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حول العالقة بين كثرة الشباب،جرائم 
العنف والنقص في سوق الزواج العربي 

في إسرائيل 
اليكس فاينرب

توطئة  
يسلط هذا المقال الضوء على الجذور الديمغرافية لمشكلتين تقفان أمام المجتمع العربي في إسرائيل، 
وبالتالي أمام المجتمع اإلسرائيلي كله. األولى هي مشكلة الجريمة وخاصة العنيفة منها. وهي المشكلة 
التي تتواجد اليوم في مركز الخطاب الجماهيري في إسرائيل. أما الثانية فهي اتساع النواقص في سوق 
الزواج في المجتمع العربي في إسرائيل: أي النقص في العرسان الجذابين من وجهة نظر النساء، وفي 
العرائس المتاحات والمعنيات من وجهة نظر الرجال. هذه مشاكل يجب أن نتحدث عنها ونتحضر لها. 
 Youth( "تعود الجذور الديمغرافية لما نتحدث عنه هنا الى ما يعرف بمصطلح "الطفرة الشبابية
Bulge(. باإلمكان رؤية هذه الطفرة من خالل هرم األجيال الذي يظهر في رسم1 الذي يبين عدد الرجال 
إسرائيل  العربي في  المجتمع  العمرية في  المجموعات  اليمين( في كافة  )الى  والنساء  اليسار(  )إلى 
بمنتصف عام 2021. بنظرة أولى، نرى بأن للهرم شكل كالسيكي لمجتمع شاب: هناك أناس أكثر 
 1.50-40 بأبناء   

ً
20-30 مقارنة أبناء  أكثر من  20-30، وأناس  بأبناء   

ً
0-10 سنوات مقارنة ابناء  من 

 ولكن إذا ما أمعنا النظر فسنجد بأن هناك طفرة غير عادية بمبنى األجيال والتي تمتد من آخر سنوات 
تشكل  الشباب،  ذكرنا طفرة  تسمى كما  التي  الطفرة،  ال-20. هذه  منتصف سنوات  ال-10 وحتى 
-18 أبناء  اليوم رجال ونساء من  المعينة، هناك  الحالة  العادي. في هذه  شذوذًا عن مبنى األجيال 
22 عام أكثر من األعداد في أية مجموعة عمرية أخرى من فوق سن 5 أعوام. في الواقع، إن الوزن 
الديمغرافي لهذه المجموعة العمرية هو األكبر في الدولة كلها: ٪29 من مجمل أبناء 18-22 عام في 

وفي قسم  إسرائيل  في  االجتماعية  السياسات  لدراسة  مركز طاوب  في  البحث  مدير  فاينرب هو  اليكس  بروفيسور   *
السوسيولوجيا في جامعة تكساس في أوستن. أود أن أشكر كل من بروفيسور بيني بنطال، بروفيسور جوني جال، 
بروفيسور جيل ابشطاين، بروفيسور يوسي شافيط وبروفيسور آفي فايس على مالحظاتهم القيمة على المسودات 

االولى للمقال.

مبنى األجيال الشاب هذا هو نتيجة متوقعة لمستويات الخصوبة العالية وسط السكان العرب في إسرائيل في العقود   1
 )وهو بدوره نتيجة مستويات وفاة منخفضة حتى جيل متقدم أكثر(. كان متوسط 

ً
األخيرة ومتوسط العمر المرتفع نسبيا

عمر العرب عام 2018، 82.3 أعوام للنساء و-78 عاما للرجال. ورغم أن هذه األعداد منخفضة أكثر من متوسط عمر 
اليهود ب- 3.5 سنوات تقريبا في كل جنس )دائرة اإلحصاء المركزية، 2020أ(، إال أنها مرتفعة بحسب المعايير الدولية. 
وهذه هي أعلى أعداد في الشرق األوسط، باستثناء الكويت، وهي أعلى من معدل متوسط العمر في الواليات المتحدة 

 .)WHO, 2020( وأوروبا كذلك بسنة ونصف السنة



إسرائيل هم عرب، الى جانب ٪8 عرب من ابناء 70 عام وما فوق و-٪23 عرب تحت سن 5 أعوام، 
في حين أن نسبة العرب من مجمل السكان في إسرائيل ال تتعدى ال-21٪. 

رسم 1. السكان العرب في إسرائيل حسب الجنس والجيل لسنة منفصلة، 2021 
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مالحظة: تعتمد التقديرات على معطيات دائرة اإلحصاء المركزية، 2019; وفاينرب، 2020.
المصدر: اليكس فاينرب، مركز طاوب 

أظهرت أبحاث تجريبية مثبتة من مناطق أخرى في العالم بأن هذه الطفرة- أي كثرة الشباب- إذا ما 
اجتمعت بمستويات مرتفعة من االنفصال االجتماعي )Social Disengagement( بإمكانها أن تزيد من 
مستويات العنف. سوف نستعرض فيما يلي هذه األبحاث بشكل مقتضب. وسوف نرى بأن تصاعد 

جرائم العنف في إسرائيل بالسنوات األخيرة يتماشى مع هذا النمط.   
لكننا، كما سنكتشف، أمام ديناميكية اشكالية بدرجة أكبر من ذلك. ففي ال-15 سنة األخيرة، ارتفع 
مستوى التعليم وسط النساء العربيات الشابات أكثر منه وسط الرجال العرب الشباب، مما أدى الى 
تشويش أعراف الزواج التقليدية والتي تزوجت النساء وفقها من رجال متعلمين أكثر منهن )"تزاوج 
فوقي تعليمي"(. لقد آلت هذه الظاهرة بحد ذاتها الى تغييرات في أنماط الزواج في المجتمع العربي 
في إسرائيل. في السنوات ال-15 القادمة سوف تتقلص هذه المشكلة إزاء انعكاس النسبة بين عدد 
الرجال العرب الشباب الذين يصلون سن الزواج وعدد النساء في هذا الجيل. من وجهة نظر الرجال 
العرب الشباب بسن الزواج الوسيط، من المتوقع بأن يكون هناك نقص في العرائس. ومن وجهة 
نظر النساء العربيات الشابات بسن الزواج الوسيط، من المتوقع بأن يكون هناك نقص في العرسان 
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المناسبين. عدم التوازن هذا سوف يزعزع عالم المزيد والمزيد من الرجال العرب الشباب، وإذا لم يكن 
هناك أي تدخل جدي، فإنه سوف يؤدي الى استشراء العنف أكثر. 

بكلمات أخرى، إن العمليات الديموغرافية تؤدي الى تصاعد تشكيلة واسعة من القوى االقتصادية 
العمليات  هذه  وتساهم  العربي.  المجتمع  في  هامة  أسس  بناء  اعادة  لدرجة  واالجتماعية-الثقافية 
في ارتفاع مستويات الجريمة المرتفعة من ذي قبل ال سيما جرائم العنف. في العقد القريب، سوف 
تؤدي هذه الى تغيير العالقات الجندرية، ومن ضمنها نسيج الزواج والعائلة، في المجتمع العربي وفي 

 . ً
المجتمع اإلسرائيلي عامة

يحتوي هذا المقال على أربعة أجزاء: يلخص الجزء األول العالقة بين مبنى األجيال وعدم االستقرار 
االجتماعي-السياسي- بالتركيز على الجريمة- ويستعرض نزعات مركزية في مجاالت التعليم والعمل 
في المجتمع العربي، وخاصة التدني المتزايد في مستوى الرجال العرب في مجال التعليم. ينظر الجزء 
الثاني في العالقة ما بين مبنى األجيال ومستويات القتل واألحاسيس الذاتية بمجال األمن الشخصي. 
الرابع واألخير  الجزء  أما   .2040 الزواج حتى عام  النساء بسن  الى  الرجال  الثالث نسبة  الجزء  يتنبأ 
فيتناول باقتضاب االنعكاسات المحتملة للتغييرات المتزامنة في مبنى األجيال واتساع عدم المساواة 

الجندري في مجال التعليم على الزواج والعالقات الجندرية.  

خلفية

العالقة بين مبنى األجيال الشاب وعدم االستقرار االجتماعي-السياسي  
وعلماء  اجرام  علماء  أجراها  المجاالت  متعددة  أبحاث  تظهر  الماضي،  للقرن  الثمانين  منذ سنوات 
اجتماع وديمغرافيين بأن التغييرات في مبنى األجيال في المجتمع- وباألساس تشكل مجموعات كبيرة 
 Cohen( من الرجال الشباب- تفسر جزءا من التغييرات في مستويات الجريمة وباألخص جرائم العنف
Land, 1987; Hirschi & Gottfredson, 1983 &(. أحد األسباب هو بأن هذه النشاطات الجنائية تتميز 
بنمط عمري واضح، حيث يرتفع احتمال المشاركة في نشاط جنائي لدى أي فرد في آخر سنوات ال-
10 وينخفض عند وصوله إلى نهاية سنوات ال-20 وبداية سنوات ال-30 من عمره- ان كان ألسباب 
تتعلق بالنمو والسيطرة وان كان بسبب الضغط االجتماعي للتأقلم مع أعراف المجموعات الصغيرة. 

سبب آخر هو بأن المجموعات العمرية الكبيرة تخفض من تكاليف التجنيد لعصابات اإلجرام.  
كانت هناك ادعاءات مبالغ فيها في األبحاث الالحقة حول العالقة ما بين مبنى األجيال والعنف. 
المجتمعات  بأن  تظهر  التي  والدولية،  القومية  التجريبية،  األبحاث  من  اليوم كم كبير  هناك  ولكن 
التي تتميز بمجموعات كبيرة من الرجال الشباب ومستويات عالية من االنفصال االجتماعي- تشمل 
المؤشرات االعتيادية لهذا االنفصال مستويات مرتفعة من البطالة والعمالة المحدودة، عدم المشاركة 
 Juárez et al., 2020;( في التعليم العالي والعزوبية- تشهد مستويات أعلى من جرائم العنف والقتل

 .)McCall et al., 2013; Phillips, 2006
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تظهر هذه التأثيرات لطفرة الشباب بشكل أقوى في الدول التي وسعت التعليم ما فوق االبتدائي 
بسرعة )Weber, 2019(، وهذا هو الحال في إسرائيل بال شك.2 يبدو بأن السبب من وراء ذلك هو بأن 
االرتفاع في مستوى التعليم ال يرتبط فقط بتوقعات أعلى على مستوى الفرد ومؤشرات أكثر للتقدم 
االقتصادي والغنى على المستوى العام انما كذلك بإقصاء أوسع لغير المتعلمين من سوق العمل الذي 

 بال شك )مدهاال، 2019(. 
ً
يعتمد على عمال مؤهلين أكثر فأكثر. هذا هو الحال في إسرائيل أيضا

نشرت مؤخرًا أبحاث في مجاالت علم االجتماع واألمن الدولي والتي تتعاطى مع عدم االستقرار 
تتميز  التي  األماكن  في  األجناس، ال سيما  بين  العالقة  تشوه  من  ينبع  الذي  والسياسي  االجتماعي 
بفائض من الرجال الشباب نسبة إلى النساء الشابات. بسبب هذه التشوهات يصعب على الرجال 
"االستقرار"، األمر الذي يفاقم بدوره انفصالهم االجتماعي وتأثير طفرة الشباب. من أكثر األمثلة التي 
يتم تسويقها لهذه الظاهرة هي "الغصون العارية" في الصين )Hudson & den Boer, 2004( - وهو 
مصطلح صيني يشير الى البالغين الذين ليس لديهم أوالد- ولكن هناك ظواهر شبيهة في الهند ودول 
 في مستويات الخصوبة وعمليات 

ً
كثيرة في مركز آسيا والتي شهدت منذ سنوات التسعين انخفاضا

)Guilmoto, 2009(، وبعد  اإلناث  الطفالت  الى نقص في  أدى  الجنين، مما  إجهاض بسبب جنس 
عقدين من الزمن، في النساء الشابات. 

نزعات في مجاالت العمل والتعليم
، ان أول مقياسان معياريان يستخدمان في األبحاث لفحص االنفصال االجتماعي هما 

ً
كما ذكرنا سابقا

 McCall et مستويات البطالة والعمالة المحدودة المرتفعة وعدم المشاركة في التعليم العالي )مثاًل
al., 2013(. في السياق اإلسرائيلي يجب أن نضيف الى هذه عدم المشاركة في نوع  ما من الخدمة 
القومية، العسكرية أو غيرها. كل هذه المؤشرات تنطبق بوضوح على الشباب العرب في أيامنا، ال سيما 
الرجال. أظهر استطالع القوى العاملة لدائرة اإلحصاء المركزية حول وضع العمالة في إسرائيل بأن 
الفجوة بين نسبة مشاركة الرجال اليهود في سوق العمل مقارنة بنسبة العرب قد اتسعت )جروفر، 
المتقدمة  األجيال  العرب خاصة في  أكثر وسط  المشاركة متدنية  الماضي كانت   في 

ً
أيضا  .)2021

بالسن. خالل العامين اللذان سبقا وباء الكورونا- أي منذ كانون ثاني-شباط 2018 حتى كانون ثاني-
 34-25  ،24-15 أبناء  من  العرب  الرجال  وسط  الرسمية  العمالة  نسبة  انخفضت   -  2020 شباط 
. صحيح بأن 

ً
و-35-54 من ٪37.6 الى ٪30.5، ٪76.8 إلى ٪70.4 ومن ٪79.4 الى ٪74 تباعا

 لكن الحديث يدور عن 87٪ 
ً
 أكاديميا

ً
هذا االنخفاض سجل فقط وسط هؤالء الذين لم يتلقوا تعليما

من القوى العاملة العربية )جيفاع وآخرون، 2021(. وجب االنتباه الى أن هذا االنخفاض في المشاركة 
بسوق العمل طرأ في وقت انحسرت فيه مستويات البطالة في إسرائيل ككل بدرجة لم يسبق لها مثيل 

)انظروا بنطل وشماي، قيد الطباعة(. 

في سنوات التسعين، تغلغلت هذه النماذج ل"مبنى األجيال" في مجاالت قريبة. حيث أشار مؤرخون مقارنون، علماء   2
اجتماع واقتصاديون بأن تأثير الطفرات الشبابية أشمل وممكن أن يؤدي الى عدم استقرار اجتماعي-سياسي قد يصل 
 Farzanegan & Witthuhn, 2017; Goldstone, 1991; Huntington, 1997; Weber,( حد الحرب األهلية والثورة
2013(. يستخدم أحد هذه النماذج- والذي يسمى نموذج مبنى األجيال في الديمقراطية الليبرالية- اليوم في المجلس 
 Cincotta,( القومي لالستخبارات في الواليات المتحدة لتنبأ األمكنة التي ممكن أن تشهد عدم استقرار في أنحاء العالم

.)2019
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التفسير الرئيسي لنزعة انخفاض مستويات العمالة وسط الرجال العرب هو عدم المالئمة المتزايد 
بين مجمل المهارات التي يحضرها الرجال العرب معهم الى سوق العمل وبين احتياجات السوق، ومن 
ضمن هذه، ضعف اللغة العبرية وسط مجموعات العرب الشباب )تحاوكو وآخرون، 2020(. بهذا 
المعنى، وعلى األقل على المدى المتوسط، فإن احتماالت نجاح الكثيرين من الرجال العرب الشباب 
 بسبب التغيرات المتوقعة في سوق العمل والتي 

ً
في سوق العمل ال تبدو جيدة هي األخرى، أيضا

الميول في   بسبب 
ً
ابتدائي )مدهاال، 2019( وأيضا ستعطي أفضلية لمؤهالت تتطلب تعليما فوق 

مستويات تسجيل الرجال العرب للتعليم العالي. فرغم ارتفاع نسبة الرجال العرب في سنوات الثالثين 
من عمرهم ممن يحملون لقب أكاديمي من ٪11 في 2002 إلى ٪18 في 2020، وهي اآلن أعلى 
من النسبة لدى اليهود المتدينون االرثوذكسيون )٪11(، إال أن هذه النسبة ما زالت اصغر بكثير منها 
وسط الرجال اليهود غير المتدينين في نفس الجيل )حوالي ٪47(.3 مسألة أخرى ال تقل أهمية، كما 
سنرى عند مناقشة سوق الزواج، هي بأن مستوى التعليم العالي وسط الرجال العرب الشباب أصغر 
بكثير منه وسط النساء العربيات الشابات: بين السنوات 2002-2020، ارتفعت النسبة لدى النساء 

العربيات الشابات من ٪12 إلى ٪35 )جروفر، 2021(.  
مؤشر آخر الحتماالت النجاح الضعيفة للرجال العرب الشباب في سوق العمل المستقبلي هي 
نتائجهم في االمتحانات الدولية وامتحانات البجروت. في 2002، كانت الفجوة بين األوالد في جهاز 
التربية العربي وفي جهاز التربية اليهودي في نتائج امتحانات بيزا في الرياضيات 90 نقطة. في 2018، 
ارتفعت هذه الى 140 نقطة، وهذه أكبر من الفجوة بين إسرائيل وسنغافورة التي حصلت على أعلى 
 نتائج البنات العربيات اآلن هي أعلى من نتائج البنين العرب والفجوة بينهم 

ً
عالمة في العالم. أيضا

آخذة باالتساع فقط )جيفاع وآخرون، 2021(. 
تشير نتائج امتحانات البجروت الى نزعة شبيهة. في عام 2006، تعلم ٪6 من الطالب البدو في 
 وبنات، في تخصصات تكنولوجية مكثفة وامتحنوا بخمس وحدات في 

ً
المدارس فوق االبتدائية، بنينا

الرياضيات والعلوم الدقيقة. في 2017 ارتفعت هذه النسبة في المدارس الثانوية بالوسط البدوي الى 
٪21 لدى البنات أما لدى البنين فارتفعت الى ٪12 فقط. االرتفاع في جهاز التعليم العربي ككل كان 
بمستوى أصغر ولكنه متشابه من حيث التقسيم الجندري: من ٪11 الى ٪20 لدى البنات، ومن 

٪13 إلى ٪15 لدى البنين )فوكس وآخرون، 2018(. 
تشير هذه المعطيات الى انقسام متصاعد وسط السكان العرب الشباب- إن كان بمجموعة الشباب 
البالغين أو طالب الثانوية الحاليين- بين اقلية متعلمة وأغلبية ذات تحصيل متدني في مجال التعليم 
والتي تشمل نسبة متزايدة وغير متكافئة من الرجال. هذه هي بالضبط المجموعة العاطلة عن العمل 

في األبحاث التي تربط بين مبنى األجيال الشاب وبين عدم االستقرار االجتماعي-السياسي. 

مستويات الجريمة: نظرة عن قرب
الميول في مستويات القتل هي أكثر مؤشر موثوق لجرائم العنف، ال سيما وأن هناك احتماالت أكبر 
 وسط العرب وأيضا وسط 

ً
بأال يتم التبليغ عن أنواع أخرى من الجرائم. مع ذلك، هناك تناسق، أيضا

اليهود في إسرائيل، بين الميول في عدد حاالت القتل وبين المعطيات الرسمية حول وقوع جرائم 

أعددت هذه الحسابات بنفسي باالعتماد على معطيات استطالع القوى العاملة لدائرة اإلحصاء المركزية.   3
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عنف بشكل عام، عنف في العائلة، مخالفات إلحاق الضرر بالممتلكات وعدد الملفات التي تفتحها 
الشرطة بمخالفات األسلحة )يخيموفيتش-كوهن، 2020(. 

المجتمع  القتل في  السنوي لحاالت  العدد  2011-2016 كان  السنوات  بين   ،2 كما يظهر رسم 
األعداد  ارتفعت  الحين  ذلك  منذ  تقريبا.  حالة  ال-60  يتعدى  ولم   

ً
نسبيا  

ً
ثابتا إسرائيل  في  العربي 

 وفي عام 
ً
بالتدريــــج حتى 2018 وبعد ذلك قفزت بشكل كبير: في عام 2019 قتل أكثر من 90 شخصا

- ضعف 
ً
2020 أكثر من 100. بالوتيرة الحالية، سوف يقتل حتى نهاية 2021 أكثر من 120 شخصا

العدد السنوي المتوسط في الفترة ما بين 4.2017-2011 

رسم 2. عدد القتلى حسب الوسط
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مالحظة: معطيات 2021 بخصوص المجتمع العربي صحيحة حتى 17 كانون أول، ,وبخصوص المجتمع اليهودي\آخرون حتى 1 تشرين 
أول 2021.

المصدر: اليكس فاينرب، مركز طاوب | معطيات: إل-حاي وشعالن، 2021

هذا التفاقم السريــــع وسط السكان العرب مناقض لنزعة انحسار الجريمة وسط السكان اليهود في 
إسرائيل: من 88 حالة قتل في 2011 إلى 30 في 2021. هذا يعني بأن نسبة حاالت القتل التي وقعت 
2011 - ضعف نسبة  في المجتمع العربي من مجمل حاالت القتل في إسرائيل قفزت من ٪40 في

- إلى حوالي ٪80 في 2020 و-2021. 
ً
العرب من مجمل السكان تقريبا

األبحاث التي تفسر مناحي جرائم العنف في إسرائيل، ال سيما القتل، قليلة. في المجلة المهنية 
"علم اإلجرام اإلسرائيلي" )أجزاء 1-8، 2011-2020( ال يوجد حتى مقال واحد عن الموضوع. يبدو 

تستعرض المصادر المختلفة معطيات مختلفة عن بعضها البعض قلياًل. المعطيات في رسم 1 مستقاة من إل-حاي   4
وشعالن )2021(. تحدث شعالن )2015( عن 59 قتلى عرب في عام 2014، ومراقب الدولة )2021( وبراينر )2021( 
عن 72 حالة في 2017، 75 في 2018 و-97 في 2020. ما يهمنا هنا هو النزعات العامة والتي تتشابه بغض النظر عن 

مصدر المعطيات. 
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 Hasisi,( بأنه لم ينشر أي مقال في المجالت الدولية كذلك في العقد األخير. أما األبحاث القديمة 
ً
أيضا

Rattner & Portnov, 2007; Zureik, 1988 ;2009( والمراجع غير البحثية، وباألساس الصحافية )بما 
يشمل تقرير مفوض شكاوى الجمهور عام 2021(، فقد اقترحت عددا من التفسيرات لموجة جرائم 
العنف والقتل المتصاعدة وسط السكان العرب. تشمل هذه: فرص عمل أقل من المعدل، تمييز، 
المجتمع  داخل  المساواة  عدم  اتساع  الميكانيكي"،  و"التضامن  القديمة  المرجعيات  قوة  تضاؤل 
العربي، تدخل شرطي ضئيل وغير كافي،5 مشاعر معادية لالسرائيليين، عدم استعداد ل"نشر الغسيل 
الوسخ في العلن" )أيوب، 2021(، أسواق مالية غير كافية تسمح ب"تجارة أموال غير رسمية" تعتمد 
على عصابات )Kershner, 2021(، وتوفر السالح غير القانوني. ال شك بأن جميع هذه تشكل عوامل 
هامة لكن استخدامها كمتغيرات مفسرة هو إشكالي ألن جميعها، باستثناء األخير، تشكل منذ زمن 
مميزات غير متغيرة لحياة العرب في إسرائيل. إذا كانت هذه هي العوامل التي تقف من وراء الجريمة 
ازديادًا   

ً
أيضا نشهد  وأننا  خاصة  مؤخرًا،  فقط  الصورة  بهذه  حادًا   

ً
ارتفاعا شهدنا  لماذا  المتصاعدة، 

العامل األخير  أكثر-  إذا أصبحت األسلحة متوفرة  أكثر كما ذكر أعاله؟ حتى  بالمؤشرات االيجابية 
في القائمة- باالمكان االدعاء بأن هذا يفسر الوسائل ولكن ليس الدوافع: هناك حاجة لتفسير الطلب 

المتزايد على السالح واستخدامه.

ازدياد حاالت القتل هو حصيلة الطفرة الشبابية
هناك ثالث محدوديات مركزية للمعطيات تصعب على تمييز العالقة السببية بين طفرة الشباب هذه 
وبين جرائم العنف في إسرائيل )انظروا اإلضاءة فيما يلي(. لكن السؤال األساسي مهم لدرجة تمنعنا 
من تجاهله. لهذا، فقد قمنا بتقدير قوة العالقة بين التغيرات في طفرة الشباب والتغيرات في الجريمة 
عن طريق استخدام مؤشران لجرائم العنف، واحد متقطع واآلخر مستقل، يمكن استخدام كل منهما 

بمنحى مختلف. 

مثاًل، نص قرار الحكومة رقم 1402 من 2016، تحسين مستوى األمن الشخصي في الوسط العربي وتعزيز األمن في   5
القدس، على إقامة أو تعزيز 18 محطة شرطة في البلدات أو المناطق العربية لكن 7 من ضمن هذه لم تقام أو تعزز 

وجميعها تتواجد، بشكل غير متكافئ، في الجنوب. 
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هناك ثالث مسائل مهمة، تتعلق بالمعطيات والجوانب االحصائية، والتي تصعب 
من امكانية فحص هذه األفكار بشكل متكامل. أواًل، ال يتم التبليغ عن كافة الجرائم، 
ال سيما عند الحديث عن المجتمع العربي في إسرائيل، ولهذا فإن معطيات الجريمة 
أن نستدل عن قوة هذا  بإمكاننا  الواقع.  أكثر من منسوبــها في  الرسمية منخفضة 
االنحياز من خالل معطيات االستطالع االجتماعي لدائرة اإلحصاء المركزية. حيث 
سأل المستطلعين بين السنوات 2002-2014 اذا ما شهدوا إحدى هذه المخالفات: 
سرقة سيارة، سرقة من سيارة، سرقة من بيت، سرقة شخصية بدون عنف، أو عنف. 
نسبة  المخالفات، كانت  هذه  إحدى  شهدوا  بأنهم  صرحوا  الذين  اليهود  بين  من 
 ،56٪ ،95٪ :)

ً
األشخاص الذين قالوا بأنهم أبلغوا الشرطة بهذه المخالفات )تباعا

٪62، ٪42 و-٪53. في المقابل، كانت النسب الموازية بين المجيبين المسلمين 
كالتالي: ٪80، ٪34، ٪30، ٪28 و-55٪. 

التجربة  حول  االستطالعات  من  المستقاة  المعطيات  مصداقية  إن   ،
ً
ثانيا

الشخصية مع أنواع مخالفات معينة- وهو بديل ممكن للمعطيات الرسمية الفقيرة- 
هي اشكالية بوضوح. ولنأخذ مثااًل معطيات االستطالع االجتماعي لدائرة اإلحصاء 
الى كون مستويات  المخالفات والتي ترمز  المبلغ عنها من  المركزية حول األضرار 
اليهود،  بالسكان  مقارنة  العرب  السكان  أكثر وسط  منخفضة  عام  بشكل  الجريمة 
إحصائية  ناحية  من  متشابهة  وهذه  السيارات،  وسرقة  العنف  مخالفات  باستثناء 
، إن إسرائيل دولة صغيرة جدًا، وبما 

ً
وانخفضت بنفس الوتيرة في كال الوسطين. ثالثا

أن تأثيرات مبنى األجيال على الجريمة )أو على التوتر المدني واالحتجاج السياسي( 
غير محصورة بمناطق سكن الشباب، علينا النظر الى هذه العالقة على المستوى 
القطري، وهو التوجه المنتشر في األبحاث التجريبية بهذا الشأن. ولو أن ذلك يحصر 

عدد حاالت المراقبة التي تسمح لنا بتحديد أنماط معينة.   

إضاءة
معطيات ومحدوديات إحصائية
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يركز المنحى األول على االرتباط بين نسبة حاالت القتل- وهي وفق حساباتنا عدد حاالت القتل لكل 
ألف رجل شاب- وبين ارتفاع عدد األشخاص في الفئة العمرية 18-22 عام. اذا افترضنا بأن مؤشرات 
االنفصال االجتماعي لدى الرجال العرب الشباب أكثر منها لدى أقرانهم اليهود، من المتوقع بأن نجد 
 لدى السكان العرب ولن يكون هناك ارتباط لدى السكان 

ً
 ايجابيا

ً
: سنجد ارتباطا

ً
ارتباطات مختلفة كليا

 حتى )إذا ما أخذنا بعين االعتبار انخفاض نسبة حاالت القتل كما يظهر 
ً
اليهود أو أنه سيكون سلبيا

في رسم 2(. 
هذا بالضبط ما نراه في جدول رقم 1. معامل االرتباط وسط الرجال العرب إيجابي وقوي: هناك 
ارتفاع بمقدار 0.77 في االنحراف المعياري بنسبة حاالت القتل مقابل كل ارتفاع بمقدار 1 انحراف 
عكسي:  فاالرتباط  اليهود  الرجال  وسط  أما  الشباب.  العرب  للرجال  السنوية  النمو  بنسبة  معياري 
هناك انخفاضا بمقدار 0.69 انحراف معياري بنسبة حاالت القتل مقابل كل ارتفاع بمقدار 1 انحراف 
معياري بنسبة النمو السنوي للرجال الشباب اليهود. حتى في عينة معطيات صغيرة من 8 سنوات 

فقط، هناك داللة احصائية بمستوى ٪10 لكل واحد من هذه االرتباطات. 

جدول 1. معامل ارتباط بيرسون )وقيمة p الختبار t للداللة االحصائية( بين نسبة النمو السنوية 
وسط الرجال العرب والرجال اليهود أبناء 18-22 وعدد حاالت القتل في السنة ل-1000 رجل في 

)n=8( 2018-2011 ،كل وسط

نسبة حاالت القتلنسبة النمو السنوي في عدد:
p=0.03( 0.77(الرجال العرب أبناء 22-18

p=0.06( -0.69( الرجال اليهود أبناء 22-18

يعتمد المنحى الثاني على أبحاث موازية في علوم الصحة تعنى بجودة التكهنات المستقاة من التقدير 
الذاتي الشعوري للصحة مقابل التبليغ عن حاالت صحية معينة. تدل نتائج هذه األبحاث منذ فترة 
طويلة بأن التقدير الذاتي لإلنسان بخصوص حالته الصحية- وهو مقياس شعوري- بإمكانه التكهن 
بمرضه ووفاته المستقبلية بشكل أكثر دقة مقارنة بالحاالت الطبية المحددة التي يبلغ عنها- ولو أن 

.)Ferraro & Farmer, 1999; Idler & Binyamini, 1997( تشكل مؤشرًا أكثر موضوعية 
ً
هذه ظاهريا

في  باألمان  الشعور  عن  الذاتي  التبليغ  على  يعتمد   
ً
مقياسا استخدمنا  الطريقة،  هذه  من  بوحي 

بأن  تشعر  "هل  المستطلعين:  يسأل  سنة  في كل  المركزية.  اإلحصاء  لدائرة  االجتماعي  االستطالع 
بإمكانك المشي لوحدك بساعات الليل في المنطقة التي تسكن فيها بأمان؟". بعد أن جمعنا معطيات 
من 18 من هذه االستطالعات العرضية المتكررة، قمنا بتفكيكها لعينة عربية )تشمل الدروز( وعينة 
يهودية )تشمل "اآلخرون"(. في كل واحدة من هذه العينات الفرعية قمنا- لكل سنة منفصلة- بتقدير 
المجيب،  جيل  حسب  القياس  بمعيرة  وقمنا  األمان  بعدم  شعور  عن  المجيب  يبلغ  بأن  االحتمال 
جنسه، حجم منزله، حالته العائلية وعدد السنين التي يعيش فيها بمكانه الحالي. يهدف هذا التوحيد 

الى التقليل من تأثير تباين العينة على القيم التي رصدت على مر السنوات. 
التقدير الشخصي حول الشعور باألمان كمؤشر عام لالنكشاف على الجريمة. تظهر  استخدمنا 
االحتماالت الممعيرة في رسم 3، وهي تؤكد على االنقسام المتزايد في مشاعر األمان التي يبلغ عنها 
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الوسطين. بين السنوات 2002-2003، صرح حوالي ٪25 من السكان العرب واليهود على حد سواء 
بأنهم ال يشعرون باألمان عندما يتجولون في حيهم بالليل. ارتفعت هذه النسبة وسط السكان العرب 

إلى ٪35 بين 2017-2019، أما وسط السكان اليهود فانخفضت إلى ٪17 حتى عام 2019. 

رسم 3. نزعات في احتمالية الشعور بعدم األمان، حسب الوسط 
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مالحظة: تمت معيرة التقديرات بحسب الجيل، الجنس، حجم المنزل، الحالة العائلية وعدد سنوات السكن في نفس المكان، وتسويتها6 
بواسطة معدل ثنائي األعوام متراكم. 

المصدر: اليكس فاينرب، مركز طاوب | معطيات: دائرة اإلحصاء المركزية، االستطالع االجتماعي 

قمنا بمزج مجموعة االحتماالت الممعيرة هذه مع نسب النمو المتوقعة ألبناء 18-22 عام في كل 
وسط، وأنتجنا مجموعة معطيات ل-18 سنة. ومن ثم قمنا بقياس ارتباط بيرسون وارتباط كيندال 
بين هاتين المجموعتين من المعطيات، لدى السكان العرب ولدى السكان اليهود. تتعاطى األولى مع 
أنماط التباين المشترك للقيم المطلقة. أما الثانية فتركز على أنماط التباين المشترك للقيم الترتيبية 
التي تعتبر مناسبة أكثر- ومحافظة أكثر- عندما نتعامل مع مجموعة قيم تقديرية قد تتأثر بأخطاء 

القياس. 

عملية التسوية، أو smoothing باالنجليزية، في علم اإلحصاء هي طريقة لتمييز أنماط وقوالب من خالل التخلص من   6
التشويشات جزئيا أو كليا. 
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النمو السنوية  t للداللة االحصائية( بين نسبة  2. معامالت االرتباط )وقيمة p الختبار  جدول 
للرجال أبناء 18-22 واحتمالية التصريــــح عن الشعور بعدم األمان، 2002-2019، وفق الوسط 

ونوع المعامل 

كندالبيرسون
p=0.008(   0.61)p=0.041(   0.36(السكان العرب
p=0.029(  -0.51)p=0.130(  -0.27(           السكان اليهود

تتماشى النتائج التي تظهر في جدول 2 مع النتائج في جدول 1. هناك عالقة ايجابية بين أنماط النمو 
في فئة البالغين الشباب والمقياس العام للشعور بعدم األمان فقط لدى السكان العرب في إسرائيل. 
حتى عندما كان حجم العينة محدودًا، حافظ معامل بيرسون ومعامل كندال على الداللة االحصائية. 
 لذلك، فإن العالقة لدى السكان اليهود سلبية ولو أن هذه العالقة ذات داللة احصائية فقط 

ُ
خالفا

وفق معامل بيرسون. 
المجتمع  يدخل  نقطة ضوء محتملة واحدة.  يوجد هنا  األجيال،  بمبنى  بالتغييرات  يتعلق  فيما 
التي تصل آخر  العمرية  المجموعات  ناحية  النمو من  تباطؤ في  فترة  اآلن في  إسرائيل  العربي في 
الرجال  النمو وسط  نسبة  ارتفعت   ،)2021-2020( األخيرة  السنة  في  ال-10 من عمرها.  سنوات 
العرب أبناء 18-22 ب-٪1.7، وهي نسبة النمو األصغر منذ عام 2005. حتى 2023، سوف تنخفض 
هذه النسبة الى ما تحت الصفر وسوف تبقى هناك حتى 2028. منذ هذه السنة وحتى سنة 2036، 
لن تجتاز نسبة النمو ال-٪1 للسنة. تفتح هذه العملية شباك فرص طويل لتعزيز االندماج االجتماعي 
 التي ستتشكل، والتي سيؤدي مجرد وجودها الى خفض أحداث 

ً
للمجموعات العمرية األصغر سنا

هذه  من  للحد  ستتخذ  التي  األخرى  الخطوات  تأثير  من  سيعزز  وبالتالي  الفترة،  ذات  في  االجرام 
النزعات وعكس اتجاهها. مع ذلك، هناك أهمية حاسمة التخاذ خطوات بشكل فاعل ال سيما وأن 
ثقافات الجريمة تطور رافعة لنفسها، وتخلق وتحافظ على ظروف تسمح لها بالتحول إلى منظمات 

تستديم نفسها. 
لألسف الشديد، فإن أحد العوامل التي تعمل ضد انحسار مستويات الجريمة المتسعة باستمرار 
في المجتمع العربي في إسرائيل هي النزعات الناشئة في سوق الزواج العربي. الزواج هو المرحلة 
الكبيرة. في مجتمع يمنع   

ً
ال-18-22 عاما أبناء  المتعارف عليها في حياة أعضاء مجموعة  القادمة 

 من ناحية النساء- عدم القدرة على الزواج هو مؤشر إضافي 
ً
العالقات الجنسية خارج الزواج- قطعا

لالنفصال االجتماعي، ومقياس لالبتعاد عن األعراف المشتركة. سوف نتعاطى مع هذه المشكلة فيما 
يلي. 
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المرتبطات  )غير  والعرائس  )الجذابين(  العرسان  بين  العالقة  حول 
والمعنيات( 

ناحية  من   
ً
محافظا العالم  وفي  إسرائيل  في  العربي  المجتمع  يعتبر  الغربية،  بالمجتمعات  مقارنة 

اجتماعية في كل ما يتعلق بالحياة العائلية والعالقات الجنسية. رغم أن الرجال والنساء العرب من كافة 
المجتمعات العربية يطالبون مؤخرًا بحرية اختيار شركاؤهم بأنفسهم أو الزواج من خارج المجموعة 
- إال أن طموح الزواج ما زال منتشرًا بدرجة كبيرة 

ً
)El-Feki, 2013( - وسوف نتوسع بهذه المسألة الحقا

ال سيما وسط الرجال. في عام 2020، ٪4.5 من الرجال المسلمين أبناء 45-49 بقيوا عزاب مقارنة 
 
ً
ب-٪11.4 من النساء بنفس األعمار )دائرة اإلحصاء المركزية، 2021أ(. ال يوجد هناك تسامح أيضا

مع اقامة العالقات الجنسية خارج إطار الزواج، على األقل بالنسبة للنساء. مؤشر واضح لذلك هو 
 )Okun, 2013(. تؤكد المعطيات الرسمية لدائرة 

ً
عدم وجود والدة خارج الزواج بشكل مطلق تقريبا

اإلحصاء المركزية حول عمليات الوالدة خارج الزواج على ذلك حيث أنها ال تشمل نساء عربيات البتة. 
هناك بعض األنماط االعتيادية في هذا اإلطار العام من الطموحات المنتشرة بين الرجال بخصوص 
الزواج. احد هذه األنماط هو "التزاوج الفوقي التعليمي" المستمر منذ سنوات طويلة، أي ميل النساء 
للزواج من رجال متعلمون أكثر منهن. وهو نهج منتشر ألن الرجال في المجتمع العربي حظوا، لمدة 
طويلة من الزمن، بأفضلية في متناولية التعليم. ولكن هذا النهج أصبح منتشرًا بدرجة أقل في العالم 
نظرًا للتدني المتزايد لمستوى الرجال في مجال التعليم. وقد استبدل هذا بنسبة زواج منخفضة اكثر، 
تماثل جندري أكبر بكل ما يتعلق بمستوى تعليم األزواج والزوجات، ونسبة متزايدة من التزاوج الدوني 
 Esteve et al., 2012; Goldstein &( منهن 

ً
التعليمي- أي بعدد النساء اللواتي يتزوجن رجااًل أقل تعليما

.)Kenney, 2001
نمط اعتيادي آخر في مجال الزواج والذي يقف في مركز اهتمامنا هنا يتعلق ب"فجوة األعمار بين 
، فجوة األجيال المتوسطة بين األزواج إيجابية: اليوم، كما 

ً
األزواج". في كل الثقافات المعروفة تقريبا

في الماضي، نجد بأن األزواج عادًة ما يكونون أكبر من زوجاتهن )Bozon, 1991(. هذا هو الحال في 
. بحسب االستطالع االجتماعي لدائرة اإلحصاء المركزية عام 2018، فإن فارق السنوات 

ً
إسرائيل أيضا

 وما تحت هي 6 سنوات عند العرب وسنتين 
ً
المتوسط وسط اإلسرائيليين المتزوجين أبناء 40 عاما

عند اليهود\اآلخرين. 
في المجموعات التي تتميز بمبى أجيال يشبه الهرم- وهو الشكل الكالسيكي للمجموعات التي 
الذين   ،

ً
الرجال األكبر سنا بين األزواج ألن عدد  تمر بعملية نمو- يسهل تشكل فجوة عمرية كبيرة 

 في الحاالت 
ً
- أيضا

ً
 أصغر من عدد النساء األصغر سنا

ً
يتموضعون بمكان أعلى في الهرم، يكون دائما

التي ال تتعدى فيها الفجوة العمرية بين األزواج البضع سنوات. طريقة بسيطة لقياس هذه العالقة 
هو النظر إلى نسبة الرجال إلى النساء مع األخذ بعين االعتبار الفجوة العمرية المتوسطة بين األزواج 
)واالفتراض بأن اختيار الشركاء عشوائي(. مثاًل، إذا كان متوسط الفجوة 6 سنوات، كما هو الحال بين 
العرب أبناء 40 وما تحت، نقوم بمقارنة عدد الرجال بجيل معين وعدد النساء األصغر منهن بست 
سنوات. في المجموعات التي تتميز بمبنى أجيال على شكل هرم )ونسبة أجناس اعتيادية في الوالدة- 
 أقل 

ً
أي 105 ولد لكل 100 بنت(، هذه النسبة للرجال والنساء في جيل الزواج الوسيط تكون دائما

بقليل من 1، حتى عندما يكون عدد األوالد أكبر بقليل من عدد البنات. كلما اتسعت الفجوة العمرية 
بين األزواج كلما كبرت هذه النسبة. 
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عندما يتغير مبنى األجيال، يواجه الرجال المشاكل. بإمكاننا أن نرى اشارة واضحة لهذا األمر في 
رسم 1 وفي الطفرة الواضحة في مبنى األجيال وسط العرب أبناء 16-24 عام. عندما ننزل من سن 
التي فوقها   هي أصغر من تلك 

َ
بأن كل مجموعة عمرية متعاقبة أصغر سنا 15، نجد  إلى سن   19

عمرية  بأن كل مجموعة  نجد  تقريبا،   7 لسن   15 من سن  ننزل  وعندما   .)N19>N18>N17>N16> N15(
متعاقبة هي أكبر من سابقتها فقط بقليل. هذا التشوه القائم منذ سنوات في نمط األجيال االعتيادي 
 في مستويات الخصوبة والذي بدأ في بداية حتى منتصف 

ً
هو نتيجة عاملين: االنخفاض الحاد نسبيا

 اللواتي تتواجدن اآلن في آخر سنوات الثالثين )ممن 
ً
سنوات األلفين: ومجموعة النساء الصغيرة نسبيا

 كان السبب فالنتيجة هي بأن عدد الرجال 
ً
وصلن لقمة الخصوبة في العقد األول من هذا القرن(. أيا

والنساء العرب بسن ال-20 هو أكبر من العدد في كل المجموعات العمرية األصغر من هذه المجموعة 
حتى سن 6 سنوات. هذا نمط جديد وبارز.  

يتمعن رسم 4 في هذه العالقة بشكل أوضح. باالعتماد على تقديرات عدد سكان دولة إسرائيل 
حتى عام 2040 )فاينرب، 2020(، يصف هذا الرسم نسبة الرجال العرب بسن الزواج الوسيط الحالي 
بين األزواج-  الحالية  الفجوة  النساء األصغر منهم ب-6 سنوات- وهي  إلى   )28-25( للزواج األول 
وكذلك ب-4 سنوات )21-24( وبسنتين )23-26(. يظهر هذين المنحنيين كيف ستبدو النسبة إذا ما 
تقلصت الفجوة في أجيال األزواج وأصبحت أقرب لما هي عليه في المجتمع اليهودي.7 بغض النظر 
 إن كان فارق الجيل بين األزواج 2، 4 أو 6، بإمكاننا أن نرى بأنه على الرغم من أن النسبة اليوم أقل 
من-1.0 - أي بأن عدد النساء بسن الزواج أكبر بقليل من عدد الرجال- إال أن هذه النسبة سوف ترتفع 
وتبقى   ،2028 2026، وال-1.05 حتى عام  ال-1.0 حتى عام  تتعدى  القادمة. وسوف  بالسنوات 
عند هذا المستوى- بحسب السيناريوهين االثنين فيما يتعلق بفارق األجيال بين األزواج حتى 2030. 

النسبة لن تنزل مرة أخرى تحت التعادل )أي تحت نسبة 1:1( حتى عام 2040.

رسم 4. نسبة الرجال العرب بسن الزواج الوسيط )25-28( إلى النساء العربيات األصغر منهن 
بسنتين، 4 سنوات أو 6 سنوات

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

�  4سنوات  6سنوات   تعادل سنت��
نسبة الرجال إ� النساء

المصدر: اليكس فاينرب، مركز طاوب | معطيات: فاينرب، 2020 

لحساب هذه النسب، استخدمنا معطيات من تقدير عدد سكان إسرائيل الذي قام به مركز طاوب )فاينرب، 2020(. في   7
أي عام معطى بين األعوام 2020-2040، فجوة أجيال من خمس سنوات بين األزواج هي نسبة                            نساء. 

فجوة أجيال من سنتين بين األزواج هي نسبة                            نساء. 
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هذا االرتفاع في النسب يعني بأنه لفترة زمنية متواصلة، ستبدأ تقريبا في عام 2026، سيكون عدد 
الرجال بسن الزواج االعتيادي للرجال أكبر بكثير من عدد النساء بسن الزواج االعتيادي للنساء. 

تقترب  التي  المشكلة  ناقصة عن حدها لحجم  تقديرات  النسب عن  تعبر هذه  األمر،  واقع  في 
تجاهل هذه  لذلك هو  االسباب  احد  الزواج.  يطلبون  الذين  الشباب  العرب  الرجال  بسرعة صوب 
أنه  إال  الظاهرة  الزوجات. رغم عدم وجود معطيات دقيقة حول حجم هذه  النسب لظاهرة تعدد 
من المعروف بأنها منتشرة وسط المجتمعات البدوية في إسرائيل أكثر من بقية المجتمعات العربية 
التقديرات المنشورة الى أن ٪20 من الزيجات في المجتمع البدوي هي  البدوية. تشير بعض  غير 
 Abu-Rabia et al., 2008;( باالزدياد  آخذ  هذه  انتشار  وبأن   )Slonim-Nevo et al., 2008(  متعددة 

.)Dinero, 2012
اإلطار  بمثل هذا  يتواجدن  اللواتي  النساء  لتقدير عدد  بحاجة  لسنا  نحن  المقال،  ألغراض هذا 
النساء غير المتزوجات. ولهذا، في  الزوجي. يكفي أن نقول بأن تعدد الزوجات يحد أكثر من عدد 
مجتمع مثل المجتمع العربي في إسرائيل الذي ينتشر فيه الطموح بالزواج لدى الرجال- فإن تعدد 
. وقد حصل هذا االستنتاج على تأكيد في مجال 

ً
الزوجات ممكن فقط عندما يكون مبنى األجيال هرميا

الديمغرافيا منذ زمن )Goldman & Pebley, 1989(.8 عندما يتغير مبنى األجيال كما تغير في المجتمع 
العربي بإسرائيل في أيامنا، لن يتمكن كل الرجال من الزواج إذا ما استمر تعدد الزوجات. كما لخص 
ذي-ايكونوميست )The Economist, 2021( ذلك مؤخرًا: "تعدد الزوجات في الجزء األعلى من الهرم 

يعني خطر عزوبية حقيقي يتربص بالرجال في جزئه األسفل". 
على  العربيات  النساء  لدى  التعليم  مستوى  ارتفاع  تأثير  هو  األمور  يعقد  الذي  الثاني  العامل 
 بنسبة النساء العربيات اللواتي يخترن 

ً
 األخيرة ارتفاعا

ً
استعدادهن للزواج. لقد شهدنا باألربعين عاما

 ذابلة )Shtarkman, 2018(. تم 
ً
عدم الزواج. تسمى هؤالء النسوة بالعربية "عوانس"، بمعنى أغصانا

 Okun,( استخدمت اوكون .)Lewin, 2012( نسب هذا االرتفاع بالدرجة األولى الى اتساع تعليم النساء
النساء  من  من 11٪  أكثر  بأن  تقدر  وهي  الزيادة،  هذه  على  وأكدت  أكثر  معطيات حديثة   )2013

المسلمات في إسرائيل ببداية سنوات األربعين لم يتزوجن قط.
النسب التقديرية التي تظهر في رسم 4 ال تأخذ بعين االعتبار تعدد الزوجات وال النسبة المرتفعة 
للنساء اللواتي لن يتزوجن على ما يبدو- وهي النسبة التي قد ترتفع أكثر مع الوقت. لو أخذت هذه 

بالحسبان لكانت الخطوط مرتفعة أكثر.  

هذا التأثير لتعدد الزوجات على توفر النساء الشابات يكبر كلما صغرت  هذه المجموعة العمرية من النساء. مثاًل، إذا   8
 يوجد فيه امرأة ثانية ابنة 20-29 ل-٪10 من الرجال أبناء 40-49 الذين يعيشون في مجتمع نامي، ألن 

ً
ما أخذنا مكانا

 أصغر بكثير من المجموعة العمرية الشابة- لن يقلص تعدد الزوجات بدرجة كبيرة 
ً
هذه المجموعة العمرية األكبر سنا

. ولكن كلما تغير مبنى األجيال في المجتمع، وكلما 
ً
من توفر النساء غير المتزوجات لمجموعات الرجال األصغر سنا

، كلما زاد تأثير تعدد الزوجات على توفر النساء 
ً
تقلصت المجموعات العمرية الشابة مقارنة بالمجموعات األكبر منها سنا

الشابات. مجموعة الرجال تلك )٪10( من أبناء 40-49 سوف "تستهلك" نسبة أكبر من النساء غير المرتبطات بسن 
  .29-20
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انعكاسات محتملة على الزواج والعالقات الجندرية 
سوف يتوجب على المجتمع العربي مواءمة نفسه النعكاسات التغييرات التي تطرأ اآلن وفي ذات 
الوقت على مجاالت الديمغرافيا والتعليم- دمج ما بين تغير مبنى األجيال وتغير تركيبة ميزات التعليم. 

سوف نركز اآلن على التغييرات التي ستطرأ على ما يبدو على أنماط الزواج والعالقات الجندرية. 
مجموعة التغييرات األولى تتعلق بالنساء العربيات الشابات. ما زالت نسبة مشاركة النساء العربيات 
في سوق العمل، بما يشمل النساء المتعلمات، منذ زمن طويل أقل منها لدى النساء اليهوديات بفارق 
كبير- ولو أن هذا الفارق أصغر بين النساء الحاصالت على تعليم عالي. تميل نسبة مشاركة النساء 
النساء  للحال لدى   

ً
الزواج والوالدة، خالفا بعد  االنخفاض بشكل حاد  الى  العمل  العربية في سوق 

 .)Sabbah-Karkabi & Stier, 2017 اليهوديات )لمراجعة لهذه الميول، انظروا
 
ً
على افتراض بأن االرتفاع بمستوى التعليم سوف يدفع بالنساء العربيات الى سوق العمل- عموما

وليس بالضرورة على المستوى الفردي )Hadad Haj-Yahya et al., 2018( - سوف تتزايد نسبة النساء 
.9 اذا ما أضفنا ذلك الى عددهن الصغير مقارنة بعدد المعجبين  اللواتي سيصبحن مستقالت اقتصادياً
الطموحين، بإمكاننا أن نتوقع زيادة بعدد النساء العربيات اللواتي يحظين بحيز مناورة أكبر في إطار 
 . ً

العائلة التي ولدوا فيها والعائلة التي سينضموا إليها عند زواجهن، إذا اخترن الزواج، وفي المجتمع عامة
. أيا كانت الطريقة التي سيخترنها الستخدام 

ً
هذا مقارنة بالوضع في المجموعات العمرية األكبر سنا

حيز المناورة هذا، ال بد أنها ستشمل حرية اختيار أكبر في مسائل الزواج أو عدمه، سن الزواج، مكان 
السكن وكيفية العيش، والبقاء في اإلطار الزوجي أو الطالق. اتساع الشرعية للخيار الشخصي، والذي 
يتجسد في زيادة عدد الزيجات التي تعتمد على "مبادرة ذاتية"، "مبادرة زوجية" او "خيار شخصي"، 

هي ظاهرة عالمية ترتبط بشكل مباشر بارتفاع مستوى التعليم، ال سيما وسط النساء.  
األوسط  الشرق  في  خاصة  شخصي،  الزواج كخيار  جاذبية  ازدادت  األخيرة،  سنة  ال-50  في 
الجامعات  خريجي  وسط  سيما  ال   ،)Mernissi, 1989; Shaaban, 1988( أفريقيا  شمال  دول  وفي 
 El-Feki, 2013, p. 32; Kavas & Thornton, 2013;( أكثر  أنفسهم عصريون  يعتبرون  الذين   واألناس 
Manglos & Weinreb, 2017(. تتجسد مؤشرات االستقاللية هذه في إسرائيل بعدد متزايد من األزواج 
الشابة العرب الذين يسكنون في مدن كانت تعتبر بالماضي يهودية وغير مختلطة- مثل نوف هجليل 
)الناصرة العليا( وكرمئيل في الشمال، وعراد وبئر السبع في الجنوب: وكذلك بزيادة حاالت الطالق في 
كافة المجتمعات العربية. كما يمكننا أن نرى في رسم 5، لقد كان حجم التغيير في مستويات الطالق 
. بين السنوات 2004-2019، ارتفعت نسبة الطالق الخام بأكثر من ٪50 وسط المسلمين 

ً
دراماتيكيا

والدروز، وأكثر من الضعف وسط المسيحيين )العرب وغير العرب(. أما وسط اليهود فقد تقلصت 
، بين 2009-2019، كانت نسبة الطالق الخام التي وثقت وسط المسلمين 

ً
نسبة الطالق قلياًل. عمليا

اإلسرائيليين أكبر من النسبة المتوقعة بين اليهود حتى عام 2023. 

األمريكيات  العربيات  النساء  مشاركة  نسبة  مثاًل،  العربية.  المجتمعات  في كافة  بالضرورة  الحال  هي  هذه  ليست   9
المتعلمات جدًا في سوق العمل هي أقل من المعدل )Read & Oselin ،2008(. هناك ادعاء بأن طموحات هؤالء 
النساء في مجال التعليم العالي تعتبر وسيلة للتنشئة االجتماعية لألوالد والحفاظ على التضامن العائلي والهوية االثنو-

دينية أكثر منها بطاقة دخول لسوق العمل. 
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رسم 5. نزعات في نسبة الطالق الخام، حسب المجموعة السكانية 
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ناحية  - على األقل من 
ً
العربيات تشويقا النساء  أنماط زواج  المتوقعة في  التغييرات  أكثر  قد يكون 

- هو بأن سؤال "من أتزوج" يؤدي إلى 
ً
انعكاساته على نسيج الحياة األساسي للمجتمع اإلسرائيلي عامة

زيادة بنسبة النساء العربيات اللواتي يخترن الزواج من إسرائيليين غير عرب. بحسب معطيات المسح 
السكاني لعام 2008، كان ٪2.1 من الرجال اإلسرائيليين اليهود متزوجين من نساء فلسطينيات، كلهن 
تقريبا عربيات مسيحيات. في بحث نوعي ركز على هذه الظاهرة، تؤكد صباح كركبي على الدور الذي 
تلعبه قدرة النساء المتعلمات على التنقل، "األمر الذي خفف من السيطرة االجتماعية لمجتمعاتهن 
 Karkabi-Sabbah,( "على حياتهن الخاصة ووسع من فرصهن لاللتقاء بشركاء من مجموعة األغلبية
2017(. بإمكاننا أن نستنتج من ادعائها بأن هذه الظاهرة منتشرة بشكل خاص وسط النساء العربيات 
المتعلمات بمستوى عالي بأن اتساع االستقاللية االجتماعية للنساء العربيات بالتوازي مع ارتفاع نسبة 
تعليمهن سوف يؤدي الى استمرار هذه النزعة من انتقاء الشركاء باالعتماد على ميزات مشتركة من 
ناحية التعليم والمكانة، وتضعضع األنماط القديمة التي أملت الزواج من نفس الديانة. من المغري 
بأن ننظر إلى ذلك كموازية إسرائيلية للظاهرة المتسعة في مجتمعات غربية كثيرة من الزيجات البين 
اثنية أو بين عرقية )Monden & Smits, 2005; Qian & Lichter, 2011(. وبالفعل، يمكننا أن نرى بهذا 
 للحدود اإلثنية والدينية بين المجتمعات المختلفة. ولو أن هذه الحدود ما زالت صلبة 

ً
 معينا

ً
تضعضعا

يتعلق بزواج  للغاية، خاصة فيما  يبدو هامشية  الظاهرة كما   في إسرائيل، ولهذا ستبقى هذه 
ً
نسبيا

النساء المسلمات من الرجال اليهود.  
أنماط زواج الرجال العرب ستتغير هي األخرى. النقص النسبي في النساء واتساع استقاللية غير 
المرتبطات يعنيان بأن نسبة متزايدة من الرجال العرب لن يستطيعوا تحقيق طموحهم بالزواج- هذا 
 بأنه لن تطرأ هناك تغييرات على طموحات الرجال بالزواج- إال إذا أصبح هناك تقبل 

ً
على افتراض طبعا

أكبر وسط المجتمع العربي لتسويات زواج بديلة. 
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من وجهة نظر الرجال، عدا عن الهجرة خارج مجتمعهم، ستكون أكثر إمكانية منطقية هي استيراد 
 
ً
عرائس من مجتمعات أخرى، أفقر. كان هذا الحل في مجتمعات متمكنة أخرى والتي شهدت نقصا

في النساء للزواج )Kim, 2009; Lee et al., 2006(. هناك سوابق محلية من هذا النوع كذلك: حيث 
وثق دنيرو )Dinero, 2012( حاالت لرجال بدو استوردوا نساء من الضفة الغربية ومن األردن بهدف 
تعدد الزوجات. مع ذلك، ليس من الواضح إن كان الرجال العرب األكثر فقرًا سيتمكنوا من االستفادة 
من هذه اآللية. عدا عن ذلك، فإن حجم االستيراد المطلوب لتغطية االحتياجات المتوقعة قد يكون 
٪5-٪10 من الرجال بسن الزواج:  أكبر من اإلمدادات المتوفرة. مثاًل، إذا ما دمجنا )1( فائض بنسبة
الشابات  النساء  انخفاض عدد  و-)3(  الزواج:  يردن  ال  اللواتي  الشابات  النساء  من  متزايد  )2( عدد 
 ستكون هناك حاجة "الستيراد" حوالي 

ً
بسبب تعدد الزوجات للرجال االغنياء- حتى عام 2030 تقريبا

٪20 من الزوجات الجديدات. حتى إذا تمكن هذا الكم من استيراد الزوجات من التعامل مع التوترات 
السياسية-القومية التي يثيرها قانون لم الشمل في إسرائيل، قد تكون هناك حواجز أخرى. أواًل، هجرة 
عدد كبير من النساء من مكان معين من الممكن أن تقضي على سوق الزواج في بلد األصل، ويجب 
 أن نأخذ بعين االعتبار بأن مستويات الخصوبة في الضفة العربية والدول المجاورة انخفضت 

ً
أيضا

، إن الزواج في المجتمع العربي داخل العائالت 
ً
بشكل متواصل على مدى ال-20 سنة األخيرة. ثانيا

 نوع من التبادل )انظروا مثاًل، Holy, 1996(، والعرائس ال يمكن أن يتحركن 
ً
الموسعة أو بينها هو أيضا

باتجاه واحد فقط. يجب أن تكون هناك حركة، ولو جزئية، باالتجاه اآلخر.  
الزيجات  زيادة  هو  المجتمعات،  بين  والدينية  االثنية  الحدود  تضعضع  أعقاب  في  آخر،  حل 
 ظاهرة هامشية لكنها 

ً
المختلطة بين الرجال العرب والنساء اإلسرائيليات غير العربيات. هذه أيضا

، فإن 
ً
 لظاهرة النساء العربيات اللواتي يتزوجن من رجال يهود، كما ذكر سابقا

ً
تنتشر بشكل أكبر، وخالفا

.)Sabbah-Karkabi, 2021( هذه غير محصورة بالمستويات العليا للطبقة العاملة والمتعلمة
، عدا عن قرار الزواج وعدمه ومع من، ستؤثر هذه التغييرات في الديمغرافيا والتعليم على ما 

ً
نهاية

 على العالقات الجندرية بشكل عام. بهذا المعنى، أظهرت األبحاث حول العالقات الجندرية 
ً
يبدو أيضا

في المجتمعات األخرى التي تزايدت فيها أفضلية النساء بمجال التعليم صورة مختلطة. 
فمن جهة، هناك مؤشرات بأن اتساع أفضلية النساء بمجال التعليم يزيد من نسبة النساء اللواتي 
يخترن عدم الزواج. وهو المسار المنتشر بشكل خاص بين النساء المتعلمات اللواتي ال ينتمين للنخب 
داخل  أما   .)Goldstein & Kenny, 2001( شبيهة  بدرجة  متعلم  شريك  إيجاد  في  صعوبة  يجدن  و 
المنزلية  المهام  أكثر في   متساو 

ً
بالضرورة توزيعا التعليم ال تعني  المرأة بمجال   الزواج، فإن أفضلية 

وسط  المتواصل  المساواة  عدم  أن  إلى  األبحاث  تشير  أخرى،  جهة  من   .)García-Román, 2021(
األزواج أصحاب نفس درجة التعليم قد يكون ظاهرة مؤقتة. في الواليات المتحدة، مثاًل، كون المرأة 
متعلمة أكثر من الرجل كان يعتبر في الماضي عاماًل يزيد من احتماالت الطالق. لكن لم تعد هذه هي 
 Schwartz & Han,( الحال اليوم ألن التوقعات الجندرية للرجال والنساء داخل إطار الزواج قد تغيرت

10.)2014
العربية في  المجتمعات  النساء في  التعليم لدى  أفضلية  أن نحدد كيف ستتجسد  الصعب  من 
 احباطا متزايدًا على األقل وسط جزء من 

ً
إسرائيل. لقد وثقت األبحاث النوعية التي أجريت حديثا

 )Hadad Haj-Yahya et al., 2018(، وكذلك وسط النساء اللواتي تزوجن- ال 
ً
النساء المتعلمات نسبيا

االنخفاض  بأن هذا  اسبانيا  في  الزواج  تفكك  التعليم على  في مجال  النسائية  األفضلية  لتأثير  موازية  نتائج  أظهرت   10
 .)Bernardi & Martínez-Pastor, 2011( لخيار الزواج "artifact" باحتماالت الطالق ليس
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سيما ازاء تدهور صراع الوظائف الذي تعشنه بينما تتراكضن بين العمل في الخارج واألعمال المنزلية 
 موضوع "القتل على خلفية شرف 

ً
في البيت )Vitman-Schorr & Ayalon, 2020(. إذا ما وضعنا جانبا

العائلة"- هناك عدد من هذه الحاالت في كل عام )غرابلي، 2021(، وهناك مؤشرات على اختالفات 
 - )Ne’eman-Haviv, 2021( جندرية هامة في نظرة الرجال العرب والنساء العربيات إلى هذه الحاالت
يبدو من المنطقي بأن ندعي بأن إحباط النساء المتزوجات وصراع الوظائف الذي تعشنه سيزيد من 
مستوى التوتر بينهن وبين أزواجهن المتعلمين بدرجة أقل، او عائالت أزواجهن. ستوضح لنا األيام 
الى أين ستؤول هذه التوترات. حتى اآلن، هناك مؤشرات بأن التأثيرات ستكون سلبية- ومن هنا نسبة 
الطالق المتزايدة التي تظهر في رسم 5. ولكن قد تكون التأثيرات على المدى البعيد ايجابية اذا ما 
اعيد تعريف التوقعات الجندرية واذا ما ابتعدت األزواج الشابة أكثر عن السكن بالقرب من األهل وعن 

أعين العائالت المراقبة والمحافظة.11 

تلخيص
أحد المدارك المركزية للديموغرافيا كحقل معرفي هو بأن مبنى المجتمع من ناحية جيل وجنس يعكس 
أنها ال تسمح  بلورية: أي  الرموز ليست كرة  المستقبل. هذه  تاريخية ويوفر رموزًا بخصوص   

ً
أحداثا

بتكهنات مطلقة. بكلمات أخرى، الديموغرافيا ليست قدر بل هي ترسم فقط حدودا بنيوية معينة 
يعمل الناس داخلها. بهذا المعنى، بإمكاننا النظر الى االرتفاع في مستويات الجريمة في المجتمعات 
العربية و الضغوطات المتزايدة على سوق الزواج العربي كنتائج متوقعة لعدم التوازن في مبنى األجيال 

في المجتمع العربي في إسرائيل.  
 في وزن السكان العرب الشباب من 

ً
ادعائنا المركزي هو بأننا نشهد في ذات الوقت ارتفاعا قياسيا

 في مستويات العمالة وسط 
ً
مجمل السكان، اتساعا في الفروقات الجندرية بمجال التعليم وانخفاضا

الرجال العرب الشباب. هذا الدمج بين عدم التوازن الديمغرافي واألفضلية المتزايدة للنساء بمجال 
والمتوسط، سيؤدي  القصير  المدى  العنف. على  المستمر في جرائم  االرتفاع   

ً
يفسر جزئيا التعليم 

هذا كذلك الى تغييرات في أنماط الزواج والعالقات الجندرية. سوف تصل أصداء كل واحد من هذه 
التغييرات الى كافة المجتمع اإلسرائيلي. 

مع ذلك، ستكون هناك فرص يجدر بنا استغاللها. في ال-10-15 سنة القادمة ستكون المجموعات 
- بأعداد مطلقة- من مجموعة البالغين 

ً
العمرية التي تصل لسن البلوغ في المجتمع العربي أصغر نسبيا

والمهارات  االنجازات  تحسين  أجل  من  للعمل  فرص  شباك  بمثابة  هذا  سيكون  الحالية.  الشباب 
االجتماعي واالقتصادي.  انخراطهم  الشباب، وضمان  العرب  الرجال  التعليم، خاصة وسط  بمجال 
أمثلة لخطوات من هذا النوع ممكن أن تكون نوع معين من الخدمة القومية، صقل مهارات عامة 
تستخدم بكثير من األحيان كأهداف لمبادرات االستثمار االجتماعي في دول الرفاه، ال سيما إسرائيل 

نحن نتجاهل التأثيرات المحتملة لهذه التغييرات في الديمغرافيا والتعليم على زواج األقارب )أبناء العم(. رغم انخفاض   11
نسبة زواج األقارب في إسرائيل بالعقدين األخيرين، إال أن نسبة هذه من ضمن الزيجات بالفترة األخيرة ما زالت تتراوح 

 ألنها تؤدي الى 
ً
Na’amnih et al., 2015; Sharkia et al., 2016( 30٪-24٪(. هناك أهمية لهذه المسألة أيضا بين

 
ً
تقلص عدد النساء غير المرتبطات في العائلة الموسعة )اللواتي تتواجدن بنطاق جيل معقول من ابن عم ذكر(، وأيضا

 بأعين الرجال )ال سيما إذا أصبحوا على دراية بمشكلة نقص 
ً
بشكل عام أكثر، من الممكن بأن يبقى زواج األقارب جذابا

، االنخفاض في الخصوبة في أيامنا هذه سيحد بشكل كبير من حاالت زواج األقارب 
ً
العرائس(. على المدى البعيد، طبعا

.)Barakat & Basten, 2014(
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)جال وآخرون، 2020(، تأهيل تكنولوجي مركز أكثر، أو اية طريقة أخرى لتحسين المكانة في سوق 
العمل. على نحو شبيه، سوف يكون هناك شباك زمني تستطيع خالله القيادة- وبالدرجة األولى القادة 
المحليون للمجتمعات العربية- تهيئة الرجال العرب الشباب أكثر لمجتمع أقل ذكورية تزداد فيه نسب 

النساء المتعلمات، المشاركات في سوق العمل والمستقالت أكثر مقارنة باألجيال السابقة.     
هذه  من  وتستفيد  بذكاء  اسرائيل  تتصرف  لم  اذا  جدًا.  ضروري  أمر  هو  الخطوات  بهذه  القيام 
أبنائهم  اندماج  العربية  العائالت  من  عدد كبير  رفض  ما  إذا  أو  الكبيرة،  الشابة  العمرية  المجموعة 
الشباب في الحياة االجتماعية واالقتصادية للدولة، المجتمع اإلسرائيلي كله سيدفع الثمن- إن كان 
بفقدان القدرات أو إنتاجية القوى العاملة وإن كان باستشراء العنف. ولو أن من سيدفع الثمن اليومي 

لذلك هو المجتمع العربي، العائالت العربية وربما بالدرجة األولى- النساء العربيات. 
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