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 2021أيّار 

 

صعيد  كيفيّة التّعاُمل مع التّحديّات الّتي يُسبّبها التّ  -توصيات للمؤّسسات

 لعالقات بين العاملين العرب واليهود. في ا األمنيّ 
 

 
ّّواليهودّّالعربّّالعامليّنّّبيّنّّوتراّتالت ّّّبتزايُدّّاألمنيّ ّّصعيدالت ّّّفتراّتّّّزتتمي ّ

 .العالقاتّفيّالخالفاتّّتصاعدب ّوّالمشتركّةّالعمّلّّأماكنّفي
 

 اجتماعية في هذه الفترة؟  -ماذا يحُدث لنا من ناحية نفسيّة

 

دَةّّواحدّّلكلّ ّّالقوميّةّّياتالهوّ ّّّبكتسّ تّّّ،األمنيّ ّّصعيّدالت ّّّأوقاتّّفي ّّمناّّوواح 

زائدة د ةّ ّّح  والتّّإلّىّّاليهودّّيميلفَّ: ّّفقداّنّوّّمعاناةّّمعّّأكثّرّّالت ضاُمّنعاُطفّ

ثلهمّّاليهود ّّفقدانّّوّّمعاناّةّّمعّأكثرّالت عاُطفّوالت ضاُمنّإلىّّالعرّبّّويميّل،ّّم 

شعبهم والفلسطينييّّنالمواطنيّّأفرادّ ّّةرقي ّالشّ ّّوالقدسّّّةغزّ ّّفيّّنالعربّ

 ّ.ةالغربي ّّفةوالضّ 

 

ل ّّطرّفّّلكلّ ُّّمعي نةالّّةالوطني ّّّةي ّالهوّ ّّفإنّ ّّة،االجتماعي ّ-فسيةالن ّّّلمفاهيموفقاًّ

ّّالذ يّ ّّةي ّساتؤسّ ي ةّالمُّلهوّ فيّّابينّالطرفينّّعلىّحسابّالجزءّالُمشتركّّتقوىّّ

ّّ بدوره.ّ ّّّّالُمعي نةّّّةالوطني ّّّةي ّالهوّ ّّوتعميقّهذهّّتعزيزّّيزيديضعَفّ ُكل  عندّ

 وفقاًّّّأّوّ".مّ هُّ"ّو"ّنحن"ّإلىّواآلخريّنّاّتالذ ّّّتقسيملّّةّالميلمنّقابلي ّّّطرف
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ّّةفسي ّالن ّ-ّةاالجتماعي ّّّللمفاهيم ّّةاخلي ّالد ّّّالمجموعّةّ"ّّإلى: ّّالمجموعة"ّّمقابّل"

ّّةالخارجي ّ ّّّّذلك،ّّعلىّّعالوة". ّّاتجاهّّيظهرّّة،الوطني ّّّةي ّالهوّ ّّتعزيزّّمعفإن هُ

ّّيفكروّن)"ّّمتجانسةّّمجموعّةّّهاأن ّّّعلىلخارجي ةّّاّّّالمجموعّةّّرلتصوّ ّّمتزايد

 "(ّ.قتلناّيريدوّنّجميعهمّ"ّ؛"ّنفسهاّريقةبالطّ ّجميعًاّويتصرفون

 

ّّفيُّصفوّفّّالممتلكاتّّفّيّّأضراّرّّأوّّّةجسدي ّّّإصاباّتّّبشأنّّمخاوفّّتنشأّّقدّ

ّّهذهّّإلّىّّضافتُّ.ّّزاعالن ّّّلمناطقّّالجغرافيّّطاقالن ّّّضمنّّهمّ ّّينالذ ّّّهؤالء

ّّيتعرضوّنّّالّّينالذ ّّّأولئكّّىحت ّّّبهاّّيشعرّّيّ الت ّ،ّوغضبّّمشاعرّّالمخاوف

ّّحقيقيّ ّّلتهديّد إحساسّّّّالمجموعاتّ،ّّبيّنّّالعالقاتّّسياقّّفّي. هناكّ يظهرّ

ّّمجموعاتي ُمعي نةّّخصالشّ ّّهاب ّّّيشعرّّحالةّّوهيّ : ّّانتماءّهّّبسببّّبمشاعرّ

ّّأخرىّ،ّّبعبارة.ّّمجموعتّهّّفيّّآخرينّّأعضاّءّّعنّّنيابةّّأّوّّمعينةّّمجموعةل

ّّنحنّّنتأذىّّلمّّلوّّحتىّّّ،اعتدواّعلىّأفرادّمجموعتناّّألنهمّّنغضبّّأنّّيمكننا

 ّ.شخصيًا

 

ّّ ّّّليتشكّ ّّألحداثولّّللموقفّّمنّاألطراّفّّطرّفّّكّلّّمهيقد ّّّالذّيّّالتفسيّرإن 

ّّكبيّرّبشكّلّهذاّالت فسيّرّّرويتأث ّّ،َحسبّوجهةّنظرّمجموعتهّالت يّينتميّلها

ّّ.هذاّالط رفّلهاّّضيتعرّ ّالتيّاإلعالمّبوسائّل

ّ
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ُعرَضةًّّّماّّغالبًاّّواليهوّدّّالعرّبّّأنّّنفهمّّأّنّّالمهمّ ّّمن ّّلمعلوماتّّيكونونّ

ّأّن.ّّللوضعّّغايرةمُّّّوتفسيراتُّّمختلفةّّةإعالمي ّ ّّيأتّيّّفالذ يّيحدثّغالباًُّهو 

ّّالجانبّّوضحاياّّمعاناةّّاإلعالمّّوسائلّّفيّّشاهدواّأنّّبعدّّالعملّّإلىّّاليهود

ّّّ،العملّّأماكنّّيشاركونهمّّيّنالذ ّّّالعربّّرأىّّبينماّّأساسي،ّّبشكلّّاليهوديّ 

ّّأساسيّّبشكل .ّّوخارجهاّّإسرائيلّّفيّّالعربيّّالجانبّّوضحاياّّمعاناة،

ّاألطرافّّالمختلفّةّّةالشخصي ّّّالحياةّّتجاربهذا،ّّّّإلىّّضافيُّ ّطرفّمن ّّّ،لكل 

ّلليهودّوجودّّ ّبالن سبة وبالنسب ةّّّّالجيشّّفيّّيخدمونّّأسرةّّوأفرادّّأصدقاءفمثالً

ّّداخلّّأوّّّةغزّ ّّفي)ّّالقصفّّمّنّّروّاتضرّ ّّمعرفةّأشخاصّوأصدقاّءّّللعرّب

 (ّ.إسرائيّل

 

د ةّ ّالت زايُدّفيّح  ّّالقويّ ّّالت ضاُمنّواالحساسّالُمشتركّوّة،الوطني ّّةي ّالهوّ ّإن 

ّّانخفاضّأيًضاّيصاحبهّاّالقويةّلبيةالسّ ّوالمشاعّر،ّاخليةالد ّّّالمجموعةّمع

ّّّأيّّ،ّةالخارجي ّّّالمجموعةّمّعّعاطفالت ّّفي الت عاُطفّّّّعلىّّالقدرةأن 

ّبهااالحاسيسّالت يّّفهممحاولةّّوّاآلخر،الط رفّّوضعّمّعوالت ضاُمنّ ّّيَُمر 

لّكبيّر ّّرّفالطّ ّمعاناةّّمعّعاطّفالت ّّعلىّّطرفّكلّقدرّة.ّتنَخف ضّبَشك 

الط رفّّّّمعاناةّمّنّّخفيفالت ّّّمحاولةّّعلّىّّرفينالطّ ّعتشجّ ّقد ّّيّ الت ّّهي اآلخر

ّّتصبحّالقدرةّهذهّأنّّ،أليمّّبشكلّالقولّمّنّوالبد ّّالحظ،ّلسوّءّّلكن.ّاآلخر

رّسلعةًّ  ّ.العنيفّّراعالصّ ّأوقاتّّفيّةًّناد 
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 في عليهاِمن الُمِهّم التّأكيد  إرشادية مبادئ ثالثة نقدم ذلك، ضوء في

 : الُمؤّسساتي اإلداري الخطاب

 بين عن كّل ما يتعلّق بالصراع مختلفة روايات بوجود االعتراف •

 . واليهود العرب

 العرب اآلخر، رفالطّ  تجاه ةّّ والحساسي عاطفالتّ  زيادة •

 .سواء حد على واليهود

 .المشتركة تيّةاسالمؤسّ  والهوية االنتماء تعزيز •

 بها:  للعملّتوصيات

عّن.  1 والت حدُّثّ مؤس ساتي ةّّاّلّّالمنصاتّّفيّّتهاوحساسي ّّّالفترةّّاإلشارةّ

ومحاولةّّّّإدراكّّمّعّّالذ يّيحترمّكالّالط رفينّّمتسامحاّلّخطابالّوتشجيع

ّّّعبةالصّ ّّجاربوالت ّّّعقيداتوالت ّّّحدياتالت ّفهمّّ ّّظّرالن ّّّبغضّّالط رفينّّلكال 

ّّّةالوطني ّّّالهوي ّةّّعن ّّّّاإلدارّةّّبتوقعاّتّّالموظفينّّإبالّغ. ّّباالحتراّممنهم

ّّطوالَّسنواتّ ّّتَم ّالعملّلب نائهاّّالتيالط يبةّّّّالعالقّةّّعلىّّوالحفاّظّّالمتبادل

د ة ّّبينّّدّةالجي ّّّوالعالقاّتّّداقّةوالصّ ّّوةخُّاألُّّّعلّىّّنحافظّّدعونّا)"ّّع 

 "(ّ.الفترةّهذهّخاللّّىحت ّمؤس سةّالّفيعامالتّوالعاملينّّال

مؤسّ .  2 حوارّ ّّّّساتيّ توجيهّ الط اق م افرادّ ّّرعيةالشّ ّّمنحّتّّبطريقّةبينّ

 ّّأنّ ّرنتذكّ ّأّنّّالمهمّمّن)"ّوضعالّحوّلّمختلفةّورواياتّنظرّوجهاتل
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ّّواّلّواحدةّ،ّحقيقّةّتوجدّواّلّّ،مختلفّبشكّلّيفكروّنّالمختلفينّاألشخاّص

 "(ّّ.حقّعلىّواحدّجانبّيوجد

الَمجال .  3 ومنع.ّّالمختلفّةّّاألصواّتّّلسماعّّإعطاء  ّّحاالتّّتفاديّ

علىّّّّالئقةّّغيرّّمالحظاتّّأيّّمعالجةّّاالزدراء،ّّأوّّاإلدانةّّأوّّاإلسكات

يءّحريضالت ّّّمثلّالفور،  .الش موليّوالُمس 

ّّوبيخالت ّّّمثلّّ،أكثرّشد ةّّعقوباتيتم ّتطبيقّّّّصعيد،الت ّّّفتراّتّّفيّّأحيانًّا.  4

ّّتصريحاّتّّرد اًّعلىلهمّّّتصريحاتّّللعربّبسببّّبالفصلّّهديدّّ التّّأو

 .تماًماّّممنوعةّّوالت هديداتّالعقوباتّّهذهّمثلّأنّوّارتذكّ .ّيهودلل

والعاملينّّ.  5 العامالتّ للمؤس سةّّّّالمفتوحّّالباّبّّسياسةّّعّنإخطارّ

ّّبينّّبالعالقةّّالمتعلقّةّّتلكّّسيماّّوالّّ،مشاعرهمّّلمشاركّةودعوتهمّّ

 ّ.مؤس َسّةالّفّيّواليهودّالعربّّوالعامليّنالعامالتّ

لّأكبَرّّعلىّّالحفاظ. 6 الَحي زّّوّالَمكتبيّ ّالحي زّالَمكانيّّفيّّالت واُجدّب َشك 

 .الواتسابّومجموعاتّاالجتماعيةّبكاتالشّ ّّمثلّاالفتراضي

ّ

ن ّّعلىّّالحفاظّعلىّوالقدرةّةالمسؤولي ّّّالمديرينللُمديراتّّوّّأنّنحنّنُؤم 

ّّالعملّّأماكنّفيّّوالعربّّاليهودّّالعامالتّوالعاملينّبيّنّّالعالقة

ّ.ّّصعيدالت ّّّفيّفتراتّّىحت ّّ،ّالمشتركّة
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ّّالتيّوصياتوالت ّّاألفكارّالستخدامّأكوردّمركّزّم\ولذلكّيدعوكن

 ّ.م\علىّأملّأنّتُساعدُكنّم\نلّكّقدمناها

 

بالتّفكير والكتابَة: الّسيّدة سما تسفوري، الّدكتورة رونا   ين\الُمشاركات

ير، الّسيد رون ڤشطاين، الّسيد أدهم إغباريّة، الّدكتورة أورنيت رماتي د

 رليتس. چ 


