيات:

•ع��دد ضحاي��ا جرائم القتل الع��رب قتل منذ ع��ام  2000ولغاية
نيسان  1200 ،2017ضحية ،أي بمعدل  79حالة قتل سنويا.

•نسبة جرائم القتل في المجتمع العربي تصل إلى  65%من نسبة
جرائم القتل في البالد.

[ 15

•بحساب رياضي بسيط ،تأخذ بعين االعتبار أن نسبتنا من مجمل
الس��كان في الب�لاد تصل لـ  ، 20%وأن نس��بتنا في جرائم القتل
تص��ل ل  ،65%نصل إلى نتيجة مفادها أن نس��بة الجريمة لدينا

أكبر بـ  7.4أضعاف منها في المجتمع اليهودي.

•تبلغ نس��بة جرائم قتل النس��اء العربيات م��ن مجمل جرائم قتل
النساء في البالد .40%

•قدم حوالي  80%من ضحايا جرائم القتل من النس��اء العربيات،
قب��ل قتلهن ،ش��كوى إلىى الش��رطة ،تتعلق بتعرضه��ن للعنف أو

للتهدي��د .ف��ي المقابل فإن  40%من الضحاي��ا اليهوديات قدمن
شكوى لنفس السبب.

•إل��ى جانب ارتفاع حاالت القتل ،ط��رأ أيضا ارتفاع متواصل في
حج��م البالغات ع��ن محاوالت القت��ل وحاالت العن��ف الخطير.

واعتمادً ا على مُ عطيات اس��تطالعات الضحاي��ا ،يتبين أن 25%
فق��ط من حاالت العنف ُت ّ
بلغ للش��رطة ،وعليه فم��ن المحتمل أن

تكون األرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

•يرتك��ب نح��و  70%م��ن جرائم القتل بس�لاح ناري ،أم��ا غالبية
الضحايا فهم من الشباب.

•وقع في المجتمع العربي في الفترة ما بين  ،2012-2011قرابة
 9000حادث إطالق نار.

•يبلغ عدد قطع الس�لاح غي��ر المُ رخص في البالد بحس��ب بعض

اإلفادات التي وردت في جلس��ات الكنيست ،حوالي 400,000
قطعة 80% ،منها موجودة في المجتمع العربي.

[
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• يعود الس�لاح الذي اس��تُ خدم لتنفيذ جريمة وتمكنت الش��رطة
من وضع يدها عليه ،إلى “س��وق الجريمة” مرة أخرى ،وقد يتم

اس��تخدامه مرة أخرى في جرائم القت��ل .هناك ما يقارب 1000
جريم��ة قتل (بحس��اب تراكمي متعدد الس��نوات) ل��م يتم فيها
القبض على المجرم .تم التوصل إلى غالبية مرتكبي جرائم القتل

للنساء في المجتمع اليهودي ،كما وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم.
أما في حاالت قتل النس��اء العربيات ،فنسبة تقديم لوائح االتهام
تصل فقط إلى .7 20%

عربي��ا ،تغلق
• 70%م��ن الملف��ات التي يك��ون فيها المُ ش��تبه به
ً
دون محاكم��ة ،في المقابل ،ف��إن  52%من الملفات في المجتمع

اليهودي تغلق لهذا السبب.

عربيا أو
• 53%م��ن القضايا ( )24700التي يكون الضحية فيها
ً
عربي��ة تغلق لعدم توف��ر األدلة ،مقارنة ب��ـ  )28293( 37%من

القضايا التي يكون فيها الضحية يهوديً ا أو يهودية.

•تغل��ق  49%من القضايا في المجتمع العربي بحجة “عدم العثور
على مُ ش��تبه به” ،فيما تصل هذه النس��بة ف��ي المجتمع اليهودي
إلى .36%

•تغلق  39%من القضايا في المجتمع العربي بس��بب عدم معرفة
الجاني ،فيما تصل هذه النسبة في المجتمع اليهودي إلى 33%

•تبل��غ بالغات حاالت إطالق النار س��نويا األآلف ،وقد وصلت إلى
 9000حادثة إطالق نار في سنة واحدة.

•أم��ا بخصوص عدد ملفات القتل التي ظل��ت مفتوحة دون حل،
فقد صادفت عضو الكنيست حنين زعبي مُ عطى واحدً ا ووحيدً ا

7

سماح ساليمة 10 ،2016 ،أمور ال تعرفونها حول قتل النساء في إسرائيل.
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ظهر في تقرير صحفي س��نة  ،2008يُ في��د أنه في ذلك الوقت،

كان هناك حوالي  600قضية قتل غير محلولة وظلت مفتوحة.
•باإلضاف��ة لذلكُ ،تظهر مُ عطيات الش��رطة أن هناك أكثر من 500
قضي��ة قتل “غير مكش��وفة” خالل الس��نوات الس��بع األخيرة،

وعلي��ه يمكن القول إن إجمالي عدد قضاي��ا القتل غير المحلولة

بلغت حتى يومنا هذا (نيسان  )2017أكثر من  1020قضية.

•يعتبر مؤش��ر احتمال القب��ض على المُ جرم (وال��ذي يُ قاس على
أس��اس العالقة بين مجموع الملفات التي تم فتحها لفئة جرائم
مح��ددة وبين كمية لوائح االتهام التي تم تقديمها في نفس فئة

الجرائم) المؤشر الذي يقيس نجاعة عمل الشرطة .لكن مُ عطيات

هذا المؤشر (احتمال القبض على المُ جرم) التي تزودها الشرطة،
هي معطيات مشكوك في صحتها .ويفيد هذا التقرير أن احتمال
القب��ض على المجرم العربي منخفضة جدا ،بحيث أنها تصلح أن

تكون تفس��يرا الرتفاع نس��بة جرائ��م القتل .ويفي��د التقرير أنه

ل��و توفرت لدينا معطي��ات دقيقة حول كيفية اس��تنفاذ تحقيق
الش��رطة في جرائم القتل العربية ،التضح لدينا أن هذه النسبة ال

تتعدى  15%من نسبتها في الجريمة اليهودية ،األمر الذي يفسر

انعدام حالة الردع وتفاقم الجريمة.

[
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احتمال القبض على
المجرم  -تفسير
رياضي لتفشي
الجريمة؟
يدع��ي هذا التقرير أن هنالك مؤش��را تخفيه الش��رطة ،يس��تطيع
تفس��ير سبب تفش��ي الجريمة التي ال تفس��رها متغيرات سياسية

واقتصادي��ة أخرى ،وأن هذا المؤش��ر يدعى احتم��ال القبض على
المُ جرم .يكش��ف هذا المؤش��ر على أس��اس النس��بة بي��ن مجموع
الملف��ات الت��ي تم فتحه��ا لفئة جرائ��م محددة وبي��ن كمية لوائح

االتهام التي تم تقديمها في نفس فئة الجرائم .ويعتبر هذا المعطى

المقياس –بأل التعريف -الذي يقيس نجاعة عمل الشرطة.

ويفيد هذا التقرير أنه من ش��أن هذه النس��بة التي تقوم الش��رطة

بإخفائها ،تفس��ير س��بب تفش��ي الجريمة ،ويدع��ي التقرير ،ادعاء

أن الفرق بين
نسبة القبض
على المجرم
في المجتمعين
العربي واليهودي
يشابه الفرق بين
نسب الجريمة بين
المجتمعين.

مس��ند منطقيا لكن لي��س علميا ،أن الفرق بين نس��بة القبض على

المجرم في المجتمعين العربي واليهودي يش��ابه الفرق بين نس��ب
الجريم��ة بين المجتمعي��ن .مما يعني أننا قد نكون وجدنا الس��بب

المترجم باآلرقام ،الذي يكمن وراء عدم ردع الجريمة.

بالتالي يعتقد التقرير أن نسبة "احتمال القبض على المجرم" التي

تخفيها الش��رطة ،ال تتعدى  14%من نس��بة القب��ض على المجرم
اليهودي ،وأن ذلك يعني أنها ال تتعدى نس��بة  8%من الجرائم التي

ترتكب.
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المعطيات
تحريف وإخفاء ُ
ضبابية مصطلح “حل لغز الجريمة”
اس��تخدمت الش��رطة لفترة طويلة مصطلح “حل لغز الجريمة” بطريقة غير واضحة .فهي لم
تقص��د بالقضي��ة التي تم حل لغزها ،أن الملف يحوي الئحة اتهام وأن المجرم معروف .بل إنها
تقص��د فقط تلك الملفات التي ُس ّ
��جلت فيها تفاصيل المُ ش��تبه به ،حت��ى وإن لم تتوفر األدلة
الكافي��ة لإلدان��ة! .وهك��ذا فإنه يمكن اعتب��ار قضية ما بأنه “ت��م حلها” ،حت��ى وإن لم يتم بها

القبض على المُ ش��تبه .وقد اس��تغلت الش��رطة هذه الضبابية خالل عشرات جلسات النقاشات
في الكنيس��ت ،وعلى الرغم من جميع األس��ئلة واالس��تجوابات التي وُ جهت إلى الش��رطة في

اللجان المُ ختلفة ،لم يتمكن أعضاء الكنيست من استالم تعريفا رسميا للمصطلح المذكور.

إن التعريف المُ شوه للمصطلح يُ مكّن الشرطة من “نفخ” وتحسين إحصائيات الملفات التي تم
حلها ظاهريا .كما أن ذلك يعطي إمكانية للش��رطة بأن ُتحوّ ل الملف إلى النيابة العامة ثم تقوم
تس��توف
بتحميل األخيرة مس��ؤولية عدم تقديم الئحة اتهام ،رغم أن الش��رطة تعرف أنها لم
ِ
التحقيق ولم ُتحول للنيابة “ملفا كامال وجاهزا”.

لذا ،عندما ُت ّ
بلغ الش��رطة عن “فارق بس��يط بين حجم حل القضايا في المجتمع العربي ،مقارنة

بحجم حل القضايا في المجتمع اليهودي” ،فإنها ال تقصد أن الفارق بسيط في الملفات التي تم

فيها القبض فعليا على القاتل ،ومحاكمته ومعاقبته .مع ذلك توصل هذا التقرير إلى أن نس��بة
الملف��ات الت��ي لم يتم فيها حل الجريم��ة والتوصل للمجرم والقبض علي��ه ،هي أقل بكثير من

النسبة التي تصرح بها الشرطة ،حيث يبقى المجرم طليقا في أكثر من  90%من قضايا القتل

في المجتمع العربي.

وعادة ما تقوم الشرطة بإغالق قضايا القتل غير المحلولة بعد مرور  20عاما ،لكن عدم إغالق

القضي��ة وبقاؤه��ا “مفتوحة” ،ال يعني بالض��رورة أن التحقيقات فيها ما زال��ت جارية .بالتالي

يطالب هذا التقرير الشرطة بأن تقيم ما يُ سمى بـ “فريق القضايا القديمة” ()cold case team

واف
والذي يقوم بفحص إمكانية إعادة التحقيق في كل قضية قتل مفتوحة ،وبتقديم تفسير ٍ
لكل قضية قتل لم ُتقدم فيها الئحة اتهام.

[
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معطى “احتمال القبض
عرض ُ
على المجرم” بشكل ُمضلل
إن مؤش��ر “احتمال القبض على المُ جرم” هو المؤش��ر المركزي واألهم لقياس فاعلية ونجاعة
عمل الش��رطة ،وهذا هو المعطى المركزي الذي تحاول الش��رطة إخفاءه .حيث تنشر الشرطة
مُ عطيات مُ ً
بالغا فيها ،عندما تقوم بحس��اب المؤش��ر ليس على أساس إجمالي الملفات التي تم

فتحها ،بل على أساس عدد ملفات أقل بكثير ،ودون التمييز بين الملفات العربية واليهودية.

باإلضافة إلى ذلك ،فإن مُ عطيات تقرير الشرطة ال تتوافق مع معطيات دائرة اإلحصاء المركزية.
وعلي��ه يصعب فهم المعطيات الواردة في تقرير الش��رطة تحت بند “إجمالي الملفات التي تم

فتحه��ا” ،وكذل��ك “إجمالي الملف��ات التي تم فتحها بس��بب أعمال عنف” .هل تقوم الش��رطة

بحس��اب “احتم��ال القبض على المجرم” فق��ط اعتمادا على الملفات المحلول��ة؟ على الملفات

المكشوفة؟ أم على الملفات التي تم التحقيق فيها فعال؟ ال توجد إجابة.

وعن��د النظر إل��ى الجرائ��م المُ صنفة “كاعتداء على جس��م اإلنس��ان” في دائ��رة اإلحصائيات

المركزية- ،وليس لدى تقارير الشرطة ،-نجد أيضا أنه فقط  1من كل  10مجرمين يتم القبض
عليه��م ،وليس واحدً ا من كل ثالثة كما ُتصرح الش��رطة .بالتالي ،يس��ود االنطباع أن الش��رطة
اس��تخدمت مُ عطيات جزئية فقط لتُ ظهر صورة أكثر “إش��راقا” ال تعك��س على اإلطالق واقع

الجريمة في الشارع عموما وفي الشارع العربي خصوصا.

وهكذا ،تقوم الش��رطة بالتهرب من اإلحصائيات الحقيقية ،فهي تنش��ر ع��دد الملفات التي تم
فتحها ،لكنها ترفض التقس��يم بحس��ب فئة الجريمة ،وترفض إعطاء النس��بة بين عدد الملفات

التي يتم فتحها بس��بب أحداث عنف خطيرة وبين ع��دد الملفات التي يتم التحقيق فيها فعال
وبش��كل ج��دي وحلها حال كامال ،مما يعن��ي أن قياس “احتمال القبض عل��ى المجرم العربي”،

يصبح أمرا صعبا للغاية ،وعليه ال توجد ،عمليا ،أي طريقة لقياس نجاعة عمل الشرطة.

رغ��م إخف��اء المعلوم��ات من قبل الش��رطة ،إلى أن أعضاء الكنيس��ت العرب قام��وا من خالل
عش��رات الجلسات في لجان الداخلية ومكانة المرأة ،بالكشف عن صورة الواقع ،واعتمدوا في
ذل��ك على معرفتهم بما يجري على أرض الواقع ،وعلى المعلومات الواردة في وس��ائل اإلعالم
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وعل��ى متابعته��م الحثيثة لهذه الظاهرة ،خاصة في بلداته��م ومحيطهم القريب .وقد جاء في

إحدى جلسات لجنة استيعاب المستخدمين في الكنيست أن:

“الش��رطة ال تق��وم بواجبها ف��ي تطبيق القانون وجمع الس�لاح ف��ي المجتمع
العربي”.

كما أنها:

“ ال تنجح في حل غالبية حاالت القتل في المجتمع العربي”.
كما جاء على لسان النائب جمال زحالقة في إحدى جلسات لجنة الداخلية:

عاما أي جريمة قتل ،إال أنه خالل السنتين
“ لم تشهد مدينة الناصرة خالل ً 50

األخيرتين وقعت س��ت جرائم قتل ،لم تحل منه��ا أي جريمة .كذلك األمر في
ُ
الغربية،قتل خالل السنة األخيرة تسعة أشخاص ،ولم يتم حل أي جريمة.
باقة
أرجوك��م صححوا معلوماتي إن كانت خاطئة 16 .حادث قتل ومحاوالت قتل

في باقة الغربية لوحدها في الس��نيتن األخيرتين ،دون النجاح في حل لغز أي
منه��ا .في لجنة الداخلية ُذكر وقوع  23جريم��ة قتل في الطيبة ،ثالث جرائم

فقط تم حلها”.

لم ُتحاول الش��رطة ،التي حضر ممثلوها كل تلك الجلس��ات ،تفنيد تلك المعطيات ،كما أنها لم

تعرض مُ عطيات أخرى ،س��وى بع��ض التصريحات الغامضة والعمومي��ة التي بدت كمحاوالت
بائس��ة لتخفيف وطأة المعطيات التعيس��ة ،األمر الذي يُ عزز المعطي��ات الميدانية التي عرضها

أعضاء الكنيست العرب .وقد أعرب هؤالء عن ادعاء أشد خطورة من االدعاء الذي يفيد إخفاء

الشرطة للمعطيات الحقيقة ،وهو أن بمقدور الشرطة القيام بالتحقيق ،لكنها ال تبذل جهدا لذلك
كونها ليس��ت معنية بالتحقيق وليس��ت معني��ة بالقبض على المجرم وبالقض��اء على عصابات
وأوكار الجريم��ة في المجتمع العرب��ي .ومقابل هذه االدعاء الخطير والمركزي الذت الش��رطة

بالصمت أيضا.

في نقاش آخر دار بين عضو الكنيست مجلي وهبي وبين القائد العام للشرطة ،يوحنان دانينو،

بعد أن اعترف األخير بانخفاض نسبة القضايا المحلولة ،قال عضو الكنيست وهبي:

“ال أصدق أن ش��رطة إس��رائيل ،بكل قدراتها ،لم تفلح في حل ولو جريمة قتل
واح��دة م��ن بين  21جريمة .في بع��ض الحاالت ُقتل ش��باب ،وبعض الجرائم

وقعت في وضح النهار”.

[
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وما كان من القائد العام دانينو ،الذي حضر الجلس��ة ،إال أن رد بنبرة غاضبة ،لكن دون أن يدلي
بأي معطيات تفند ما قيل :

“نس��بة حل لغز الجرائم منخفضة ،لكن القول إنه لم ُتحل جريمة قتل واحدة،
فهذا غير صحيح”.

أصر على موقفه:
لكن النائب المذكور
ّ

“أخبرني عن حل جريمة قتل واحدة من القائمة” .القائد العام“ :أنا ال أعرف ما
هي القائمة التي بين يديك” (ولم يطلب االطالع على القائمة).

وفي هذا الس��ياق يثير الباحث د .نهاد علي بعض التس��اؤالت حول جدية تعامل الش��رطة مع
قضايا الجريمة والعنف بش��كل عام في الش��ارع اليه��ودي ،مقابل انعدام جديتها في الش��ارع

العربي:

“ لق��د قررت حكومة إس��رائيل خفض نس��بة آف��ة العنف ،والحظ��وا أن جرائم

الممتل��كات تراجع��ت بي��ن الس��نوات  2003-2006بنح��و  .42٪بينم��ا طرأ

انخفاض في الس��نوات  2006-2009على جرائم سرقة البيوت بنسبة .36٪
لق��د حصل تقدم ف��ي جميع المجاالت ،ونجحت الش��رطة بش��كل أو بآخر في
تقلي��ص آفة العنف داخ��ل المجتمع اإلس��رائيلي .كذلك في جرائ��م القتل في
المجتمع اليهودي طرأ انخفاض بنس��بة  7٪بين الس��نوات  .2009-2010في

ع��ام  2010ارتفع بش��كل كبير عدد جرائ��م القتل التي تم حله��ا في المجتمع
اليهودي .لكننا نسأل ،ما الذي يحصل في المجتمع العربي”؟
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عدم استنفاذ التحقيق
المشتبه به
رغم معرفة هوية ُ
ال يع��ود إغالق التحقيق ف��ي جرائم القتل في المجتمع العربي دون معرفة المجرم ،إلى الذكاء
الخ��ارق ُللمجرمين العرب ،وال إلى حنكة الجريمة في الش��ارع العربي ،بل على العكس ،فهوية
المج��رم العربي أو من أرس��له تكون معروفة بالذات في العديد م��ن جرائم القتل في المجتمع

العرب��ي ،رغ��م ذلك يتم في كثير م��ن األحيان إغالق التحقيق دون معرفة القاتل بس��بب عدم

إصرار الشرطة وعدم جديتها في إنهاء التحقيق واستنفاذه.

لقد اعترف القائد العام السابق للشرطة ،دودي كوهين ،خالل جلسة لجنة الداخلية سنة 2010

بأن هوية القاتل عادة ما تكون معروفة للشرطة ،عندما قال:

“نحن نكشف  60%من جرائم القتل”.8
والمصطلح “يكش��ف” هنا ،تعني أن هوية القاتل معروفة للش��رطة ،لكنها ال تعني أن الش��رطة

قام��ت بالفعل بالقبض على المجرم وبجمع الدالئل الكافية إلدانته .أي أن مصطلح “الكش��ف”
في  60%من جرائم القتل ،ال يكشف مطلقا عدد الجرائم التي تم فيها تقديم الئحة اتهام بحق

المجرم.

وفي هذا الس��ياق ذلك صرح النائب الطيبي في إحدى جلس��ات لجنة استيعاب المستخدمين

العرب في القطاع العام أنه:

“ف��ي غالبية جرائم القتل الت��ي نتحدث عنها ،يكون القات��ل معروفا عند أهل

البلد .بالتالي ،ال شك بأن ضباط المخابرات في الشرطة يعرفون أيضا .مع ذلك

الجناة للمحاكمة .تحدثت عن الجريمة التي وقعت في الرملة مع عائلة
ال يُ قدّ م ُ
الش��يخ أيوب وفي جرائم أخرى يعرفون من هم الجناة .بالنسبة لتلك الجريمة

يعلمون ،وفي جرائم أخرى وقعت في الطيبة أيضا يعرفون .وكذلك الحال في

س��الم ،ومعنا هنا توفيق ،عم أحمد .جميع هذه الحاالت معروفة .لكن الس��ؤال

[

24

8

لجنة الداخلية .24.02.2010

هو هل ُتبذل الجهود الالزمة كما في الحاالت األخرى -ال تأخذ سؤالي على نحو

شخصي -مثل الحاالت على خلفية أمنية”.9

خ�لال تلك الجلس��ة وصفت النائبة عايدة توما س��ليمان ،رئيس��ة لجنة مكان��ة المرأة /تقصير
الشرطة بعبارة “إهمال إجرامي”.10

أما النائبة زعبي فقد وجهت للشرطة أصبع االتهام بالقول:

“ المش��كلة هي أن الش��رطة تعرف (المجرم) لكنها ال تحقق ،وليس أنها ُتحقق

ولكنها ال تعرف”.11

غياب وسائل وعمليات حماية
لضحايا الجريمة والشهود
المهددين
ُ
ضحايا العنف في العائلة:
قدمن قبل مصرعهن شكاوى
تشير اإلحصائيات إلى أن  80%من النساء العربيات اللواتي ُقتلنّ ،
للشرطة تكشف تعرضهن للتعنيف أو التهديد .أي أن جرائم قتلهن كانت متوقعة ،وبالتالي كان

باإلمكان منعها .من جهة أخرى ،كان يُ مكن لمالجئ الحماية أن توفر في أحس��ن األحوال ،ح ً
ال

وجزئيا .إذ أن هناك إش��كالية كبيرة جدا في استيعاب األطفال في المالجئ ،خاصة في
مؤقتا
ً

حالة النس��اء مع أبناء (ذكور) في جيل المراهقة .وبانعدام حلول بديلة ومكملة للمالجئ ،تترك
النساء الملجأ وتعود إلى الحي ،بل وحتى إلى البيت الذي هربن منه ،أو إلى بيوت أهلهن ،غير

اآلمنة في كثير من األحيان.
9

لجنة استيعاب المستخدمين العرب 13.12.2012

 10لجنة الداخلية .29.06.2016
 11لجنة الداخلية .29.06.16
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تهديد الشهود:
تحرص الشرطة على توفير الحماية المطلوبة للشاهد فقط عندما
تك��ون معنية جدً ا بالحصول على ش��هادته ،وفق��ط لحين تقديمه
لشهادته تلك ،أما بعد انتهاء الشاهد من تقديم الشهادة فإن الشرطة
ُتهمل حمايته وتتركه عرضة العتداء جهات إجرامية (انظر البحث

المرف��ق المتعلق بالجريمة في يافا) .مما يعن��ي أن وعود الحماية

التي تقطعها الش��رطة ال تحظى بمصداقية ف��ي المجتمع العربي،
ً
خوفا من االنتقام.
وعليه ،يخشى الكثيرون اإلدالء بشهادتهم
وفي كثير من الحاالت يتعرض المتضررون الذين تجرؤا وتقدموا
بش��كوى للشرطة ،لضغوطات جس��دية وكالمية من قبل مهدديهم
بهدف حثهم على سحب الشكوى وإلغائها .وفي هذه الحاالت أيضا

ال تقوم الشرطة بتوفير الحماية المطلوبة ،حتى وإن تم إصدار أمر
حماية واإلقرار بوجود خطر محدق على صاحب الش��كوى .وفيما

يلي بعض األمثلة على ذلك:

تعيش النساء في عائلة أبو غانم حالة خوف متواصل ،بعد أن ُقتل
منهن خالل السنوات الس��ت األخيرة  10نساء ،وذلك رغم معرفة

الش��رطة بالخطورة المُ حدقة بجميعهن .مع ذلك اختارت الشرطة

عدم توفير الدعم والحماية لنس��اء عائلة أب غانم ،وأبقت على من

اعتاد على تهديدهن أحرارا طلقاء.

أما عائلة نصر اهلل من قلنس��وة ،فقد ظلت تعيش في ظل التهديد
والوعي��د ،بعد أن تعرض أحد أفراد العائل��ة لعيار ناري في قدمه،
وبع��د أن ألقيت على بيت العائلة قناب��ل ومتفجرات! .وقد اعترف

أحد أفراد الشرطة أمام العائلة بالخطر الحقيقي الذي يهددها ،قائال
“ إن الشرطة ال تستطيع توفير الحماية” .ولم تتدخل الشرطة إال

بعد ضغوطات متواصلة عليها من قبل النائبة زعبي.

من أخطر وأبرز
آليات السيطرة
التي تمارسها
الشرطة ضدنا
والتي تكشف
مدى استغالل
الشرطة لواجبها
المتعلق بمحاربة
العنف والجريمة
إلحكام القبض
على شبابنا ،ما
تقوم به من
سياسة منهجية
بإحكام سيطرتها
على شبابنا
عبر اشتراط
حمايتهم بالعمل
لديها كمخبر
وكمتعاون،
األمر الذي يؤدي
ببعض شبابنا
غير المسيس أو
الخائف والذي ال
يرى بديال ،االمتثال
دون امتالك
الجرأة على فضح
محاوالت الشرطة
هذه.
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اشتراط الحماية بالوشاية:
من أخطر وأبرز آليات السيطرة التي تمارسها الشرطة ضدنا والتي
تكش��ف مدى اس��تغالل الش��رطة لواجبها المتعلق بمحاربة العنف

والجريم��ة إلح��كام القب��ض على ش��بابنا ،ما تقوم به من سياس��ة
منهجي��ة بإح��كام س��يطرتها على ش��بابنا عبر اش��تراط حمايتهم
بالعم��ل لديها كمخبر وكمتع��اون ،األمر الذي يؤدي ببعض ش��بابنا

غير المسيس أو الخائف والذي ال يرى بديال ،االمتثال دون امتالك

الجرأة على فضح محاوالت الشرطة هذه.

نح��ن نحتاج لحماية أنفس��نا م��ن تلك الممارس��ات أوال عبر فضح
ومحاربة سياس��ات الش��رطة هذه والتصدي لها بكل قوة وحسم،

وأيضا عبر إعطاء حضن وطني واجتماعي ألولئك الشباب.

نحن نحتاج لحماية
أنفسنا من تلك
الممارسات أوال
عبر فضح ومحاربة
سياسات الشرطة
هذه والتصدي لها
بكل قوة وحسم،
وأيضا عبر إعطاء
حضن وطني
واجتماعي ألولئك
الشباب.

التحقيق الجزئي مع الشهود:
يرس��م التقرير الذي اعدته يوديت ايالني من مكتب النائبة زعبي
صورة قاتمة جدا لسياسة تعامل الشرطة مع جرائم القتل في يافا،
والتي تكش��ف عن عدم جدية في تحقيقات الشرطة في الجريمة،

حيث ال يتم التحقيق مع الش��هود إطالقا ،وتترك األدلة في ساحة

الجريمة دون فحص.

وتوفر وس��ائل اإلعالم معلومات وش��هادات عديدة في الموضوع،

فعلى س��بيل المثال ،يص��ف بدير بدير من قرية كفر قاس��م للقناة
الثاني��ة ،وذلك في تقرير عرض بتاري��خ  6/6/2016كيف قررت

الشرطة عدم التحقيق في جريمة قتل تعرض لها أحد أفراد عائلته:

“ل��م يكلف��وا أنفس��هم حتى عن��اء التحقي��ق ،ولم

يُ طاردوا (الجناة) كما في تل-ابيب ،لماذا؟”.

كما وتظهر شهادة صائب أبو القيعان إلى أي مدى تستطيع الشرطة

االستخفاف بالشهادات أو باإلفادات التي تصلها:
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“تأتي الش��رطة لكنها ال تقبض على أي ش��خص .أريد أن ّ
أوضح وبكل صراحة،

الوش��اية بالنسبة لنا كمجتمع هي مشكلة .أنا نفسي قدمت بعض الشكاوى ضد
أشخاص ،وضد جنود ،والشرطة قبضت عليهم ،لكنها وبكل أسف أفرجت عنهم

بعد أسبوع”.12

إلى جانب إفادات المتضررين األفراد ،قام العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية بعرض

انتقادات حادة على أداء الش��رطة في الجلس��ات المختلفة للجان الكنيست ،ومنها جلسة لجنة
الداخلي��ة الت��ي عق��دت في حزي��ران  2016التي أكدوا فيها أن الش��رطة تتجاهل ش��هادات
أساس��ية كانت كافي��ة للتوصل للجناة ،بل وأكث��ر من ذلك ،فقد أفاد العديد منهم أن الش��رطة

قامت بإقناع ش��هود توجهوا إليها لإلدالء بإفاداتهم ،بعدم القيام بذلك “خشية التورط” .ونحن
ال نشير لحاالت شاذة أو نادرة ،بل لحاالت متكررة جرت في عكا ،الجديدة ،عيلوط ،أم الفحم،
الطيرة ،الطيبة ،الناصرة وغيرها ،تصلح أن تسمى ثقافة تعامل للشرطة مع المجتمع العربي.

رغم كل ذلك ،ال تتردد الش��رطة في إلقاء اللوم عل��ى المجتمع العربي واتهامه “بعدم التعاون”

مع جهود التحقيق .من الواضح لنا أن هذا االدعاء ليس إال ذريعة واهية لفشل الشرطة الذريع

أو للتغطية على تقاعسها المقصود.

عدم فحص المواد المُ ّ
صورة
في إطار مشروع مدينة بال عنف الذي بدء عام  ،2007تم تثبيت كاميرات تصوير في المناطق

العام��ة تتصل بمراكز الرقابة البلدية .كما تم في الس��نوات األخيرة اس��تغالل مخطط “مدينة
ب�لا عنف” به��دف تثبيت كاميرات ألغراض أمنية ،األمر الذي يش��ير التقرير إلى واجب رفضه

والحذر منه.

أما تلك الكاميرات التي تثبت فعال ألغراض حفظ النظام ومحاربة الجريمة والش��غب ،فيمكن

االس��تعانة به��ا من أجل الوصول إل��ى المجرم ،كما حصل في جريم��ة قتل غابي قديس خالل
احتفاالت عيد الميالد في يافا عام  .2012فقد تم في إطار التحقيق االعتماد على تسجيالت

كامي��رات المراقب��ة التابعة لمصلحة تجارية قريبة من مكان وقوع الجريمة وعلى تس��جيالت

فيدي��و ف��ي هوات��ف نقالة لمُ ش��اركين في المس��يرة االحتفالي��ة .ومن خالل االس��تعانة بتلك
التسجيالت تم التوصل إلى حل لغز جريمة القتل المذكورة وإدانة المتهمين.

 12لجنة الداخلية ..24.10.2010
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لكن في إطار الفحص البس��يط ال��ذي قمنا به لتحضير هذا التقرير
يتبي��ن أن الش��رطة عادة ما ُتهمل وبش��كل مقصود ه��ذا الجانب،

ويتض��ح ذل��ك جليا في عش��رات جرائ��م القتل الت��ي وقعت في
محيط محطة الش��رطة ،حيث تنتش��ر كاميرات التصوير بكثافة،
وحيث كان المجرمون مكش��وفي الوج��ه وقاموا بتنفيذ جريمتهم
في وضح النهار ،حتى في تلك الحاالت لم تقم الشرطة باستعمال

المواد المصورة بهدف مالحقة المجرمين والقبض عليهم!.

أن السالح الذي
تم به تنفيذ
الجريمة يعود
إلى سوق
الجريمة” في
حاالت عدة.

وف��ي حاالت عدي��دة أخرى ،لم تق��م الش��رطة بالتوجه ألصحاب

الكامي��رات الخاصة المثبتة فوق مصالحه��م أو بيوتهم ،للحصول
على تس��جيالت الفيديو ،وفي حاالت عدي��دة أخرى أيضا لم تقم
بفحص تس��جيالت فيديو وصلتها م��ن مواطنين كانوا قد صوّ روا
الجريم��ة أثن��اء حدوثه��ا .وق��د أدلى ش��هود أنهم قاموا بتس��ليم

الش��رطة هواتفهم الخليوية التي تتضمن تسجيالت قد تفيد حل
الجريمة إال أن األخيرة لم تقم بفحص مواد التصوير التي وصلتها.

وحت��ى عندم��ا يقوم بع��ض األف��راد باالمتناع عن تس��ليم ما في
حوزتهم من مواد مص��ورة خوفا من انتقام الجهات الجنائية ،فإن
الش��رطة تمتنع بقصد عن إجراء بس��يط يكمن في اس��تصدار أمر

قضائي يجبر صاحب الكاميرا على تسليم ما بحوزته من مواد قد
تفيد حل الجريمة.

عدم جمع السالح
تنفذ نحو  70%من جرائم القتل في المجتمع العربي بسالح ناري،
حي��ث من الس��هولة بمكان أن يحص��ل أي فرد عرب��ي على قطعة

س�لاح ،من الس��هولة من ناحية عملية ،لكن أيضا من الس��هولة من
ناحية ش��عور الجميع بأن الش��رطة والسلطات اإلس��رائيلية تغض

الطرف عن حيازة الس�لاح ،التي أمست ظاهرة منتشرة وروتينية

في المجتمع العربي.

أما ما يؤش��ر لضلوع الش��رطة في عملية نشر السالح في المجتمع
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العربي ،فهو أن السالح الذي تم به تنفيذ الجريمة يعود إلى سوق الجريمة” في حاالت عدة.
وتبين تقارير المخابرات العامة (الش��باك) والش��رطة وجود آالف ،بل عش��رات آالف من قطع
ّ

الس�لاح غير المُ رخص في المجتمع العربي ،لكنهم ال يذك��رون رقما مُ حددا -ال في التقارير وال
في الجلس��ات العديدة في لجان الكنيس��ت المختلفة ،وذلك كجزء من سياس��ة الضبابية التي
تتبعها الش��رطة .وعلى خلفية هذه الضبابية ،تزداد أهمية تصريح وزير األمن الداخلي السابق،

يتس��حاق أهرونوفيتش ،الذي أفاد في إحدى جلسات الكنيست إنه”في غالبية البيوت العربية
يوجد سالح غير مُ رخص” .13وكرر الوزير هذا التصريح في األول من أيار وفي الثالث من آب

(نفس السنة) في وسائل إعالم مختلفة.

“نح��ن ال ُنقدر وجود س�لاح في كل بيت عربي ،وأيض��ا ،نحن ال نقدر أن كمية

الس�لاح هي عش��رات اآلالف .إن الرقم األقرب للواقع ه��و حوالي 400,000
قطعة سالح غير مرخص ،غالبيتها في المجتمع العربي”.

وف��ي نفس الس��ياق ،صرح رئيس اللجنة القطرية لرؤس��اء الس��لطات المحلي��ة العربية ،مازن

غنايم ،أمام لجنة الداخلية:

“جلس��نا قب��ل أقل من س��نة في بلدي��ة موديعي��ن .حضرت االجتم��اع قيادة

الش��رطة .أحد كبار المس��ؤولين في الش��رطة قال إنه في بل��دة عربية واحدة

هناك أكثر من عشرين ألف قطعة سالح .هو من قال ذلك ،وليس أنا”.14

يمكنن��ا إدراك ضخام��ة وفداح��ة ظاه��رة إط�لاق الن��ار أيض��ا من خ�لال تصريح��ات الوزير

أهرونوفيتش في إحدى جلسات لجان الكنيست عام :2011

“ت��م التبليغ عن أكثر من  1100حادثة إطالق ن��ار ،لكننا نعرف عن الكثير من
الح��االت التي ال يتم التبليغ عنها 68% .من جميع حوادث إطالق النار تقع في

الوسط العربي .في السنة الماضية بلغت النسبة .80%حاالت إطالق النار التي

ال يتم التبليغ عنها هي ضعف هذا الرقم”.15

ويتضح وجود فجوة بين المجتمعين العربي واليهودي فيما يخص بتقديم لوائح اتهام تتعلق

بحيازة السالح،فنسبة لوائح االتهام التي تقدم في المجتمع اليهودي أكبر بكثير من نسبتها في
 13لجنة استيعاب المستخدمين العرب.2014 ،
 14لجنة الداخلية .29.6.2016
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 15لجنة مكافحة آفة المخدرات .2011

المجتمع العربي .وبحسب معطيات مركز أبحاث الكنيست تم عام
 2014فتح 1,931ملفا ضد مش��بوهين يهود بسبب شراء/حيازة
سالح بش��كل غير مرخص ،وقدم في نصفها تقريبا ( )46%لوائح

اته��ام ( ،)900فيم��ا تم فت��ح  4,955ملفا ضد مُ ش��بوهين عرب،
تحوّ ل 35%منها ( )1733فقط إلى لوائح اتهام.

وتم في السنتين  2012-2013مصادرة نحو  2000قطعة سالح
غي��ر مرخص ،م��ن  380ألف قطعة ،أي نقطة ف��ي بحر .وفي تلك

السنوات وقع حوالي  9000حادثة إطالق نار في المجتمع العربي

(بحسب تقديرات د .نهاد علي).16

موق��ف قي��ادة الجمه��ور العربي في هذا الش��أن واض��ح وال يقبل

ناهيك
حول وجود
"المتعاونين"
الذين يقومون
بالتجول الحر
مع أسلحتهم
مدركين أن
الشرطة لن
تردعهم ،بل
إنها تحميهم.

التأويل :جمع السالح.

“خالل اجتماعات في الطيبة وفي الطيرة ،وحتى
خالل مظاهرات ش��عبية كبيرة ج��رت في الطيرة
قبل سنتين ونصف ،توجه جميع قيادات المجتمع

العرب��ي بنداء موحد وصادق طالبوا فيه س��لطات
الدولة بجمع السالح غير المرخص”.17

ويس��ود االعتقاد في المجتمع العربي بأن الشرطة تعرف مكان كل
قطعة سالح ،لكنها ال ُتحرك ساكنا .ناهيك حول وجود "المتعاونين"
الذين يقومون بالتجول الحر مع أسلحتهم مدركين أن الشرطة لن

تردعهم ،بل إنها تحميهم.

وجاء في بحث لمركز األبحاث في الكنيس��تُ ،نش��ر في ش��هر أيار

 2014في موقع اإلنترنت التابع للشرطة أن:

بدءا من
“ستقوم الش��رطة ووزارة األمن الداخلي ً

 19أي��ار وحتى  8حزيران بحملة لجمع األس��لحة
غي��ر المرخص��ة الموج��ودة بحوزة الجمه��ور .كما

http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2014/01/esawi-frij- 16
interview-arab-israelis-violence-arms-police.html
 17لجنة الداخلية .08.09.2014
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وج��اء في البيان أن الش��خص الذي سيس��لم س�لاحه خالل الفت��رة المذكورة
سيحصل على حصانة ولن يتعرض للمساءلة القانونية بخصوص هذه المخالفة

“.18

م��ع ذلك ،وحت��ى تاريخ كتابة هذه الس��طور لم يصلنا رد الش��رطة على طلبن��ا الحصول على

معلومات مفصلة بخصوص هذه الحملة.

استسهال الجريمة
هذا الواقع الذي ينعدم فيه عامل ردع الش��رطة ،يتيح للمجرمين ولعصابات اإلجرام استسهال
الجريمة ،بل والسيطرة بشكل عنيف وتعسفي على الحيز العام.

وفي هذا السياق صرح النائب جمال زحالقة:

“يتم القتل أمام الشرطة،تزداد وقاحة المُ جرمين ويشعرون بالحماية واألمان.

يمكنني أن أصف لك حادثة قتل وقعت في منطقتي ،حيث نفذ المجرم عملية

القتل وتمخطر في الشارع دون االكتراث بأحد ،لقد قام باألمر في العلن تقريبا.
إنه يعرف أن الشرطة لن تقبض عليه .مُ عطيات الشرطة حول اإلدانات ولوائح

االتهام قليلة جدا ،وهم يرفضون أصال اإلفصاح عن هذه المعطيات”.19

ويكمل النائب زحالقة في عرض ش��هادته الش��خصية التي تعرض وقاحة الشرطة وتصريحها

بأنها لن تتدخل:

“أتصلت بالش��رطة مع نائب رئيس البلدية .يقولون لي :س��يدي ،لدينا تعليمات

عل��ي أن أفعل ،فقالوا لي:
بع��دم الدخول في معارك إطالق النار .فس��ألت ماذا
ّ
عندما ينتهي األمر ،تعال وقدم شكوى .ضد من؟ ضد أولئك الذين أطلقوا النار.

 18رائدة حسيس��ي ونعمة تش��نر ،سياسة وزارة األمن الداخلي والشرطة لمعالجة العنف الخطير في المجتمع العربي .حزيران
2014

[

 19لجنة الداخلية .24.02.2010
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لك��ن هؤالء يطلقون النار من بيوتهم ،وأولئك من بيوتهم .وفي قصة أخرى ،تم

التحقيق مع صديق لي في جهاز األمن العام (الش��اباك) .قالوا له :ال تظنن أنك
تتحدث في المسجد وال يسمعك أحد 5% .على األقل في كل عرس هم عيوننا

وآذانن��ا ،وفي المس��اجد أيضا .أنا أق��ول ،إذا كان في العرس  1000ش��خص،
و 5%منه��م عي��ون وآذان ،ويتم إط�لاق النار في كل األع��راس ،فإما أن هؤالء
الخمس��ين ال هم عيون وال آذان ،أو أنهم هم الذين يُ طلقون النار دون أي رادع

أو وازع”.20

وفي إفادة أخرى يعبر عضو الكنيس��ت طلب أبو عرار عن “اس��تقاللية منظمات الجريمة”
قائال:

“ما هذا؟ إننا نرى ،كما قالت في مس��تهل الجلسة السيدة ريغف ،عجز الشرطة
التام ،أقولها صراحة ،الش��رطة تعرف ،تته��رب وتتجاهل .في النقب أنا أخذت

الش��رطة لع��دد م��ن البيوت ف��ي االحياء ،أش��رت لهم “هن��ا تحدي��دا يتم بيع
الس�لاح” ،يحضرون معهم كالب لشم أثر السالح .كم يستطيع الكلب أن يشم؟
نص��ف مت��ر .البدوي يحفر حفرة بعم��ق  200متر .أحضر جرافة .الش��رطة لم
تفشل هنا ،بل أنها تقصد ما تفعل .يؤسفني أن أقول ذلك ،عندما تعجر الشرطة
عن حل جرائم قتل ،وال تعثر على القتلة ،فإنها تمنح عالم اإلجرام اس��تقاللية.

هذه المنظمات تتعاظم وتقوى ،تكبر وتترسخ ،وعلى هذا المنوال قد نصل إلى

اليوم الذي نرفع فيه أيدينا”.21

 20لجنة الداخلية 24.2.2010
 21لجنة الداخلية .8.9.2014
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[ الفصل الثاني ]

سياسة وليس فقط
مشكلة أداء
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إن الواقع العنيف الذي يس��ود الش��ارع العربي جعل الكثيرين من أبناء وبنات المجتمع العربي
يفق��دون الثقة ليس فقط بالقدرات المهنية للش��رطة ،بل أيض��ا بنواياها وبجديتها .وباإلضافة

تكرس س��طوة الدولة وتمارس عدائيتها
لذلك ،يرى المجتمع العربي في الش��رطة ذراعً ا عنيفة ّ

وعدوانها تجاه العرب .وقد أش��ار تقرير لجنة أور إلى “الثقافة المعادية” للشرطة ،وإلى شعور
االغت��راب المتواصل تجاه الدولة ومؤسس��اتها ،وحتى تجاه المجتمع اإلس��رائيلي عموما .إن

واق��ع الس��لب والقهر ،اإلقص��اء والعنجهية ،ال��ذل والعنصرية ،هو جزء ال يتج��زأ من صيرورة
الحياة اليومية في المجتمع العربي .وبناء على ذلك ،يتم التعامل مع الشرطة كجزء من عدائية

الدولة وما تمثله من أهداف.

عنف الشرطة
تدّ عي الش��رطة أنها معنية بخلق عالقات ثقة مع الجمهور العربي .وال يمكن أن تتكون عالقات
الثقة بدون وجود خدمات ش��رطية مهنية وش��املة وفق خطة عمل جدية .لكن ذلك ال يكفي:
يتوجب على الشرطة نفسها فحص حقيقة مواقفها وتوجهها السياسي تجاه العرب ،وعدم فك

االرتباط بين الصراع الذي نعيشه مع الدولة وبين دور الشرطة وحقيقة أدائها.

وفي هذا الس��ياق ،يمكن وبس��هولة تمييز نمط التعامل العنفي للش��رطة ،ويمكن الحديث عن

نوعين من هذا العنف المستفحل ضد العرب:

مارة “تش��تبه به��م” خالل الجوالت
1 .1في إطار نش��اط محدد للش��رطة ضد جريمة أو ضد ّ
الميدانية ،أو حتى في إطار نشاط الشرطة العادي.

2 .2العنف المرتبط بالنشاط السياسي للمواطنين العرب :خالل المظاهرات بحجة”الحفاظ على
النظ��ام العام” (هبة القدس واألقصى  ،2000مظاهرات ضد الحرب على غزة،مظاهرات
احتجاجا على خطف وقتل الفتى أبو خضير وغيرها).
ضد مخطط “برافر” ،مظاهرات
ً

[
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مالحقـــة فــي إطــــار نشاطـــات
روتــــيـــنـــيـــة
22

عربيا خالل هبة الق��دس وا ٌأ
لقصى  ،”2000وإصابة أكثر من 1000
عل��ى الرغم من قتل 13
ً
مواطن عربي واعتقال حوالي  ،660وحتى بعد نش��ر تقرير لجنة أور الرس��مية الذي أشار إلى

“الثقافة العدائية” للش��رطة ،واصلت الشرطة نهجها العنيف والدموي ،والذي راح ضحيته 54

مواطنا عربيا إضافيا .ولم يُ قدم أي ش��رطي من المتورطين في حوادث القتل بش��كل مباش��ر
للمحاكمة .وكذلك األمر مع ُضباطهم ،بل أن بعضهم حصلوا على ترقيات.
يذكر أن غالبية العرب الذين ُقتلوا على يد الشرطة بعد هبة القدس واألقصى وحتى يومنا هذا

لقوا مصرعهم في إطار نش��اط “عادي” للش��رطة وليس في إطار ما تعُ ّرفه الش��رطة بـ “حادث
عنيف” .وفي الفترة نفسهاُ ،قتل  3مواطنين يهود على يد الشرطة ،مما يعني أن الشرطة تقتل

بمقدار  24ضعفا من العرب مقابل اليهود .مقارنة بس��يطة مع ي الواليات المتحدة األمريكية،
تظهر أن الش��رطة هناك قتلت في نفس المدة تسع ضحايا من السود مقابل كل ضحية واحدة

من البيض ،فيما تبلغ نسبة السود 13.5%من مجمل السكان األمريكيين.23

وتفي��د التقارير أن العديد من جرائم قتل العرب تمت إثر إطالق النار عليهم من مس��افة أمتار

معدودة ،وأحيانا من مس��افة صفر ،إذ كان يتم إطالق النار من قبل الش��رطة خالفا لتعليمات
إطالق النار الرس��مية ،وبغي��اب خطر حقيقي يهدّ د حياة أفراد الش��رطة ،وحيث كان باإلمكان

تنفيذ االعتقال بدون إطالق النار ،مما يشير إلى أن القتل كان متعمدا.

يتضح مما تقدم أن جهاز الش��رطة ال يتورع عن قتل العرب فقط ،بل إنه يوفر ألفراده حصانة

وحماي��ة ضد عمليات القت��ل والعنف هذه ،وهذا ما نعنيه ب “الثقافة العدائية” ،والتي ما زالت

س��ائدة في جهاز الش��رطة ،مما يبطل أي عامل دهشة إزاء سلوكيات أفراد الشرطة ومخالفتها
بدءا من أكتوبر 2000
 22تقرير مساواة“ ،المواطنون العرب الذي قتلوا على يد قوات األمن أو على يد مواطنين يهودً ،
Young black men again faced highest rate of US police killings in 2016»» Jon Swaine & Ciara 23
McCarthy The Guardian 8/1/2017 https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/08/thecounted-police-killings-2016-young-black-men#img-1
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للتعليمات الرسمية.
وتفي��د التقارير أنه في النصف األول من س��نة  2015فقطُ ،ت��ل  3مواطنين عرب أثناء قيام
الشرطة بمطاردتهم ،ولم يتم في الحاالت الثالث فتح ملف تحقيق بحق أي منهم .24أما قائمة

مس��اواة فتُ ظهر أن المش��كلة ال تكمن في الشرطة فقط ،بل أيضا في عمل قسم التحقيقات مع
أفراد الش��رطة (ماحاش)  .25مما يمكنا من االس��تنتاج أن أفراد الش��رطة ال يتمتعون بحصانة

القتل فقط من قبل جهاز الشرطة نفسه ،بل أيضا من الجهاز المؤتمن على رقابة لشرطة والتابع
لوزارة القضاء.

كما تحفل وسائل اإلعالم بالشهادات الحية حول عنف الشرطة ،وفيما يلي بعضا منها:
تم تصوير بعض حاالت االعتداء على العرب ونشرها ونشرها في وسائل اإلعالم ،مثل اعتداء
أفراد من الش��رطة على ميس��م أبو القيعان ،26العامل في “سوبر يودا” في شارع ابن غفيرول
ف��ي تل -أبي��ب (صيف  ،)2016وعلى س��امر قاس��م )7/12/2011(27الذي قامت الش��رطة
بإخالئه من بيته في شارع سلمة  6في يافا بطريقة عنيفة جدً ا ،لكن هذه الحاالت ليس نادرة.

الحاالت النادرة هي تلك التي تم تصويرها وبثها ثم التحقيق فيها.

كذل��ك األم��ر في حالة طالل الس��يد 28البالغ من العمر  42عاما من الق��دس ،الذي تعرض أثناء

تنزهه مع عائلته في متنزه الميماديون في تاريخ  28.8.2012إلى الصعق الكهربائي بمسدس
التاي��زر حتى عندما كان مُ كبال ومطروحا على األرض ،وبعد ذلك في دورية الش��رطة .وقد تم

تصوير الحادث ونشره في وسائل اإلعالم .وعلى حد علمنا تم في هذا الحادث تقديم الشرطي

المعتدي للمحاكمة.

وفي غالبية الحاالت التي ُتمارس فيها الش��رطة أعمال عنف ضد المواطنين العرب ،ال يس��ارع
المعت��دى عليه��م إلى تقديم ش��كوى لماحاش ،ذل��ك ألن غالبية العرب يرون ف��ي ذلك مضيعة

للوقت.

24

يائير التمان ،ثالث حالة قتل لعربي برصاص الشرطة خالل نصف سنة .هل االصبع خفيفة على http://news.؟دانزلا

walla.co.il/item/2848577

بدءا من أكتوبر ”2000
 25تقرير مساواة“ ،المواطنون العرب الذي قتلوا على يد قوات األمن أو على يد مواطنين يهودً ،
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26

http://www.haokets.org/2016/05/24/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%9D%D7%90%D7%91%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%90%D7%9F/%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%A8-%D7%9E%D7%96%D7%9C

27

https://schwarczenberg.com/samer-kasem

28

http://www.haaretz.co.il/1.1808425

تماما كما حصل مع علي من يافا الذي فضل عدم تقديم شكوى:

“إذا قمت بتقديم شكوى فإني متأكد أن االنتقام لن يتأخر ،وأنا ال أريد التورط

في هذا الموضوع”.

29

أو حالة القاصرين الثالثة من حي “ش��يم هغدوليم” في يافا ،بتاريخ  ،22/10/2012والذين
تعرضوا للضرب من قبل أفراد الشرطة وهم مُ كبلون باألصفاد .تم تصوير الحادثة على يد فتى
آخر كان يصيح بأنه ينوي نش��ر الفيديو .فكان رد الش��رطة اعتقال ذلك الفتى لمدة  24س��اعة

ومسح الفيديو من هاتفه المحمول ،وقد شهد على هذه الحالة عدد ال بأس به من الشهود.

أو ف��ي حالة يوس��ف وأحمد ،القاصري��ن اللذين ال تتجاوز أعمارهما في حينه  12و  14س��نة،
حي��ث كانا في تاري��خ ( )4/3/2009يلعبان بجانب بيتهما في ش��ارع غوركي في يافا بدمية
على ش��كل مسدس(من بالس��يتك أحمر وال يشبه أبدا المس��دس الحقيقي) .وقد الحظا أثناء

لعبهما وجود دورية ش��رطة في الش��ارع ،فقاما بما يقوم به أطفال يافا في مثل هذه الحاالت:
سارعا للدخول إلى البيت ،وقد كان أحمد يعاني من كسر في رجله التي كانت ملفوفة بالجبس،
ثوان دخل أفراد الشرطة إلى بيت األخوين وانهالوا
مما يصعب عليه المش��ي .وبعد ذلك ببضع
ٍ
عليهما بالضرب .حاولت األم التي كانت حامال بالش��هور األولى ،مساعدة أحمد الذي استصعب

الوق��وف بع��د أن وقع بس��بب رجل��ه الملفوفة بالجبس .فنال��ت هي أيضا نصيبه��ا من الضرب

واحتاج ثالثتهم إلى عالج طبي.

أو حال��ة جريس وطوني قبطي اللذين تعرضا يوم  6فبراير  ،2010هما أيضا للضرب من قبل
الش��رطة .رأى جريس دورية للش��رطة تقف بالقرب من أوالد كانوا يقومون بدفن حيوان أليف

سالحا ،كون
نافق .ونس��تبعد أن يكون أفراد الشرطة قد شكوا فعال بأنهم يخبئون مخدرات أو
ً

الحدي��ث يدور عن طفلين صغيرين جدا .توجه جريس للدورية ليش��رح بأن األطفال يقومون
بدف��ن كلبهم بعد أن نفق ،فت��م اعتقاله وضربه ،ثم نال أخوه طوني الذي جاء ليس��اعده نفس
المصيرُ ،أ
و�خذ هو أيضا لمحطة الشرطة.

29

http://www.haokets.org/2015/10/18/%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%
D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%94
יהודית אילני“ ,עדות :המשטרה ביפו הפכה למיליציה חמושה” ,העוקץ  18/10/15  ,

[ 39

ُنش��رت حادث��ة األخوي��ن قبط��ي ،ف��ي وس��ائل اإلع�لام ،وف��ي

تاريخ  3/3/2010ناقش��ت الكنيس��ت ه��ذه الحادثة.وفي تاريخ

 6/3/2010تظاه��رت مجموع��ة م��ن س��كان ياف��ا أم��ام محطة
الش��رطة “لواء يفتاح” ،ألنهم رأوا في حادثة األخوين قبطي بأنها

“القش��ة التي قصمت ظهر البعير” ،إذ سبقت هذه الحادثة حوادث

أخرى عديدة لم تحظ بالنشر وبالصدى الجماهيري.

لقد كانت رسالة اليافويين واضحة“ .الشرطة عنيفة ،ومن األجدى
ع��دم التوج��ه لها ،ال يمك��ن أن تعرف ماذا س��يحصل لك إن قمت

بالتوجه” :وبالنس��بة للكثيري��ن من العرب ،فالش��رطة ليس أنها ال
ُتقدم المُ ساعدة للذين يطلبونها فحسب ،بل من المحتمل أن يؤدي
ه��ذا التوجه إلى الت��ورط وإلى التعرض للتهج��م والعنف من قبل

الشرطة نفسها.

العنف المرتبط بالنش��اط السياس��ي للمواطني��ن العرب :في تاريخ

 18/7/2013توجهت جمعية حقوق المواطن للقائد العام للشرطة
بطلب التحقيق بشبهة االستخدام المُ فرط للعنف من قبل الشرطة

ض��د مواطنين عرب خالل المظاهرات ض��د مخطط “برافر” التي

انطلقت في بئر السبع وسخنين.

ونظريا يمكن لمن تعرض لعنف الش��رطة تقديم ش��كوى في قسم

التحقي��ق مع الش��رطة (ماح��اش) ،لك��ن العديد م��ن المتضررين
يُ فضلون عدم تقديم ش��كوى ،ألنهم ال يؤمن��ون بنية ماحاش على

التحقي��ق الجدي م��ن جهة ،ومن جه��ة أخرى ألنه��م يخافون من

عواقب انتقام الش��رطة .وفعال ،تش��ير اإلحصائي��ات إلى أن 93%
تقريب��ا من الملفات الت��ي ُتفتح ضد أفراد الش��رطة ُتغلق دون أن

يُ حقق فيها على اإلطالق.30

أقيمت ماحاش كوحدة تتبع لوزارة القضاء ،خارج إطار الش��رطة،

وذل��ك لتجنب قيام المؤسس��ة بالتحقيق مع نفس��ها .عند مراجعة

جلس��تين من جلسات لجان الكنيس��ت المنعقدة خالل عام 2016

[
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 30جون براون“ ،بعد  15سنة” ،موقع “سيحا مكوميت.4/10/2015 ،

العنف المرتبط
بالنشاط
السياسي
للمواطنين
العرب

كانتا قد تطرقتا ألداء ماحاش ،يظهر أن هناك صعوبة في التحقيق بملفات العنف البوليسي ،وأن

أفراد الش��رطة المتورطين يلجؤون للكذب ،كما حدث في ملف التحقيق بقضية قتل المرحوم
الش��اب س��امي الجعار من رهط ،والتي تبين فيها دون أدنى ش��ك بأن أحد أفراد الشرطة قام
بإط�لاق النار علي��ه وأرداه قتيال ،دون أن يكون هنالك أي مبرر إلط�لاق النار .لكن لجوء أفراد
الشرطة للكذب وللتغطية على بعضهم البعض ،صعب عملية تذنيب وتجريم الفاعل الحقيقي،

مما أدى لتبرئة جميعهم .وقد ش��هد والد المرحوم س��امي ،وهو ضابط ش��رطة متقاعد ،خالل

جلس��ة في الكنيست على المعاملة البشعة والعنيفة التي تعرض لها من قبل الشرطة حتى بعد
وفاة ابنه.31

مالحقة النشاط السياسي
بينما ال تنش��غل الش��رطة في محاربة الجريمة ،تقوم باالنش��غال في الرقابة السياس��ية ،بدءا

بمالحق��ة منظمي المظاه��رات وانتهاء بمالحقة مُ فرطة على كل ما يُ نش��ر في مواقع التواصل

االجتماعي.

نورد فيما يلي بعض األمثلة:
كتب أنس أو دعابس ،وهو صحفي حاد اللس��ان ،خالل موجة الحرائق األخيرة ،تعليقا س��اخرا
(ساتيرا) على صفحته في الفيسبوك  ،مع وضع عالمة “ )HASHTAG( ”#وكان األمر مجرد
سخرية ال أكثر .لكن الشرطة اختارت بقصد أن تتجاهل الروح الهزلية لما كتب ،وترجمت النص

باالس��تعانة بترجمة جوج��ل اآللية(!) ،وعلى أثر ذلك تم اعتقال أن��س وإحضاره أمام القاضي

لتمديد االعتقال ،ومرة أخرى اعتمادا على الترجمة الخاطئة لـ “.”GOOGLE TRANSLATE
تعسفيا وفي قمة االبتذال والتفاهة ،وكان من المفروض أن يتوقف في
كان التحقيق مع أنس
ً
اللحظ��ة التي اتضح فيها أن المس��ألة تتعل��ق بترجمة خاطئة ومضللة .لك��ن التحقيق تواصل

وكذلك اعتقال أبو دعابس.

 31جلسة اللجنة الخاصة بتطبيق موضوع اتاحة المعلومات الحكومية ومبادئ شفافيتها2016 ،
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أما الش��اعرة دارين طاطور فقط اعتقات بس��بب قصيدة نش��رتها عل��ى صفحتها .وظلت رهن

االعتقال لش��هور طويلة ،ثم اس��تمر اعتقالها المنزلي حتى يمنا هذا (نيسان  .)2017والسبب؟
فسرتها الشرطة بقصد تفسيرا خاطئا.
فقرة شعرية ّ

في المقابل ،عندما يتعرض العرب لتصرفات عنيفة أو عنصرية من طرف مواطنين يهود ومن

بينهم قادة كبار ،فيبدو أن الشرطة ال تتحرك أبدا وحتى ال تقوم بالتحقيق معهم أص ً
ال.
فيما يلي بعض األمثلة الصارخة:32

1 .1ع��دم التحقيق مع الحاخامين يوس��ي أليتصور ويتس��حاق ش��بيرا -مؤلف��ا كتاب “توارة
الملك”،الذي ينص على أن حياة اليهودي أغلى من حياة غير اليهودي ويحلل قتل األغيار
ّ
والرضع؛ كما نشر الحاخام أليتصور سنة  2009مقال “الحماية
األبرياء ،بمن فيهم األطفال
المتبادل��ة” ،والذي يحتوي على تعليمات مُ فصلة لتنفيذ عمليات “تدفيع الثمن”ضد قوات

األمن والس��كان الفلس��طينيين .ثم قام وفي ش��هر كانون األول  2015بنش��ر مقاال تمنى
في��ه عدم القبض على مُ نفذي عملية حرق عائلة دوابش��ة في قري��ة دوما واعتبر فعلتهم

اإلجرامية فريضة دينية.

 2 .2عدم التحقيق مع الحاخام يتس��حاق غينزبورغ -رئيس المدرس��ة الدينية “عود يوسيف
حاي” في مس��توطنة يتسهار ،التي تعتبر منذ س��نوات بؤرة تحريضية وعنصرية ،تخرج

منها العديد من نش��طاء اليمين المتطرف ،منفذي عمليات تدفيع الثمن والمش��اركين في
“ع��رس الكراهية” .يذكر أن ُالمش��اركين في “عرس الكراهي��ة” يخضعون للتحقيق هذه

األيام ،لكن ال توجد معلومات واضحة بخصوص رجال الدين الذين يقودونهم.

3 .3عدم التحقيق مع الحاخام شموئيل الياهو -الحاخام األكبر لمدينة صفد ،والحاخام دافيد
دروكمان ،حاخام كريات موتس��كين ،والحاخام دوف ليئ��ور ،الذي كان حتى وقت قريب

حاخام مس��توطنة كريات أربع ،وجميعهم يتقاضون رواتب من خزينة الدولة ،إال أن ذلك
لم يمنعهم من نش��ر فتاوى دينية تدعو إلى منع تأجير أو بيع بيوت للعرب؛ عدم تش��غيل
العرب أو الش��راء من متاجر ُت ّ
ش��غل عربًا .كما أن رجال الدي��ن المذكورين يحرضون على

العنف والكراهية واإلقصاء باسم الدين اليهودي.

[
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« 32روت روم��ي ،العن��وان كان عل��ى الحائط :صمت الس��لطات على التحري��ض العنصري” االئتالف لمناهض��ة العنصرية في
إسرائيل

الشرطة تريد
“عالقات ثقة” وليس
“عالقات حقوق”

بل تعتقد الشرطة
أن ال تناقض
بين سياساتها
العدائية
والمرفوضة وبين
إمكانية بناء
عالقات ثقة معنا!
ذلك أنها ال تريد

تس��تمر عالق��ات العن��ف والع��داء تلك ،إل��ى عالقات اس��تخفاف
بالش��خصية أو بالكبري��اء الف��ردي والجماعي القومي ،ونس��تطيع

أن نعتب��ر ذل��ك اس��تخفافا بالعق��ل أيض��ا ,حيث تعتقد الش��رطة
أن��ه باإلمكان القفز ع��ن كل ذلك والحديث ع��ن "عالقات ثقة" مع

المجتمع العربي!

بل تعتقد الشرطة أن ال تناقض بين سياساتها العدائية والمرفوضة

وبين إمكانية بناء عالقات ثقة معنا! ذلك أنها ال تريد "عالقة الثقة"

تل��ك لكي تتمكن من تغيير تعاملها وسياس��اتها ،ب��ل على العكس،

هي تريدها لكي تتمكن من االس��تمرار بسياس��اتها مع ضمان عدم

محاسبة المجتمع العربي لها.

والدلي��ل على ذلك ،أن منطق “بناء الثق��ة” المذكور ال يتطرق أبدا

"عالقة الثقة"
تلك لكي تتمكن
من تغيير تعاملها
وسياساتها ،بل
على العكس،
هي تريدها
لكي تتمكن
من االستمرار
بسياساتها
مع ضمان عدم
محاسبة المجتمع
العربي لها.

لكيفي��ة معالج��ة الجريمة ،ولتغيير أداء الش��رطة ،ب��ل هو يتطرق

ل “للق��اءات صداق��ة” ،أنتج��ت أط��را غامضة وبعي��دة عن أعين
الجمهور العربي ،مثل “منتدى عالقات الحكومة -والسكان العرب

في إس��رائيل” ،وتصر الش��رطة على التحدث ع��ن الحاجة “لعقد

لقاءات ومحادثات تطمين مع أصحاب الشأن”كهدف مركزي خالل
الس��نوات األرب��ع األخي��رة” .33إذا الهدف ه��و “التطمين” ،وليس
التغيير.

إذا الهدف هو
“التطمين”،
وليس التغيير.

وتغف��ل الش��رطة أن المش��كلة ،ال تكم��ن “بانع��دام الصداقة” بين
 33تقرير “ميفنه” (تحوّ ل)  ،2013وتقرير نشاطات الشرطة.2016 ،
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الش��رطة وبين المجتم��ع العربي ،فالصداقة ليس��ت ه��ي العالقة
المطلوب��ة أو حت��ى الطبيعية بين جهاز الش��رطة وبين أي مجتمع

في العالم .كما أن استغفال الفرد والمجتمع العربي الذي تبنى عليه

عبارات مثل “لقاءات صداقة” و “بناء أواصر الثقة” هو اس��تغفال

ليس في مكانه .وحري بجهاز الشرطة أال يعتقد أنه ما زال يتعامل

مع “العربي البسيط والطيب” الذي اعتقد – بدرجات متفاوتة من
الصحة -بوجودة بعد النكبة.

بناء على ذلك يطالب هذا التقرير ،من بين ما يطالب به ،تغيير نهج

“الرعايا” هذا ،وإلغاء “مكتب األقليات” ،واس��تبداله بنهج ومنطق

يعتم��د على منط��ق المواطن��ة .أي التعامل مع الع��رب كمواطنين
وليس كرعايا أو “أصدقاء” (يغفرون ألصدقائهم الشرطة خطاياهم
الكثيرة) ،تماما كما تقوم الش��رطة بالتعامل مع المواطنين اليهود،

فه��ي ال تعاملهم كرعايا وال كحمق��ى وال كأصدقاء ،بل كمواطنين،

يتوجب عليها حمايتهم ،ليس إال.

من جهة أخرى ،تحاول الشرطة الحفاظ على عالقاتها مع مجتمعنا

العربي عبر ابتزاز رؤس��اء الس��لطات المحلية ،باشتراط أي عالقة

عمل معهم بموافقتهم على سياساتها وبعدم الوقوف ضد نهجها.

[
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من جهة أخرى،
تحاول الشرطة
الحفاظ على
عالقاتها مع
مجتمعنا العربي
عبر ابتزاز رؤساء
السلطات
المحلية،
باشتراط
أي عالقة
عمل معهم
بموافقتهم
على سياساتها
وبعدم الوقوف
ضد نهجها.

منظور “السيطرة”
وليس “مكافحة الجريمة”
ل��م تكتف الش��رطة بمنطق “عالقات الثقة” البعي��د عن منظور الحقوق ،ولم ت��رد هذا المنطق
لضب��ط الغضب فق��ط ،ولتتويج “قيادات” مريحة ،طائفية أو قي��ادة مخاتر أو قيادة عصابات

إجرام أحيانا ،ال تمت بصلة للتمثيل الحقيقي للمجتمع العربي .بل هي أرادت تعزيز نمط معين

م��ن “ألقيادة العربية” المطواعة لها ،والتي تتيح لها الس��يطرة عل��ى المجتمع العربي و”فرض

سيادة الوالء” .إذا ليست “سيادة القانون” هي ما يسير الشرطة ،بل “سيادة التدجين”.

تحركين أثارا عالمات استفهام في المجتمع
بناء على ذلك ،أعلنت الشرطة قبل نصف سنة عن ّ

العربي:

1 .1برنامج تجنيد أفراد ش��رطة عرب وفتح محطات ش��رطة جديدة ،تحت مُ سمى “برنامج
تحسين خدمات الشرطة في الوسط العربي”.

2 .2تعيين اللواء جمال حكروش مسؤوال عن تنفيذ هذه الخطة.
وقد اس��تغربت قيادات المجتمع العربي وباحثيه وأفراده على حد س��واء اعتبار “تجنيد أفراد
ش��رطة” “خطة” لمكافحة الجريمة .فالقضية ليس��ت قضية كمية ،وال هي قضية أفراد بل هي

قضية سياسة وثقافة وتوجه جهاز رسمي للدولة ،بل توجه الدولة نفسه.

وفي الجلس��ة المُ نعقدة في ش��هر أيلول  2016بين القائد العام للش��رطة روني الش��يخ ،وبين

رئيس لجنة المتابعة العليا ،السيد محمد بركة ،أعلن ألشيخ صراحة أن وظيفة اللواء حكروش

هي:

“تجنيد أفراد شرطة عرب ،وليس “مكافحة الجريمة”!
جزءا من
ذل��ك يعني أن الش��رطة ترى في تجنيد أفراد ش��رطة ع��رب هدفا بحد ذات��ه وليس
ً

برنامج ش��امل ،متكام��ل ،يحظى بالموارد المطلوبة ،وقابل للقي��اس والتقييم .وفعليا ،لم تعلن
الش��رطة ،بالتزامن مع برنامج التجنيد ،عن أي خطة طوارئ للتعامل مع الجريمة في المجتمع
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عرف��ة جيدا وقابل��ة للقياس .وهي تتح��دث فقط عن
العرب��ي ،ولم ُتح��دد أهداف��ا تنفيذية مُ ّ

“تحس��ين خدمات الش��رطة” ،وضمن هذا “ألتحسين” هي تتحدث فقط عن تجنيد المزيد من

أفراد الش��رطة .أي مزيدا من أفراد الشرطة اإلشكاليين والعنيفين والمتقاعسين! أي مزيدا من
المشكلة ذاتها.

ومع أن تقرير مراقب الدولة لسنة  2013يشر إلى النقص في عدد أفراد الشرطة ،إال أنه يشير
ّ
األكفاء في غالبية محطات الش��رطة .ويؤك��د التقرير أن هذا
تحدي��دا إلى النق��ص المُ حققين
النقص في المحققين ،هو ما يؤدي إلى اس��تخدام ش��رطيي الدوريات –غير األكفاء -في جمع

األدلة من مواقع الجريمة ،والتحقيق مع الش��هود وحتى مع المُ ش��تبه بهم ،على الرغم من عدم
تأهيلهم لهذه المهمات .ويؤدي هذا الوضع ،بحسب مراقب الدولة ،إلى المس بجزء من الملفات
وحتى إلى إغالقها في بعض األحيان .ولهذا ،فإن المُ ش��كلة ،وفق هذا التقرير ،هي ليس��ت في

تجنيد آالف أفراد الشرطة ،إنما في تجنيد وتأهيل المزيد من المُ حققين.

باإلضافة لذلك ،لم تبادر الشرطة حتى هذه اللحظة إلى اإلعالن عن خطة عمل مُ فصلة لمكافحة

الجريم��ة :ال عما يتعلق بجمع الس�لاح ،وال عما يتعلق بمحارب��ة عصابات الجريمة المنظمة ،وال
عما يتعلق بخفض نس��ب الجريم��ة ،أو بزيادة عدد لوائح االتهام المُ قدم��ة للمحاكم ،أو بإعادة

التحقي��ق ف��ي الجرائم ال  1000التي لم يتم الكش��ف عن مرتكبيها ،ه��وال عن خطة لمحاربة

األتاوى أو قروض السوق السوداء.

صرح
ونستطيع أن نجند من يوافق على ما تقدم ،حتى من بين ضباط الشرطة أنفسهم ،حيث ّ

بذل��ك ثالثة ضباط ش��رطة كبار خالل الس��نوات الس��ت األخيرة .ففي إف��ادة واضحة ال تقبل
صرح العميد ش��معون بن هاروش خالل جلس��ة في لجنة الداخلية سنة  ،2014أنه ال
التأويلّ ،

توجد أي مش��كلة في القوى العاملة في الشرطة في منطقة المثلث مثال ،بل إن الشرطة زادت
قوتها في المثلث بنسبة :300%

“ال يوج��د أي جانب م��ن جوانب تطبيق القانون اليمكن للش��رطة معالجته .ال

يوجد ش��يء كهذا .ال يوجد أي مكان ال تدخله ش��رطة إس��رائيل ،نحن نفرض
القان��ون في كل ش��يء .وكم��ا هي الحال ف��ي كل مكان ،في المثل��ث والطيبة
أيضا ُنعالج كل ش��يء ،كل مخالفة ،كل ما يصلنا .ال مكان لالدعاء بأن الش��رطة
عاجزة .على العكس ،أعتقد أن قوة الش��رطة ،وزارة األمن الداخلي والش��رطة،
في السنتين األخيرتين ،زادت في المثلث من  90شرطيا إلى  250شرطيا.34

[
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 34لجنة الداخلية .2014

وفي السنة نفس��ها قدّ م النائب دافيد تسور (ضابط لواء تل-أبيب
بين الس��نوات  )2004-2007إفادة مُ ش��ابهة في لجنة الداخلية،

أفاد فيها أن المُ ش��كلة ال عالقة لها بحجم المحطات وال بعدد أفراد
الشرطة:

“كان��ت محط��ة الطيبة في زمني ،م��ع أني لم أكن
قائد لواء هنا ،كانت محطة ضعيفة نسبيا ،صغيرة،

واليوم نتحدث عن مؤسسة كبيرة ،قوية وناشطة

هنا ف��ي المثلث ،لهذا يحق لنا أن نطالبها بمنع مثل

هذه األحداث”.35

وقبل ذلك بس��نة قدم الوزير أهرونوفيتش تصريحا إضافيا حول

معنى الزيادة الملحوظة ،عندما أعلن عن:

“إقام��ة محطة ش��رطة جديدة وتفعيل الش��رطة
الجماهيري��ة ف��ي الطي��رة ،وعن تفعيل مش��روع

“مدينة بال عنف” ،وفي مدن المُ ثلث وضعت قوات

متخصص��ة تتبع لحرس الح��دود تعمل في بلدات
المُ ثلث على مدار الساعة”.36

لق��د مرت أربع س��نوات على ذلك التصريح ،وما زال الحال يس��ير

من س��يء إلى أس��وأ ،مما يعني أن الحلول التي تقدمها الش��رطة
هي جزءا من المش��كلة وال تصلح أن تك��ون حال ،ومما يعني أيضا
أن جوه��ر المُ ش��كلة يكمن في التوجه العام وف��ي فرضيات العمل

األساسية للش��رطة .أي أنه ال يمكن “مكافحة الجريمة” ،من خالل
تجني��د وزيادة عدد أفراد الش��رطة ،بل من خ�لال برنامج واضح
يحدث تغييرا نوعيا في جوهر عمل طواقم الشرطة وفي توجههم
المهن��ي والموضوعي إزاء المجتمع العربي أوال ،ومن ثم إزاء واقع

الجريمة فيه.

لقد مرت أربع
سنوات على ذلك
التصريح ،وما
زال الحال يسير
من سيء إلى
أسوأ ،مما يعني
أن الحلول التي
تقدمها الشرطة
هي جزءا من
المشكلة وال تصلح
أن تكون حال ،ومما
يعني أيضا أن جوهر
المشكلة يكمن
ُ
في التوجه العام
وفي فرضيات
العمل األساسية
للشرطة .أي أنه
ال يمكن “مكافحة
الجريمة” ،من خالل
تجنيد وزيادة عدد
أفراد الشرطة ،بل
من خالل برنامج
واضح يحدث تغييرا
نوعيا في جوهر
عمل طواقم
الشرطة وفي
توجههم المهني
والموضوعي إزاء
المجتمع العربي
أوال ،ومن ثم إزاء

 35لجنة الداخلية .08.09.2014
 36هيئة الكنيست ،أهرونوفيتش 20 ،شباط .2013

واقع الجريمة فيه.
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عندما يكون االعتراف
بثقافتك ذريعة لقتلك
ينعكس تجيير الش��رطة لجميع الحجج به��دف تبرير مناخ مريح

لتفشي الجريمة في المجتمع العربي ،في تعاملها الوقح مع جرائم
قتل النساء ،حيث ال تتورع عن استعمال ما يسمى ب “الحساسية

الثقافي��ة” ،وذلك لكي تدعي أن ع��دم القبض على المجرم هو من

المخيف الذي

تبعات مراعاتها لثقافة متسامحة أصال مع قتل النساء.

وتدوس الش��رطة على كل الخطاب السياسي االجتماعي والديني

من النساء

مطالب��ة األح��زاب السياس��ية والجمعي��ات النس��وية والقي��ادات

والقيادي��ات االجتماعي��ة بع��دم اس��تعمال مصطل��ح “ألقتل على

خلفية ش��رف العائلة” ،ب��ل اعتبار هذا القتل جريمة ضد الش��رف

وضد س�لامة العائلة وسالمة المجتمع .وتفعل الشرطة ذلك بهدف
تقلي��ص مس��ؤوليتها القانونية المتعلق��ة بمحاربة ه��ذه الجرائم.
وتب��دأ مخالفة الش��رطة للقانون ف��ي هذا الس��ياق ،عندما تحاول
إقناع النس��اء اللواتي يتقدمن إليها بشكوى ضد من يعنفهن ،بعدم

تقديم ش��كوى وبالع��ودة إلى الزوج أو العائلة لتس��وية المش��كلة

“وفق��ا للع��ادات والتقاليد” .ونتيجة لذلك ،ال تقوم الش��رطة حتى

بفت��ح مل��ف 37تتعلق بالش��كوى المقدم��ة ،أو أنها تفت��ح مثل هذا
الملف لكن دون توفير الحماية الالزمة للمُ شتكية .وهكذا نصل إلى
المُ عطى المخيف الذي يُ ظهر أن  80%من النس��اء العربيات ضحايا

جرائم القتل ،قد اش��تكين في الشرطة قبل مقتلهن .ومن المنطقي

االفتراض بأن اس��ترخاء الش��رطة في جرائم قتل النساء تنبع من

[

المعطى
إلى ُ
ُيظهر أن 80%

ال��ذي يعتب��ر قتل الم��رأة جريم��ة ككل الجرائم ،وتغل��ق أذنها عن
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وهكذا نصل

 37انظروا المالحق :اس��تجوابات لوزير األمن الداخلي والرس��الة للنائب أمنون كوهين
(ملحق ج)

العربيات ضحايا
جرائم القتل،
قد اشتكين
في الشرطة
قبل مقتلهن.

مراهنتها على عدم قي��ام عائلة الضحية أو محيطها القريب بإلقاء
المسؤولية على الشرطة التي لم توفر الحماية و/أو لم تلق القبض

على القاتل ،وربما تفترض الش��رطة أن العائلة ستفضل ذلك ،سيما

وأن المتهم في قتل المرأة عادة ما يكون من أفراد عائلتها.

مما ال ش��ك فيه أن ممارس��ات الش��رطة تلك هي جزء مما يعرض

حياة النساء العربيات للخطر.

واالستنتاج
الحتمي من عملية
“الحماية” هذه
التي توفرها
الشرطة لعصابات
الجريمة ،هي أن
الشرطة تعمل
ليس فقط من

كي���ف تتحول الش���رطة
لجهة خارقة للقانون

خالل عدم محاربة
الجريمة ،بل أيضا
من خالل إبرام
“تفاهمات” بينها
وبين المنظمات
اإلجرامية،
تفاهمات ال

تق��ع الكثير من األح��داث اإلجرامية في س��ياق صراع��ات القوى
ّ
المنظمة .مما يعن��ي أن التحقيق العيني في
داخ��ل عالم الجريم��ة

جرائ��م حرق متجر أو س��يارة مثال ،أو في حادث��ة إطالق نار على
بي��ت ،ال يمك��ن أن يكون ناجع��ا إذا تم بمعزل ع��ن التحقيق الذي

عليه أن يجري حول نش��اطات المنظم��ات اإلجرامية في المنطقة،
والتي تقوم بتلك الجرائم بهدف ترسيخ سيطرتها وتثبيت هرمية

“السيطرة والس��يادة” .وعندما تختار الشرطة التعامل مع جريمة
معينة من خ�لال اعتقال واس��تجواب “الس��مكة الصغيرة” ،دون

التحقيق مع ش��خصيات مركزية في المنظمة والتحقق من سلسلة

التوجيهات لتي أدت إلى وقوع الجريمة المذكورة ،فإن ذلك يعني
عملي��ا التملص من محاربة الجريم��ة المنظمة وكبار المجرمين ،بل

وترس��يخ حضورها وقوتها ،كما أنه يعني تعريض حياة بالش��هود
المُ حتملي��ن للخطر من قبل منظمات الجريمة التي تترك الش��رطة

يدها طليقة.

واالس��تنتاج الحتم��ي من عملي��ة “الحماي��ة” هذه الت��ي توفرها

تساعد على خفض
الجريمة بالطبع،
بل بالعكس طبعا،
لكنها تساعد
الشرطة على
ضبط الجريمة كيال
تتسرب للشارع
اليهودي .من
جهة أخرى تقوم
الشرطة بإدارة”
توازن رعب”
دقيق بين عصابات
الجريمة نفسها،
إذ تسكت الشرطة
عن الجرائم
المتبادلة
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الش��رطة لعصابات الجريمة ،هي أن الش��رطة تعمل ليس فقط من

خالل ع��دم محاربة الجريمة ،بل أيضا من خالل إبرام “تفاهمات”
بينه��ا وبين المنظمات اإلجرامية ،تفاهمات ال تس��اعد على خفض

الجريم��ة بالطبع ،ب��ل بالعكس طبعا ،لكنها تس��اعد الش��رطة على

ضبط الجريمة كيال تتسرب للشارع اليهودي.

م��ن جهة أخرى تقوم الش��رطة ب��إدارة” توازن رع��ب” دقيق بين
عصابات الجريمة نفس��ها ،إذ تسكت الشرطة عن الجرائم المتبادلة

بي��ن ه��ذه العصاب��ات ضم��ن عملي��ة تفاه��م واضحة بي��ن جميع

األطراف ،وكآلية ضبط أخرى تحافظ على س��يطرة الش��رطة على

الوضع من جهة ،وعلى استمرار الجريمة من جهة أخرى.

وي��دور الحديث المس��ند على هذه المعطي��ات الموضوعية وعلى

عملي��ة اس��تنتاج منطقي بس��يط ،ح��ول عالقات “صداق��ة” بين
الش��رطة وبين الجه��ات اإلجرامية ،تس��توجبها تل��ك التفاهمات،

وتتضمن أن يعمل أف��راد تلك العصابات كمصادر مخابراتية ،توفر
لهم في المقابل نوعا من “الحصانة” أمام الشرطة.

باإلضاف��ة إل��ى ذلك ،ف��إن الش��رطة نفس��ها تتحدث ع��ن حوالي

 400,000قطع��ة س�لاح غير مرخصة ف��ي الب�لاد ،معظمها في
المجتم��ع العرب��ي .وهن��اك منط��ق كبير وش��هادات حي��ة تفيد أن
الش��رطة التي تع��رف الع��دد الدقيق لقطع الس�لاح تع��رف أيضا

مخابئ هذا الس�لاح .فلماذا ال تقوم بجمعه؟ لماذا تحرص الشرطة

على إبقاء السالح في مخابئه واستعماله بشكل حر؟

ولم��اذا هي تبرر الش��رطة عدم قيامها بجمع قطع الس�لاح بحجة

أخط��ر من تقاعس��ها ،أال وه��ي “أن أصحاب الس�لاح يعلمون عن
حمالت جمع الس�لاح قبل أن نص��ل اليهم” .فكيف يعرف أصحاب

السالح عن نشاط الشرطة الداخلي؟ كيف تصلهم هذه المعلومات

من داخل جهاز الشطة نفسه؟.

يض��اف إلى كل ه��ذه المعطيات الت��ي تجعل من الش��رطة عامال
مركزي��ا في خ��رق القانون ،مؤش��رات حول عودة األس��لحة التي

[
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بين هذه العصابات
ضمن عملية تفاهم
واضحة بين جميع
األطراف ،وكآلية
ضبط أخرى تحافظ
على سيطرة
الشرطة على
الوضع من جهة،
وعلى استمرار
الجريمة من جهة
أخرى.
ويدور الحديث
المسند على
هذه المعطيات
الموضوعية وعلى
عملية استنتاج
منطقي بسيط ،حول
عالقات “صداقة”
بين الشرطة وبين
الجهات اإلجرامية،
تستوجبها تلك
التفاهمات ،وتتضمن
أن يعمل أفراد تلك
العصابات كمصادر
مخابراتية ،توفر
لهم في المقابل
نوعا من “الحصانة”
أمام الشرطة.

قامت الشرطة بمصادرتها إلى سوق اإلجرام مرة أخرى.

38

وفي هذا الس��ياق تطرق عضو الكنيس��ت عف��و إغبارية ،خالل إحدى جلس��ات لجنة الداخلية

قائال:

“اعتقد بأن هؤالء األش��خاص (أفراد عصابات الجريمة) ال يتعرضون للمُ سائلة
فرق تسد ،تريد أن توشي
القانونية ،لماذا؟ ألن الش��رطة تريد ممارسة سياسة ّ

ه��ذه العائلة عل��ى تلك العائلة ،وهكذا نكس��ب الطرفين ،هذا هو الرأي الس��ائد
حول سياس��ة الش��رطة.أتمنى أن يتم تطبيق القان��ون وأن يُ فرض على هؤالء

الناس تحديدا”.39

وفي نفس السياق تعرضت النائبة زعبي لعالقات التعاون بين الشرطة وبين عصابات الجريمة،
40
كما ّقدم رئيس مجلس بيت جن المحلي ،بيان قبالن ،إفادة خطيرة جدً ا قال فيها:

“تمتلك الش��رطة أدوات عديدة لمكافحة الظاهرة .والشرطة ال تعرف.تستطيع
الش��رطة أن تدع��ي عدم وجود تع��اون .يمكنها قول ذل��ك ألي أحد ،لكن ليس

لقي��ادات الجمهور وليس للس��كان.وهذا ليس جوابًا أص�لا .فرض الرعب على
جمه��ور كامل ،على جمهور كامل ف��ي كل مكان 13 ،حالة قتل في مكان واحد

خالل بضع س��نوات ،الش��رطة ليس لديها أي وس��يلة لمنع الجريمة أو الكشف
عنه��ا .ال يوج��د 33 .جريم��ة قتل لم يتحمل مس��ؤوليتها أح��د ،وكل ذلك في
منطقة واحدة ،منطقة معروفة .المُ جرمون معروفون وتربطهم عالقات طيبة،
كما قيل هنا.يجلس��ون مع بعض ،يلتقون ،يتحدثون بالهاتف ،عالقتهم ممتازة.

ال أريد إطالق تصريحات أشد حدة وصعوبة ،لكن الوضع أصبح ال يُ طاق”.41

وتتع��دد آليات ترس��يخ مكانة تل��ك العصابات برعاية الش��رطة ،ويضاف إلى م��ا ذكرنا ضلوع

أفراد من عصابات الجريمة تلك في “مفاوضات الصلح” ،حيث يقومون بذلك بمعرفة الشرطة
وأحيانا بتش��جيع منها أو حتى بوس��اطتها .وتمنح وجاهات الصلح تلك المُ ش��اركين فيها من

عصابات الجريمة مكانة متينة يصعب فيما بعد زعزعتها ،بل وتحولهم إلى مرجعية اجتماعية.

 38محاضر جلسات لجان الكنيست
 39النائب عفو إغبارية ،لجنة الداخلية 24.02.2010
 40لجنة الداخلية .29.06.2016
 http://ips.gov.il/Items/08581/resividizm.pdf 41עמוד 20
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وتتعدى تلك السياس��ة أن تكون سياسة تقاعس أو إهمال أو حتى

“إهم��ال إجرامي” ،ليب��دأ الحديث عن مصلحة الش��رطة في هذا

االنفالت اإلجرامي .وبدأت األبحاث المهنية تؤكد االدعاء الس��ائد
بأن الشرطة  -وربما الدولة -معنية بهذه الحالة:

“بتفاق��م آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي
وترى فيها مصلحة للدولة”.42

وإذا كانت الش��رطة تنظ��ر للمجتم��ع العربي في مج��ال الجريمة

ككي��ان قائم بذاته منعزل عن القانون ،فإن المجتمع العربي نفس��ه
ب��دأ يرى ض��رورة في ايج��اد حلول بعي��دة هي أيضا عن س��لطة

القان��ون .لق��د أخ��ذت مجموعات م��ن المواطنين تتنظم بش��كل

مُ س��تقل ،وبدأ الشباب العربي بالتس��لح بهدف “الحماية الذاتية”،

كما ب��دأ المجتم��ع بنفس��ه يتعاطى مع أف��راد عصاب��ات الجريمة
كمص��در لحل الخالفات وللحماية .أي بدأ المجتمع بنفس��ه ينصب

تلك العصابات
برعاية الشرطة،
ويضاف إلى
ما ذكرنا
ضلوع أفراد
من عصابات
الجريمة تلك
في “مفاوضات
الصلح” ،حيث
يقومون
بذلك بمعرفة
الشرطة

عصابات الجريمة كمرجعية اجتماعية.

وأصبحت هذه الظواهر معروفة ،ويتم الحديث عنها عالنية:

منها أو حتى

ليديه ،ويبدأ السكان في التفكير في السبل البديلة
ّ
للتنظم بقواهم الذاتية”.43

عندما تعجز الش��رطة عن حماية المواطنُ ،تصبح الطريق لتشكيل
ميليشيات قصيرة:

“في حاالت أخرى تتبلور مجموعات مدنية”.44
إل��ى جانب هذه الظواهر ظهرت ش��هادات حول قي��ام أطفال في
 42نهاد علي  .2015محاضر لجنة الداخلية .2015 ،2016
 43يني��ف كوبوفيت��ش“ ،في غياب الش��رطة ،يُ طبق المجتم��ع العربي القان��ون بيديه”،
صحيفة “هآرتس” 20 ،نوفمب��ر http://www.haaretz.co.il/news/law/. 2016
premium-1.3127259

[

ترسيخ مكانة

وأحيانا بتشجيع

“في غياب الشرطة ،يأخذ المجتمع العربي القانون
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وتتعدد آليات

 44يني��ف كوبوفيت��ش“ ،يتنظ��م الش��باب ألن الش��رطة ال توف��ر الحماي��ة” ،صحيف��ة
“هآرتس” 18 ،يناير .2016

بوساطتها.
وتمنح وجاهات
الصلح تلك
المشاركين
ُ
فيها من
عصابات الجريمة
مكانة متينة
يصعب فيما
بعد زعزعتها،
بل وتحولهم
إلى مرجعية
اجتماعية.

مدارس ابتدائية “يوفرون المال من أجل ش��راء قطعة (س�لاح)”،

هذا األمر ال يدل على حجم الخوف والذعر الذي يعيش وينمو في
ظله هؤالء األطفال فحس��ب -حت��ى وإن كان ذلك مجرد “قصص

أوالد” ،لكنه��ا تتش��كل عل��ى خلفي��ة العن��ف والخ��وف الحقيقين
الس��ائدين في المجتم��ع -لكنها تش��كل قاموس خط��ر اجتماعي

حقيقي تس��تدعي اهتمام قيادات المجتمع العربي ،إذ أنها تش��كل

فقدان بوصلة قيمية وعملية تشويه في مرجعياتنا االجتماعية.

لكنها تشكل
قاموس خطر
اجتماعي
حقيقي
تستدعي
اهتمام قيادات
المجتمع
العربي ،إذ أنها
تشكل فقدان
بوصلة قيمية
وعملية تشويه
في مرجعياتنا
االجتماعية
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[ الفصل الثالث ]

مطالب واضحة
من الشرطة
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اإلعالن عن حالة
طوارئ وتحديد
األهداف الصحيحة
اتخذت الحكومة اإلس��رائيلية ع��ام  2005مجموعة من القرارات
المتعلق��ة بمكافحة العنف ،وم��ن بينها قرار رقم  .3687وكان أحد

أه��داف ه��ذا القرار خفض ”مس��توى العنف في ع��دد من القضايا
بأربعي��ن بالمائ��ة” .45لم يتطرق هذا القرار بش��كل عيني للمجتمع

العربي .مع ذلك يمكن تقييم تأثير هذه الخطة على المجتمع العربي
م��ن حيث أهدافها ومن حيث نتائجه��ا ،عندما نراجع اإلحصائيات
العام��ة للعنف بعد إقرار تلك الخطة ،والتي تفيد تراجعا في جميع

أن��واع العن��ف في المجتمع اليه��ودي ،مقابل ارتف��اع في المجتمع
العرب��ي ،مما يعني أن الخطة فاقمت من وضع العنف في المجتمع

العربي ،كونها خصصت جميع المساعي والجهود للمجتمع اليهودي

تحديدا.

ويكف��ي لك��ي نعرف مق��دار حجم ال مب��االة الش��رطة تجاه وضع

المجتمع العربي ،أن ننكشف لمدى الرضى الذي أعربت عنه الشرطة

في أعقاب تطبيق مثل هذه الخطة .فقد أعلنت عن “أداء رائع”!.

وبعد ذلك بسبع سنوات ،أي سنة  ،2012أعلن القائد العام للشرطة

يوحنان دانينو ما يلي:
“نحن في الش��رطة نعرف كي��ف نعمل على أفضل
وجه”.

وأش��ار إلى إضافة  248وظيفة ملكات جديدة في لواء الش��مال.

[
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 45لجنة استیعاب مُ ستخدمین عرب 13.12.2012

مما يعني أن
الخطة فاقمت من
وضع العنف في
المجتمع العربي،
كونها خصصت
جميع المساعي
والجهود للمجتمع
اليهودي تحديدا.

وأضاف أيضا:

ً
أهدافا صعبة .حددنا أهدافا بشأن رفع نسبة احتماالت القبض
“لقد حددنا لهم
على المُ جرم ،رفع نسبة حل لغز الجرائم مع التركيز على اإلجرام المُ ّ
نظم وعلى
الجريمة الخطيرة وعلى قضايا القتل ،على محاوالت القتل ،وفي المجمل تسير

األمور على ما يرام .تسير ببطء لكنها تتقدم .أرى الضوء في آخر النفق .”46

لك��ن دانين��و لم ينتبه إلى أنه يتحدث عن إنجازات تقتصر على الش��راع اليهودي ،و”لم ينتبه”

إلى أن مباهاته تحدث ضمن حالة من تفاقم الجريمة في المجتمع العربي:

“حددنا أهدافا بش��أن رفع نسبة احتماالت القبض على المُ جرم ،رفع نسبة حل
لغ��ز الجرائم مع التركي��ز على اإلجرام المُ ّ
نظم وعل��ى الجريمة الخطيرة وعلى
قضايا القتل ،على محاوالت القتل”.
وقد أظهر بحث أعده مركز األبحاث والمعلومات في الكنيس��ت لعام  ،2014أنه حتى قي تلك

الفترة ،أي قبل س��نتين على إعالن س��نة “ 2016لخطة جديدة” ،أصرت وزارة األمن الداخلي
ّ
تس��لم القائد العام الحالي زمام
على وجود خطة لمكافحة اإلجرام في المجتمع العربي .وعند
منصبه ذكرت الوزارة أن الشرطة بلورت خطة “ميفنيه” ،والتي تم في إطارها تحديد سياسة

مُ فصلة لعمل الش��رطة ف��ي المجتمع العربي” .لكن ق��راءة تفاصيل هذه “السياس��ة المُ فصلة”
تكش��ف أنها (تماما كسابقتها سنة  ،)2014لم تشمل خطة مُ فصلة لمكافحة الجريمة الخطيرة،
ولم تتطرق أبدا لـ”أهداف رفع احتماالت القبض على المجرم” ،وأنها كسابقاتها وكالحقاتها ،لم

تخرج عن إطار البنود المتعلقة بـ “تكثيف تواجد الش��رطة في المدن والقرى ،تش��جيع تجنيد
المُ تطوعين ،زيادة تجنيد المواطنين العرب في صفوف الش��رطة ،الشرطة الجماهيرية ،تفعيل

مش��روع “مدينة بال عنف ،47منتديات مُ ش��تركة” .48أي أنها تتضمن م��ا يتعلق بتكثيف تواجد
الشرطة ،وليس بنجاعة عملها ،أي ما يفيد منظور السيطرة وليس الخدمة .وعمليا لم ُتحدد أي
مقاييس لفحص النتائج المتوخاة للتواجد المُ كثف للشرطة.

يدع��ي ه��ذا التقرير أنه ال وس��يلة لمحاربة الجريمة ف��ي المجتمع العربي س��واء ما طالبت به
46
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 47برنامج “مدينة بال عنف” يهدف إلى التعامل مع مشكلة الجرائم الخفيفة التي يرتكبها الشبيبة عادة ،وال تتطرق بأي شكل
للجرائم الخطيرة.
 48رائدة حسيس��ي ونعمة تش��نر ،سياسة وزارة األمن الداخلي والش��رطة لمعالجة العنف الخطير في المجتمع العربي2014 .
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03433.pdf
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قي��ادات المُ جتم��ع العربي تكرارا ،وهو اإلع�لان عن خطة واضحة
لمكافحة الجريمة وعصابات الجريمة .وعليه يرى هذا التقرير أنه

ال مفر من الضغط على قيادات الش��رطة ب��ل ومقاطعتها لحين أن
تعل��ن األخيرة عن برنامج طوارئ يت�لاءم مع ظروف واحتياجات
المجتم��ع العرب��ي .ليس من مه��ام القيادة السياس��ية بلورة خطة

مهني��ة متكاملة لمكافح��ة العنف والجريمة ف��ي المجتمع العربي،

لك��ن تحلي��ل المعطيات في هذا التقرير يُ ش��ير إل��ى الحاجة وإلى
ضرورة وجود المركب��ات التالية في أي خطة تتم بلورتها لتحقيق

هذا الغرض:

يدعي هذا
التقرير أنه ال
وسيلة لمحاربة
الجريمة في
المجتمع العربي
سواء ما طالبت
به قيادات
المجتمع العربي
ُ
تكرارا ،وهو
اإلعالن عن خطة
واضحة لمكافحة

جمع األسلحة النارية

الجريمة وعصابات
الجريمة .وعليه
يرى هذا التقرير
أنه ال مفر من
الضغط على

بناء عل��ى المُ عطيات الخطي��رة التي عُ رضت في الفصل الس��ابق،

فقد تم اس��تخدام األس��لحة الناري��ة في  70%تقريب��ا من جرائم
القت��ل ،ويوجد حاليا حوالي  32,000قطعة س�لاح في الش��ارع

العرب��ي .تعكس هذه المُ عطيات بش��كل واضح وقاطع مدى أهمية

حمالت جمع السالح .ويطالب هذا التقرير الشرطة بإطالق حمالت
“استرجاع وس��ائل القتال للجيش” ،كتلك التي أطلقتها مرارا في

الش��ارع اليهودي ،على أن تك��ون تلك الحمالت جدية ،مع الحرص

عل��ى عدم عودة هذه األس��لحة إلى الش��ارع مرة أخ��رى ،كما ذكر
التقرير سابقا.
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قيادات الشرطة
بل ومقاطعتها
لحين أن تعلن
األخيرة عن
برنامج طوارئ
يتالءم مع ظروف
واحتياجات
المجتمع العربي.

عالج عميق للجريمة
المنظمة
ُ
كم��ا أوضحنا في مواضع مختلفة في هذا التقرير ،تميل الش��رطة
إل��ى معالجة الجريمة بش��كل جزئ��ي :جرائم مثل ح��رق متجر أو
س��يارة ،إطالق نار على مس��كن أو قنبلة على بيت شخصية عامة.

يج��ب عدم معالجة ه��ذه الجنايات كحاالت منف��ردة أو كجنايات
عيني��ة ،بل كجنايات تقف م��ن ورائها عصاب��ات الجريمة .بالتالي

ج��ب التحقي��ق في هوي��ة الذين أرس��لوا مرتكبي ه��ذه الجرائم،

وإرسالهم إلى السجن.

من جهة أخرى تعرف الش��رطة أن ما يغذي عصابات الجريمة هي
شبكة مصالح اقتصادية فهي تكون السبب وراء خراب العديد من

البي��وت ،لكن أيض��ا وراء عواقب أعمق وأخطر م��ن األذى الالحق
كبيرا على االقتصاد المحلي،
بالضحية المباشرة ،تؤثر تأثيرا
ً

لهذا ي��رى التقرير ض��رورة لمعاجلة الموضوع من خ�لال التعاون

مع ضريبة الدخل وقس��م مكافحة غس��يل األموال وبنك إسرائيل
وف��رض الرقابة على محالت الصرافة التي تعمل كبنوك في خدمة

المنظمات اإلجرامية لغرض غس��يل األموال .هذه الخطوات يجب
جزءا من خطة شاملة ومُ حكمة لمواجهة الجريمة العربية
أن تكون
ً
المُ نظمة ،أس��وة بالجه��ود التي تبذلها الش��رطة لمكافحة الجريمة
اليهودية المنظمة.

باإلضافة لذلك على الش��رطة أن تتوقف عن استعمال مصطلحات

مثل “صراع بين مجرمين” ،أو “حرب عصابات” ،وكأن اس��تخدام

ه��ذه العبارات يُ قلل م��ن أهمية القبض عل��ى المتورطين في هذه

الجرائم ،أو يفيد بأنه ال مصلحة عامة في محاربتها.

من جهة أخرى
تعرف الشرطة أن
ما يغذي عصابات
الجريمة هي شبكة
مصالح اقتصادية
فهي تكون
السبب وراء خراب
العديد من البيوت،
لهذا يرى التقرير
ضرورة لمعاجلة
الموضوع من خالل
التعاون مع ضريبة
الدخل وقسم
مكافحة غسيل
األموال وبنك
إسرائيل وفرض
الرقابة على محالت
الصرافة التي
تعمل كبنوك في
خدمة المنظمات
اإلجرامية لغرض
غسيل األموال .هذه
الخطوات يجب أن
جزءا من خطة
تكون
ً
ومحكمة
شاملة ُ
لمواجهة الجريمة
المنظمة،
العربية ُ
أسوة بالجهود
التي تبذلها
الشرطة لمكافحة
الجريمة اليهودية
المنظمة.
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م��ن جهة أخرى يجب على الش��رطة تغيير طريقة تعاطيها مع تقاريره��ا ومع المعطيات التي

تجمعها كأس��اس لمتابعة حاالت الجريمة،وفي هذا السياق يجب جمع ونشر معطيات الجريمة

المتعلقة بعصابات الجريمة بش��كل منفصل عن حاالت العنف والقتل األخرى ،س��واء كان على
مستوى المُ نفذين أو على مستوى الضحايا.

عدم تجديد رخص السالح القائمة،
وعدم إصدار ُرخص جديدة
ال يتوقف خطر السالح على السالح غير المرخص ،فنالك العديد من الجرائم التي تنفذ بسالح

ناري مُ ّ
رخص .لذلك يطالب هذا التقرير بإعادة النظر في ظاهرة منح الرخص لحيازة الس�لاح،
ورف��ض تجدي��د الرخص الموج��ودة ،حتى تتوفر ش��روط مختلفة تتعلق بظ��روف األمن في

المجتمع العربي.

كما ويتوجب على ش��ركات الحراس��ة تحمُ ل المسؤولية الكاملة عن السالح المتوفر لديها ،وأن
تمنع أخذ “أس��لحة العمل” إلى البيت عند انتهاء الوردية .كما ينبغي مراقبة ش��ركات الحراسة

مراقب��ة مُ كثف��ة ،إذ أن بعضها ه��و عبارة عن غطاء لجباي��ة األتاوى ،حيث يت��م إرغام مصالح

تجارية على شراء خدمات الحراسة من شركات حراسة معينة تحمل ترخيصا رسميا.

[
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إعادة التحقيق في الملفات
المفتوحة
يطالب هذا التقرير الشرطة بإعادة فتح جميع ملفات جرائم القتل التي أغلقت رسميا ،أو التي

توق��ف التحقيق بها عمليا ،وإقامة ما يُ س��مى بـ “فريق القضاي��ا القديمة” (،)cold case team
الذي يقوم بفحص إمكانية إعادة التحقيق في كل قضية قتل لم يتم فيها القبض على المجرم
واف لكل قضية قتل لم ُتقدم فيها الئحة اتهام.
وتقديمه للمحاكمة ،وبتقديم تفسير ٍ

وقف إعطاء السالح للمتطوعين
في الشرطة
ال يخض��ع متطوع��وا الحرس المدن��ي عند تجنيده��م ألي اختبارات نفس��ية تفحص أهليتهم

ومالءمتهم للوظيفة التي يؤدونها ،كما هي الحال لدى مرشحي الشرطة ،كما أنهم ال يخضعون
ألي تأهي��ل م��ن المف��روض أن يخضع لهم أفراد الش��رطة .وقد يؤدي انع��دام أهليتهم المهنية
لتصرفات متهورة وغير مسؤولة في الحاالت التي يظنون فيها أن حياتهم مُ عرضة للخطر .من

هنا قد ينجم عن تزويدهم بالسالح خطرا على حياة األفراد .والمُ عطيات تؤكد لنا ذلك( .وصلت

هذه المعلومات من ضابط شرطة كبير).

بالتالي يطالب هذا التقرير عم تزويد متطوعي الشرطة بأسلحة نارية.
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معالجة حوادث إطالق النار
ال تتطرق الشرطة في تقاريرها لحوادث إطالق النار التي تنتهي بدون إصابات ،وهي منتشرة
جدا في المجتمع العربي .وكان الوزير السابق أهرونوفيتش قد كشف أنه في سنة  2011وقع

أكثر من  1100حادثة إطالق نار 68% ،منها كانت في المجتمع العربي ،كما كش��ف أن و80%

من حاالت إطالق النار سنة  2010وقعت في المجتمع العربي.49

وأورد د .نهاد علي مُ عطيات أشد حدة ،منها وقوع 9000حادثة إطالق نار في المجتمع العربي

خالل الس��نتين  .2012-2013ويعلم العديد من المواطنين العرب أنه عند اتصالهم بالشرطة
للتبليغ عن إطالق نار ،فإن رد الشرطة يتراوح ما بين االستهتار واإلهمال ،والعديد من الشكاوى
ال ُتعالج أصال.
بطالب هذا التقرير الشرطة بمعالجة حاالت إطالق النار المتكررة بشكل جدّ ي ،سواء من خالل

متابعة تفش��ي الظاه��رة أو من خالل الرصد الميداني اليومي ومصادرة الس�لاح المُ س��تخدم
إلط�لاق النار فورا .كما يطالب الش��رطة بصورة منظمة ومنهجي��ة عن معطيات حاالت إطالق
النار بما في ذلك تصنيفها بحسب الخلفية القومية وحسب البلدة.

تحقيق شامل ُمعمق
يطال��ب هذا التقرير الش��رطة بتش��كيل فرق تحقيق خاص��ة ومهنية ومتش��عبة تتمتع بأعلى

درج��ات المهني��ة ،وتوفير الموارد البش��رية والمادية المطلوبة لذلك .ويطال��ب بإعطاء طواقم

التحقيق الوقت الكافي الستنفاد التحقيق وعدم َحل الطواقم بعد فترة قصيرة.

[
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كما ويطالب التقرير ،وبالذات وعلى ضوء نتائج تقرير مراقب الدولة لسنة  2013التي أشارت
إلى النقص الحاد في كوادر المحققين والذي يمس بش��كل واض��ح بالتحقيقات ،تأهيل المزيد

من المحققين وتحسين جودة تأهيلهم ومهنيتهم.

برنامج تأهيل للسجناء
تش��ير معطيات دائرة اإلحصاء المركزي��ة ،إلى أن نحو  60%من الس��جناء المحررين يعودون

إلى الس��جن م��رة أخرى ،وأن  40%منهم يع��ودون للمرة الثالثة .مع ذلك ،فإن الجناة الش��باب

الذين يحظون بالمش��اركة في برامج تأهيل خالل فترة حبسهم األولى يتمتعون بفرص أفضل

للخروج من دائرة الجريمة .ومع أن مجال التأهيل ال يقع تحت مس��ؤولية الش��رطة ،إال أنه أمر

في غاية األهمية ويتوجب االهتمام به.

بالتالي ،يطالب هذا التقرير االس��تثمار بشكل جدي في برامج تأهيل السجناء ،خاصة السجناء

علما أن تكلفة االس��تثمار في إعادة التأهيل هي أقل
الذين يقضون فترة محكوميتهم األولىً ،
بكثي��ر م��ن تكلفة أي بديل آخ��ر .كما يطالب التقري��ر توفير مُ ركّز إعادة تأهيل في كل س��لطة
محلي��ة ،ويطال��ب وزارة الرفاة بتطوي��ر برامج خاص��ة للمجتمع العربي ،وخاص��ة بالمُ عتقلين

القاصرين وذلك منذ اليوم األول العتقالهم.
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العنف داخل العائلة:
من تقييم الخطورة حتى توفير
سلة وسائل حماية
لقد سبق لهذا التقرير وأن أشار إلى أن  80%من حاالت قتل النساء تكون الجهة المهددة معروفة
للش��رطة .ورغم أن مس��ؤولية حماية هؤالء النساء وتوفير أطر الحماية والبدائل الحياتية لهن

ملقاة أيضا على وزارات أخرى ،مثل القضاء والرفاة االجتماعي و اإلس��كان والصحة والتعليم
 ،Kإال أن دور الش��رطة يبقى مركزيا ،حيث ال تتمتع أي جهة أخرى بصالحيات وبقدرات وقوة

الشرطة.

بالتالي ،يطالب هذا التقرير الشرطة بتوفير “سلة حماية” ،كما هي الحال في الحماية المُ قدمة

“للش��اهد المُ عرض للتهديد” ،تش��مل ،على سبيل المثال ،االنتقال للسكن في مكان آخر ،تركيب

أبواب وش��بابيك محمي��ة ،تركيب أنظم��ة حماية وإنذار تك��ون متصلة بمركز ط��وارئ ،وعند
الحاجة توفير حراس��ة .توفر الدولة هذه الخدمات ،بكلفة مليون ش��اقل في الس��نة ،للعائالت
اليهودية المُ قيمة على أرض سرقتها من فلسطينيين في سلوان في القدس .50

باإلضاف��ة لذلك يطالب ه��ذا التقرير وضع خطط لتقييم مدى خطورة الرجال العنيفين ،بحيث
ُتنف��ذ لم��دى طويل ،ولي��س فقط غداة وقوع الجريم��ة أو قبيل تقديم طل��ب تحرير مُ بكر من
الس��جن .وتشير األبحاث إلى أن فترة السجن ال تعالج العنف ،الذي يحتاج بدوره لعالج نفسي

واجتماعي خاص( .تبلغ نسبة تكرار التصرفات العنيفة .51)46%
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صحیفة هآرتس  /3/2016مقال لنیر حسون http://www.haaretz.co.il/.premium- 1-.2879739
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 http://ips.gov.il/Items/08581/resividizm.pdfעמוד 20

برنامج حماية الشهود
يطالب هذا التقرير توس��يع استخدام برنامج حماية الشهود بمختلف مركباته وبحسب تقييم

درجة الخطورة ،ومواصلة ذلك حتى بعد قيام الشاهد بتقديم شهادته.

إعادة النظر في برنامج “مدينة بال عنف”
على الرغم من ادعاء وزارة األمن الداخلي بخصوص وجود

“تعاون يس��تحق الثناء بين الشرطة وغالبية الس��لطات المحلية المُ شاركة في
البرنامج”
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يبي��ن فحص س��ريع مع مديري البرنامج ف��ي غالبية البلدات العربية أن ه��ذا البرنامج ال يالئم

احتياج��ات المجتم��ع العربي وال موارده ،كم��ا أن مصطلح “عنف” في هذا البرنامج ال يش��مل

أن��واع العن��ف الخطي��ر التي ترى فيه البلدات العربية مش��كلتها الكبرى .أما س��يطرة الس��لطة

المحلي��ة عل��ى البرنامج فهي ش��به معدوم��ة ،فهي تكاد تك��ون غير مؤثرة إطالق��ا على بنود
البرنامج وأهدافه ،وبناء على ذلك ال يمكنها مالءمة البرنامج والميزانية مع فعاليات أو طواقم
العم��ل الت��ي تختارها .إن محدودية الميزاني��ة ،وضعف البنى التحتية في الس��لطات العربية،

خاصة في مجال البرامج الترفي والشبابية ،تؤثر سلبا على نجاعة البرنامج.

يطال��ب ه��ذا التقرير وبناء على توصية مديري هذه البرنامج في عش��رات البلدات العربية ،أن

يعطي البرنامج صالحية للسلطات المحلية بأن تبلوره حسب احتياجاتها ومواردها الخاصة.

يلفت هذا التقرير االنتباه إلى مُ ركب مُ عين أثبت فعاليته ويتوجب توس��يعه ،أال وهو مش��روع
“عامل اجتماعي في الشرطة”.

أما الجانب الذي ال یقل أهمیة عن الجوانب المهنیة للمشروع ،فهو ما یتعلق باستغالل "مدینة

بال عنف" للترویج لمشروع الخدمة المدنیة ،وفي هذا السیاق ،یتبنى التقریر اإلجماع الوطني
الص��ادر عن لجنة المتابع��ة بكافة مركباتها الحزبیة والسیاس��یة بما في ذل��ك اللجنة القطریة

 52رائدة حسيسي ونعمة تشنر ،سياسة وزارة األمن الداخلي والشرطة لمعالجة العنف الخطير في المجتمع العربي.
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03433.pdf
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لرؤس��اء المجالس العربیة الرافض لمش��روع الخدم��ة المدنیة ،ویطالب التقریر كافة رؤس��اء

المجالس العربیة بالتأكد من عدم اس��تغالل "مدینة بال عنف" لهذا الهدف ،وبالوقوف في وجه

تدخالت الشاباك وغیره في تعیینات مروجي الخدمة المدنیة كمدراء للمشروع.

شفافية المعلومات،
تغيير التعريفات والتصنيف
يطالب التقرير بما يلي:
 1 .1الكش��ف عن مُ عطى “احتماالت القبض على المُ جرم” ،واالعتماد

عليه كالمعطى الرئيسي لقياس نجاعة عمل الشرطة في مكافحة
الجريمة .وتوفير هذا المعطى ووفق التصنيف بحس��ب القومية

ونوع الجناية.

2 .2إعادة تعريف المصطلحات “قضية محلولة”“ ،قضية مكشوفة”
و”قضية مفتوحة” من خالل التمييز بين الملف المفتوح النشط
وبي��ن الملف المفت��وح المُ جمد ،ومن خالل التميي��ز بين الملفات
التي تش��مل هوية القاتل فقط ،وبين تلك التي تشمل أدلة تشير

الرتكابه الجريمة.

3 .3نش��ر إحصائيات الجرائم بحس��ب تصنيف منفص��ل لكل قومية
وبحس��ب أنواع الجنايات المختلفة المُ عرفة بمصطلحات :قضية
محلولة ،قضية مفتوحة ،قضية مكشوفة.
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4 .4نشر المعطيات حول عنف الشرطة ضد المدنيين وتصنيفها أيضا
حسب قومية المواطن المُ تضرر كفئة منفصلة.

5 .5نش��ر المعطي��ات المتعلقة بع��دد الملفات التي ُفتحت في قس��م
ش��كاوى الجمهور ،وتلك التي أعادتها ماحاش وانتهت بإجراءات
تأديبية داخل الشرطة .وكذلك نشر المُ عطيات الكاملة حول هذه

اإلجراءات.

6 .6تصنيف فئ��ة “الجنايات ض��د األحياء” ،وفصله��ا لفئات فرعية،
مثل :قتل ،قتل غير متعمد ،والتسبب بقتل عن طريق الخطأ.

7 .7الكش��ف عن معطيات تتعلق بعدد محاوالت القتل المتعمد وغير
المتعمد.

8 .8كش��ف المعطي��ات المتعلق��ة باالعتق��االت خ�لال المظاه��رات
واالجتماع��ات السياس��ية وتفصيلها في فئة منفصلة .والكش��ف

عن معطيات إغالق هذه الملفات.

9 .9كش��ف المعطيات حول ع��دد الملفات التي ت��م تحويلها للمدعي
العام في الش��رطة أو للنيابة العامة ،مع ذكر نس��بة هذه الملفات

من إجمالي الملفات التي تم فتحها بسبب مخالفات معينة.

1010كش��ف المعطيات حول كمية ونسبة الملفات التي تم إغالقها مع
تقديم المعلومات حولها وحول أسباب إغالقها.

1111كش��ف المعلومات المتعلقة بتقديم لوائح االتهام ،مع ذكر أسباب
فت��ح المل��ف وبن��ود الجناية في الئح��ة االتهام (مث�لا :كم عدد
الملفات التي ُفتحت بس��بب جرائم قتل ،ك��م عدد لوائح االتهام
التي تم تقديمها بسبب القتل غير المتعمد ،كم عدد لوائح االتهام
المُ قدمة بس��بب القتل نتيجة إهمال ،وكم ع��دد الملفات التي لم
ُتقدم فيها لوائح اتهام ولماذا).
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1212تقدي��م المعطي��ات اإلحصائي��ة بحس��ب القومية ف��ي الحاالت
التالي��ة :التوقي��ف ،التوقيف حت��ى نهاية اإلج��راءات القضائية،

القضايا المكشوفة.

1313الكش��ف عن نس��بة احتمال القبض على المج��رم ألنواع الجرائم
المختلف��ة مثل :دفع الخاوة /المخدرات/الس�لاح /العنف /العنف
الخطير /القتل /قتل النساء على يد قريب عائلة ،القاصرين /غير
القاصرين /ملفات الش��بيبة (وهي إجراء تقوم به الش��رطة تجاه
أبناء الشبيبة) ،قطري /لوائي.

1414كش��ف المعطي��ات المتعلق��ة بحي��ازة الس�لاح غي��ر المُ رخ��ص
والمتاجرة به بحسب القومية.

1515اتباع مبدأ الشفافية فيما يخص األبحاث والمنشورات المختلفة
التي يعدّ ها قس��م التخطيط االستراتيجي ،بما في ذلك دراسات
السياسات التي ُتقدم للوزير سنويا.

1616اتباع مبدأ الش��فافية لدى الناطق بلس��ان الش��رطة فيما يتعلق
بنشر أكبر قدر من المعلومات حول جميع المعطيات التي ذكرت،
وليس فقط تلك الس��طحية والبروتكولي��ة والتي تتعلق بجرائم

عينية.

1717ش��مل البلدات العربية في تقارير الشرطة وفي خرائط الجريمة:
بس��بب الطابع الخاص والمش��اكل الت��ي ُتميز المجتم��ع العربي،
يجب شمل كل المدن المختلطة في نفس القوائم ،والحرص مثال

على عرض المُ عطيات الخاصة بيافا بش��كل منفصل وعدم شملها
في معطيات مدينة تل-أبيب أو منطقة غوش دان.

1818نشر معطيات حول الضحايا في المجتمع العربي وشمل البلدات
الصغيرة والمجالس االقليمية.
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عرض تقرير سنوي ُمفصل
يطالب هذا التقرير الش��رطة بتقديم تقرير متابعة س��نويً ا يشمل جميع المعطيات والمعلومات
المذكورة أعاله ،لكل من لجنة الداخلية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

تغيير طريقة فحص شكاوى
الجمهور (عمل ماحاش)
على الرغم من عدم تبعية ماحاش لجهاز الش��رطة ،إال أنها موكلة بفحص الش��كاوى الخطيرة

المتعلق��ة بأداء الش��رطة .ويُ الحظ حصول تراجع بنس��بة  44%في ع��دد ملفات ماحاش التي
ُفتحت بس��بب اس��تخدام الشرطة للقوة سنة  2013مقارنة بـ  .2011وقد يكون لهذا التراجع
تفس��يران :تراج��ع في الحاجة للش��كوى ،أي تحس��ن فعلي ف��ي أداء الش��رطة ،أو تراجع ثقة

الجمهور في جدوى الشكاوى المُ قدمة لماحاش .وتشير سوء العالقة والثقة بين الجمهور وبين
الش��رطة إلى صحة التفس��ير الثاني .أما عندما ال تكون لدى ماحاش صالحية فحص الشكوى
فإنها ُتعيدها للشرطة التي تقرر فيما إذا كان هناك مكان لتقديم الئحة اتهام أو االكتفاء بإجراء

تأديبي داخلي.

باإلضاف��ة لمش��كلة عدم النظر في ش��كاوي لجمه��ور ،وإغالق  97%من الملف��ات المقدمة ضد
الشرطة دون أي إجراء عقابي أو تأديبي ،فإن هنالك صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات
ُتمكن صاحب الشكوى من متابعة ملفه.

يطالب هذا التقرير الش��رطة بتقديم تقرير دوري مُ فصل حول الش��كاوى واإلجراءات التي تم

اتخاذها أو لم يتم بحق أفراد الشرطة وأسباب ذلك.
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[ الخاتمة ]

من يتبنى هذه
المطالب
ومن يحملها؟
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مطالبة الشرطة رغم انعدام الثقة بها
اجتماعيا إلحكام الدولة س��يطرتها علينا من جهة ،ونزوعً ا من
إذا كنّ��ا ن��رى في الجريمة ترتي ًبا
ًّ
الداخلية) وعن
(العامة أو حتّ ى
الوطنية
ِقبل الفرد إلى تطوير سيادة بديلة عن غياب سيادته
ّ
ّ
ّ
غياب سيادة القانون معً اً ،
نتوجه إلى الدولة وإلى الشرطة؟
فإذا ِل َم
ّ
وطنية
نحو ما أسلفنا -تطوير سيادة
ثانيا :إذا كان الردّ على غياب الس��يادة
ّ
ّ
ً
الوطنية هو -على ِ

داخلية َّ
سياس��ية
كمرجعية
الوطنية،تتعامل مع ش��عبها ويتعامل معها ش��عبها
ممثلة باألحزاب
ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماعي��ة ،فما عالقة الدولة والش��رطة بهذا؟ قد يكون عكس ذلك ه��و المطلوب ،بمعنى أنّ
ّ
ّ
َ
وطنية يتطلب تحييدَ الدولة والش��رطة ،ومحاربة دَ ْورهما في هذا
اجتماعية
مرجعية
تطوي��ر
ّ
ّ
ّ

ّ
بالتدخل وفرض النظام ووضع حلول لمنع الجريمة أو الحدّ منها.
المجال ،ال مطالَبتَ هما

واضحا أنّ مصلح��ة الدولة في حماية عصابات الجريم��ة وأذرعها ،كأحد وكالء
ثالثً ��ا :إذا كان
ً
َ
المخابراتي
يتوجه إليها بالعمل
حماية َمن
اس��تخباراتها ،وإذا كنّا نعرف أنّ الش��رطة تش��ترط
ّ
ّ
وبالوشاية عن شعبه ورفاقه ،فأين المنطق في أن تقوم الشرطة تحديدً ا بعمل مناقض ألهدافها

"األمنية"؟
ولنهجها و ِلما تعرفه كمصلحتها ومصلحة الدولة
ّ

الفلس��طينيين،
رابعً ا :إذا كانت الش��رطة نفس��ها هي أحد مصادر العنف والقتل ،وهي من تقتل
ّ
السياسي و َت ُّ
نفسهم على شبكات التواصل
اليومية ونشاطهم
وتعتقلهم ،وتالحق شبابهم وحياتهم
ّ
ّ

االجتماعي ،وإذا كانت هي أخطر وأحدّ
الفلسطينيين في
العدائية والعنيفة تجاه
المؤسس��ات
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
الفلسطينيين في الداخل؟
الداخل ،فما المنطق في مطالبتها بالحدّ من العنف والجريمة تجاه
ّ
هذه أس��ئلة ليست مشروعة فقط ،بل ومنطقية ،مع ذلك هنالك ادعاءات مقنعة للفائدة العملية

المنطقية والضرورية الكامنة وراء مطالبة الش��رطة بمحاربة الجريمة ،وذلك للمنطق البس��يط

القائل أن مطالبة الش��رطة ال يعني الثقة بها ،وأن انعدام الثقة بالش��رطة ال يعني عدم ضرورة

محاسبتها ومطالبتها بتغيير نهجها.

مطالبة الش��رطة بخطة واضحة تمنعنا من الس��قوط في ادعاء الش��رطة وكأن الحل يكمن في

التجند أو في فتح محطات للشرطة.

أن تبلور تصورك للحل ،يعني أن تحصن نفس��ك من "الحل" الذي تريده الش��رطة لك ،وتطوير

تفس��ير للظاهرة يش��خص مس��ؤوليتك مقابل مس��ؤولية الدولة والش��رطة ،يحميك من شرك

جل��د ال��ذات والغرق في خطاب اللوم الذاتي ،الذي تريدنا الدول��ة أن نغرق فيه ،وكأننا مجتمع
عنيف مس��ؤولون عن النس��بة الخيالية للجريمة .باإلضافة لذلك فإن عدم تجاوب الشرطة مع
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مطالبك يكش��ف لمن ال يدرك بعد ،حقيقة دور الش��رطة وأهدافها،

وتسهل تحجيم والتعامل الصحيح مع التهم التي توجهها الشرطة

لمجتمعنا ،وتعطينا أساسا ألن نوجه نحن إصبع االتهام للشرطة.

م��ن جه��ة أخ��رى ،علين��ا االعت��راف أن مجتمعنا يس��تطيع تعزيز
مرجعياته الوطنية لمحاربة النفوذ االجتماعي للجريمة ،ويستطيع
بن��اء ثقافة وس��لوكيات تتعلق التضيي��ق االجتماع��ي وبمقاطعة

المجرمين والمتعاطين مع الس�لاح وتجار األسلحة واألتاوة ،لكنه

ال يس��تطيع –ولي��س من الطبيعي أن يس��تطيع -القب��ض الفعلي
على أولئك ،وال يس��تطيع س��جنهم أو إنزال العق��اب بهم ،مهما بلغ

تأثير قوة مرجعياتنا الوطنية ووزنها االجتماعي ودرجة تنظيمها.
وأخيرا ،وحتى لو لم تقم الشرطة بتنفيذ مطالباتنا تلك ،فإن مجرد
توجي��ه هذه المطالب قد يحرج الش��رطة ويضغطها ،بالذات حين
نبلور تلك المطالب ضمن حالة من االحتجاج الشعبي والجماهيري

واإلعالمي يجبر الشرطة على إعادة حسابات الربح والخسارة.

المطالب وتبنيها
يعتق��د هذا التقرير أن وح��دة الخطاب والمطال��ب من قبل جميع
األح��زاب ممثلة بلجن��ة المتابعة وجميع الس��لطات المحلية ممثلة
باللجنة القطرية ،وجميع أعضاء الكنيس��ت العرب ممثلين بالقائمة

المش��تركة ،هي خطوة حاس��مة في مواجهة سياس��ات الش��رطة
والجريمة معا .ويعتق��د أن الخطوة التي تلحق اعتماد التقرير من

قبل لجنة المتابعة والقطرية ،عليها أن تكون اعتمادها من قبل كل

رئي��س مجلس محلي وعرضها على الش��رطة عبر اجتماع مفتوح
يحضره كل من :أعضاء المجلس المحلي ،أعضاء اللجنة الش��عبية،

ش��خصيات وطنية وعائالت ضحايا جرائم القتل خالل الس��نوات

العشر األخيرة.

أن وحدة الخطاب
والمطالب من قبل
جميع األحزاب ممثلة
بلجنة المتابعة
وجميع السلطات
المحلية ممثلة
باللجنة القطرية،
وجميع أعضاء
الكنيست العرب
ممثلين بالقائمة
المشتركة ،هي
خطوة حاسمة في
مواجهة سياسات
الشرطة والجريمة
معا .ويعتقد أن
الخطوة التي تلحق
اعتماد التقرير من
قبل لجنة المتابعة
والقطرية ،عليها أن
تكون اعتمادها من
قبل كل رئيس مجلس
محلي وعرضها على
الشرطة عبر اجتماع
مفتوح يحضره كل
من :أعضاء المجلس
المحلي ،أعضاء
اللجنة الشعبية،
شخصيات وطنية
وعائالت ضحايا جرائم
القتل خالل السنوات
العشر األخيرة.
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ّ
الـم َج ْد َولة زمن ًّيا التالية:
تتكون
الخطة من البنود ُ
ّ
•أوال:
1 .1إجراء مس��ح لع��دد جرائم القتل في الس��نوات العش��ر األخيرة،
والمطالَب��ة بخفض النس��بة ف��ي البلدة بنس��بة  40%حتّ ى نهاية
العام .2017

يج��ر فيها القبض على
2 .2القيام بمس��ح لع��دد جرائم القتل التي لم
ِ
المجرم ،والمطالبة بالوصول إلى ّ
حل بش��أن ّ
ملفات قديمة يعرف
َ
القاتل.
أبناء البلدة
فيها
ُ

3 .3مسح بؤر مخابئ األسلحة في البلدة وجمعها.
4 .4القب��ض أو تضيي��ق الخن��اق عل��ى عصاب��ات الجريم��ة وعل��ى
الشخصيات التي تهدّ د األمن في البلدة.
ّ

ِّ
الرئيسيين في
المخدرات والقبض على المزوِّ دين
5 .5مس��ح بؤر بيع
ّ
البلدة.

6 .6محاربة رؤوس األتاوى.
•ثان ًيا:
يحدَّ د ّ
عينية .ويقوم المجلس ْ
بعقد جلسة مماثلة بعد ستّ ة أشهر
زمني ونس��بة
لكل بند مقياس
ّ
ّ
ّ
لالطالع على التقدّ م.
•ثال ًثا:
ّ
ّ
محطة الشرطة.
المحل ّي بإقالة مدير
في حال عدم حصول تقدُّ م ،يطا ِلب المجلس
الـمطالب إلى جزء من حملة
تقوم لجنة المتابعة واللجنة ْ
القطريّ ة بمتابعة الموضوع ،وبتحويل َ

إعالمية وجماهيريّ ة غاضبة.
ّ

[
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