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تمت هذه المبادرة بالتعاون الممثلية الهولندية في رام الله
ومع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية يضع سياستها العامة مجلس أمنائها .تأسس المركز في مطلع عام  0222كمركز مستقل للبحوث
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لدراسة قضايا ومشاكل تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها ،وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة ،ونشاطات
أخرى  .يلتزم المركز الفلسطيني للبحوث بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيني الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته في أجواء من
حرية التعبيروتبادل اآلراء.
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التوصيات

تمهيد:
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع  2116بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في المناطي
الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناطي المسماة يأي ،وهذه المناطي هي )1( :المنطقة يبي)2( ،
المنطقة يجي)3( ،منطقة يإتش2ألH2ي من مدينة الخليل ،و( )4أحياء القدم المعزولة التي تركها جدار الفةل اإلسرائيلي خارج
حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل ،أي تلك األحياء الواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفةل .
تستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول إلى
الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي )1( :ثمانية لقاءات للعصف الفكري مع مجموعات صغيرة تراوحت بين -15
 21فرد لكل مجموعة ،وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناطي الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار
السن )2( .أربعة استطالعات للرأي العام أجريت خالل عام  2116وشملت مناطي الدراسة األربعة ،وقد شمل اثنان من هذه
االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناطي الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناطي األربعة من جهة وسكان
منطقة يأي من جهة أخرى )3( .ستة دراسات حالة شملت الموضوعات التالية :الهجرة من مناطي يجيمي ،حالة األمن في ضواحي
القدم ،انتشار المخدرات خارج المنطقة يأي ،االعتداءات على النساء في مناطي يجيمي ،واعتداءات المستوطنين كما في منطقة
اتش  2في الخليل ،واألمن المفقود في مناطي القدم المعزولة .تستند دراسات الحالة لبيانات وإحةاءات رسمية ،واستطالعات
الرأي ،ولقاءات العةف الفكري ،ومقابالت ميدانية وغيرها )4( .مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين في الوضارات
واألجهزة ذات العالقة ،مثل وضارة الداخلية ووضارة العدل ،ومجلس القضاء األعلى والشرطة وغيرها .كذلك تشمل هذه اللقاءات
مسؤولين دوليين وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي الفلسطينية المحتلة .قام المركز بهذه المبادرة
بالتعاون مع وضارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون المختلفة .كما قام بها
بتمويل من الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية .يود المركز الفلسطيني للبحوث
السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاع هذا العمل.
تشكل الورقة الراهنة ،حكم القانون في ضواحي القدم قبل وبعد انتشار الشرطة الفلسطينية فيها واحدة من دراسات الحالة.

الملخص التنفيذي
تعاني ضواحي القدم يبلدات الرام وبدو وأبو ديسأل العيزرية (والبلدات المجاورة لها)ي الواقعة ضمن المنطقة المةنفة (ب) من
عديد القضايا والجرائم كانتشار تجارة المخدرات والسيارات غير القانونية يالمشطوبة والمسروقةي وتجارة األسلحة وإطال النار
واالعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة ،وتحولت إلى مالذ للخارجين عن القانون والمطلوبين للشرطة الفلسطينية من مناطي
الضفة الغربية نتيجة غياب حكم القانون وعدم قدرة وصول الشرطة الفلسطينية في غالبية األحيان اال في حال السماع لها من قبل
السلطات اإلسرائيلية.
وعلى الرغم من اقامة مراكز شرطية وانتشار أفراد الشرطة بزيهم الرسمي واسلحتهم في بلدات (الرام وبدو وأبو ديسأل العيزرية) في
الثامن من نيسان أل أبريل  ،2115اال أن عدد افراد الشرطة بقي محدودا ( 67ضابطا وشرطيا في ضواحي القدم) ،وحركة الشرطة
خارج المناطي السكنية يحتاج الى تنسيي مع الجانب االسرائيلي (أي يمكن لها التحرك ضمن حدود المنطقة (ب) للتجمعات
السكنية لهذه البلدات) مما حد من فاعلية وجود مراكز الشرطة في هذه البلدات والبلدات المجاورة لها.
ومن أجل تطوير أداء مراكز الشرطة في هذه البلدات لتعزيز حكم القانون يتطلب؛ ( )1ضيادة عدد أفراد الشرطة في مراكز ضواحي
القدم لتتناسب مع حجم العمل المطلوب منها وعدد السكان القاطنين في المنطقة المسؤول عنها المركز وعبء العمل المطلوب
منها بما ينسجم مع المعايير الدولية ،بحي يتم رفع عدد افراد الشرطة في مركز الرام الى  422شرطيا للعمل في المنطقة التباعة
للمركز ،و 133شرطيا لمنطقة بدو ،و 155شرطيا لمركز شرطة أبو ديس .كما يتطلب ضيادة المعدات والمركبات لتتناسب مع
االحتياج وعدد افراد الشرطة ،وضيادة عدد األسلحة في هذه المراكز واالخذ بعين االعتبار التركيز على األسلحة القةيرة يالمسدمي.
و( )2منح الشرطة الفلسطينية والية على الفلسطينيين حاملي الهوية الزرقاء يهوية القدمي سواء القاطنين في المنطقة أو
المتواجدين في منطقة والية مركز الشرطة في حال خرقهم للقانون ورفع القيود المفروضة على الشرطة بموجب اتفاقية أوسلو في
اعتقال أصحاب الهويات الزرقاء من سكان مدنية القدم .و( )3توفير امكانية التحرك للشرطة الفلسطينية في المناطي التابعة لمراكز
الشرطة بآليات تنسيي تسمح للشرطة الفلسطينية الحد األقةى من الحركة بين البلدات التابعة لمراكز الشرطة في هذه المناطي
بحي تتمكن من الوصول بالسرعة الالضمة وباألعداد المناسبة دون االنتظار لموافقة الجانب اإلسرائيلي.

مقدمة
جرى في الثامن من نيسان أل أبريل  2115انتشار شرطي بالزي الرسمي في ضواحي مدينة القدم وهي بلدات (الرام وبدو وأبو
ديسأل العيزرية)الواقعة في المنطقة (ب) ،للمرة األولى منذ إقامة السلطة الفلسطينية عام  ،1994بعد أن كان هناك تواجدا
للشرطة واألجهزة األمنية بزي مدني في هذه البلدات خالل السنوات الفائتة اال أن اقامة مراكز شرطية وانتشار أفراد الشرطة بزيهم
الرسمي واسلحتهم قد يشكل تحوال في مجال حكم القانون وانفاذه في هذه البلدات.
تعاني هذه البلدات التي انتشرت فيها الشرطة من عديد القضايا والجرائم منها؛ انتشار تجارة المخدرات والسيارات غير القانونية
يالمشطوبة والمسروقةي وتجارة األسلحة وإطال النار واالعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة ،وتحولت إلى مالذ
للخارجين عن القانون والمطلوبين للشرطة الفلسطينية من مناطي الضفة الغربية نتيجة غياب حكم القانون وعدم قدرة وصول
الشرطة الفلسطينية في غالبية األحيان اال في حال الحةول على التنسيي من قبل السلطات اإلسرائيلية.
عملية االنتشار أو تسلم قوات الشرطة الفلسطينية بالزي الرسمي وأسلحتها مسؤولياتها في بلدات محاذية لمدنية القدم تمثلت
بافتتاع ثالثة مراكز شرطية يعمل بها  67ضابطا وشرطيا في ضواحي القدم ،يمكن لها التحرك ضمن حدود المنطقة (ب)
للتجمعات السكنية لهذه البلدات.
تهدف هذه الورقة الى فحص مدى التحسن في تطبيي حكم القانون في البلدات التي جرى فيها إقامة مراكز للشرطة الفلسطينية
وانتشارها بالزي الرسمي في العام  2115مقارنة بالسنوات السابقة ،وتحديد العوائي التي تحول دون فرا حكم القانون فيها
بهدف وضع توصيات محددة لتطوير أداء الشرطة الفلسطيني في تطبيي القانون فيها.
اعتمدت هذه الورقة على نتائج استطالعين للرأي العام الذي أجراهما المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية حول
أوضاش االمن وسيادة القانون في المناطي الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة في مناطي (ب) و (جيم) ومناطي أخرى مماثلة.
تم اجراء االستطالش األول في الفترة الواقعة بين  21-4أغسطس (آب)  2116بين عينة عشوائية بلغت  2117شخةاً بالغاً
تمت مقابلتهم في  131موقعاً ،حي تمت مقابلة  191شخةا في ضواحي القدم .أما االستطالش الثاني فتم إجراؤه في الفترة
الواقعة بين  24تشرين ثاني (نوفمبر) –  7كانون اول (ديسمبر)  2116بين عينة عشوائية بلغت  1491شخةاً بالغاً تمت
مقابلتهم في  134موقعاً ،حي تمت مقابلة  111شخص في ضواحي القدم .كما تم اجراء عدد من المقابالت المعمقة مع
روؤساء بلديات الرام والعيزرية وبدو ،وفاعلين اجتماعيين ومواطنين يسكنون في هذه البلدات .انظر قائمة المقابالت.
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 1للمزيد انظر موقع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية http://www.pcpsr.org/ar/node/685
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 )7إحساس المواطنين وشعورهم باألمن في ضواحي القدس
أظهر استطالعا الرأي العام أن  %69و %52على التوالي من المواطنين الذين يقطنون في ضواحي القدم ال يشعرون بتوفر
االمن والسالمة الشخةية لهم أو ألفراد أسرهم .كما أوضحت نتائج استطالش الرأي في كانون أول  2116أن ُخمس المواطنين
( )%19في ضواحي القدم ال يستطيعون الخروج ليال خوفا على سالمتهم ،وقالت نسبة من  %16انها تستطيع ذلك فقط
برفقة أحد أفراد االسرة .للمقارنة مع استطالش آب  2116انظر الشكل رقم ( )1أدناه.
الشكل رقم ( )7الشعور باألمان والخوف من الخروج ليال في ضواحي القدس حسب استطالعي الرأي العام
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كانون أول 2016

كانون أول 2016

اخلروج ليال

أب 2016

االمن الشخصي غري متوفر
ال

نعم ولكن برفقة أحد أفراد األسرة

نعم

وكما يشير الشكل رقم ( ،)2أبدى  %21من السكان في ضواحي القدم رغبتهم في الهجرة حي أشار  %42من الذين
يرغبون بالهجرة إلى أن سبب ذلك يعود الى األوضاش األمنية مقابل نسبة من  %53يرجعونها إلى األوضاش االقتةادية.
الشكل رقم ( )0الرغبة بالهجرة واألسباب الدافعة في ظواحي القدس
53%

60%

42%
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أخرى

األوضاع االقتصادية

األوضاع األمنية
الرغبة ابهلجرة

أسباب اهلجرة
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 )0التهديدات الحاضرة ومعدل الجريمة في ضواحي القدس
تعاني البلدات المحيطة بمدينة القدم من غياب حكم القانون منذ سنوات طويلة ما أدى إلى انتشار العديد من اآلفات
االجتماعية والجرائم حي تشير لقاءات متعددة أجراها الباحثان مع مسؤولين محليين ومواطنين يقطنون هذه البلدات الى استمرار
هذه الجرائم يتجارة المخدرات وتعاطيها ،والسيارات غير القانونية ،واالعتداء على الممتلكات العامة ،وحمل السالع ،والعنف
المجتمعي ،والعنف االسريي .أظهرت نتائج استطالعي الرأي الخاص بمناطي (ب ،ج) أن  %7من سكان ضواحي القدم قد
تعرضوا هم أو أحد افراد االسرة الذين يقطنون في نفس البيت العتداء جسدي أو العتداء على بيته أو سيارته وارضه أو سرقة
محله.
تشير نسبة كبيرة من سكان ضواحي القدم الى وجود ظواهر متعددة تهدد حياة الفلسطينيين القاطنين في المنطقة وأمنهم،
حي أشارت نسبة عالية ،وكما يشير الشكل رقم ( ،)3تراوحت ما بين  %89 - %71من المستطلعين في استطالش كانون
أولأل ديسمبر  ،2116الى وجود تهديدات تتضمن سرقة السيارات ،واالعتداءات المسلحة من الفلسطينيين ،وانتشار
المخدرات ،والمنطقة أصبحت ملجأ للفارين من العدالة واالعتداءات على الشارش عند البناء ،وترويج المخدرات بين الطالب،
وانخفاا فرص االستثمار .كما أوضح االستطالش وبنسبة أقل ( )%62وجود تهديد ناتج عن االعتداءات المسلحة من قبل
المستوطنين فيما ترى نسبة من  %48وجود تهديد االعتداء على النساء في هذه المناطي.
الشكل رقم ( )3قائمة التهديدات التي تواجه سكان منطقة ضواحي القدس
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االعتداءات على ملجأ هلاربني من ترويج املخدرات سرقة السيارات
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كانون أول 2016

آب 2016

تظهر اإلحةائية العددية للجرائم المرتكبة في مناطي ضواحي القدم ،2للفترة الواقعة بين 1أل1أل 31 – 2116أل8أل،2116
أن نسبة بعض الجرائم تفو نسبة سكان ضواحي القدم من اجمالي عدد سكان الضفة الغربية ،حي تبلغ نسبة سكان ضواحي
منطقة القدم ( )J2حوالي  %6من اجمال سكان الضفة الغربية بدون سكان مدينة القدم (( )J1انظر الملحي رقم  .)1كما
يشير الجدول رقم ( ،)1فقد بلغت نسبة جريمة تروج المخدرات  ،%14وتعاطي المخدرات  ،%17وضراعة النبتات المخدرة
 ،%11والقتل القةد  ،%17والقتل العمد  ،%9والخطف  ،%7والشروش بالخطف  .%13يوضح الجدول التالي تةنيف
الجرائم ونوش الجريمة ونسبتها من الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية.

 2رسالة مدبر عام الشرطة اللواء حاضم عطا الله رقم 15أل  1751الةادر بتاريخ 6أل9أل 2116للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية تحت عنوان إحةائية عددية بالجرائم المرتكبة في
منطقة الضواحي للفترة الواقعة بين 1أل1أل 31 – 2116أل8أل.2116
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جدول رقم ( )7تصنيف الجرائم المرتكبة في ضواحي القدس وانواعها

حسب احصائيات الشرطة الفلسطينية للفترة الواقعة ما بين 0272/8/37 – 0272 /7/7
نوش الجريمة

صنف الجريمة
الجرائم المرتكبة ضد حياة الغير
الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة
الجرائم المرتكبة ضد حرية األشخاص
الجرائم المرتكبة ضد األموال
الجرائم المرتكبة ضد موظفي الدولة واالخالل
بسير العدالة

الجرائم المرتكبة ضد النظام العام
الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة والخاصة
التعدي على األمالك العامة والخاصة

النسبة

القتل العمد

%9

القتل القةد

%17

هتك العرا

%8

الشعوذة

%11

الخطف

%7

الشروش بالخطف

%13

السرقات

%9

الشروش بالسرقة

%9

النةب واالحتيال

%7

استيفاء الحي بالذات

%11

بالد كاذب

%14

ترويج المخدرات

%14

تعاطي مخدرات

%17

ضراعة النبتات المخدرة

%11

تزوير األورا والمستندات الرسمية

%11

تزوير أورا مالية

%19

االتجار باآلثار

%14

المةدر :رسالة مدبر عام الشرطة اللواء حاضم عطا الله رقم 15أل 1751بتاريخ 6أل9أل 2116للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

فيما تعاني بعض البلدات مثل بلدة الرام من إشكاليات إضافية تتعلي
بوجود مستأجرين وافدين من خارج البلدة يشكلون األغلبية؛ حي يقدر
سكان البلدة األصليين حوالي  11االف نسمة 3في بلدة يبلغ عدد
سكانها وفقا لإلحةاءات الرسمية حوالي  22ألف نسمة فيما تقديرات
المجلس البلدي تشير الى  61ألف نسمة 4.ما يشير الى ان ثلثي القاطنين
أو الذين لديهم ممتلكات في البلدة هم من غير أهالي البلدة وفي أغلبهم
من حملة الهوية الزرقاء ،فيما يشكل ي حملة الهوية الزرقاءي ثل السكان
في بلدة العيزرية ،5وتقل إلى أعداد محدودة في بلدة بدو .أوضح روؤساء
البلديات تفاقم مشكلة السيارات غير القانونية ،حي توجد حوالي 4811
سيارة غير قانونية في البلدات الخاضعة لمركز شرطة بدو 6،و 5111أخرى
7
في المنطقة الخاضعة لمركز شرطة أبو ديس.

تنظر محكمة البلدية شهريا في عشرة قضايا لكن
تنفيذ احكامها ال يتجاوز الـ  ،%01فيما لم يتم
تنفيذ  %01من االحكام بسبب أن املخالفين
يحملون هوية القدس .كما لم يتم ]ألسباب أخرى[
تنفيذ  061قضية تتوزع مناصفة ( 01قضية تتعلق
بمخالفات بناء و 01قضية تتعلق برسوم الحرف
والصناعات).
* السيد علي المسلماني رئيس بلدية الرام

 3مقابلة أجراها الباحثان مع السيد أسعد غزاونة رئيس جمعية أهالي الرام بتاريخ 25أل7أل.2116
 4مقابلة أجراها الباحثان مع السيد علي المسلماني رئيس مجلس بلدية الرام بتاريخ 21أل7أل . 2116يعود هذا التباين إلى وجود عدد كبير من حملة الهوية الزرقاء الذين يرفضون التسجيل في
اإلحةاء الفلسطيني خوفا من سحب الهوية يالزرقاءي منهم مما يفقدهم حقهم في السكن بمدينة القدم.
 5مقابلة أجراها الباحثان مع السيد موسى الشاعر رئيس مجلس محلي بلدة العيزرية بتاريخ 28أل7أل.2116
 6مقابلة أجراها الباحثان مع السيد سالم أبو عيد رئيس مجلس بلدة بدو بتاريخ 27أل7أل.2116
 7مقابلة أجراها الباحثان مع السيد موسى الشاعر رئيس مجلس محلي بلدة العيزرية بتاريخ 28أل7أل.2116
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وكما يشير الجدول رقم ( ،)2ترى غالبية كبيرة من سكان ضواحي القدم في االستطالعين (األول  %67والثاني  )%61إلى
أن منطقتهم تعاني من الجريمة (كالسرقة ،االعتداء ،القتل ،المخدرات) ،ويرى ثلثا المواطنين أن منطقتهم تعاني من البناء غير
القانوني ،ويرى  %61في االستطالش األول و %63في االستطالش الثاني أنها تعاني من التعدي على الشوارش يالطريي العامي.
و %31ارتفعت الى  %43في االستطالش الثاني من السكان يعتبرون أن منطقتهم أصبحت ملجأ للهاربين من الشرطة.
جدول رقم ( )0المعاناة من أنواع الجرائم في ضواحي القدس حسب استطالعي الرأي في آب وكانون أول 0272
آب 0272
نوع الجريمة

كانون أول 0272
معاناة الى

معاناة

معاناة الى

كبيرة

حد ما

الجريمة (كالسرقة والقتل والمخدرات)

35%

32%

12%

البناء غير القانوني

42%

16%

7%

27%

البناء المعتدي على الشارع

43%

18%

6%

27%

41%

ملجأ للهاربين

18%

13%

6%

55%

32%

11%

مخالفات ألنظمة المرور

29%

7%

5%

43%

42%

13%

ضئيلة

ال تعاني

معاناة كبيرة

19%

38%

23%

31%

25%

6%

22%

10%

20%

1%

49%

2%

38%

حد ما

ضئيلة

ال تعاني

10%

28%
25%

ارتفعت نسبة الذين يرون أن منطقتهم تعاني من مخالفات واسعة ألنظمة المرور وعدم احترامها من  %36في االستطالش
األول الى  %55في االستطالش الثاني .يوضح الشكل رقم ( )4معاناة سكان ضواحي القدم من أنواش الجرائم حسب استطالش
كانون أول .2116
الشكل رقم ( )4المعاناة من أنواع الجرائم في ضواحي القدس حسب استطالع كانون أول 0272
42%
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خمالفات النظمة املرور

11%

10%

6%

1%

ملجأ للهاربني
ال تعاين

ضئيلة

25% 25%

البناء املعتدي على
الشارع

معاانة اىل حد ما

38%
28%

23%
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0%

البناء غري القانوين اجلرمية (كالسرقة والقتل
واملخدرات)

معاانة كبرية

اعتبر  %39في االستطالش األول من سكان ضواحي القدم (مقابل  %34في االستطالش الثاني) أن انتشار المخدرات هي
القضية األخطر في منطقتهم ،وكما يشير الشكل رقم ( ،)5قال  %11في كال االستطالعين إن القضية األخطر هي سرقة
السيارات ،واعتبر ( %9في االستطالش األول و %6في االستطالش الثاني) القضية األخطر هي االعتداءات المسلحة من قبل
فلسطينيين ضد فلسطينيين أخرين ،فيما رأى ( %6في االستطالش األول و %12في االستطالش الثاني) منهم االعتداءات على
الشارش عند البناء هي القضية االخطر.
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الشكل رقم ( )5القضية األخطر في منطقة ضواحي القدس حسب استطالعي الرأي في آب وكانون أول 0272
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9%

تكثر االعتداءات املسلحة من

12%

11% 11%

6%

تكثر سرقة السيارات

تكثر االعتداءات على الشارع

قبل الفلسطينينني

يكثر انتشار املخدرات

عند البناء
آب 2016

كانون اول 2016

 )3ثقة المواطنين بالشرطة وأدائها
أبدى المواطنون ارتياحهم عند افتتاع مراكز الشرطة في البلدات محل الدراسة بداية عام  ،2115وحظيت بترحيب كبير من
قبل السكان في هذه المناطي ،8لكن مع مرور الوقت تراجع هذا الترحيب أو االهتمام بسبب عدم احداث تغيير جدي حي ال
تقوم الشرطة بأعمالها لفرا النظام لعدم وجود عدد كاف من افراد الشرطة في المركز؛ يفعند حدوث مشاكل ولجوء المواطنين
لمركز الشرطة يتم التلكؤ في الحضور وفرا النظام والقانوني 9.مما أدى الى ضعف الثقة بالشرطة الفلسطينية في هذه المناطي.
يفضل سكان ضواحي القدم اللجوء الى العائلة والعشيرة لحل المشكل ووقف االعتداءات عليهم ،كما يظهر الشكل أدناه ،أن
( %31من الجمهور في االستطالش األول مقابل  %18في االستطالش الثاني) سيتوجهون أوال للشرطة في حال واجهتهم أي
مشكلة أو اعتداء ،فيما أظهرت أن  %44و %59على التوالي من المواطنين سيتجهون أوال إلى العائلة والعشيرة ،و%3
سيتوجهون أوال لوجهاء في منطقة السكن .فيما قال  %12مقابل  %14انهم يأخذون حقهم بأيديهم.
الشكل رقم ( )2الجهات التي يفضل سكان ضواحي القدس اللجوء اليها لحل المشكل ومنع االعتداءات
59%
44%
30%

18%

12% 14%
3% 3%

اجلأ الخذ حقي بيدي

العائلة او العشرية

وجهاء من منطقة سكين
كانون أول 2016
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الشرطة

آب 2016

ترى نسبة من  ،%45وفقا الستطالش الرأي الثاني ،أن الشرطة ستعمل على خدمتهم بالسرعة المطلوبة في حال كانت لهم
حاجة لخدمة الشرطة مقابل  %41أجابوا بانها لن تعمل بالسرعة المطلوبة ،فيما أشار  %9انهم غير متأكدين .كما أبدى
 %39فقط من سكان ضواحي القدم رضاهم عن أداء الشرطة أو أجهزة االمن في التحقيي باالعتداء وكشف ظروفه مقابل
 8مقابلة أجراها الباحثان مع السيدة فدوى خضر رئيسة جمعية عباد الشمس لحقو االنسان في بلدة الرام بتاريخ 26أل7أل.2116
 9مقابلة أجراها الباحثان مع السيدة وفاء غزاونه ناشطة اجتماعية وسياسية بتاريخ 27أل7أل.2116
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 %61غير راضين عن أداء الشرطة وأجهزة االمن .فيما أشار  %61من الذين لم يتقدموا بشكوى للشرطة إلى أن السبب يعود
لعدم الثقة بالشرطة في المقابل قال  %41بأن الشرطة وأجهزة االمن ال تستطيع عمل شيء مفيد لهم.
أظهرت نتائج استطالعي الرأي ،وكما يشير الشكل رقم ( )7أدناه ،أن نسبة كبيرة من سكان ضواحي القدم تعتقد أن األجهزة
األمنية ال تقوم بأداء مهماتها وواجباتها ،فقد قال  %29من الجمهور أن األجهزة األمنية ال تقوم بمكافحة الجريمة فيما تقول
نسبة من  %31انها تقوم بهذه المهمة أحيانا ،وتقول نسبة من  %29أن األجهزة األمنية تقوم بها دائما أو معظم الوقت .أما
فيما يتعلي بتوفير الحماية من اعتداءات عةابات أو مجموعات محلية وفقا لنتائج استطالش كانون أول  ،2116فإن %21
فقط من الجمهور في ضواحي القدم يرون أن األجهزة األمنية تقوم بذلك دائما أو في معظم الوقت ،ونسبة من  %22تقول انها
تقوم بها أحيانا ،فيما تقول نسبة من  %41أنها ال تقوم بحماية المواطنين من اعتداءات عةابات أو مجموعات محلية،
واجابت نسبة من  %18بال رأيأل ال أعرف .يوضح الشكل رقم ( )8أعاله الفروقات ما بين نتائج استطالش آب 2116
واستطالش كانون أول .2116
الشكل رقم ( )8حماية الشرطة للمواطنين

الشكل رقم ( )1مكافحة الشرطة للجريمة
كالسرقة والمخدرات في ضواحي القدس

29% 30% 30% 29%
21%
14%

تقوم هبا معظم

ال تقوم هبا ابملرة تقوم هبا أحياان
فقط

18%

9%

من االعتداءات المسلحة في ضواحي القادس
41%
33%
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ال تقوم هبا ابملرة تقوم هبا أحياان تقوم هبا معظم تقوم هبا دائما

تقوم هبا دائما
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فقط

آب 2016

الوقت
آب 2016

كانون أول 2016

كما يظهر الشكل رقم ( )9وفقا لنتائج استطالش كانون أولأل ديسمبر  2116ارتفاعا نسبيا في االعتقاد بقيام االجهزة االمنة
بتنفيذ قرارات المحاكم ،فقد قالت نسبة من  %34من المستطلعين في ضواحي القدم إن األجهزة األمنية تقوم دائما أو معظم
الوقت بتنفيذ قرارات المحاكم إلى  %34في المقابل قالت نسبة من  %19إنها ال تقوم بذلك بالمرة ،فيما تقول نسبة من
 %31انها تقوم بتنفيذ أحكام المحاكم أحيانا ،وأجاب  %19بال رأيأل ال أعرف.
الشكل رقم ( )9تنفيذ الشرطة لقرارات المحاكم في ضواحي القدس

30%

17%

ال رأي /ال أعرف

19%

19%

15%

ال تقوم هبا ابملرة

تقوم هبا أحياان فقط تقوم هبا معظم الوقت
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تقوم هبا دائما
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وفي مجال الرضى عن أداء الشرطة ،قال  %43فقط من سكان ضواحي القادم أنهم راضون عن أداء الشرطة في توفير االمن
لهم ولعائالتهم في المقابل قال  %51انهم غير راضين عن أداء الشرطة (انظر الشكل رقم  .)11وكما يشير الشكل رقم (،)11
يرى  %29من المواطنين أن أداء الشرطة قد تحسن مقارنة بالوضع قبل سنة أو سنتين فيما ترى نسبة من  %45انه لم يتغير
اداؤها ،وقال  %21أن أدائها قد ساء مقارنة بالوضع قبل سنة أو سنتين.
الشكل رقم ( )00االعتقاد بأداء الشرطة في ضواحي القدس مقارنة
بالسنتين الماضيتين

الشكل رقم ( )01الرض ى على أداء الشرطة
في توفيراالمن في ضواحي القدس
60%

50%
43%

60%

45%

50%

50%
40%

40%

29%

30%

غري راضني
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ساء

راضون

حتسن

مل يتغري

 )4قدرات الشرطة ومحدودية الفعالية
انتشرت الشرطة الفلسطينية في النةف األول من عام  2115في ضواحي القدم 10واقامت مراكز فيها ،وبات افراد الشرطة
يتجولون فيها بزيهم الرسمي مما يمثل سلطة تنفيذ القانون بشكل رسمي .لكن هذه المراكز بقيت غير قادرة على توفير االمن أو
حكم القانون ألسباب عديدة منها ما يعلي بقدراتها واعدادها.

البلدة

الرام

السكانية11

جدول رقم ( )3افراد الشرطة في مراكز ضواحي القدس حسب عدد البلدة والمنطقة
عدد سكان
عدد سكان
عدد سكان
عدد السكان
عدد
عدد
عدد
عدد
المنطقة
المنطقة
البلدة
الشرطة العربات البنادق المسدسا باأللف حسب
باأللف حسب باأللف حسب باأللف حسب
اإلحصاء
ت
الشرطة13
تقديرات روؤساء
الفلسطيني 12تقديرات روؤساء
البلديات
البلديات
191
61
61
21
5
5
2
27

بدو

25

2

4

5

7

11

65

61

أبو ديس

21

2

4

5

29

33

65

71

والعيزرية

 10بلدة العيزرية تتبع مركز شرطة أبو ديس.
 11عدد افراد الشرطة في الب لدات الثالث هي من مقابلة مع رؤساء وشخةيات في البلدات بسبب عدم التمكن من الحةول على معلومات رسمية من الشرطة الفلسطينية.
 12انظرhttp://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/publications/Jerusalem_VProfile_Ar.pdf :
 13انظرhttp://www.palpolice.ps/ar/police-map:
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يشير الجدول أعاله الى ان اعداد الشرطة الموجود في مراكز ضواحي القدم ال يلبي احتياجات المواطنين وهو أقل من كافة
المعايير الدولية المحددة لعدد الشرطة مقارنة بعدد السكان؛ كما أوضح رؤساء البلديات فيها سواء للبلدات الموجودة فيها مقرات
الشرطة أو المنطقة التي يغطيها المركز؛ فمركز شرطة الرام يغطي حوالي  9بلدات وقرى يقدر عدد سكانها بـ  191الف مواطن،
فيما يغطي مركز بدو ست عشرة قرية حول البلدة ويقدر عدد سكانها بـ  61الف مواطن ،وهي بذلك تفتقر الى القوى البشرية
14
للقيام باألعباء والمهام الملقاة على عاتقها فمثال تفتقر مراكز الشرطة ألقسام هامة في العمل الشرطي مثل شرطة المرور يبدوي،
15
ويقول السيد سالم أبو عيد يمقر مركز الشرطة في بدو غير مهيأ أمنيا ولوجستيا إضافة الى قلة الةالحيات الممنوحة لهي.
16
ويضيف أسعد غزاونة يأن أحد أهم المعيقات لعمل الشرطة في بلدة الرام والمنطقة هي عدم وجود التجهيزات اللوجستيةي
يشير مواطن( 17صاحب محل مجوهرات في بلدة العيزرية) يآخر مرة شاهدت سيارة شرطة منذ أسبوعين يفيما قالت مواطنة
تعمل في محل تجاريي أنها لم َتر الشرطة منذ ثالثة أسابيع أي قبل يوم العيد في حفل الكشافةي 18تؤكد نتائج استطالش الرأي
هذا االمر؛ فقد أشار سكان ضواحي القدم في استطالش كانون أول  2116إلى أن  %29شاهدوا الشرطة الفلسطيني بلباسها
الرسمي في منطقة سكنهم خالل االسبوعين الماضيين ،فيما  %26قالوا انهم شاهدوها خالل الشهرين الماضيين ،و%17
19
خالل السنة الماضية.
فقد أوصت هيئة األمم المتحدة أن يكون الحد األدنى لقوة الشرطة  222لكل  111.111شخص .وقد أشار تحليل لها
إلى أن المتوسط التقريبي هو  311شرطي لكل  111.111نسمة في جميع أنحاء العالم العام  ،2116فيما تسعة بلدان فقط
في جميع أنحاء العالم يقل عدد عناصر جهاض الشرطة عن  111لكل  111.111نسمة ،فيما ترتفع المعدالت نسبياً لحوالي
20
 411في بلدان غرب آسيا وشر وجنوب أوروبا.
جدول رقم ( :)4العدد النموذجي ألفراد الشرطة مقارنة بعدد السكان
العدد الالزم للشرطة
مركز الشرطة

عدد سكان البلدة
باأللف

العدد الالزم للشرطة

المعدل المنخفض

المتوسط العالمي

ألف شخص

ألف نسمة

 000لكل 722

 322لكل 722

عدد سكان

المنطقة باأللف

الحد األدنى لقوة
الشرطة 000

لكل 722.222
شخص

المتوسط العالمي

 322لكل 722
ألف نسمة

الرام

61

133

181

191

422

571

بدو

11

22

31

61

133

181

أبو ديس

33

73

99

71

155

211

والعيزرية

14

قام الباحثان بجولة في الشوارش الرئيسية للبلدات الثالث بمنتةف النهار؛ الرام بتاريخ 21أل7أل  ،2116وبدو بتاريخ 27أل 7أل  ،2116والعيزرية بتاريخ 28أل 7أل  2116لم يالحظا أية

سيارة راجلة أو متحركة لتنظيم السير فيها من قبل الشرطة الفلسطينية.
 15مقابلة أجراها الباحثان مع السيد سالم أبو عيد رئيس مجلس بلدة بدو بتاريخ 27أل7أل.2116
 16مقابلة أجراها الباحثان مع السيد أسعد غزاونة رئيس جمعية أهالي الرام بتاريخ 25أل7أل.2116
 17لقاء مع مواطن في العيزرية بتاريخ 28أل7أل( 2116رفض التسجيل صوتيا).
 18لقاء مع مواطنة من العيزرية بتاريخ 28أل7أل ( 2116يوجد تسجيل صوتي).
 19وفقا لنتائج االستطالش الذي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر كانون أولأل ديسمبر .2116
 20انظرhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_police_officers. :

2

خارطة لمراكز الشرطة في ضواحي القدس توضح البلدات والقرى التابعة للمراكز الثالثة

يتطلب تحرك الشرطة في المناطي الخاضعة لمركز الشرطة ما بين البلدات الى تنسيي مع الجانب اإلسرائيلي للقيام بواجباتها في
توفير االمن وفرا سلطة القانون مما يؤخر ويعرقل عملها ،ويرجع  %79من سكان ضواحي القدم سبب تأخير وصول الشرطة
إلى رفض السلطات اإلسرائيلية للتنسيي أو سرعة الحةول على االذن للوصول الى تلك المناطي .انظر الشكل التالي.
الشكل رقم ( )70االعتقاد بأن تأخير وصول الشرطة بسبب رفض الطرف اإلسرائيلي للتنسيق
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كانون أول 2016

ويمثل العمل في مركز شرطة الرام نموذجا على ضعف الوالية لعمل الشرطة حي يتطلب اجراء تنسيي للقيام بمهامها في بلدة
الرام نفسها ،فوفقا للناشطة االجتماعية فدوى خضر رئيس جمعية عباد الشمس لحماية االنسان يالمشكلة أن المركز غير قادر
21
على القيام بعمله ،فعناصر الشرطة في المركز ليس لديهم صالحيات أي تحرك ويحتاج الى التنسيي مع الجانب اإلسرائيليي.
 21مقابلة أجراها الباحثان مع السيدة فدوى خضر رئيسة جمعية عباد الشمس لحقو االنسان في بلدة الرام بتاريخ 26أل7أل.2116

02

ويؤكد نفس االمر رئيس بلدية الرام حي أشار إلى أن يمركز الشرطة ال يلبي الحاجات بحكم عدم الفعالية في االنتقال من
الموقع يالمركزي بسبب عدم وجود والية لمركز الشرطة بحي ال يمتلك القدرة للوصول إلى مناطي أبعد من  311متر من
موقعهي 22تمثل محدودية صالحية مركز الشرطة الذي يحتاج الى تنسيي للعمل في مناطي عديدة أهم عائي امام عملها ،حي ال
يتمكن من الوصول الى الشارش المحاذي للجدار الفاصل مع مدينة القدم الذي يحتوي على مراكز تجارية ومالية كالبنك
الوطني ،والبنك العربي ومجمع سبيتاني وغيرها والتي هي أصال تحتاج لتواجد الشرطة أو سرعة وصولها في حال حدوث أية
23
مخاطر  ،وفي حال الوصول الى تنسيي يكون المجرمون قد غادروا أل هربوا من المنطقةي.

صورة لمدخل أحد البنوك في بلدة الرام

صورة لمدخل أحد البنوك في بلدة العيزرية

تمث ل الةورة أعاله لمدخل بنك األردن في بلدة العيزرية والبنك العربي في بلدة الرام (وهذا االمر ينطبي على جميع فروش البنوك
العاملة في ضواحي القدم) نموذجا لغياب االمن في بلدتي العيزرية والرام حي تم وضع بوابات حديدية تشبه البوابات الموجودة
على المعابر والحواجز االسرائيلية وذلك خوفا من عمليات سطو عليها .ويقول أحد المواطنين يقبل عام جرت سرقة للةراف
24
اآللي للبنك العربي وبعدها أخذت البنوك ومحالت الةرافة إجراءات أمنيةي

 )5األوضاع في ضواحي القدس بعد انتشار الشرطة عام 0275
بعد إقامة مراكز الشرطة بداية عام  2115ووجود الشرطة بزيها
الرسمي يرى المواطنون وروؤساء البلديات الثالث أن تحسنا محدودا
لألوضاش جرى فيها؛ حي شهدت هذه البلدات يالرام ،وبدوي على
سبيل المثال ضيادة في افتتاع فروش المةارف العاملة فيها؛ حي تم
افتتاع فرش لبنك فلسطين في بلدة بدو ،وكذلك فرش للبنك الوطني
في بلدة الرام ليةبح البنك الرابع في البلدة .كما افتتحت بعض
المحال التجارية فروعا لها في بلدة بدو في المقابل افتتحت شركة
اسبيتاني مقرا رئيسيا لها في بلدة الرام .هذا االمر يوجود الشرطة
الفلسطينيةي يعزض الثقة بإمكانية التحسن الوضع االقتةادي في هذه
 22مقابلة أجراها الباحثان مع السيد علي المسلماني رئيس مجلس بلدية الرام بتاريخ 21أل7أل.2116
 23مقابلة أجراها الباح مع السيد فادي الهدمي مدير عام الغرفة التجارية والةناعية بتاريخ 6أل6أل.2116
 24مقابلة أجراها الباحثان مع مواطن في العيزرية بتاريخ 28أل7أل .2116رفض التسجيل صوتيا.

00

بعد افتتاح مركز الشرطة حصل نوع من األمان الذي
يعكس نفسه على حياة المواطنين حيث زاد االستثمار،
ويمكن مالحظة ذلك في الفترة األخيرة حيث زادت املحالت
التجارية والبلد وافتتحت العديد من املحالت التجارية في
رام الله فروع لها في البلد والبنوك والنوادي الرياضية
والنوادي الخاصة بالنساء إضافة النتشار صالونات
النساء ،جميع هذه التغيرات حدثت منذ بداية .0207
* السيد سالم أبو عيد رئيس بلدية بدو

المناطي .تقدر نسبة الزيادة في رخص المهن في العام  2116بمقدار  %5مقارنة بالعام  2115في بلدة بدو بواقع  45رخةة
جديدة .فيما تحسن الوضع االجتماعي متباين من منطقة الى أخرى ففي الوقت الذي لم يحةل تغيير ملحوظ في بلدة الرام
وغياب أي تأثير لوجود مركز للشرطة فحركة النساء في الليل محدودة بسبب سوء الحالة األمنية وإطال العيارات النارية في
26
أوقات متعددة خاصة ليال 25،في المقابل جرى تحسن واضح في بلدة بدو فقد تم افتتاع نوادي رياضية خاصة بالنساء،
وإمكانية تقديم شكاوى من قبل النساء لمركز الشرطة بخةوص العنف الممارم ضدها 27.وتضيف المواطنة مريم منةور 28أن
يوجود مركز شرطة ساهم في تحسن االمن ولو بشكل بسيط؛ فأحيانا نلمس التحسن وأحيانا الي.
وكما يظهر الشكل رقم ( )13أدناه ،يرى  %54من الذين يقولون أنه جرى افتتاع مركز للشرطة في منطقتهم خالل السنتين
الماضيتين أن األوضاش األمنية أصبحت أفضل بعد افتتاع مركز الشرطة ،ونسبة من  %32تقول انها بقيت كما هي يلم تتغيري،
فيما تقول نسبة من  %14انها أصبحت أسوء مما كانت عليه قبل افتتاع مركز الشرطة.
الشكل رقم ( )73تقييم سكان ضواحي لألوضاع األمنية مقارنة بالسنتين الماضيتين
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بقيت كما كانت
كانون أول 2016

افضل

آب 2016

يقول السيد أسعد غزاونة رئيس جمعية أهالي الرام إن يمعدل الجريمة انخفض بشكل بسيط في (بلدة الرام) ،ولم يكن هناك
تأثير كبير لوجود مركز الشرطة فالسيارات المشطوبة والمسروقة والسرقات رغم انها قليلة لكن المشاكل العائلية ما ضالت
موجودةي 29.وكما يشير الجدول رقم ( ،)5يرى  %31من سكان ضواحي القدم أن حوادث السرقة والخروج عن القانون ضادت
مقارنة بالوضع قبل سنة أو سنتين ،ونسبة من  %28تقول إنها بقيت كما كانت ،فيما قالت نسبة من  %33انها قلت مقارنة
بالوضع قبل سنة أو سنتين 30.انظر الجدول التالي.
جدول رقم ( )5حوادث الخروج عن القانون مقارنة بالعامين السابقين
التقييم

النسبة

ضادت بشكل كبير

%9

ضادت بعض الشيء

%22

كما كانت

%28

قلت بعض الشيء

%23

قلت بشكل كبير

%11

ال رأيأل ال أعرف

%8

 25المةدر السابي.
 26مقابلة أجراها الباحثان مع السيد سالم أبو عيد رئيس مجلس بلدة بدو بتاريخ 27أل7أل.2116
 27مقابلة أجراها الباحثان مع السيدة مفيدة حمدان رئيس المركز النسوي بدو بتاريخ 27أل7أل .2116
 28مقابلة مع المواطنة مريم منةور من بلدة بدو بتاريخ 27أل7أل.2116
 29مقابلة أجراها الباحثان مع السيد أسعد غزاونة رئيس جمعية أهالي الرام بتاريخ 25أل7أل.2116
 30وفقا لنتائج االستطالش الذي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر كانون أولأل ديسمبر .2116

00

فيما تقول احدى المواطنات من سكان بلدة العيزرية إنه يلم يحدث أي تغيير على وضع األمني في البلدة (العيزرية) بعد إقامة
مركز الشرطة مقارنة بما قبل اقامته ،حي جرت العديد من المشاكل فعلى سبيل المثال؛ حدثت مشكلة بين النساء في الشارش
الرئيسي ورغم االتةال بمركز الشرطة لكنهم لم يأتوا ،وكذلك في مرة ثانية عند حةول مشكلة (طوشة) بين متعاطين للمخدرات
وهروبهم بين مناضل البلدة لم تستجب الشرطة للنداءات لفض االشتباك بينهم ،وفي مرة ثالثة في الليل يأتي شبان لتجريب السالع
وقد أصاب الرصاص ضجاج المنزل وعند االتةال بالشرطة أجابت بأنهم ال يستطيعون القيام بشيء رغم ان المنطقة هي في وسط
31
بلدة العيزرية .في العادة الشرطة تأتي بعد انتهاء المشكلة (الطوشة)ي.

 )2الهوية "الزرقاء" والوالية الشخصية
تستثني اتفاقية المرحلة االنتقالية يأوسلوي سكان القدم
يحملة الهوية الزرقاءي من التبعية للسلطة الفلسطينية
والمسؤولية أمامها على خالف جميع سكان الضفة الغربية
وقطاش غزة ،ونةت االتفاقية على أنه ال يوجد للسلطة
الفلسطينية والية على اإلسرائيليين حتى وإن كانوا في
المنطقة (أ) وإلسرائيل وحدها الوالية عليهم ويحي لها
اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان سالمتهم وأمنهم في كافة
32
مناطي الضفة الغربية والقطاش.

البند االول من المادة االولى لبرتوكول القضايا القانونية
أ .الوالية الجنائية للمجلس ]الفلسطيني [تغطي جميع املخالفات
التي يقترفها فلسطينيون و /أو غير اسرائيليين في المنطقة.
وألغراض هذا الملحق ،فإن مصطلح المنطقة يعني منطقة
الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء المنطقة (ج) التي ستنقل،
باستثناء المستوطنات والمواقع العسكرية ،الى الجانب
الفلسطيني بالتدريج على نحو يتماش ى مع هذا االتفاق.
ب .يملك املجلس ]الفلسطيني[ والية جنائية على الفلسطينيين
وزوارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة في مناطق خارج
المنطقة شريطة أال تكون املخالفة ذات صلة بمصالح أمن
اسرائيل.

ساهم عدم قدرة السلطة الفلسطينية على تولي فرا
الوالية الشخةية ،التي تعتبر من أهم األدوات والوسائل
التي تُمكن الجهاض القضائي من فرا سلطته على األرا،
على حملة الهوية الزرقاء واإلسرائيليين في حال ارتكابهم
مخالفات أو جرائم في الضفة الغربية في تقويض سيادة
القانون في ضواحي القدم خاصة في بلدة الرام .يقول السيد فادي الهدمي مدير عام الغرفة التجارية والةناعية في محافظة
القدم إن يإحدى المشاكل الرئيسية عدم القدرة على تطبيي القانون على حملة الهوية الزرقاءي 33.ويقول الرائد محمود مزهر مدير
34
مركز شرطة الرام ياحدى أبرض المشاكل التي تواجه الشرطة في منطقة الرام هو التعامل مع حملة الهوية الزرقاء واالسرائيليةي.
في المقابل يدعي الجانب ا إلسرائيلي سلطته الكاملة عليهم لكن في واقع الحال يال يقوم بمحاكمة الخارجين عن القانون
حملة الهوية الزرقاءي 35ترى نسبه كبيره من سكان ضواحي القدم ( %82في استطالش آب و %86في استطالش كانون أول
 )2116بضرورة إعطاء الشرطة صالحيات كاملة على المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية الزرقاء كاالعتقال عند ارتكابهم
لمخالفة في المناطي التي يسكن فيها مثل صالحياتها على بقية حملة الهوية الخضراء .انظر الشكل رقم ()14

 31مقابلة أجراها الباحثان مع مواطنة في بلدة العيزرية (مقابلة مسجلة).
 32أنظر المادة  17من االتفاقية الفلسطينية -اإلسرائيلية للمرحلة االنتقالية.
 33مقابلة أجراها الباح مع السيد فادي الهدمي مدير عام الغرفة التجارية والةناعية بتاريخ 6أل6أل.2116
 34مقابلة أجراها الباح مع الرائد محود مزهر مدير مركز شرطة الرام بتاريخ 6أل6أل.2116
 35مقابلة أجراها الباحثان مع السيد علي المسلماني رئيس مجلس بلدية الرام بتاريخ 21أل7أل.2116
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الشكل رقم ( )74تأييد سكان ضواحي القدس إعطاء الشرطة صالحيات كاملة على حملة الهوية الزرقاء
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ال

نعم

يتفي جميع من تمت مقابلتهم من رؤوساء مجالس محلية وناشطين في المجتمع المدني في ضواحي القدم على ضرورة مد
والية السلطة الفلسطينية على أصحاب الهوية الزرقاء ،فقد أشار السيد أسعد غزاونة إلى ضرورة تطبيي القانون الفلسطيني على
36
حملة الهوية الزرقاء قبل الخضراء لفرا سيادة القانون في الرام بشكل أساسي.

 )1الخيار األمثل والحلول الممكنة
تقول الغالبية العظمى من سكان ضواحي القدم المشارك في االستطالش أن معالجة االمن وفرا سيادة القانون يتطلب في
ظروف عادية وجود مركز للشرطة الفلسطينية ووجود دوريات يومية لها ،كما هو الحال في استطالش آب ،تشير نتائج استطالش
كانون أول إلى أن  %82توافي على ضرورة وجود مركز شرطة فلسطيني في منطقتهم .انظر الشكل رقم ( ،)15يقول موسى
37
الشاعر يوجود الشرطة مطلب للمواطنين لمعاناتهم من عدم تطبيي القانون في السنوات الماضيةي.
الشكل رقم ( )75سكان مناطق ضواحي القدس يفضلون تواجد الشرطة الفلسطينية لتوفير االمن في منطقتهم
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وحول الخيار األفضل لمكافحة الجريمة في منطقة سكنهم في الظروف الراهنة ،كما يشير الجدول رقم ( )16تقول نسبة تبلغ
 %64من سكان ضواحي القدم الحل األفضل لمعالجة الجريمة وتعزيز األمن في منطقتهم هو من خالل تواجد الشرطة
 36مقابلة أجراها الباحثان مع السيد أسعد غزاونة رئيس جمعية أهالي الرام بتاريخ 25أل7أل.2116
 37مقابلة أجراها الباحثان مع السيد موسى الشاعر رئيس مجلس محلي بلدة العيزرية بتاريخ 28أل7أل.2116
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الفلسطينية ،إما من خالل إقامة مركز شرطة ( )%51أو من خالل تواجد دوريات للشرطة ( .)%13وتقول نسبة  %9تفضل
وجود لجنة أهلية من العائالت في المنطقة لتشرف على احتياجات االمن ،وتفضل نسبة من  %8وجود رجال أمن محليين يتبعوا
للمجلس المحلي أو البلدية ،وتقول نسبة من  %4تفضل وجود حرم مدني من سكان المنطقة ينسي مع الشرطة الفلسطينية،
في المقابل تفضل نسبة من  %11تواجد الشرطة اإلسرائيلية.
الشكل رقم ( )72تفضيل البدائل المختلفة لتوفير األمن برأي سكان ضواحي القدس
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وجود حرم مدين من
سكان املنطقة ينسي مع

وجود جلنة اهلية من
العائالت يف املنطقة

تواجد للشرطة االسرائيلية وجود رجال امن حمليني
يتبعوا للمجلس احمللي او

الشرطة الفلسطينية

تواجد دورية للشرطة اقامة مركز شرطة فلسطيين
الفلسطينية

البلدية
آب 2016

كانون أول 2016

يفضل جميع الذين تمت مقابلتهم في ضواحي القدم (روؤساء المجالس المحلية ونشطاء المجتمع المدني ومواطنين) ضرورة
وجود مراكز للشرطة وتواجدها .لكنهم يشددون على وجود مركز شرطة فاعل في هذه البلدات ولديه القدرة على الوصول
للتجمعات السكنية التابعة لمركز الشرطة دون قيود لتوفير االمن واالستقرار في المنطقة.
عند إضالة خيار التواجد الشرطي يفضل سكان ضواحي القدم ،كما يشير الشكل رقم  ،17خيار وجود حرم مدني ينسي مع
الشرطة الفلسطينية ( ،)%45يتبعه خيار وجود رجال أمن يتبعون للمجلس المحلي أو البلدي ( ،)%36ويتبع ذلك وجود لجنة
أهلية من العائالت في المنطقة (.)%17
الشكل رقم ( )71تفضيل البدائل المختلفة عند عدم وجود خيار تواجد الشرطة الفلسطينية
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حرس مدين ينسق مع الشرطة

جلنة اهلية من العائالت يف املنطقة
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رجال امن حمليني يتبعوا للمجلس احمللي
او البلدية

آب 2016

كانون أول 2016
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التوصيات:
بناء على اللقاءات التي تم أجراؤها مع المواطنين وكذلك رؤساء المجالس المحلية وناشطين وناشطات في ضواحي القدم،
ونتائج استطالعي الرأي العام اللذان تم اجرائهما شهر آب وكانون أول  2116يمكن اقتراع توصيات محددة لتطوير أداء مراكز
الشرطة في ضواحي القدم لتعزيز حكم القانون فيها وهي:
 .1ضيادة عدد أفراد الشرطة في مراكز ضواحي القدم لتتناسب مع حجم العمل المطلوب منها وعـدد السـكان القـاطنين فـي المنطقـة
المسؤول عنها المركز وعبء العمل المطلوب منها بمـا ينسـجم مـع المعـايير الدوليـة ،بحيـ يـتم رفـع عـدد افـراد الشـرطة فـي مركـز
الرام الى  222شرطيا للعمل في المنطقة التابعة للمركز ،و 111شرطيا لمنطقة بدو ،و 111شرطيا لمركز شرطة أبو ديس .كما
يتطلب ضيادة المعدات والمركبات لتتناسب مع االحتياج وعدد افراد الشرطة ،وضيادة عدد األسلحة فـي هـذه المراكـز واالخـذ بعـين
االعتبار التركيز على األسلحة القةيرة "المسدم".
 .2منح الشرطة الفلسطينية والية على الفلسطينيين حاملي الهوية الزرقاء "هوية القدم" سواء القاطنين في المنطقة أو المتواجدين في
منطقة والية مركز الشرطة في حال خرقهم للقانون ورفع القيود المفروضة على الشرطة بموجب اتفاقية أوسلو في اعتقال أصحاب
الهويات الزرقاء من سكان مدنية القدم.
 .1توفير امكانية التحرك للشرطة الفلسطينية في المناطي التابعة لمراكز الشرطة بآليات تنسيي تسمح للشرطة الفلسطينية الحد
األقةى من الحركة بين البلدات التابعة لمراكز الشرطة في هذه البلدات بحي تتمكن من الوصول بالسرعة الالضمة وباألعداد
المناسبة دون االنتظار لموافقة الجانب اإلسرائيلي.
 .2توفير مقرات لمراكز الشرطة تتناسب مع عمل الشرطة.
 .1قيام الشرطة بشكل منظم ومستمر بمالحقة الجريمة في ضواحي القدم لفرا حكم القانون وهيبة الشرطة في الشارش.
 .6وضع آلية لتواصل ضباط الشرطة في المراكز مع المجتمع المحلي من خالل لقاءات دورية مع المؤسسات االجتماعية والرسمية
في المنطقة.
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قائمة المقابالت:

 .1مقابلة أجراها الباحثان مع السيد أسعد غزاونة رئيس جمعية أهالي الرام بتاريخ 25أل7أل.2116
 .2مقابلة أجراها الباحثان مع السيد علي المسلماني رئيس مجلس بلدية الرام بتاريخ 21أل7أل.2116
 .1قابلة أجراها ا الباحثان مع السيد موسى الشاعر رئيس مجلس محلي بلدة العيزرية بتاريخ .21/2/2016
 .4مقابلة أجراها الباحثان مع السيد سالم أبو عيد رئيس مجلس بلدة بدو بتاريخ 27أل7أل.2116
 .5مقابلة أجراها الباحثان مع السيدة فدوى خضر رئيسة جمعية عباد الشمس لحقو االنسان في بلدة الرام بتاريخ
26أل7أل.2116
 .6مقابلة أجراها الباحثان مع السيدة وفاء غزاونه ناشطة اجتماعية وسياسية بتاريخ 27أل7أل.2116
 .7مقابلة أجراها الباحثان مع مواطن في العيزرية بتاريخ 28أل7أل .2116رفض التسجيل صوتيا.
 .8مقابلة أجراها الباحثان مع مواطنة من العيزرية بتاريخ 28أل7أل  2116يوجد تسجيل صوتي.
 .9مقابلة أجراها الباحثان مع السيدة مفيدة حمدان رئيس المركز النسوي بدو بتاريخ 27أل7أل .2116
 .11مقابلة أجراها الباحثان مع المواطنة مريم منةور من بلدة بدو بتاريخ 27أل7أل.2116
 .11مقابلة أجراها الباح مع السيد فادي الهدمي مدير عام الغرفة التجارية والةناعية بتاريخ 6أل6أل.2116
 .12مقابلة أجراها الباح مع الرائد محود مزهر مدير مركز شرطة الرام بتاريخ 6أل6أل.2116

ملحق رقم ( )7عدد السكان المقدر في فلسطين حسب المنطقة والجنس ،منتصف العام 0273
الجنس
المنطقة

كال الجنسين

اناث

ذكور

فلسطين

4,420,549

2,245,400

2,175,149

الضفة الغربية

2,719,112

1,381,217

1,337,895

قطاش غزة

1,701,437

864,183

837,254

محافظة القدس

404,165

205,588

198,577

منطقة J1

251,043

127,793

123,250

منطقة J2

153,122

77,795

75,327

06

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع  2116بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في
المناطي الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناطي المسماة يأي ،وهذه المناطي هي )1( :المنطقة يبي،
( )2المنطقة يجي)3( ،منطقة يإتش2ألH2ي من مدينة الخليل ،و( )4أحياء القدم المعزولة التي تركها جدار الفةل
اإلسرائيلي خارج حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل ،أي تلك األحياء الواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفةل .
تستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول
إلى الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي )1( :ثمانية لقاءات للعصف الفكري مع مجموعات صغيرة تراوحت بين
 21-15فرد لكل مجموعة ،وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناطي الدراسة وشملت الرجال
والنساء وكبار السن )2( .أربعة استطالعات للرأي العام أجريت خالل عام  2116وشملت مناطي الدراسة األربعة ،وقد شمل
اثنان من هذه االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناطي الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناطي األربعة من
جهة وسكان منطقة يأي من جهة أخرى )3( .ستة دراسات حالة شملت الموضوعات التالية :الهجرة من مناطي يجيمي ،حالة
األمن في ضواحي القدم ،انتشار المخدرات خارج المنطقة يأي ،االعتداءات على النساء في مناطي يجيمي ،واعتداءات
المستوطنين كما في منطقة اتش  2في الخليل ،واألمن المفقود في مناطي القدم المعزولة .تستند دراسات الحالة لبيانات
وإحةاءات رسمية ،واستطالعات الرأي ،ولقاءات العةف الفكري ،ومقابالت ميدانية وغيرها )4( .مجموعة من اللقاءات مع
المسؤولين الفلسطينيين في الوضارات واألجهزة ذات العالقة ،مثل وضارة الداخلية ووضارة العدل ،ومجلس القضاء األعلى والشرطة
وغيرها .كذلك تشمل هذه اللقاءات مسؤولين دوليين وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي
الفلسطينية المحتلة .قام المركز بهذه المبادرة بالتعاون مع وضارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع
مؤسسات حكم القانون المختلفة .كما قام بها بتمويل من الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد
أديناور األلمانية .يود المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاع هذا العمل.

شارش اإلرسال ،ص.ب  67رام الله ،فلسطين
ت+970-2-2964933 :
ف+970-2-2964934 :

pcpsr@pcpsr.org
www.pcpsr.org

