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 نماذج العنفية فلسطينية في مواجهة األزمات الداخلية 

 ( عطا هللاموسى ) اسالم /طالل أبوركبة  

 

 مقدمة 

طيني إلى رصتتتتتيد تارييي مبير من التستتتتتامل والكيا المعتتتتتترث الذي عرفت  ال قافة  تستتتتتتند ثقافة الالعنف في المجتمل ال لستتتتت
 عتتتتتتتترمون في البياة ال قا ية إذ    الدوام شتتتتتتتكدًا وا دًااال لستتتتتتتطينية على مر التاريكا  يل مان ال لستتتتتتتطينيون  عتتتتتتت لون على  

اختالف الدين في يوم من األ ام ستتبدا لنزاأ أو والحضتتارية والستتياستتية ن ستتها وله  تطلعات معتتترمة ومستتتقبي وا دا ول    ن 
بينه  ثقافة التعا ا وا ترام  خاللها  يما  ترستتتتتي ا قرنا 15 على مدارعاشتتتتتوا يمستتتتتلمين ومستتتتتيحيين ويهود  لقد شتتتتتقا ا و 

  ياً تاريي االخر ويظهر ذلك في العديد من أوج  الحياة منها تستتتتتتتتتتتتتالنه  في ن ن القري والمدن واال ياءا فالتو يل الستتتتتتتتتتتتت اني
ا فالعتتتتتع   1نه  اختلطوا في المؤستتتتتستتتتتات االجتماوية والتراوية والستتتتتياستتتتتيةأ ظهر ترميدة ستتتتت انية ال تعتمد على الدينا مما 

صتتتتتتتتتتتتعدة االجتماوية وال قا ية رض وا دةا  جمع  التعتتتتتتتتتتتتارث والتعاون على مافة األأ  إلىال لستتتتتتتتتتتتطيني شتتتتتتتتتتتتع  وا د ينتمي  
 .ي التاريك المعاصر ل لسطينف واالقتصاد ة والسياسيةا وقد ظهر ذلك جلياً 

بصتتت تها    ا1988وثيقة االستتتتقالل التي أقرها المجلن الو ني ال لستتتطيني في دورت  التاستتتعة ععتتتر في الجزا ر  ولقد مرستتت 
المرجكية الدستتتتورية لاي ال لستتتطينيينا التستتتامل وثقافة الالعنف مستتتمة من ستتتمات العتتتع  وال قافة ال لستتتطينيا  يل جاء 

يعلى أرض الرستتتاالت الستتتماوية إلى الدعتتترا على أرض فلستتتطين ولد العتتتع  العراي ال لستتتطينيا نما وتطورا وأبدأ فيهاا 
..  إن دولة  .ا التي ال ان صتتتام فيها وال انقطاأ بين العتتتع  واألرض والتاريكوجوده اإلنستتتاني والو ني عبر عالقة عضتتتوية

فلستتتتتتتتتتطين هي لل لستتتتتتتتتتطينيين أينما مانوا  فيها  طورون هويته  الو نية وال قا يةا ويتمتعون بالمستتتتتتتتتتاواة الااملة في الحقو ا 
را ي برلمانيا  قوم على أستا   رية الرأي وتصتان فيها معتقداته  الدينية والستياستية ومرامته  اإلنستانيةا في ظي نظام د مق

و رية تاوين األ زاب ورعا ة األغلبية  قو  األقلية وا ترام األقلية قرارات األغلبيةا وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم  
ادة القانون التمييز في الحقو  العامة على أستتتتا  العر  أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجيا في ظي دستتتتتور يؤمن ستتتتي

والقضتتاء المستتتقي وعلى أستتا  الوفاء الاامي لتراي فلستتطين الرو ي والحضتتاري في التستتامل والتعا ا الستتمل بين األد ان 
 .2 )عبر القرون 

 
 
 

 
، مبادئ الحوار بين األديان في ظل النزاعات )فلسطين نموذجاً( ، جامعة بيت لحم ، فلسطين    2011القصراوي بركات، وجمال خضر،   - 1

http://blog.amin.org/najeebfarraj/2011/01/09/   
،   1988الفلسطيني،  االستقالل اعالن وثيقة  ،2011 ، (وفا)  سطينيالفل الوطني المعلومات مركز 2

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741   

http://blog.amin.org/najeebfarraj/2011/01/09/
http://blog.amin.org/najeebfarraj/2011/01/09/
http://blog.amin.org/najeebfarraj/2011/01/09/
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
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 ف الورقةهد
المجتمل الذي اتستتت  تهدف هذه الورقة إلى إبرا  ثقافة الالعنف في المجتمل ال لستتتطينيا باعتدارها التعبير الحييقي عن هذا  

بالتستتتتتتتتتتتامل والالعنف عبر تاريي  الطوييا وميم نجل المجتمل ال لستتتتتتتتتتتطيني في معالجة مافة خالفات  الداخلية وخاصتتتتتتتتتتتة  
 المجتمكية منهاا ومواجهة مافة معالل  ب قافة العنفية  افظ  على الدوام على نسيج  االجتماعي وسلم  األهلي.

 ماهية ثقافة الالعنف

  ريق وفتل المهِلاةا المغلقة العنف دورات إلنهاء ومقدمة مصتتتيريةا ضتتترورة أصتتتدح  بي فارّيًاا ترفاً  الالعنف ثقافة تعد ل 
لمي التطور  خال ا في مضتتتتنية جهود بذل دون  من وتتو د تنتعتتتتر أن ال قافة هذه لم ي  م ن الد مقرا ي. وال والتحول الستتتتِّ

 ال اريةا وال عاليات الستتياستتية األ زاب إلى المدرستتةا إلى البي ا من العنفا ثقافة أنقاض على إلقامتها للِّها الحية المجتمل
ستتتاتها... فحين بجميل الدولة إلى  ومل االستتتلي  الت اير  ستتتاب على واألنانية الغريزية الدوافل أستتتوأ تنمو العنفا يزدهر مؤستتتت

 يتم ن وشتتراستتة. ولاي تيلً ا الوعي أشتت ال وأل ر اللتها الموروثة والتناقضتتات االنقستتامات ميزوناتِ  العنف  حمي صتتعودها
 التستتتتتامل الحييييةا الدينية الروح وال قافةا الحضتتتتتارةي اإلنستتتتتان إنستتتتتانية من الحطِّ  على باستتتتتتمرار  عمي الدقاءا من العنف

 .3والتمدد لالستمرار غذاءه العنف  ستمد أشال ها ومن العنف  مذبل على تحطيمها  جري  العظيمة اليي  تلك لي ا والمحدة
 ثقافة تقوم المقابيا المعتد ة. وفي القوة هو: استتتتتيدام العنف أن أفضتتتتلها من ولعي متعددةا بتعري ات العنف تعريم  م ن 

 المجتمل في والعدالة والاراهية والالمداالة التهميا معت الت لمعالجة الو يد الستبيي وأن أنا  هو اآلخر  ييقة يأن على الستل 
أستتتتتتتلوب  ستتتتتتتتطيل ب    األم  المتحدة باعتداره"  تعرف  يما .4العنف واستتتتتتتتيدام االنتهاث ووقف وا ترامه  باآلخرين معرفتنا هو

النا  الذين يرفضون السلبية واليضوأا والذين يرون أن الا اح ضروريا أن  يوضوا صراعه  بدون عنف. والعمي الالعن ي 
لين محاولة لتجن  أو تجاهي الصراأ. بي هو استجابة لمع لة ميفية العمي ب عالية في مجال السياسةا السيما ميفية استيدام 

 .  5القدرات ب عالية"
أي أن  مجموعة من الجهود المنظمة تقوم بها أفراد أو جماعات رفضتتتتتتتتًا ألمر قا   أو تعدياًل ل  أو استتتتتتتتتبدال  بوضتتتتتتتتل جديد 
مستتتتتتيدمة في ذلك أستتتتتالي  ستتتتتلمية أقرتها اليي  الد مقرا ية وفق الحريات التي أتا تها ويتيحها الدستتتتتتور الناظ  للبالدا وقد 

 تاون ميال ة ل  بع ي مطلق.

عنف م هوم "مقاوم" يتضمن رفض الرد على العنف بالعنفا أي اليروج من سلسلة الصراأ المبني على العنف والعنف فالال
المضتتادا وهو بلورة ألقصتتى درجات اإلنستتانية وأرقاها  جستتد ممانعة  يييية صتتارمة من خالل الال تعاون مل مافة األشتت ال 

ف  عني رفض اليضتتتتتتتتتتتتتوأ لمنطق العنف والرد علي  بم ل . ألن اليروج المؤد ة إلى الظل ا إن عملية رفض تبني خيار العن
 .6من دا رة ردود األفعال  عني االنتقال إلى مستوي آخر من المنطق وفهمًا أعلى للعالقات االجتماوية

 االضطراري  العنف

 
 38-12. صهللا رام فلسطين،  ، 1ط  للتسامح،  العربية الشبكة  ، الوطن العربي في التسامح حالة ، 2010  محمد،  المخالفي،  - 3
 9، فلسطين  ص شبكة العربية للتسامح ، رام هللاال  ، مؤشرات التسامح في العالم العربي ، مقترحات لقياس 2011، صالح الدين، الجاروشي   - 4
 https://www.un.org/ar/events/nonviolenceday/background.shtmlالالعنف،    االمم المتحدة، اليوم الدولي 5
، مجلة ايالف،  ، الالعنف خيار نضالي أيًضا2008  كريدية، مروة،  6

https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2008/8/357991.html  

https://www.un.org/ar/events/nonviolenceday/background.shtml
https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2008/8/357991.html
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 المجتمل داخي العنف هو بي ومصتا رهاا  قوقها عن العتعوب   ب  تدافل الذي هناا ذلك العنف  االضتطراري  العنفب قصتد  ال
نات  واين الوا د  لافة والستتتياستتتية ال ارية التيارات فلدي امحدد ستتتياستتتي أو فاري  تيار على وق اً  العنف لين إذا البنيوية م وِّ
  يقوم وأخريا مر لة بين المجتمل بها  مر التي والاب  األ مة  الة من  ستتتتتتت يد َمن يوجد  ين العنف إلى للتحول قابلية  
 .العنف وتسويق علي  الطريق وقطل والعقي الحوار منطق بإنهاء

 الذي الغاشت  العدو هجوم مقابي في الو ن عن الدفاأ فإن ولذا اعن ا ذلك  عد أن  م ن فال اعتداءً  القوة استتيدام   ن ل  إذا
 ذلك  عد أن  م ن وال وضتتتتتتروريًاا بي معتتتتتتروعًاا أمراً ا بي هو عن ًا بحستتتتتت  مافة االعراف الدوليةلين   دفع ا إلى  ريق ال

  م ن ال  يل ذات ا العنف رد  امنها عدة مواضتتتتتل في مقبول فالعنف األشتتتتت ال. من شتتتتت ي بأي العنف مظاهر من مظهراً 
 ت الم ال سبيي على الغاش  اال تالل مل التسامل

  المجتمعي العنف
ر ال االجتماوية التناقضتتتتتات وجود إن  خرًا أمصتتتتتدر  هنالك إن بي لوجودها  بستتتتتيطة نتيجة لين العنف أن لما العنفا يبرِّ

 أت  أو التا ير ا ونظريات ال وري  يلالعنف جاهزة نظريات على محمولة ال قافة هذه أت  وستتتتتواء االعنف ثقافة هو للعنف
 الحاست  الدور تلع  العنف ثقافة فإن والقوميا والمذهبي الَقَبلي لالتعصت  متعددةا مصتادر ذات أفاار من مت ر   تدفق عبر
لمية االجتماوية التناقضتتات قل  في .  .والنستتي الحري وت هِلك المجتمل  اقة تدمِّر  تى تتوقف ال عني ةا تناقضتتات إلى الستتِّ

 الحريات تنطلق أن  م ن فال اآلخرا على  رف لي ينع ن  يل والحريات  واألمن م لل يالعدل بين جدلية عالقة فهناث
 ويولد أل ر  عقدها بي المعتتتالي  حي ال العنف العدلا وجود بدون  األمن يترستتتك وال األمنا من لاف قدر بدون  مجتمل في

 .7الدعيد الزمني المستوي  على ولو السل  من مزيد إلى إال يؤدي فال السل  أما العنفا من المزيد
 الدولة  عنف

 ظهرت العنف الدولة آلة ا تاار ومل العترعيا الجستدي العنف تحتار التي فهيا الستياستي النظام والدة ملالدولة   عنف  ولد
ا لنظام فالدولةا  ااألفراد عالقات تنظ  التي القوانين  العنف باستتيدام لألفراد داخلها األمن توفير هي أولى لها وظي ة ستياستيّ 

 لل صتتي   ستتتدعى  ينما خصتترها من يتدلتى والمستتد  العتتر ةا رجي منظر في حاً واضتت هذا يظهرو  اذلك إلى اضتتطرت للما
 لتطبيق المستتتتتلحة القوةَ  األمرا لزم إذا الدولة  تمار  العال  في دولة أ ة فداخي االعال  من م ان أيِّ  فيا و ستتتتتّير  ادي في

 .8الحروب في اليارج من عليها الهجوم عند ن سها عن وللدفاأ داخلها القوانين

 

 الالعنفيالنضال  
مجموعة م اهي  ومواقف واستتتتتتتتتتراتيجية وتاتي ات متااملةا وذات منطق خاو بهاا وهو باعتداره  النضتتتتتتتتتال الالعن ي   عرف 

خيار استتتتتتتتتراتيجي تيتاره العتتتتتتتتعوب لقناعتها بأن  وستتتتتتتتيلة ناجعة وفعالة ومتا ة في ظروف موضتتتتتتتتووية الراهنة. وألن  يال   
مواجهة العستت رية ي يل  ملك العدو الت و  الواضتتل في الستتالح والتدري  واالمدادات  ا تياجاتهاا إذ ان  ينقي المعرمة من ال

 
 120المخالفي، محمد، مرجع سابق، ص- 7
 160الجاروشي، صالح الدين، مرجع سابق، ص - 8
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والستتتتتتتتتتتتتتيطرة على االرضا ...الك  الى مواجهتة معنويتة من نوأ آخر قوامهتا اإل متان واليي  واألخال  والقتانون والعتتتتتتتتتتتتتتجتاعتة  
المواجهة أفضتتلية واضتتحة على العدو الغاشتت  واالستتتعداد للتضتتحية وتجنيد التضتتامن والقوة الداخلية اعتقادَا من  بان في تلك 

 .9الذي  ستند بالدرجة االولى الى قوت  العس رية واطع  المسلل

بمعنى أخر  م ن أن نيلص إلى أن النضتتتتتتال الالعن ي هو أستتتتتتلوب للتح   بالصتتتتتتراأ بواستتتتتتطة االستتتتتتتعانة بأستتتتتتلحة ن ستتتتتتية 
 : 10أسالي  للنضالسي ولوجيةا اجتماويةا اقتصاد ةا وسياسية. ويعتمي على ثالثة 

 األسالي  واألش ال الرمزية لال تجاج بال عنف يم ي االعتصاماتا المسيرات ورفل األعالم .-1
 عدم التعاون يوهو يتضمن المقا عة االجتماويةا االقتصاد ةا اضراب العمالا واش ال متعددة-2
 غيرها م ي عدم التعاون السياسي والتي تتراوح من اناار العروية الى العصيان المدني والتمرد  
 الهجوم الالعن ي يويتراوح من االضرابات عن الطعام الى ا تالالت ال عنفي  ووضل الحواجزا واقامة-3

 للسلطة.واقامة مؤسسات متعمدة على ن سها  تى اقامة   ومة منافسة وموا ية 
 

 ة شكال من أشكال النضال الالعنفيالمقاومة المدني
تعتبر المقتاومتة المتدنيتة والتي انتهجتهتا العتديتد من العتتتتتتتتتتتتتتعوب و رمتات المقتاومتة في العتال  م تي غتانتدي في التجراتة الهنتد تةا 

أبر  التجارب الدولية في ومانديال في تجراة جنوب أفرييياا ومارثن لوثر في النضتتتتال الد مقرا ي في الوال ات المتحدةا من  
في تعزيز  قو  اإلنستتتتتتتتتانا وتعزيز الح   الد مقرا يا والحد من   النضتتتتتتتتتال الالعن يا والتي نجح  في لع  أدوارا جوهرية

ال ستتتادا ومان  عامي  استتت  في معالجة األستتتداب الجذرية للمعاناة الدعتتتريةا والحد من العنف الممي  في العال  والمستتتاهمة 
خصتوصتا وأنها مان  مدفوعة بالطاقة والمدادرة العتعبيةا وال  م ن للجهات اليارجية التح   بها. ومل ذلكا في بناء الستالم.  

 م ن للجهات اليارجية أن تلع  دوًرا مهًما في توستيل المستا ة الستياستية داخي المجتمعات الميتل ةا وت بيط قدرات وأفعال  
ر عنها الحرمات.  م ن اعتدار أفعال الجهات اليارجية المتعا  ة اليصتتتتتتتتتتتتتوم القمعيينا واالستتتتتتتتتتتتتتجابة لال تياجات التي تعب

 .11امتداًدا لما تتطلد  الحرمة من نجاح في الوصول إلى هدفها
 
 

 الالعنف نماذج فلسطينية من
 

 ح ي التاريك والواقل ال لستتتتطيني بالعديد من النماذج التي نجل ال لستتتتطيني على الدوام في ابتاارها لمواجهة ثقافة العنف في 
المجتمل ال لستتتتتتتطينيا ولطالما بحل ال لستتتتتتتطيني في جندات ثقافت  وتاريي  عن الضتتتتتتتمانات والوستتتتتتتا ي واآلليات التي تحمي 

ستتتتتتتطيني رغ  ما تعرض ل  من ويالت ومصتتتتتتتا   مان  م يلة بتمزيق  وتعتتتتتتتريده  وتصتتتتتتتون الستتتتتتتل  األهلي داخي المجتمل ال ل
 

، المقاومة الشعبية/ الالعنف، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، مفتاح،  2012جوانثان، كتاب،   9

http://miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=13481&CategoryId=2  
 2، ص ، بيت لحم، فلسطين بال عنف، المركز الفلسطيني لدراسات الالعنف  والنضال، االنتفاضة 1989شارب، جين،   10
11 landing/-community-policy-conflict.org/for-https://www.nonviolent 

http://miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=13481&CategoryId=2
https://www.nonviolent-conflict.org/for-policy-community-landing/
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وت تي  بنيت  االجتماويةا إال أن إصتتتتتراراه وعناده وه مان  القوي بذات  وقدرات  ألستتتتتداه الصتتتتتالبة والقدرة على التحمي واجتراح 
لستطينية العنفية ناجحة في الح ا  على  األدوات القادرة على معالجة أ مات  االجتماوية والستياستية وهنا نستتعرض نماذج  ف

 تماسك المجتمعي ال لسطيني وهي:  
 
 ين المستعمر وضمانة للسلم األهليقوانكبديل فعال عن  التحكيم والواسطة في مواجهة العنف •

القانونية التي توج   ال  الظروف الموضتووية الناجمة عن اال تالالت المتتالية للعتع  ال لستطينيا دون تطور منظومت  
ومان لدي    تمكية التي قد تظهر لدي المجتمل أستتتتتتتتتتوة بديية المجتمعات.علي  اتداعها في معالجة المعتتتتتتتتتتالي واليالفات المج

ال تالل البريطانيا أو ا ستتتتتتواء االنتدابال لستتتتتتطيني على الدوام الرفض المطلق للتعامي مل المنظومات القانونية التي أقرها 
التقدم بع وي ضد أخاه ال لسطيني ن أن نطلق علي  "رفضًا ن سيًا"ا  اإلسرا يليا مما ش ي لدي ال لسطيني على الدوام ما  م 

 .لدي جها  العر ة التابل للمستعمر
 من العديد نتيجة  الطار ةا والاراهية  والتداغضا واإلستتتتتتتاءةا العنفا مظاهر من ال لستتتتتتتطيني فعاًل بالعديد  مجتمعنا و لقد مر
 ال لستتتطينية االجتماوية البنية أن إال اال تالل   وأذرأ  المصتتتالل  أصتتتحاب أو المستتتتهترون   أو  العاب ون  يزرعها  التي  الظروف

المتحابةا ستتتتتتاهم  في قدرة المجتمل على    التعاونية  الستتتتتتلمية  المجتمل  هذا  بيعة  والتي تؤمد  القدم  في  الموغي  تارييها عبر
ابتاار البدا ي المال مة التي تم ن  من مواجهة العنف المجتمعي دون اللجوء إلي المحتيا فابتار المجتمل ال لستتتتتتتتتتتطيني من 

وأخالقيا وهو ما  م ن أن نطلق علي     " والذي  ستتتتند إلي موروي ثقافي ودينيوالواستتتطة موروث  ال قافي مصتتتطلل "التح ي 
في التعتامتي مل العنف واليالفتات المجتمكيتةا وذلتك على الرغ  ممتا  عتليت  من   العقتد االجتمتاعي ال لستتتتتتتتتتتتتتطيني اليتاو   ي

مان في مرا ي متعددة من التاريك ال لستطيني ضتمانة نستبية للستل  األهلي وفي ذات الوق  بديال   أن العتوا   والنواقصا إال 
 .12قد اجتماعي توافقي بين الاي ال لسطيني على اختالف معاراه  وافااره لمستعمرا لتصدل أشد  بعفعااًل عن قوانين ا

 
 االختالالت البنيوية في المجتمع ثقافة الحوار في مواجهة •

أ داي   فيل ي المجتمعات في العال  تعرض المجتمل ال لستتتتتتتطيني إلى اختالل بنيوي من جوهر ثقافة الالعنف لد   وذلك  
 تى ا والتي نتج عنها انقستتام ستتياستتيا وتمزيق مجتمعيا ال نزال نعاني من  و نيا ومجتمكيًا  14/6/2007 زيران الدامية  

تعتادة عتافيتهتا عبر مدتادرات محليتة فلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة من قبتي المنظمتات األهليتة ثقتافتة الحوار نجحت  مد رًا في استتتتتتتتتتتتتتاألنا إال أن  
ال لستتتتتتتتطينية المؤمنة ب قافة الحوار والتصتتتتتتتتدي ل قافة الالعنفا فاان  على ستتتتتتتتبيي الم ال مؤستتتتتتتتستتتتتتتتة بال ثينك للدراستتتتتتتتات 

ل إقليمية وقوي ستتياستتيةا االستتتراتيجية أول من نجل في جمل ال رقاء ال لستتطينيين على الطاولة الحوار متقدمة بذلك على دو 
لتبدأ بعدها ستتتتتتلستتتتتتلة  ويلة من الحوارات من أجي انجا  المصتتتتتتالحة الو نيةا والتي ال تزال تعاني من مد وجزر بين ال ينة 

والمعروفة باستتتتتتتتت   مما نجح  في تقد   ورقة لمعالجة ملف الموظ ين ضتتتتتتتتتمن جوالت المصتتتتتتتتتالحة في وق  ال قاً   واألخريا
 .يالورقة السويسرية 

 
   http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9238 فلسطين،  في القضاء العشائري ، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة  12

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9238
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االتجاه  بميتلف مجاالتها على إعادة البوصتلة ال لستطينية إلى قدرة المنظمات األهلية ال لستطينية  ابرا ه  إال أن المه  هنا هو 
 .13الصحيل في معالجة االختالل الحاصيا ووقف سيي الدم المتدفقا واستعادة الحوار م قافة ووسيلة في مواجهة األ مات

ألهلية ال لستتتتتتطينية في معالجة آثار اإلنقستتتتتتام وميل ات  المريرةا من خالل ستتتتتتلستتتتتتلة ال  ومن نا ية أخري نجح  المنظمات ا
متنتاهيتة من المدتادرات المجتمكيتة واألنعتتتتتتتتتتتتتتطتة ال عتالتة والتتدخالت المنهجيتة في محتاولتة منهتا لتارين ثقتافتة التستتتتتتتتتتتتتتامل داخي  

لمجتملا ومواجهة خطاب الاراهية الناج  عن  المجتمل ال لستتطينيا باعتداره البديي الحقيق واألنستت  عن ثقافة الالعنف في ا
 اال تقان السياسي.

لما ستتتتتتتتتجل  المنظمات األهلية نجا ا نستتتتتتتتتبيا وملحوظا في انتهاج ثقافة الحوار لمواجهة مافة أشتتتتتتتتت ال العنف في المجتمل 
لمجتمعي  ال لستتتطينيا وخصتتتوصتتتًا العنف األستتتري والعنف المبني على النوأ االجتماعيا ونجح  في رفل منستتتوب الوعي ا

 ب قافة التسامل ممدخي هام و يوي في  ما ة السل  األهلي والنسيج المجتمعي ال لسطيني.
 
 مواجهة العنفالفن في  •
  والدماء العنف مواجهة  في  ال ن  فيها دور  بأن  في أوقات الحروب والاواريا يتراجل  العتتتا ل االعتقاد  إلى الدعض   ميي راما 

 والعالمتتتات  التطورات  مل  متزامنتتتة  والاواري  الحروب  أوقتتتات  إن  ميتتتالف بتتتاعتدتتتار  رأي  ال ن  ونقتتتاد  إال أن لمؤرخي  والموتا
 .ال ن في الابري 

ولقد نجل ال لستطينيون في معالجة العديد من أ ماته  المجتمكية وال قا ية من خالل توظيم ال ن الذي أضتحى أ د الوستا ي 
وظف ال لستتتتتتتتتتتتتطيني ال ن في   ي هويت ا وتأليد روايت  الو نية من ال اعلة في مواجهة العنف بميتلف أشتتتتتتتتتتتتت ال ا  دعد أن  

خالل األغاني واألشتتتتتتتعار والرستتتتتتتوماتا عاد مل األلفية الجديدة في مواجهة أ مات  المجتمكية والعنف المتنامي في المجتمل 
ا ي التوعوية المجتمكية من خالل الموسيقى والرسوماتا فاان  الجداريات المنتعرة في مافة أنحاء شوارأ غزة وسيلة من وس

في مواجهة ثقافة العنفا إضتتتافة إلي  توظيم المستتترح الت اعلي باعتداره من الوستتتا ي الناجعة في مواجهة ثقافة العنف وهو 
والتي  ستتعى من  خالل  العتتداب على فرض  " أ ام المستترح"ا أو الموستتيقى م ي  الة معهد إدوارد ستتعيد للموستتيقيا  ما  عمل

الحالة ال لستتتتتتتطينية وخصتتتتتتتوصتتتتتتتا في قطاأ غزة الذي  عانى من أوضتتتتتتتاأ انستتتتتتتانية متدهورة ب عي الحصتتتتتتتار  مزاجا جديد في  
 مهرجان“ فعالياتضتمن  نادرة تقام عامة   الت في الجنستين  من شتدان  ناجر يل تصتدح   عاما  13الم روض علي  منذ  

 إ تتدي  وهي  أيوبا   تتارا  األغتتاني  المطراتتة ومؤل تتةوتري    .القطتتاأ  في  التوالي  على  الستتتتتتتتتتتتتتتتاد   للعتتام  التتذي  ”والحريتتة  الدحر
وال ن    بالموستتتتتيقى  اإلبداأ  على العتتتتتابات قدرة تؤمد  لغزة  مغايرة  صتتتتتورة تقد   هي رستتتتتالته   المعتتتتتارمات في تلك ال علياتا إن

 .14”الحصار ب عي  عانون  الذين غزة قطاأ س ان ص وف في  ونعرها الموسيقى ثقافة أجي تعزيزومساهمة من 
والمعارض ال نية م ي محترف شتتتتتتدابيك لل ن المعاصتتتتتترا وغيرها من الوستتتتتتا ي ال نية التي هناث العديد أ ضتتتتتتا من التجاربا 

 المجتمل فيتحالي قضتا ا العنف في المجتمل ال لستطينيا وتحاول تعزيز ثقافة التستامل والالعنف داخي المجتملا ولقد بدأ 
 ه الوسا ي ال نية الراقية خصوصًا مل انتعار االعالم المجتمعي.اآلونة األخيرة في الت اعي بإ جابية مل هذ

 
   /http://cbo.palthink.org الفلسطينية،  للمصالحة  األهلية المؤسسات تجمع  االستراتيجية،  للدراسات  ثينك بال 13
  مختلطة،  ثنائية مبادرات في وجمالها غزة بتراث يتغنّى والحرية البحر مهرجان غزة،  على جديدا  مزاجا يفرضون الشباب ، 2019  العرب،  14

9 https://alarab.app/%  

http://cbo.palthink.org/
http://cbo.palthink.org/
http://cbo.palthink.org/
https://alarab.app/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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من نا ية أخري نجل ال ن ال لستتتتتتتتطيني بميتلف أشتتتتتتتت ال  أ ضتتتتتتتتا في إبرا  صتتتتتتتتورة الواقل في قطاأ غزة من خالل ما  قدم  
ان  تجراة محمد  ال نانون من أعمال فنية قدم  للعال  صتتتورة عن واقل الحصتتتار والدمار اإلستتترا يلي في قطاأ غزةا وراما م

الذي نجل من خالل     عستتتتتاف في البرنامج العراي العتتتتتهير "أرب ايدل"ا وا دة من الرستتتتتا ي القوية من قبي ال ن ال لستتتتتطيني
إضتتافة لما   ا ين في تحييقده في الوق  الذي فعتتي الستتياستتيتو يد العتتع  ال لستتطيني على اختالف أمالن تواج فيعستتاف  

الصتتتتتتتور التي تقدمها نعتتتتتتترات األخدارا وراما في اآلونة األخيرة عن  لحياة في غزة للصتتتتتتتورة الميتل ة التي قدمها للعال  عن ا
فقرة صتتتتتول للغناء في ل   انتداه الاي داخي قطاأ غزة لل ن باعتداره أ د أرقى الوستتتتتا ي المم ن توظي ها في  أ ضتتتتتا نجح 

 .15ني واليي  االجتماويةاستعادة وا ياء التراي الو 
 

 الفن كوسيلة للتعبير عن طموحات الفئات المهمشة في المجتمع:
 

ل   ستتستل  المجتمل ال لستطيني في قطاأ غزة  لأل مات اإلنستانية المتال قة والتي تعصتف ب افة بناها الستياستية واالجتماوية 
واالنقستتتام ال لستتتطيني الداخليا وارت اأ معدالت الدطالة وال قر في واالقتصتتتاد ةا ب عي ستتتياستتتة الحصتتتار اإلستتترا يلي الجا را  

المجتملا فابتدأ من ال ن وستتتتتتا ي للتعبير عن  مو ات مافة ال اات المجتمكية وخصتتتتتتوصتتتتتتا العتتتتتتداب الذي وظف ال ن في 
ا يلية إلي لو ات فنية التعبير عن مافة قضتتا اه االجتماوية واالقتصتتاد ةا فحول  طام المنا ل المدمرة ب عي العدوانات اإلستتر 

توثق الجريمة اإلستتتترا يلية في صتتتتورة إنستتتتانية راقيةا ومان  مهرجان الستتتتجادة الحمراء  الهادف إلي إ ياء الحياة الستتتتينما ية  
 ا وقضا ا العداب و قوقه .16وال قا ية في غزةا من خالل أفالم ترمز على  قو  اإلنسان

 
يير المزاج العتتعبي نحو االن تاح على اآلخر وقبول  في المجتمل ال لستتطينيا لذلك ت  توظيم الموستتيقى مأداة من أدوات تغ

فاان  ال ر  الموستيقى م ي صتول والتي أشترنا إليها ستابقًاا ومعهد إدوارد ستعيد لتبني المواه  الموستييية وا دة من األدوات 
 جتمكية وشدابية.ال اعلة في تنمية مهارات العداب واأل  ال وال نية وتوظي ها لمحالاة قضا ا م

على الجان  اآلخر مان   مالت الضتتتتتتتتغط والمناصتتتتتتتترة ب افة تاتي اتها وا دة من االدوات اإلبداوية التي عمي من خاللها 
المجتمل على معالجة أ مات  المجتمكية المرتدطة بالدطالة وال قر ا والهجرةا  والعنفا وغيرهاا فابتدأ ال لستتتتتتتتتتتتتطيني  مالت 

ال نية على الجدرانا واللو ات ال نية التعتتت يلية من  الجدارياتلمناصتتترة الحقو  اإلنستتتانيةا فوظف   التوقيل و عتتتد الموا نين
 خالل المعارض ال نيةا و مالت التوقيل .. وغيرها مأدوات إل داي التغيير.

 
  https://www.nawa.ps/ar/post/4179 ، ، شبكة نوى الفلسطينيين يوّحد  عّساف  محمد ، 2013 معين،  البياري،  15
مهرجان السجادة الحمراء في غزة،   - 16

-http://hadfnews.ps/post/62563/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
-D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9%

8%BA%D8%B2%D8%A9%D-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1% 

 

https://www.nawa.ps/ar/post/4179
http://hadfnews.ps/post/62563/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/62563/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/62563/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/62563/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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ا ا  قو  داوت  قو  اإلنستتتتتتانا فاان  األفالم الوثا يية في مناقعتتتتتتة قضتتتتتتالحرمة ال نية مأداة من أ  من جهة أخري نعتتتتتتط 
التي يتعرض لها المزارأ ال لستطيني في   االنتهالاتاإلنستانا ستواء المرتدطة بحقو  المرأة أو العتدابا او األفالم التي وثق   

 المنا ق الحدود ةا او الصياد ف الدحر.
محاولة من   لمعالجتها ادوات  المتا ة الواقل اليومي المعاشا واشتتتتتتتتتتتدك مل مافة القضتتتتتتتتتتا ا في لقد ع ن ال ن ب ي توجهات  

 على مستوي البنية ال ارية للمجتمل.
 
 السياسة أفسدته ما ُتصلحالرياضة  •

ستادت صتورة نمطية ستلبية عن اآلخر ال لستطيني عق  االنقستام بين شتطري الو ن يالضت ة وغزة ا ستاعد اال تالل بصتورة  
أ غزة والضت ة الغرايةا ومل استتمرار  الة االنقستام  لبيرة على إعادة رستمها عبر ستياستات  االقصتا ية بمنل التواصتي بين قطا

وغياب الو دة ال لستتطينيةا بات  تتعتت ي على ضتت اف هذا الواقل صتتورًا نمطية عن اآلخر في مال الطرفينا إال أن الرياضتة  
من خالل  ستتتتتتاباته ا لتجمه  الجغرا يا من جديدا   بإعادة الجغرا يافرقه  االنقستتتتتتام و  لمن  جديدة  فرصتتتتتتةأعط  ال لستتتتتتطينية  

مداريات مرة القدم م ي نها ي مأ  فلستتتتطين بين أهلي اليليي وشتتتتداب العتتتتجاويةا  يل مان  الح اوة والتاري  المتدادل بين 
اال تالل ال ريقين والجمهور في مداراتي اإل اب والذهاب فرصتتة ستتانحة لتصتتحيل هذه الصتتورة الستتلبية التي ترمها االنقستتام و 

بات  تتأصتي ب عي غياب الترابط المجتمعي وانعدام التواصتيا  مجتمعينا ونجح  الرياضتة بذلك في وأد جذور ل قافة العنف 
 .17لتاون الرياضة ال لسطينية وسيلة من وسا ي التو د الو ني وتصحيل الصور النمطية القا مة في الواقل ال لسطيني

 
 الخاتمة

  المجتمعي   االستتتتتتقرار بنية  بعمق  وضتتتتترا  جندات ا بميتلف ال لستتتتتطيني  المجتمل  على آثارها الستتتتتياستتتتتية  تترم  االنع استتتتتا
فيها التراة خصتتتدة جدا لتنامي ثقافة العنفا والتي  مل  معها مي أشتتت ال التمايز الستتتياستتتي    بات   لدرجة األهلي  والتماستتتك

 بعمق تضرب مكيارية الال من  الة هناث أن  القول  م نوي  بي  االجتماويةا  العالقات  شد ة  في  أساسي  ممكيار واالجتماعي
وهذه الحالة    تواجه . التي  القضتا ا  مافة مل التعامي في مكيارية الال بتلك مرهون   والذي أصتدل ال لستطينيا المجتمل  بنى  في

 األفاار. وتالقل والتعدد ة التنوأ على المبني والحوار التسامل ل قافة ناتجة دون شك التراجل الواضل
إال أن  واالرغ  من هذا مل  يدقى لدي المجتمل ال لستتتطيني من الوستتتا ي ما  م ن  من مواجهة ثقافة العنفا خصتتتوصتتتا ومما  
أوضتتتتتتتح  النماذج الستتتتتتتابقة قدرة المجتمل ال لستتتتتتتطيني على اجتراح أدوات  ووستتتتتتتا ل  الياصتتتتتتتة في معالجة أ مات  ومعتتتتتتتالل  

 بوسا ي العنفية ناجعة.وخصوصا التصدي ل قافة العنف 
إن ما  حتاج إلي  المجتمل ال لستتتتطيني األن هو اإل مان بقدرت  على النجاح والعبور لعتتتتط األمان من براثن العنف المتراص 
بت  على متافتة المستتتتتتتتتتتتتتتويتاتا وهو متا تحتاول العتديتد من المنظمتات االهليتة المؤمنتة بتأهميتة تعزيز ثقتافتة الالعنف والتستتتتتتتتتتتتتتامل 
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ي الصتتتتتتحيل الستتتتتتتعادة األمي في الو دة وانهاء اإلنقستتتتتتام وتحقيق الحل  الذي  ال انتظاره في بناء مجتمل باعتدارهما المدخ
 خيار العنف. على معالجة أ مات  دون اللجوء إلى داثي ومتطورا قادر 
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