
مقدمة

ما برحت العديد من املجتمعات حول العامل، وال سيام مجتمعات امللونني 

وأحرار الهوية الجنسانية والطبقات العاملة، منذ عقود تتحدى فكرة أن 

الرشطة ومؤسسات العدالة الرسمية متثل قوى الخري، ألن تجاربها تُثبت 

عكس ذلك وتظهر عنًفا ممنهًجا متارسه تلك املؤسسات. ولذا تحتج بأن 

تلك املؤسسات ال توفر، وال تستطيع أن توفر، مستوى العدالة املطلوب 

لتعايف ضحايا اإليذاء والناجني منه واملجتمع عموًما. 

تعمل حركة “حياة السود مهمة” عىل إبراز الجهود التي تتحدى نظم 

العمل الرشطي والعدالة الرسمية يف وسائل اإلعالم الرئيسية. وعىل وجه 

الخصوص، اكتسبت حملة إلغاء الرشطة وعقوبة السجن واعتامد بدائل 

مجتمعية قدًرا من الزخم. وعىل الرغم من أنها حركٌة غري متجانسة، 

إال أنها تعتنق مبادئ مشرتكة عديدة مثل اعتقادها بأن نُظم الرشطة 

والسجون ترسخ االضطهاد االستعامري والعرقي والطبقي والجنساين 

عىل نحو ال تضاهيه فيه النظم األخرى يف كثري من األحيان. وتؤِمن هذه 

الحركة بأن الحبس كشكل من أشكال االستجابة للرضر واملظامل ال يكاد 

يُسهم يف التصدي لألسباب الجذرية. 

تُثبت هذه املبادئ األساسية أن املساءلة املجتمعية والعدالة اإلصالحية 

هي بدائل أفضل للتعامل مع الرضر والعنف. ولذلك ينادي العديد 

من ناشطي الحركة بسحب التمويل من الرشطة وتخصيصه للمبادرات 

املجتمعية والصحية والتعليمية.

يف فلسطني املستعمرة، بات املجتمع الفلسطيني منهًكا بسبب نظام 

االعتقال والسجن اإلرسائييل، وهي قضية توحد الفلسطينيني بال شك. غري 

أن هذه الوحدة مل تُفِض حتى اآلن إىل تحدي مامرسات الرشطة والحبس 

عىل نطاق أوسع. يُفرِّق العديد من الفلسطينيني تفريًقا قطعيًا بني 

“السجناء السياسيني” املتهمني من النظام اإلرسائييل بارتكاب “مخالفات 

أمنية” وبني “السجناء الجنائيني”. ويعني هذا التفريق بني السجناء 

كسياسيني وغري سياسيني بأن األسباب الجذرية “للجرائم” ليست سياسية. 

ومع ذلك، فإن للتصنيفات الجنائية دوافَع سياسيًة عميقة، ويف هذا 

الصدد تقول محللة السياسات يف الشبكة رندا وهبة إننا بحاجة ألن نعي 

بأن “جميع السجناء هم سجناء سياسيون.” وبذلك نوِجُد مساحًة لتخيل 

مستقبٍل مغايٍر جذريًا، مستقبٍل يخلو فيه املجتمع من نظم السجون.

تسعى هذه الورقة السياساتية إىل املساهمة يف النداء العاملي لعامٍل خاٍل 

من السجون، وإىل إطالق أفق التفكري يف بدائل لنظم الرشطة والسجن، 

وذلك من خالل تحري األشكال البديلة من املساءلة والعدالة يف فلسطني 

املستَعمرة. وإميانًا برضورة أن يتم ذلك خارج مؤسسات الرشطة والعدالة 

يف فلسطني، فإنه يقدم للجهات الفاعلة الشعبية الفلسطينية واملجتمع 

املدين توصيات واقرتاحات ملامرسة املساءلة املجتمعية والعدالة اإلصالحية. 

ويقدم توصيات كذلك إىل مجتمع املانحني الدويل بشأن تقليل الرضر.

التكوين االستعامري لنظام الرشطة يف فلسطني 

لطاملا كان العمل الرشطي يف فلسطني مسعى من املساعي االستعامرية. 

ويُستدل عىل ذلك بأن العديد من السجون ومراكز الرشطة التي كانت 

تستخدم لحبس الفلسطينيني إبان االنتداب الربيطاين يستخدمها النظام 

اإلرسائييل اآلن للغرض عينه. وهكذا فإن السجن واالعتقال سمٌة دامئة يف 

حياة الفلسطينيني يف فلسطني املستعمرة. فمنذ العام 1967، اعتقَل النظام 

اإلرسائييل ما يقرب من 800,000 فلسطيني. ويوجد يف الوقت الحارض 

4,600 أسري سيايس فلسطيني خلف القضبان يف السجون اإلرسائيلية، 

يقيض العديد منهم أحكاًما طويلة، بينام مُييض آخرون أحكاًما مكررة يف 

السجن. 

يُطلق النظام اإلرسائييل عىل هؤالء اسم “املعتقلني األمنيني” ألنه يعّدهم 

تهديًدا لألمن اإلرسائييل، ويف الوقت نفسه يواصل الفلسطينيون سعيهم 

الحثيث لنيل االعرتاف الدويل بوضعهم “كسجناء سياسيني.” 

وقد دأبوا من خالل مقاطعة املحاكم العسكرية واإلرضاب عن الطعام 

والكتابات والشهادات الشفوية عىل التأكيد عىل أهمية هذا التصنيف 

السيايس ألنه يرُبُز الحبس بوصفه األسلوب األمثل الذي تنتهجه الدولة 

االستعامرية ملامرسة السيطرة، ويُفرِّق أيًضا بني املعتقلني “السياسيني” 

والسجناء “الجنائيني” الذين يحتجزهم النظام اإلرسائييل والسلطة 

الفلسطينية عىل حد سواء.
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منذ توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993، نُقلت صالحيات الرشطة املدنية 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة من الجيش اإلرسائييل إىل رشطة السلطة 

الفلسطينية املنشأة حديثًا، باستثناء بعض املخالفات املرتكبة يف املنطقة 

)ج( التي ظل يتعامل معها الجيش اإلرسائييل. فقد كان إنشاء قوة أمنية 

ونظام عدالة جنائية داخل السلطة الفلسطينية أمرًا بالغ األهمية لبناء 

الدولة الفلسطينية ليك تتوفر القدرة املستقلة عىل حل املنازعات ومالحقة 

مرتكبي الجرائم. وبالنسبة إىل الفلسطينيني القاطنيني يف أرايض 1948 

والقدس الرشقية، فإنهم يحملون الجنسية أو اإلقامة الدامئة اإلرسائيلية، 

وبالتايل يخضعون لإلدارة املدنية اإلرسائيلية.

ومع ذلك، مل يكن إنشاء املؤسسات األمنية والرشطية الفلسطينية خطوًة 

ان وذراًعا له. تعمل  نحو التحرير، وإمنا كان امتداًدا للنظام االستعامري السجَّ

قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضمن إطار “أمننة السالم”، أي أنها 

تعمل مبوجب تعاون كامل مع النظام اإلرسائييل. ويعتمد وجودها عىل هذا 

التعاون حيث تستمد متويلها من دول ثالثة وتكون مساءلة أمامها. ويضم 

املمولون الرئيسيون الحاليون لقوات األمن الفلسطينية ونظام العدالة 

الجنائية اململكة املتحدة والواليات املتحدة وكندا واالتحاد األورويب، الذي 

أنشأ هيئًة خاصة يف 2006 تدعى بعثة االتحاد االورويب ملساندة الرشطة 

املدنية الفلسطينية وسيادة القانون بهدف الرتكيز عىل هذا القطاع.

 وتشمل مهام البعثة: إصالح الرشطة املدنية الفلسطينية وتطويرها، وتعزيز 

نظام العدالة الجنائية، وتحسني التعاون بني النيابة والرشطة، وتنسيق 

وتسهيل مساعدات املانحني الخارجيني املقدمة للرشطة املدنية الفلسطينية. 

تشمل مجاالت تركيز الرشطة الفلسطينية الجرائَم اإللكرتونيَة، مثل انتحال 

الشخصية واالبتزاز الجنيس، والتي ازدادت يف العقد املايض يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة. وكرد عىل هذه الزيادة، أصدرت السلطة الفلسطينية 

قانون الجرائم اإللكرتونية مبرسوم رئايس يف حزيران/يونيو 2017. وأشار 

جهاز الرشطة ومموليه الخارجيني إىل أن الترشيع السابق قد تقادم ومل يعد 

أهاًل للتعامل مع التطور الحاصل يف وسائل التواصل االجتامعي ومواكبته. 

وأطَّرت بعثة االتحاد األورويب القانوَن الجديد بوصفه وسيلًة ملعالجة العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي، مشرية إىل اآلثار غري املتناسبة التي ميكن أن 

تخلِّفها الجرائم اإللكرتونية عىل النساء والفتيات. وقد أُصِدر القانون يف 

رسية تامة ودون استشارة الفاعلني يف املجتمع املدين الفلسطيني. وكام 

خشيت مجموعات حقوق إنسان مختلفة، طُبِّق القانون فوًرا الستهداف 

الناشطني والصحفيني الذين ينرشون عىل منصات التواصل االجتامعي. 

عالوة عىل ذلك، وبداًل من التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

كام يزعم ممّولوه، فإن الرشطة الفلسطينية تعززه، ليس فقط باعتدائها 

عىل املتظاهرات، بل وبإحجامها أيًضا عن التدخل يف حاالت العنف األرسي. 

فقلام تؤخذ حاالت العنف املنزيل واالغتصاب الزوجي عىل محمل الجد، 

ُب عملية اإلبالغ عن مثل هذه الحاالت عمًدا. وتخفق  وغالبًا ما تُصعَّ

املحاكم الفلسطينية كذلك يف توفري الحامية والعدالة للنساء والفتيات الاليت 

يتعرضن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، حيث خلصت دراسٌة أجراها 

مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان يف 2014 إىل أن القضاة غالبًا 

ما يخففون األحكام يف جرائم القتل حني يعلمون أن الجرمية ارتُكبت ألجل 

رشف العائلة. وال يقترص هذا عىل فلسطني بالطبع، إذ إن مؤسسات الرشطة 

والعدالة يف جميع أنحاء العامل تخذل النساء يف مواجهة العنف القائم عىل 

ذ املامرسات “األمنية” العاملية باسم حقوق  النوع االجتامعي. وغالبًا ما تُنفَّ

املرأة، بدًءا من التدخالت اإلمربيالية وصواًل إىل االستبداد الوطني. 

تفوق ميزانية القطاع األمني التابع للسلطة الفلسطينية، ومن ضمنه 

الرشطة املدنية، ميزانية قطاعات الصحة والزراعة والتعليم مجتمعة. وال 

تكمن املشكلة يف انحراف األولويات وحسب، فام يثري القلق بوجه خاص 

هو أن قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعكف عىل نحو ممنهٍج 

ومستمر عىل قمع املعارضة السياسية. وتستنسخ أمناط الحبس املتبعة عند 

أجهزة الرشطة األخرى حول العامل، حيث غالبًا ما تحتجز األفراد املستضعفني 

الذي يعجز الكثريون منهم عن دفع الكفالة. ويف الوقت نفسه تشهد 

مؤسسة القضاء يف السلطة الفلسطينية احتكاًرا غري مسبوق يف صنع القرار، 

حيث يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حكَمه مبوجب 

املراسيم الرئاسية وتعيني القضاة باختياره. 

انترش العنف املسلح وعنف العصابات يف املجتمعات الفلسطينية يف 

فلسطني املستعمرة بعد االنتفاضة الثانية، وحلَّت القوة الغاشمة، يف 

كثريٍ من األحيان، محلَّ الحوار كوسيلة لحل املنازعات. وحدا ذلك ببعض 

املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل إىل التعامل أكرث مع مؤسسات الحكومة 

اإلرسائيلية أماًل يف مواجهة العنف. وكان من نتائج هذا التفاعل استحداث 

فريق العمل الوزاري اإلرسائييل يف 2019 والذي طرح مقرتًحا للحد من 

الجرمية يف املجتمعات الفلسطينية، وأوىص فيه بزيادة املراقبة وتجنيد 

فلسطينيني أكرث للخدمة يف الرشطة اإلرسائيلية. وأخفق املقرتح يف تحديد 

األسباب االجتامعية واالقتصادية الكامنة وراء العنف يف املجتمعات 

الفلسطينية، وإمنا “تعامل مع مشكلة ]العنف[ باعتبارها مشكلًة متأصلة يف 

املجتمع العريب،” بحسب الباحثة شهرزاد عودة.  

أيد زعيم القامئة العربية املوحدة يف الكنيست، منصور عباس، املقرتح الذي 

تنسجم توصياته والجهود املؤسسية العاملية الرامية للتصدي للعنف يف 

مجتمعات “األقليات.” 
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“اعتقَل النظام اإلرسائييل منذ العام 1967 
قرابة 800،000 فلسطيني، ويقبع يف الوقت 
الحارض 4،600 أسري سيايس فلسطيني خلف 

القضبان يف السجون اإلرسائيلية.”
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وإىل جانب فريق العمل الوزاري هذا، دأب النظام اإلرسائييل عىل 

التذرع بالعنف داخل املجتمعات الفلسطينية لزيادة املراقبة. فأنشأ 

عىل مدى العقد املايض 14 مركزًا و13 نقطة للرشطة يف املجتمعات 

الفلسطينية داخل أرايض 1948. ولكن خالفًا للرواية الرسمية، مل ينجح 

ذلك يف كبح العنف، حيث يُبني تقرير صادر عن جمعية بلدنا أن عدد 

جرائم القتل ارتفع بنسبة 1.5 بني عامي 2011 و2019. 

بالرغم من زيادة التعامل مع الرشطة اإلرسائيلية، فإن الثقة ال تزال 

محدودة يف مؤسسات الدولة. وقد أوضَحت شهرزاد بأن الرشطة يف 

ل الشهادات. وقد تعتقل شخًصا وتطلق  حوادث العنف “قلام تُسجِّ

رساحه يف اليوم التايل بعد استجوابه للحصول عىل معلومات عن املجتمع 

املحيل.” وتجنبًا لفتح دعوى رسمية، تقوم الرشطة أحيانًا بتشجيع 

األطراف املعنية عىل الصلحة، وهي مامرسة تقليدية فلسطينية لحل 

النزاع املجتمعي التي ال تشمل الدولة يف كثري من األحيان. وال يخفى أن 

سياسة الرشطة اإلرسائيلية تجاه املجتمعات الفلسطينية يف أرايض 1948 

تتمثل يف املراقبة وتجنيد املتعاونني وليس تأمني املساءلة أو العدالة.

من الواضح أن مؤسسات الرشطة والعدالة اإلرسائيلية والفلسطينية 

تُلحق الرضر باملجتمعات الفلسطينية املتواجدة عىل أرض فلسطني 

املستعمرة بالرغم من مزاعم تلك املؤسسات بخالف ذلك. فهي إذ ترفع 

مستوى املراقبة وتعزز الهياكل املجحفة القامئة، تُثبت بأن تلك املساحات 

املؤسسية واالستعامرية عاجزٌة عن تأمني املساءلة والعدالة. ويف حني أن 

االعرتاف بنضال “السجناء السياسيني” الفلسطينيني أمٌر مهم، إال أن من 

األهمية أيًضا أن ندرَك بأن تصنيف النشاط الجنايئ، الذي تحدده الدول 

واألنظمة، غالبًا ما يتجاهل األقوى واألكرث نفوًذا ويستهدف املجتمعات 

املستضعفة. لذا ال بد من إثارة اإلشكالية يف مفهوم “الجرمية،” وأن 

نَعي بأن مؤسسات الرشطة والعدالة التابعة للدولة ترتكب، يف كثري من 

األحيان، العنَف نفسه الذي تزعم أنها تكافحه.

إعادة تصور املساءلة والعدالة يف فلسطني

اضطلعت املجتمعات املحلية برد املظامل والتصدي للعنف قبل ظهور 

الدول القومية بفرتة طويلة. واليوم، أخذت املجتمعات حول العامل تُحيي 

مامرسات املساءلة املجتمعية والعدالة اإلصالحية املبنية عىل فهٍم متعدد 

الجوانب لهياكل السلطة، كتلك الهياكل القامئة عىل األبوية والطبقية 

والعرق داخل املجتمع.

املساءلة املجتمعية هي اسرتاتيجية تهدف إىل رد املظامل والتصدي 

للعنف داخل املجتمعات دون مشاركة مؤسسات الرشطة. وهي عملية 

تتضافر فيها مجموعة معينة - مكونة من أفراد العائلة أو األصدقاء 

أو الناشطني - ملعالجة ما يقع من الرضر والعنف. ومن املستحسن أن 

بون عىل أساليب اإلدارة والحد من الرضر،  يشارك يف العملية هؤالء املُدرَّ

بني إىل تفاقم الرضر عن  حيث قد تؤدي التدخالت التي يقودها غري املدرَّ

غري قصد.

بحسب شبكة إنسايت!، املكونة من أنصار التيار النسوي من امللونني، 

تنطوي هذه العملية يف العادة عىل تأكيد القيم التي تناوئ العنف 

والقمع، وتطوير اسرتاتيجيات مستدامة للتصدي للعنف، وحامية أولئك 

الذين يعانون من العنف أو عندهم مظامل، وتعزيز االلتزام الجامعي 

املستمر بتنمية املجتمع من أجل “تغيري الظروف السياسية التي تعزز 

القمع والعنف.” ولذلك كثريًا ما تتضمن مساءلة املجتمع العدالة 

اإلصالحية، التي تسعى إىل فهم سبب وقوع العنف أو األذى أو املظلمة، 

وُسبل منع حدوثه مرة أخرى يف املستقبل. واألهم من ذلك هو أن 

العدالة اإلصالحية تتطلب أن نفصل فكرة العقاب عن العدالة. 

ومع ذلك، فإن هذا املفهوم، ومفهوم خلو العامل من السجون، ال يزال 

عصيًا عىل مخيلة الكثريين. ويف هذا الصدد، تقول أنجيال ديفيس يف 

كتابها املرجعي املعنون “هل وىّل زمن السجون؟”:

يُنَعت املنادون بإلغاء السجون بالطوباويني واملثاليني، وتوصف 

أفكارهم يف أحسن األحوال بأنها غري واقعية وغري عملية، ويف 

أسوأها بأنها محرية وغبية. وهذا مقياس ملدى صعوبة تصور 

نظام اجتامعي ال يقوم عىل التهديد بعزل األشخاص يف أماكن 

مروعة مصممة لفصلهم عن مجتمعاتهم وعائالتهم. فالسجن غدا 

“طبيعيًا” جًدا لدرجة أنه بات من الصعوبة مبكان تخيل الحياة من 

دونه.

يتمثل رد الفعل الفوري من مؤسسات الدولة عىل إيقاع األذى أو العنف 

يف إصدار عقوبة مبوجب العدالة العقابية، مثل الحبس أو عقوبة اإلعدام 

يف الحاالت القصوى. والعدالة العقابية، بالنسبة إىل الدول، هي الشكل 

السائد للعدالة ألنها أقل كلفًة من األشكال األخرى، بل وميكنها أن تكون 

تجارة مربحة. 
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“بداًل من التصدي للعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي ... فإن الرشطة الفلسطينية تعززه، 

ليس فقط باعتدائها عىل املتظاهرات، بل 
وبإحجامها أيًضا عن التدخل يف حاالت العنف 

األرسي.”

http://www.momken.org/Public/files/9YOB%20report%20english.pdf
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful
https://incite-national.org/community-accountability/
https://incite-national.org/community-accountability/
https://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Angela-Davis-Are_Prisons_Obsolete.pdf
https://www.prisonpolicy.org/reports/money.html


غري أن العدالة العقابية قلياًل ما تُسهم يف معالجة األسباب الجذرية للعنف. 

بل إنها كثريًا ما تؤدي إىل استمرار دورة العنف ألن السجون بحد ذاتها 

مساحات للعنف، فضاًل عن أنها تنال من املجتمعات املهمشة بشكل غري 

متناسب. 

وعالوة عىل ذلك، ال تكاد عقوبة الحبس تُسهم يف إعادة تأهيل املسجونني 

ألن كثريًا منهم يعودون إىل إجرامهم بعد مغادرة السجن. ولذا تسعى 

العدالة اإلصالحية إىل تحقيق العدالة للضحية دون مواصلة دائرة العنف 

من خالل معاقبة الجاين. 

ويف فلسطني، مُتارس املساءلة املجتمعية منذ أجيال. فلطاملا استُخدمت 

الُصلحة يف فلسطني من أجل محاسبة املُخطئني واملصالحة بني األطراف 

املتنازعة. والُصلحة يف عرف العادات والتقاليد العشائرية ال تنطوي يف 

العادة عىل وساطة املحاكم. وال تزال تُستَخدم حتى يومنا هذا يف فض 

املنازعات املتعلقة بالرسقة واألرض والعنف. تتباين إجراءات الصلحة بني 

املجتمعات الفلسطينية، ولكنها غالبًا ما تنطوي عىل مشاركة الرجال األكرب 

سًنا يف املجتمع، ويشتمل الرتتيب النهايئ عىل دفع مبلغ نقدي. ويف كثري 

ل املجتمعات آلية الصلحة ألنها مُتكِّنها من املحافظة عىل  من الحاالت، تُفضِّ

هياكلها االجتامعية الدينية األبوية املحافظة دون تدخٍل من مؤسسات 

الدولة. 

ومع ذلك، فإن آلية الصلحة، يف الغالب، إشكاليٌة وغري متثيلية وتكتنفها 

االعتبارات األبوية والطبقية الراسخة. فعىل سبيل املثال، تُستَبعُد النساء 

من الُصلحة يف الغالب وتكون العائالت املرموقة أكرث قدرة عىل التفاوض 

للخروج بنتيجة مؤاتية أكرث لها. 

شهدت اآلونة األخرية تضافر الجهود يف املجتمعات الفلسطينية للعمل من 

أجل التصدي للعنف واألذى خارج إطار الصلحة، كام حصل يف بلدة كفر 

قاسم الفلسطينية، حيث تشكَّلت مجموعة شبابية حملت اسم “َحرَس 

البلد” من أجل التعبئة ضد الغوغاء املحليني الذين كانوا يبتزون إتاوات 

من الناس. وإبان انتفاضة الوحدة يف أيار/مايو 2021، حال َحرس البلد دون 

رشطة االحتالل ودخول البلدة واعتقال ناشطني. 

ست ناشطات يف أم الفحم الحراك الفحاموي املوحد  وعىل نحو مامثل، أسَّ

ن  الذي غدا يضم فصائَل سياسيًة مختلفة وأفراًدا من خلفيات متنوعة. ودشَّ

الحراك جبهًة ضد العنف املسلح والعصابات مبوازاة مواجهته العنف الذي 

ترتكبه الرشطة اإلرسائيلية. وبحسب شهرزاد، فإن الحراك وفََّر حيزًا للتعبئة 

إبان انتفاضة الوحدة. 

ويف مثاٍل آخر، قادت النساء مبادرًة ملحاسبة مدير منظمة غري حكومية 

فلسطينية بارزة اتُهم بالتحرش الجنيس. وبعد مواجهات عدوانية مع 

الشخص املعني الذي نفى التهم، ومل يتعاون مع الرشطة اإلرسائيلية، 

أقدمت منظمة نسوية غري حكومية عىل نرش شهادات لفضح اإلساءات 

املرتكبة. ولألسف، ظل املدير يف منصبه ومل يخضع للمحاسبة، وافتقرت 

املبادرة إىل دعٍم أوسع من املجتمع املحيل. 

ومع أن األمثلة املذكورة مل تكن ناجحًة بالرضورة أو مل تطعن كليًا يف هياكل 

السلطة اإلشكالية داخل املجتمع، إال أنها مُتثل سابقة معارصة للمحاوالت 

الفلسطينية يف التفكري يف بدائل ملؤسسات الرشطة والعدالة الرسمية.

منوذج للمساءلة املجتمعية 

هناك العديد من مناذج املساءلة املجتمعية التي تتعامل مع الرضر والعنف 

ن العدالة للناجني. تشرتك معظمها يف أساليب وقيم تركز عىل ثالث  وتؤمِّ

مراحل: أوالً، دعم الشخص أو األشخاص الذين تعرضوا للظلم أو األذى؛ 

ثانياً، محاسبة الشخص أو األشخاص الذين يرتكبون املظامل أو األذى؛ وثالثاً، 

املساءلة املجتمعية الجامعية ليك يكون هناك تغيري مجتمعي طويل األمد. 

يُحدد كتاب “الثورة تبدأ من البيت” عرشة مبادئ للمساءلة كمنطلق 

لبدء العملية، ومنها إيالء األولوية الحتياجات الناجني أو الضحايا، 

واالعرتاف بإنسانية مرتكبي املظامل والعنف. ويف نهاية املطاف، سيتفاوت 

شكل املساءلة من حالة إىل أخرى، اعتامًدا عىل العنف أو املظلمة، وعىل 

احتياجات الناجني والضحايا. 

ومع ذلك، هناك بعض الخطوات العامة الخاصة بالجاين وتنطبق عىل الكثري 

من الحاالت: 

كُف يدك عن العنف فوًرا	 

اعرتف بوقوع العنف	 

أدرِك عواقب العنف دون أعذار	 

اجرُب الرضر الواقع، مبا يف ذلك من خالل االعتذار العلني، وتلقي 	 

النصح واإلرشاد، وترك املؤسسة أو مكان العمل، وما إىل ذلك

غريِّ أفكارك وسلوكك املؤذي 	 

إعادة االندماج يف املجتمع املحيل كعضو صالح	 

4

نوفمرب 2021

“ال يخفى أن سياسة الرشطة اإلرسائيلية تجاه 
املجتمعات الفلسطينية يف أرايض 1948 تتمثل 

يف املراقبة وتجنيد املتعاونني وليس تأمني 
املساءلة أو العدالة.”

https://meridian.allenpress.com/practicing-anthropology/article-abstract/28/1/21/105960/The-Sulha-System-in-Palestine-Between-Justice-and
https://www.akpress.org/revolutionstartsathome.html
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أَصدَر مرشوع “Creative Interventions” ]تدخالت مبتكرة[ التعليمي 

الهادف إىل إنهاء العنف الجنيس، دلياًل يُبني طريقة إدماج “ُسلَّم املساءلة” يف 

عملية مكونة من أربع مراحل:

الرشوع يف العمل: أواًل تحديد العنف واملظلمة؛ تحديد األفراد 	 

الذين ميكن أن يكونوا جزًءا من عملية املساءلة؛ وتحديد املخاطر 

ومراعاة تدابري السالمة الالحقة. 

التخطيط واإلعداد: االتفاق عىل أدوار األفراد املشاركني يف العملية، 	 

وتحديد أهداف املساءلة، ووضع جدول زمني. 

اتخاذ إجراء: تحديد اإلجراءات الالزمة لوضع خطة املساءلة والتي 	 

ميكن أن تشمل التدخل لوقف العنف، والتواصل مع الجاين، وعقد 

لقاء مجتمعي.

املتابعة: االضطالع بجهد منسق للتأكد من أن العملية تسري عىل 	 

املسار الصحيح ومن اتخاذ الخطوات املتفق عليها. 

تتمثل الطريقة األنسب الختيار منوذج املساءلة املجتمعية املالئم يف 

االستفادة من تجارب اآلخرين وتكييف النموذج ليناسب سياق املجتمع 

املعني واحتياجاته. وال ريب يف أن التفكري يف بدائل السجون ومؤسسات 

العدالة الرسمية ليست باألمر السهل، غري أن تخيُّل مستقبل خاٍل من 

االستعامر ليس سهاًل أيًضا. 

وبوسعنا أن نتعلَم الكثري من حركة إلغاء السجن واملجتمعات العاملية التي 

تنادي بهذه املامرسات ألنها - كام كتبت أنجيال ديفيس - “تعلمنا أن رؤيتنا 

للمستقبل ميكن أن تختلف كليًا عاّم هو موجود يف الوقت الحارض،” أي أن 

هذه املامرسات توفر إمكانيات تختلف جذريًا عن الواقع املعاش يف الوقت 

الحايل.

توصيات سياساتية

فيام ييل توصيات للمجتمع املدين الفلسطيني ومجتمع املانحني الدويل 

ملامرسة املساءلة املجتمعية والعدالة اإلصالحية التي تنأى عن عقوبة 

الحبس: 

املجتمع املدين:

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين، ومجموعات املنارصة، واملجموعات 	 

الشعبية الفلسطينية إيالء األولوية لتطوير مهارات املساءلة املجتمعية، 

مبا يف ذلك تبادل املعارف مع املنظامت املتخصصة، وعقد دورات 

تدريبية عرب اإلنرتنت، وحلقات للتثقيف والتوعية الشعبية. 

ينبغي للمؤسسات التعليمية ومنظامت املجتمع املدين والرشكات 	 

م وتتبنى بروتوكوالت لحاالت الطوارئ تتفادى  الفلسطينية أن تُصمِّ

تدخل الرشطة.

ينبغي للمجتمع املدين الفلسطيني، مبنظامته وهيئاته وأفراده، أن 	 

م دور الرشطة ونُظم الحبس يف جميع أنحاء  يؤازر السياسات التي تُحجِّ

فلسطني املستعمرة، مبا يف ذلك من خالل الدعوة إىل إلغاء مخصصات 

متويل الرشطة وقوات األمن.

مجتمع املانحني: 

ينبغي لبعثة االتحاد االورويب ملساندة الرشطة املدنية الفلسطينية 	 

وسيادة القانون أن تُنهي تعاونها مع قوات األمن الفلسطينية وتويل 

األولوية لتمويل مبادرات العدالة البديلة واإلصالحية.

ينبغي ملجتمع املانحني الدويل أن يوفر املوارد للمجتمع املدين 	 

الفلسطيني واملنظامت الشعبية ملامرسة املساءلة املجتمعية، مثل 

خدمات الصحة النفسية والتعليم ومجموعات الدعم املجتمعي. 

https://www.creative-interventions.org/wp-content/uploads/2020/10/CI-Toolkit-Final-ENTIRE-Aug-2020-new-cover.pdf
https://level.medium.com/why-arguments-against-abolition-inevitably-fail-991342b8d042
https://just-practice.org/training-workshops-and-facilitation
https://batjc.wordpress.com/
https://abolitionistfutures.com/set-up-rgv
https://just-practice.org/training-workshops-and-facilitation
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يارا هواري هي املحللة الرئيسية يف الشبكة يف فلسطني. نالت درجة الدكتوراه 

يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست مساقات مختلفة 

لطالب مرحلة البكالوريوس، وال تزال زميلة بحثية فخرية يف الجامعة. يُركز 

عملها األكادميي عىل دراسات السكان األصليني والتاريخ الشفوي، وهي ُمعلِّقة 

سياسية تكتب لوسائل إعالمية عديدة مثل ذي جارديان وفورين بولييس 

والجزيرة اإلنجليزية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

