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  الملخص

لضـغوطات مسـتمرة مـن    يتعرض سكان منطقة قرية سلوان فـي الوقـت الـراهن    

تهجيرهم قسـرياً مـن منـازلهم، ولمشـاحنات يوميـة       الحكومة اإلسرائيلية، ترمي إلى

اسـتيطانية أصـبحت تتغلغـل داخـل النسـيج       اًمع المستوطنين الـذين شـكلوا بـؤر   

 االجتماعي للقرية. بالتالي هم بحاجة إليجاد الطرق والوسـائل التـي تسـاعدهم علـى    

علـى المسـتوى    واألمـن  بالحمايـة  وتشعرهم الصمود وتقوي جلدهم وتشحذ عزائمهم

النفسـي   ىمسـتو المشـكالت علـى   من األمر الذي يمكن أن يعمل كوقاية لمجتمعي، ا

السـؤال الـرئيس    عـن . حيث عمل البحـث علـى اإلجابـة    في المستقبل واالجتماعي

ما مدى قدرة أهالي بلدة سلوان علـى الجلَـد الجمـاعي فـي ظـل الوضـع        : "تياآل

وذلـك   "ن فـي المنطقـة؟  السياسي القائم من هدم بيوت وتهجير، ووجـود المسـتوطني  

لمجتمـع  باستخدام طريقة البحث الكيفيـة بالمقـابالت لعـائالت وممثلـين مجتمعيـين      

  سلوان، باإلضافة للمالحظة الشخصية بالمشاركة خالل فترة البحث.

 الحـس الجمـاعي ودور العالقـات االجتماعيـة    منها عالقـة  وخرج البحث بعدة نتائج 

معية، وقـد كـان إلدمـاج العالقـات المجتمعيـة      المجت شبكة قوية من العالقات بوجود

حيـث  ممتدة) الكثيـر مـن الـدعم والتـأثير اإليجـابي.      السر األالعربية التقليدية (أي 

  قدرة المجتمعات المحلية.رفع هذه الشبكة المجتمعية دوراً إيجابياً في لعبت 

رتفـاع معـدالت االعتقـاالت والعقوبـات     أما عن دور العامل االقتصادي، فقد كـان ال 

المفروضة من المحاكم، وأتعاب المحـامين، والضـرائب، والخسـارة الفعليـة للمنـزل      



 د 

 

عوامل الخطـر التـي تجعـل الجلـد      دور في تشكلوغير ذلك  بما في ذلك الممتلكات،

  المجتمعي مهمة صعبة جداً ومعقدة.

حيـة الفريـدة مـع القـدس،     رواليعتبر الـدين بشـكل عـام والعالقـة     ذلك، إضافة ل

فـي  الشـعور المجتمعـي القـوي ومعنـى       اًأساسـي  اًباعتبارها المدينة المقدسة، جزء

فـي مواجهـة المخططـات اإلسـرائيلية      وصـمودهم الحياة، وكان سبباً في مقـاومتهم  

 لتهويد المدينة.

كـان لـبعض المؤسسـات    فمحوراً من المحـاور،  م وقد شكل دور المؤسسات واإلعال

يجابياً في نشر التوعية بين الناس، والدعم المـادي فـي بعـض الحـاالت. كمـا      دوراً إ

ولـم يخـُل األمـر مـن بعـض       ساهمت المؤسسات اإلعالمية بنشر قضـية سـلوان،  

 االنتقادات حول عدم تلبيتها لهدفها، وبكونها ملتزمة بأجندات معينة.

لمسـؤولية  الشـعور با فكان هنـاك نـوع مـن    وأما الوعي السياسي الوطني والقانوني، 

، خاصة بعد تطور الوعي فـي الجانـب القـانوني مـن خـالل      تجاه الواجبات الوطنية

تجارب سابقة مروا بها بـالرغم مـن محـاوالت إسـرائيلية عديـدة لخـداع النـاس،        

  واستغالل فئات معينة من الناس لحاجة أهالي سلوان لمكاسب شخصية.

فعلـى الـرغم مـن وجـود     ؛ النفسـي  راروقد تعلق المحور األخير بالشعور باالسـتق 

الشعور باالنتماء النفسي للمنطقة، كان مـن الواضـح بـأن هنـاك حالـة مـن عـدم        

الشعور باألمـان، والخـوف مـن المسـتقبل. ذلـك بوجـود اسـتفزازات إسـرائيلية         

   مستمرة، واعتقاالت شملت الكبار واألطفال.


