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الفلسطينّيون في إسرائيل:
مقاربات نظرّية وتطبيقّية حول العنف والجريمة 

في المجتمع الفلسطينّي في إسرائيل

ورقة مرجعّية
كز أخرى،  يشير أغلب الفلسطينّيين في إسرائيل، في االستطالعات التي أجراها مركز مدى الكرمل ومرا
إلى أّن موضوع العنف والجريمة هو القضّية األولى التي تشغلهم في السنوات األخيرة. وليس من قبيل 
عام  فمنذ  تحديًدا.  األخير  الَعقد  في  الفلسطينيّ  المجتمع  أولويّاِت  القضّيُة  هذه  تتصّدر  أن  المصادفة 
المتنّوعة في  العنف  الجريمة ومظاهر  انتشرت  األخيرة،  العشر  السنوات  التحديد في  2000، وعلى وجه 
تغلغلت  مة.  إلى حالة مؤّسساتّية منظَّ الجريمة،  السنوات، وخاّصة  الفلسطينيّ، وتحّولت مع  المجتمع 
مة في مفاصل المجتمع عموًما، وفي مفاصله االقتصاديّة على وجه الخصوص، وتحّولت  الجريمة المنظَّ
مة ال يجب أن ُيحّيد األنظار  إلى تنظيم قويّ ومؤثّر في المجتمع الفلسطينيّ. بَْيَد أّن صعود الجريمة المنظَّ

مة.  عن مظاهر العنف والجريمة االجتماعّية والسياسّية أيًضا، التي ال تدخل في إطار الجريمة المنظَّ

المجتمع  العنف في  الحبر على تحليل ومحاولة فهم ظاهرة  ُسِكَب كثير من  العنف،  مع صعود ظاهرة 
األسريّ  بالعنف  مروًرا  المدارس،  في  بالعنف  بدًءا  عالجها،  وُسبل  وتداعياتها  أسبابها  الفلسطينيّ، 
يّة هاّمة  والعنف ضّد النساء، وانتهاًء بالعنف في المجال العموميّ. وتصّدرت هذه األعمال مقاربات نظر
واستعملت منهجّيات بحثّية متنّوعة، منها الكّميّ ومنها الكيفيّ، وأحيانًا اعُتِمد الكّميّ والكيفيّ كالهما 
كبر إلى فهم ظاهرة  بات جديدة لفهم ظاهرة العنف، وحاجة أ مًعا. ومع ذلك، ال تزال ثّمة حاجة إلى مقاَر

مة في المجتمع التي لم تحَظ بالبحث والتحليل الكافيين.  الجريمة المنظَّ

إعالن لتقديم أوراق بحثّية

العنف والجريمة 
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والدراسة  البحث  تسليط ضوء  إلى   2022 للعام  السنويّ  الكرمل  مدى  مركز  مؤتمر  يطمح  عليه،  بناًء 
بات  المقاَر تطوير  إلى جانب  وتطبيقّية جديدة،  يّة  نظر بات  مقاَر والجريمة من خالل  العنف  على ظاهرة 
بطبيعة  اشتباكها  لفهم  طبقاتها  وتفكيك  المسألة  هذه  أغوار  َسْبر  إلى  المؤتمر  يرمي  ونقدها.  القائمة 
النظام السياسيّ وتَعاُلقها بالسياق التاريخيّ والتحّوالت االقتصاديّة والسوسيولوجّية عموًما، وال سّيما 
الفلسطينيّ  السياسيّ  الحقل  تراجِع  بين  العالقة  إلى فهم  المؤتمر  األخيرين. كذلك يهدف  الَعقدين  في 
العنف  وصعوِد  السابقة،  مؤتمراته  في  الكرمل  مدى  مركز  ناقشها  التي  مركّباته  بكّل  األخير  الَعقد  في 

مة في المجتمع الفلسطينيّ. والجريمة، وال سّيما الجريمة المنظَّ

بشأن هذه  كاديمّية  أ ودراسات  أوراق  لتقديم  والباحثات  الباحثين  لجمهور  الكرمل  يتوّجه مدى  وعليه، 
القضايا، وعلى وجه التحديد بشأن الـَمحاور التالية:

دراسات إپـستمولوجّية عن اإلنتاج المعرفّي حول ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينّي. . 	

بسيرورات . 	 والمبّطنة،  الظاهرة  عنفه  وأشكال  وميزاته  طبيعته  اإلسرائيلّي،  السياسّي  النظام  عالقة 
وأنماط تداعيات العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينّي.

العالقة بين التحّوالِت االقتصاديّة والسوسيولوجّية والثقافّية في بُعَدْيها السياسّي والتاريخّي، وانتشارِ . 	
العنف والجريمة. سُتعطى األفضلّية في هذا المحور للمقترحات التي تتجاوز المقاَربات التقليديّة حول 
العالقة بين األوضاع االقتصاديّة )كالفقر والبطالة وغيرهما( وانتشار العنف والجريمة، كمثل مقاربات 
نظريّة وتطبيقّية تتعلّق بطبيعة التحوُّالت االقتصاديّة السياسّية، نحو: النيوليبرالّية؛ الَعْسكَرة واألَْمَننة؛ 

الشعبويّة.

العالقة بين واقِع ومكانة الحقل السياسّي الفلسطينّي، بمركّباته المختلفة، وانتشارِ العنف وصعود . 	
مة، فضاًل عن العنف السياسّي الداخلّي وتداعياته على الحقل السياسّي نفسه. الجريمة المنظَّ

من . 	 ا  وثقافيًّ واقتصاديًّا  ا  سوسيولوجيًّ وتحليلها  الفلسطينّي،  المجتمع  في  مة  المنظَّ الجريمة  صعود 
حيث ممّيزات عملها وأنماط تغلغلها في مفاصل المجتمع.

ا.. 	 ا ونفسيًّ ا واجتماعيًّ تداعيات انتشار العنف والجريمة على الوعي الفرديّ والجماعّي سياسيًّ

دراسات مقارنة للعنف والجريمة في سياقات استعماريّة أخرى.. 	
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م للمؤتمر: تعليمات التقدُّ
ا أقصى( حّتى موعد أقصاه 2021/12/30.. 	 ُيرَسل ملّخص عن الورقة البحثّية للمؤتمر )من 0		 كلمة حدًّ

ُيخَبر المتقّدمون بشأن الرّد على ملّخصهم في موعد الحق أقصاه 2022/1/15.. 	

ُتقدَّم المخطوطات األّولية لألوراق بعد ذلك حّتى 2022/3/1 )4000-5000 كلمة(.. 	

	 .mada@mada-research.org :ترسل الملخصات للبريد اإللكترونّي

يقّدم مدى الكرمل مكافأة مالّية ُمْجزِية للباحثين مقابل كتابة أوراقهم.. 	

ُتنَشر األوراق في كتاب إلكترونّي، وآَخر ورقّي يوزَّع في المؤتمر.. 	

مع االحترام 
اللجنة األكاديمّية للمؤتمر

د. أيمن اغباريّة؛ سناء بن بري؛ د. مهّند مصطفى؛ د. راوية أبو ربيعة؛ د. امطانس شحادة
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