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 الممثلية الهولندية في رام الله بالتعاونتمت هذه المبادرة 
 ومع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

 

 
 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

كمركز مستقل   0222مجلس أمنائها. تأسس المركز في مطلع عام مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية يضع سياستها العامة 
نية الداخلية؛ للبحوث األكاديمية ودراسات السياسات العامة. يهدف المركز إلى تطوير المعرفة الفلسطينية وتقويتها في مجاالت ثالث: السياسات الفلسطي

عات الرأ  العام. يقوم المركز بالعديد م  الناااات البحثية  منها إعداد الدراسات المسحية واستطال والتحليل االستراتيجي والسياسة الخارجية؛ والبحوث
سطيني  وتاكيل واألبحاث األكاديمية ذات العالقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة  وإجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفل

المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها  وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة باؤون مجموعات عمل لدراسة قضايا ومااكل تواجه 
لداخلي وللبيئة الدولية الساعة  وناااات أخرى. يلتزم المركز الفلسطيني للبحوث بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تاجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيني ا

                                                                                                            أجواء م  حرية التعبيروتبادل اآلراء.                                                                                          وبلورته في 
ألبحاث في المركز م  خـالل وحـدات ثالثـة: وحـدة السياسـة الداخليـة  وحـدة التحليـل االسـتراتيجي  ووحـدة البحـق المسـحي. تقـوم هـذه يتم القيام بالناااات وا

ق لعـام  وتاـكيل فـر الوحدات بممارسة أربعة أنـوا  مـ  الناـااات: كتابـة البحـوث والتحلـيالت السياسـية  وإجـراء البحـوث المسـحية التجريبيـة واسـتطالعات الـرأ  ا
موضـــوعات الخبـــراء ومجموعـــات العمـــل  وعقـــد وتنتـــيم المـــؤتمرات واللقـــاءات. تقـــوم هـــذه الوحـــدات بـــالتركيز علـــى المســـتجدات فـــي الســـاحة الفلســـطينية وعلـــى ال

 السياسية ذات األهمية الخاصة والتي تحتاج إلى البحق العلمي واالكاديمي.
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 :انالمؤلف
مقيـاا “تقريـر مقيـاا االمـ  العربـي  وتقريـر حالـة اإلصـالع فـي العـالم العربـي م والسياسـة  عضـو الفريـل الـرئيس لباحـق فـي قضـايا الحكـ جهاد حررب:

فـي المجلـس الديمقرااية العربي"  يحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية م  كلية الحقوق والعلـوم السياسـية بتـونس  يعمـل مـديرا إلدارة األبحـاث 
لعلوم السياسية بجامعة بير زيت  وعمـل عضـوا فـي فريـل الخبـراء المسـاند لعمـل مجموعـة دعـم التاريعي الفلسطيني  وعمل مدرسا غير متفرغ في دائرة ا

النتـام السياسـي الفلسـطيني والحكـم الرشـيد والعمـل البرلمـاني بوتطوير مسار المصالحة الوانية/ قطا  األمـ . لـه العديـد مـ  الدراسـات المناـورة تتعلـل 
نحــو وضــع سياســة أمنيــة  .: تعــارا النصــوص واخــتالف التفســير0222فــي الاــل االمنــي التفــاق المصــالحة  ونتــام النزاهــة وقطــا  االمــ . أهمهــا: قــراءة
تجــارب دوليـــة فــي عمليـــة  .إعـــادة بنــاء وهيكلـــة وتوحيــد جهـــاز الاــراة الفلســطينية: تصـــور للمعــايير واآلليـــات .فلســطينية: تصــور للمحـــددات والمعــايير
 ساهمة في مسودة مارو  قانون هيئة الاراة  ومسودة مارو  قانون مجلس االم  القومي.والم .إصالع القطا  األمني "جهاز الاراة"

 
  يحمل درجة الماجستير في الدراسـات العربيـة المعاصـرة مـ  0222باحق في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ عام  عالء لحلوح:

ونتـام النزاهـة وقطـا  األمـ .  والتحـول الـديمقراايناورة التي تتعلل بالحركة الوانية الفلسـطينية جامعة بيرزيت في فلسطي . له العديد م  الدراسات الم
 .0207والقراءة الثانية  0202تقرير فلسطي   القراءة األولى -آخرها مقياا قطا  األم  العرب وتوجهات الموااني 

  



 

 تمهيد:
بإجراء دراسة الحتياجات األم  وحكم القانون في  6102مطلع قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ 

( المنطقة "ب"  0المناال الفلسطينية المحتلة م  الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناال المسماة "أ"  وهذه المناال هي: )
 تركها جدار الفصل اإلسرائيلي ( أحياء القدا المعزولة التي4م  مدينة الخليل  و) "H2/6(منطقة "إتش3( المنطقة "ج"   )6)

 .  ي الجانب الارقي م  جدار الفصلالواقعة ف تلك األحياء حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل  أ  خارج
تستند الدراسة لمجموعة م  اآلليات التي وفرت للباحثي  المااركي  مجموعة م  المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول 

مع مجموعات صغيرة تراوحت بي   لقاءات للعصف الفكري( ثمانية 0وتامل هذه اآلليات ما يلي: ) إلى الخالصات الرئيسية
وقد جاءت هذه المجموعات م  أحياء وبلدات مختارة م  مناال الدراسة وشملت الرجال   فرد لكل مجموعة 01-61

وقد شمل   وشملت مناال الدراسة األربعة 6102أجريت خالل عام  استطالعات للرأي العام( أربعة 6والنساء وكبار الس . )
اثنان م  هذه االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناال الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بي  سكان المناال األربعة م  

ة شملت الموضوعات التالية: الهجرة م  مناال "جيم"  حال دراسات حالة( ستة 3) .جهة وسكان منطقة "أ" م  جهة أخرى
االعتداءات على النساء في مناال "جيم"  واعتداءات   األم  في ضواحي القدا  انتاار المخدرات خارج المنطقة "أ"

تستند دراسات الحالة لبيانات    واألم  المفقود في مناال القدا المعزولة.في الخليل 6المستواني  كما في منطقة اتش 
اللقاءات مع ( مجموعة م  4وإحصاءات رسمية  واستطالعات الرأ   ولقاءات العصف الفكر   ومقابالت ميدانية وغيرها. )

في الوزارات واألجهزة ذات العالقة  مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل  ومجلس القضاء األعلى والاراة  المسؤولين الفلسطينيين
رها. كذلك تامل هذه اللقاءات مسؤولي  دوليي  وإسرائيليي  م  المتابعي  لاؤون األم  وحكم القانون في األراضي وغي

الفلسطينية المحتلة. قام المركز بهذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية الفلسطينية وبالتااور مع أجهزة األم  المختلفة ومع 
الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد  ا قام بها بتمويل م مؤسسات حكم القانون المختلفة. كم

 أديناور األلمانية. يود المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية التقدم بالاكر لكل م  ساهم في إنجاع هذا العمل.
 الحالة.واحدة م  دراسات  كفر عقب ومناال القداتاكل الورقة الراهنة   

 
 

 
  



 

 
  قائمة المحتويات 

  الملخص التنفيذي 

 1 مقدمة 

 2 بلدة كفر عقب وسميراميس( 0 

 3 التهديدات الحاضرة ( 6 

 3 القلل والمعاناة لسكان منطقة كفر عقب وسميراميس( 3 

 5 االم  والسالمة الاخصية ( 4 

 6 امتنا  بلدية القدا عند تقديم الخدمات( 1 

 7 امتنا  الاراة اإلسرائيلية ومنع الاراة الفلسطينية ( 2 

 9 الهوية "الزرقاء" والوالية الاخصية ( 7 

 11 الخيار األمثل والحلول الممكنة ( 8 

 13 التوصيات 

 11 قائمة المقابالت 

 
  



 

 التنفيذيالملخص 
 

 ووجود ظواهر متعددة تهدد حياة الفلسطينيي تعاني "مناال القدا المعزولة "منطقة كفر عقب" م  غياب سيادة القانون 
تتمثل بالتعديات على األمالك العامة والخاصة م  خالل البناء غير القانوني وانتاار السالع باكل   القااني  في المنطقة وأمنهم

ا ناهيك ع  عدم كبير واستخدامه في إاالق النار في المناسبات والمااجرات  باإلضافة الى انتاار المخدرات تعاايا وترويج
 احترام أنتمة السير في منطقة مرور مركز  ما بي  مدينتي رام الله والقدا ومدن جنوب الضفة الغربية.

عدم قيام أجهزة إنفاذ القانون اإلسرائيلية يعود سبب تراكم هذه التواهر والمااكل التي تعاني منها منطقة كفر عقب ل
أو بأحكام القانون الدولي بصفتها السلطة  مرحلية االنتقالية "أوسلو"الفلسطينية اإلسرائيلية للبواجباتها  المحددة باالتفاقية 

منعت أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية م  القيام بعملها في تلك وفي المقابل  المحتلة  المتعلقة بحفظ األم  والنتام العام 
فلسطينية ممارسة الوالية الجغرافية والوظيفية والاخصية على هذه كما أن اتفاقية "أوسلو" حترت على السلطة ال  .المناال

المناال بما في ذلك عدم قدرة المحاكم  وأجهزة إنفاذ القانون على تطبيل القانون الفلسطيني وتنفيذ أحكامه على سكان  هذه 
 مر الواقع الذ  فرضه جدار الفاصل.مناال القدا م  حملة الهوية الزرقاء رغم التطورات الجغرافية على مدينة القدا بحكم اال

قد يكون الهدف اإلسرائيلي م  اخراج هذه المنطقة )وغيرها م  مناال القدا المعزولة( م  حيز القدا الارقية ع  اريل 
هذا الجدار هو التخلص م  أعداد كبيرة م  السكان الفلسطينيي  المقدسيي  تمهيدا لسحب هويتهم الزرقاء بهدف إحداث تغيير 

 التوازن الديمغرافي في المدينة بي  اليهود اإلسرائيليي  والسكان الفلسطينيي .   في

المفاضلة ما بي  الحل المثالي والخيار الممك  لمعالجة معاناة الموااني  في مناال القدا المعزولة "منطقة  م  هنا  فإن 
عتبار البعد السياسي وتتحمل م  خاللها كفر عقب نموذجا" يتطلب اتخاذ قرارات على مستويات متعددة تأخذ بعي  اال

الجهات المعنية مسؤوليات تنفيذها وحس  أدائها إلحداث تطور على نوعية الحياة في هذه المنطقة وجودها. تتركز االقتراحات 
سية هي؛ الخاصة بمعالجة غياب سيادة القانون والحد م  الجريمة والتعديات على األمالك العامة والخاصة بثالثة عناوي  رئي

األول: فتح مركز للاراة أو تواجد شراي فلسطيني بزهم الرسمي واسلحتهم لفرا سيادة القانون. هذا االمر يتطلب م  الحكومة 
تحمل مسؤولية التفاوا مع الجانب اإلسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح والية السلطة الفلسطينية الوظيفية على األقل  الى حي  

هائي  تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النتام العام في هذه المنطقة. وهو الخيار األمثل الذ  يفضله الوصول الى اتفاق ن
 أغلبية الموااني  الذي  يسكنون في هذه المنطقة. 

عقب : أما البديل فيتمثل بمبادرة المؤسسات الرسمية الفلسطينية العاملة في هذه المنطقة "محافتة القدا وبلدية كفر الثاني
سميراميس" لتكوي  حرا واني له زيا موحدا تابعا للمحافتة أو البلدية وفي نفس الوقت له عالقة مباشرة مع أجهزة انفاذ  -

القانون " الاراة الفلسطينية" للمساهمة في فرا سيادة القانون. هذا األمر أيضا يحتاج الى دعم الحكومة لهذا التوجه وتوفير 
: يتعلل بمدة الوالية الاخصية للسلطة الفلسطينية على حملة والثالثعملية لهذا النو  م  المبادرات. اإلمكانيات اللوجستية وال
مناال الضفة الغربية. تتحمل الحكومة مسؤولية اجراء تعديل على رتكابهم لمخالفات وجرائم تقع في الهوية الزرقاء خاصة عند ا

خالل ممارسة هذا االمر دون النتر الى المعيقات االسرائيلية في هذا  هذا النص في اتفاقية "أوسلو"  أو فرا أمر واقع م 
 الجانب.   
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 مقدمة 

 
 وجود ظواهر متعددة تهدد حياة الفلسطينيي  القااني  في المنطقة وأمنهمتعاني منطقة كفر عقب م  غياب سيادة القانون و 

تتمثل بالتعديات على األمالك العامة والخاصة م  خالل البناء غير القانوني وانتاار السالع باكل كبير واستخدامه في إاالق 
النار في المناسبات والمااجرات  باإلضافة الى انتاار المخدرات تعاايا وترويجا ناهيك ع  عدم احترام أنتمة السير في منطقة 

 رام الله والقدا ومدن جنوب الضفة الغربية. مرور مركز  ما بي  مدينتي
فقد خلل جدار الفصل واقعا جديدا لبعض مناال القدا "مناال القدا المعزولة" مثل منطقة كفر عقب حيق أن جزءاً منها 

ُيسمح  يقع ضم  حدود بلدية القدا أو "الوالية الجغرافية" اإلسرائيلية وقسم آخر يقع ضم  المنطقة )جيم(  وفي الحالتي  لم
تأجيل للفلسطينيي  بفرا سيطرتهم عليها أو منحهم المسؤولية الوظيفية والوالية الاخصية على سكانها. فهذه المناال نتيجة ل

  أ  استثناء جميع مرحلية االنتقالية "أوسلو"ملف القدا إلى مفاوضات الحل النهائي  وفقا لالتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية لل
فيها الوالية الاخصية الكاملة على سكانها "حملة الهوية الزرقاء  االمر الذ  حتر على السلطة الفلسطينية قضايا القدا بما 

ممارسة اختصاصاتها التاريعية والتنفيذية والقضائية  بما في ذلك عدم قدرة المحاكم  وأجهزة إنفاذ القانون على تطبيل القانون 
رغم التطورات الجغرافية على مدينة القدا بحكم االمر الواقع الذ  فرضه جدار الفلسطيني وتنفيذ أحكامه في مناال القدا 

 . الفصل
فواقع مناال القدا المعزولة  التي هي م  ضواحي القدا  أكثر تعقيدا وصعوبة م  مناال القدا داخل الجدار ألسباب 

المحددة باتفاقية "أوسلو" أو بأحكام القانون الدولي : عدم قيام أجهزة إنفاذ القانون اإلسرائيلية بواجباتها  أوالمتعددة منها: 
منعت أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية م  القيام وفي المقابل  بصفتها السلطة المحتلة  المتعلقة بحفظ األم  والنتام العام 

عدالة والقادمي  م  مناال بعملها مما تسبب بحالة م  الفلتان األمني  األمر الذ  خلل مناال آمنة للمجرمي  والفاري  م  ال
: أن أغلب سكان هذه المناال هم م  فلسطينيي القدا الذي  يحملون بطاقات هوية إسرائيلية "الهوية الزرقاء"  وثانياأخرى. 

والذي  تعتبرهم سلطات االحتالل اإلسرائيلية مقيمي  داخل اسرائيل يمنع خضوعهم لسلطة القانون والقضاء الفلسطيني  مما جعل 
هم يستغل هذه الحالة القانونية المعقدة والمتناقضة  ويقدم على مخالفة القانون الفلسطيني بذريعة الحصانة م  المحاكمة بعض

 أمام القضاء الفلسطيني.   
تهدف هذه الورقة الى فحص الحالة األمنية التي تعاني منها مناال القدا المعزولة "كفر عقب"  وفقا آلراء واعتقادات 

ااني  القااني  في هذه المنطقة  في ظل تخلي السلطات االسرائيلية ع  انفاذ حكم القانون في هذه المناال  وفي وموقف المو 
الوقت نفسه منع السلطة الفلسطينية م  انفاذ حكم القانون فيها  والنتر الى مطالب وخيارات الموااني  القااني  في هذه 

 يات محددة لتحسي  وضع االم  في هذه المناال وتطبيل القانون فيها.المنطقة لفرا حكم القانون فيها بهدف وضع توص
حول  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيةاعتمدت هذه الورقة على نتائج استطالعي الرأ  العام الذ  أجراهما 

 1"جيم" ومناال أخرى مماثلة.وفة الغربية وخاصة في مناال "ب" أوضا  االم  وسيادة القانون في المناال الفلسطينية في الض
شخصاً  6017بي  عينة عاوائية بلغت  6102أغسطس )آب(  61-4فقد تم اجراء االستطال  األول في الفترة الواقعة بي  

مواقع )أحياء القدا المعزولة( في أحياء القدا  01شخص في  611موقعًا حيق تمت مقابلة  030بالغًا تمت مقابلتهم في 
تاري   64دار مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وغيرها. أما االستطال  الثاني فتم إجراؤه في الفترة الواقعة بي  المستثناة م  الج
موقعاً  034شخصاً بالغًا تمت مقابلتهم في  0441بي  عينة عاوائية بلغت  6102كانون اول )ديسمبر(   7 –ثاني )نوفمبر( 

مواقع في أحياء القدا المعزولة المستثناة م  الجدار مثل كفر  01شخص في  611م  المناال األربعة حيق تمت مقابلة 
عقب ومخيم شعفاط وغيرها. كما تم اجراء عدد م  المقابالت المعمقة مع مسؤولي  في مناال القدا المعزولة كرئيس بلدية  

ائمة ب. انتر قوسميراميس  ومسؤولي  في محافتة القدا باإلضافة الى موااني  يسكنون في منطقة كفر عق –كفر عقب 
 .المقابالت
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 بلدة كفر عقب وسميراميس
 

تقع بلدة كفر عقب شمال مدينة القدا والى الجنوب الارقي م  مدينة رام الله على الطريل الرئيسي الواصل ما بي  
يحملون االف نسمة مم   01حسب احصائيات الجهاز المركز  لإلحصاء حوالي  6117المدينتي   بلغ عدد السكان عام 
 6106ألف نسمة. بينما حسب اإلحصاء اإلسرائيلي عام  07بلغ عددهم حوالي  6106بطاقات هوية فلسطينية  وفي العام 

الفاً.  81حوالي  6102الفاً مم  يحملون بطاقات هوية زرقاء اسرائيلية  فيما يقدر عدد السكان في العام  21بلغ عدد السكان 
نية قصيرة ألعداد السكان يعود الى انتقال عدد كبير م  سكان مدينة القدا داخل الجدار هذا االرتفا  الكبير في فترة زم

والموااني  حاملو هوية القدا الى هذه المنطقة  التي تامل أراضي كفر عقب وسميراميس وحي المطار وحي زغير  للحفاظ 
  2القدا.على الهوية المقدسية "الزرقاء" لتبعية أراضي كفر عقب وسميراميس لبلدية 

تنقسم أراضي كفر عقب الى قسمي ؛ األول: البلدة التي تقع في مناال )ج(. والثاني: تلك األراضي المالصقة لها والتي تقع 
ضم  حدود بلدية القدا والتي يسك  فيها العدد األكبر م  السكان. انتر خريطة كفر عقب أدناه حيق ياير الخط األخضر 

 لقدا وياير الخط األحمر لمسار جدار الفصل. للحدود البلدية االسرائيلية ل
 

 
    3صورة لبلدة كفر عقب توضح حدود المنطقة التابعة لبلدية القدس وجدار الفصل     

 

                                                 
 .  6102سميراميس تطلعات.. اموحات .. مااريع .. إنجازات"  صادر ع  بلدية كفر عقب   -كتيب "بلدية كفر عقب  2
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 التهديدات الحاضرة 
 تاير نسبة كبيرة م  سكان مناال القدا المعزولة "كفر عقب وسميراميس" الى وجود ظواهر متعددة تهدد حياة الفلسطينيي 

م  المستطلعي  في كل م  استطال   %41 - %81القااني  في المنطقة وأمنهم  حيق أشارت نسبة عالية  تراوحت ما بي  
  الى وجود تهديدات تتضم  سرقة السيارات  واالعتداءات المسلحة م  61024آب/ أغسطس وكانون أول/ ديسمبر 

الفلسطينيي   وانتاار المخدرات  وأن المنطقة أصبحت ملجأ للفاري  م  العدالة  واالعتداءات على الاار  عند البناء  وترويج 
تقل في المنطقة. وترى نسبة م  ( ان فرص االستثمار %71المخدرات بي  الطالب. كما أوضح االستطال  وبنسبة مماثلة )

وجود تهديد االعتداء على  %16نسبة م   ترىوجود تهديد ناتج ع  االعتداءات المسلحة م  قبل المستواني  فيما  27%
  .النساء في هذه المناال. يوضح الاكل التالي قائمة التهديدات التي تواجه سكان منطقة كفر عقب

اجراؤها مع مسؤولي  في محافتة القدا وبلدية كفر عقب وسميراميس وموااني  يقطنون  هذا االمر تؤكده المقابالت التي تم
منطقة كفر عقب؛ "كفر عقب وسميراميس تعيش حالة غياب لألم  بدليل السمع ع  كثرة السرقات وعدم قانونية البناء وغياب 

ما يهدد السكان لبعضهم  واوقات كثيرة يتم إاالق  الرقابة على المباني التي يتم اناائها  واقتناء السكان للسالع باكل واسع 
 .  5النار في الهواء"

 

 ( قائمة التهديدات التي تواجه سكان منطقة كفر عقب وسميراميس0شكل رقم )

 
 

 القلق والمعاناة لسكان منطقة كفر عقب وسميراميس
أنها تعاني معاناة كبيرة أو الى حد ما  %81م  أما بالنسبة الى المعاناة والقلل واالحساا بالتهديد الاخصي  فتقول نسبة 

أنها تعاني معناه ضئيلة أو ال تعاني. ينطبل االمر ذاته على البناء غير  %01م  البناء المتعد  على الاار  فيما تقول نسبة م  
يها الجريمة   تل%71ال تعاني. ثم مخالفة أنتمة المرور حيق تصل  %03مقابل  %81القانوني حيق تصل نسبة المعاناة 

(. انتر الجدول والاكل %24(  وم  ثم كون منطقة سكنهم ملجأ للهاربي  م  العدالة )%74)كالسرقة والقتل والمخدرات( )
 التاليي 
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 ( المعاناة من أنواع الجرائم في منطقة كفر عقب0جدول رقم )

 نوع المعاناة
 7102كانون أول  7102آب 

معاناة  
 كبيرة

معاناة الى 
 ال تعاني ضئيلة حد ما

معاناة 
 كبيرة

معاناة الى 
 ال تعاني ضئيلة حد ما

الجريمة )كالسرقة والقتل 
 %11 %9 %11 %63 %18 %14 %19 %47 والمخدرات(

 %13 %1 %6 %74 %16 %3 %12 %64 البناء غير القانوني
 %12 %3 %4 %76 %12 %3 %13 %64 البناء المعتد  على الاار 

 %23 %6 %8 %56 %30 %8 %17 %37 ملجأ للهاربي 
 %17 %6 %8 %67 %22 %6 %10 %51 مخالفات ألنتمة المرور

 

يقول المواا  عبد الحميد النتاة وهو أحد القااني  في منطقة كفر عقب "الوضع األمني في كفر عقب ماكلة كبيرة ويعاني 
التعديات على الاار  سواء المحالت أو مواقف منها كل السكان لعدة أسباب  أوال: الاعور باألم  الاخصي معدوم  وثانيا: 

السيارات أو البناء وال يوجد احترام للقانون في البناء؛ على ما يبدو أن أغلب األراضي في كفر عقب بوضع اليد  وثالثا: إاالق 
  وأصبحنا نعود أافالنا النار في الهواء باكل شبه يومي؛ أحد األشخاص يطلل النار في المنطقة يوميا الساعة الثانية والنصف ليال

  6على أن إاالق النار في االفراع انه أمر عاد ".
 

 7102( المعاناة من أنواع الجرائم في منطقة كفر عقب حسب استطالع كانون أول 7شكل رقم )

  
 

اال الضفة الغربية وبالمقارنة مع المناال الثالثة األخرى التي جرى فيها االستطال  الخاص بحالة االم  وحكم القانون في من
مناال القدا المعزولة هي األكثر معاناة م  الجريمة )كالسرقة  فإن ( 3كما ياير الاكل رقم )  الواقعة خارج مناال "أ"

والمخدرات واالعتداءات(. يرى البعض أن هذا االرتفا  مقارنة ببقية المناال ناجم ع  عدم وجود قوة شراية في المنطقة أو قادرة 
ائيلية" ع  مهامها في هذه المنطقة. ان تصل الى هذه المنطقة في الوقت الذ  تخلت فيه السلطات اإلسرائيلية "الاراة اإلسر 
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وفي هذا السياق تقول المواانة ندي  أبو أرميله أنه "لم نك  نسمع ع  تعااي مخدرات وترويجها في كفر عقب قبل ستة 
   سنوات  اليوم أصبحنا نسمع انها منتارة بي  الاباب  حتى أن النساء في االحياء أصبحت تروج المخدرات".

 
)السرقة والمخدرات  الجريمة( المعاناة من 3شكل رقم )

 واالعتداءات( حسب المنطقة

 

 من مخالفات السير حسب المنطقة المعاناة( 4شكل رقم )
 

 
 

تاير نتائج استطالعي الرأ  في آب وكانون أول 
أعاله  الى أن  4  وكما يتهر الاكل رقم 6102

نطقة كفر عقب تعاني م  مخالفات السير باكل  م
م   %27كبير مقارنة مع بقية المناال حيق أشار 

الموااني  انهم يعانون باكل كبير م  مخالفي  
السير. وفقا لمدير مكتب محافتة القدا في قلنديا 

يمر في الطريل الرئيسي "قلنديا" الواصل بي  فإنه "
ألف سيارة  81مدينة القدا ومدينة رام الله حوالي 

يوميا ذهابا وإيابا ما بي  مدينة رام الله وجنوب الضفة 
في ظل عدم وجود شراة المرور أو تواجد  7"الغربية

شراي. االمر الذ  يخلل أزمة مرورية خانقة باكل 
خاص في أوقات الذروة م  ناحية وتجاوزات مرورية 
مختلفة ومتعددة م  قبل السائقي  م  ناحية ثانية. 

واجهنا عدة مااكل مع السائقي  وهو شار  ضيل يخدم أغلب المناال الفلسطينية  قبل ثماني سنوات لسيد زكريا فياله "ويضيف ا
قمنا بتعي  عارة اشخاص لمدة شهر على مالك المحافتة لتنتيم السير في هذا الاار . وفي البداية الحل االسرائيليون الابان 

 8لك  بعد سنتي  لم تعد هناك معارضة م  قبل الجيش اإلسرائيلي. حاليا تم تعيي  على دوار الفواكه )القريب م  الحاجز( 
  ".اشخاص بعقود. لك  ما زال بعض السائقي  ال يلتزمون

  
 االمن والسالمة الشخصية 

( في كفر عقب ال تستطيع الخروج ليال خوفا على %13أوضحت نتائج استطالعات الرأ  أن أكثر م  نصف الموااني  )
 %40في استطال  كانون أول انها تستطيع ذلك فقط برفقة أحد أفراد االسرة  وقالت نسبة م   %7سالمتهم  وقالت نسبة م  

( 2( أدناه. وكما وياير الاكل رقم )1انتر الاكل رقم ) 6102طال  آب انها تستطيع ذلك بدون رفقة أحد. للمقارنة مع است
م   %26أدناه الى فروقات واضحة في عدم قدرة النساء الخروج ليال لوحدها في منطقة كفر عقب حيق أشارت نسبة م  

ها تستطيع الخروج ليال م  النساء أن %31م  الرجال انها ال تستطيع الخروج ليال في المقابل قالت  %44النساء مقارنة بـ
 م  الرجال. %10مقابل 
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واجهنا عدة مااكل مع السائقي  وهو شار  ضيل يخدم أغلب "
المناال الفلسطينية  قبل ثماني سنوات قمنا بتعي  عارة 
اشخاص لمدة شهر على مالك المحافتة لتنتيم السير في هذا 
الاار . وفي البداية الحل االسرائيليون الابان على دوار الفواكه 

عد هناك معارضة م  سنتي  لم ت)القريب م  الحاجز( لك  بعد 
اشخاص بعقود. لك   8قبل الجيش اإلسرائيلي. حاليا تم تعيي  

 ما زال بعض السائقي  ال يلتزمون".
 

مقابلة مع زكريا فياله مدير مكتب محافتة القدا في منطقة 
 قلنديا
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 ( الخوف من الخروج ليال في كفر عقب لكال الجنسين5شكل رقم )

 

 ( الخوف من الخروج ليال في كفر عقب حسب الجنس2شكل رقم )

 
 

سكان غرباء. وثالثا: تؤكد المواانة ندي  أبو ارميله "ال تستطيع السير في الاار  أوال الن الطرق غير مهيأة. وثانيا وجود 
التحرش بالبنات في الاار . في كفر عقب حياة تجارية في بعض المناال وهي موجودة على الاار  الرئيسي ويمك  للنساء 
الخروج فيها حتى حوالي العاشرة ليال لك  في االحياء األخرى صعب رؤية خروج النساء لغياب األمان". يوافل المواا  عبد 

"في السنتي  األخيرتي  فتحت محالت تجارية )سوق تجار ( في الاار  الرئيسي بي  دوار الزيتونة ودوار الحميد النتاة ذلك 
سيكال. هذه المحالت التجارية أحّيت المنطقة والحركة فيمك  ان تتحرك فيها النساء حتى الساعة التاسعة مساء تقريبا  لك  

وضح النتاة ذلك "بسبب خصوصية كفر عقب فقد أصبحت خليط بعد ذلك م  الصعب أن تتحرك النساء مايا لوحدها". وي
حاليي   والروابط االجتماعية معدومة  وهم قادمون م  الم  السكان  %01م  الناا  فسكانها االصليون اآلن ال يتجاوزون الـ

المقدسية )الهوية  مناال مختلفة  والسك  فيها ألنها منطقة بينية وأحد أسباب السك  األساسية هو للمحافتة على الهوية
 الزرقاء( سواء م  سكان القدا أو كان أحد الزوجي  يحمل هوية القدا".

 

 امتناع بلدية القدس عند تقديم الخدمات
 

تعاني منطقة كفر عقب م  امتنا  بلدية القدا م  تقديم الخدمات البلدية في المنطقة  فقد توقفت ع  اصدار تراخيص 
ما أدى الى إقامة بنايات باكل غير قانوني أو دون ترخيص أو  6111للبناء في منطقة كفر عقب المعزولة بالجدار منذ العام 

و االعتداء على الاار . ويؤكد ذلك رئيس بلدية كفر عقب وسميراميس حيق أن "جميع الحترام لقواعد البناء سواء االرتدادات أ
  .8 تتم دون ترخيص ودون رقابة" ]داخل حدود بلدية القدا[العمارات التي يتم بنائها 

غير القانوني  تاريخ اخالء الجيش اإلسرائيلي فندق سميراميس فتح الباب للبناء  6111ويقول السيد زكريا فياله "أنه منذ عام 
أ  منذ أن أخلت إسرائيل مسؤوليتها ع  حفظ النتام العام  فكل األبنية الموجودة غير مرخصة كما أن اغلب المااكل التي 
يتلقاها مكتب المحافتة في قلنديا تتعلل بالتالعب وتزوير أوراق األراضي واالستحواذ عنوة على األراضي باستضعاف أصحابها أو 

لتعديات في البناء على الاار   فعلى سبيل المثال االن لد  أحد الموااني  بنى سور بيته في الاار  )تعدى أراضي الدولة  وا
 أكثر م  متري  في الاار  العام(".

ويرى البعض "ما يحدث في مناال كفر عقب وسميراميس كأنه خطة اسرائيلية استراتيجية لنقل أكبر عدد م  السكان م  
أصبحت هذه المناال ذات اكتتاظ سكاني كبير موبوءة بكل اشكال الجريمة في ظل عدم  لمناال.داخل القدا الى هذه ا

   9تمك  السلطة م  الوصول اليها".

                                                 
 .4/1/6107مقابلة اجراها الباحق مع السيد بسام مسودة رئيس بلدية كفر عقب وسميراميس بتاريخ  8
 .8/2/6102سيد منجد عبدالله الوكيل المساعد للاؤون القانونية في وزارة العدل بتاريخ مقابلة اجراها الباحق مع ال 9
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 9/5/7102صور بنايات متالصقة على الشارع الرئيسي في منطقة كفر عقب بتاريخ 

 

  امتناع الشرطة اإلسرائيلية ومنع الشرطة الفلسطينية 
 

فقط خالل  %7م  سكان منطقة كفر عقب أنهم شاهدوا الاراة الفلسطينية خالل العام الماضي   %63يقول 
 10الاراة قبل أكثر م  سنة. %8خالل الاهري  الماضيي . فيما شاهدت نسبة م  حوالي  %1أسبوعي  الماضيي  و

  الرأ  فـ "آخر مرة شاهدت الاراة الفلسطينية بزيها الرسمي ياير المواا  عبد الحميد النتاة الى نفس نتائج استطال
في رمضان العام الماضي  يوم الجمعة  لتسهيل مرور المصلي  الماري  عبر الحاجز الى القدا بالتنسيل مع الجانب 

إاالق  االسرائيلي. لك  بالسمع هذه السنة قاموا بثالث حمالت امنية محدودة على تجار المخدرات  وقد كنا نسمع
 االعيرة النارية". 

يوضح السيد عبد الله 
صيام نائب محافظ القدا 

النااط االمني هذا االمر بأن "
في هذه الفلسطينية للاراة 

كبل ليس دور مُ  المنطقة هو
فقط في كفر عقب او 

كل بل في   شعفاط او غيرها
ما يزيد االمر  محافتة القدا.

تعقيدا بأن محافتة القدا 
الذ  ال  االمرومقطعة مقسمة 

نستطيع التحرك فيها دون 
ويضيف زكريا فيالة مدير مكتب محافتة  11."هذا االمر يجعل النااط األمني عرضه للفال  المرور بالطرق االلتفافية

األمنية انها ال القدا في قلنديا انه عندما تحتاج الى تنفيذ قرارات تتعلل بمااكل خاصة باألراضي "تقول األجهزة 
وقد صرع الناال الرسمي باسم الاراة الفلسطيني المقدم لؤ   12دخول بسبب المنطقة )ج( أو القدا".تستطيع ال

تعمل في ظروف صعبة جدا وحساسة ومعيقات حقيقية تتمثل في  ضواحي القدان الاراة في أب 6102ارزيقات عام 
                                                 

 http://www.pcpsr.org/ar/node/685انتر التقرير الثاني: م  بحاجة الى االم  على موقع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.      10
 .6/1/6107صيام نائب محافظ محافتة القدا بتاريخ مقابلة اجراها الباحق مع السيد عبد الله  11
 .4/1/6107مقابلة اجراها الباحق مع السيد زكريا فياله مدير مكتب محافتة القدا في قلنديا بتاريخ  12

"استولى بعض األشخاص على األراضي التي ُأخرجت بعد الجدار م  مطار قلنديا )ما بي  المطار والاار  
متر وهي أراضي دولة. لألسف السلطة الفلسطينية عجزت ع   411مترا واول  71الرئيسي( بعرا 
والمحافتة على أراضي الدولة.  فقد رفعنا شكوى لجميع األجهزة ... وفي نهاية عام تنفيذ هذا القرار 

نسقنا مع الاراة واالم  الوقائي وبلدية كفر عقب وقد بدأنا بهدم اسوار األراضي ... لك  جاء  6104
حلي أحد المعتدي  على األراضي م  حاملي هوية القدا بآليات كبيرة وهاجم سيارة مدير عام الحكم الم

في المحافتة ... وعند حدوث هذا االعتداء انسحبت قوى االم ... وقد هدد بإحضار قوات 
االحتالل... ولم تقم السلطة بعمل أ  شيء وعند لقاء وزير الداخلية بعد فترة وجيزة قال انه ال يستطيع 

 عمل شيء له بسبب هويته الزرقاء".
 في منطقة قلنديامقابلة مع زكريا فياله مدير مكتب محافظة القدس 
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يضيف السيد   13شراة ضواحي القدا.عدم السماع لها بالعمل باكل دائم ومستمر في كافة المناال التابعة لمديرية 
عبد الله صيام نائب محافظ القدا أن "االحتالل ربط هذه القضايا بعمل تنسيل وهذا التنسيل يخضع دائما لمزاجية 
االحتالل. وبالتالي الاراة ال تكون موجودة وقت االحتياج". وتاير احصائيات االرتباط العسكر  الى رفض الجانب 

. وهو يتكرر باكل دائم الى حد أن الاراة الفلسطينية 6104البا في العام  04لاراة الفلسطينية اإلسرائيلي السماع ل
   14فض م  قبل الجانب اإلسرائيلي.بإجراء تنسيل لعلمها المسبل بالر لم تعد تطالب 

ية والاراة يرو  المواا  عبد الحميد النتاة حادثتي  منفصلتي  جرتا معه في الب حضور الاراة الفلسطين
اإلسرائيلية الى منطقة كفر عقب تدالن على عدم تمك  الاراة الفلسطينية م  الحضور في الوقت المناسب لحماية 
الموااني  وفرا القانون بسبب عدم الحصول على التنسيل م  الجانب اإلسرائيلي وفي المقابل امتنا  الاراة اإلسرائيلية 

ماكلة عنيفة جدا  حوالي م  سنتي   ما بي  أفراد م  حي ام الارايط ومخيم قلنديا  ع  القيام بواجباتها؛ "األولى: كانت
وتم فيها حرق سيارات وقطع للطرق وإاالق لألعيرة النارية باكل عنيف. وكنت اتصلت بالاراة الفلسطينية للتدخل 

أو أكثر( لك   011المتصل رقم ووقف حالة العنف. الاراة الفلسطينية كانت تتفاعل معنا عبر الهاتف )قالوا لي انت 
الماكلة حسب قولها إن الاراة البت تنسيل م  الجانب 
اإلسرائيلي م  ساعتي  لك  لم يسمح لنا. وقد دخلوا المنطقة بعد 
ثالث ساعات بعد أن سمح اإلسرائيليون لهم. والثانية: سرقت سيارة 
أخت زوجتي م  باب العمارة في كفر عقب  اتصلت على الاراة 

سطينية  كانت اجابتهم هذه المنطقة ليست تحت سيطرتهم  الفل
وعليَّ التبليغ لدى الاراة اإلسرائيلية. فاتصلت على الاراة 
اإلسرائيلية فقالوا إن هذه المنطقة تابعة للاراة الفلسطينية. قلت له 
أن السيارة إسرائيلية  فأبلغني الحضور الى مركز الاراة  في مركز 

ل مدينة القدا وهو مركز الاراة المسؤول ع  شمال القدا  رافضا اخذ المعلومات على خاشراة النبي يعقوب د
التلفون. وفقط أخذ بالغ ع  سرقة السيارة م  ناحية جنائية/ أمنية سجل بيانات السيارة  وقال اتصلوا بالاراة 

  رف إلى أي  نذهب!!!".الفلسطينية وانه ال يوجد أ  نااط شراي لهم خلف الجدار. كانت تجربة مأساوية ال نع
ل  اتصل بالاراة الفلسطينية لعلمي المسبل انه ل  يكون وتذهب المواانة ندي  أبو ارميلة أبعد م  ذلك بقولها "

هناك تجاوب  لد  أكثر م  تجربة  فوالد  كان يتصل على الاراة وتأتي بعد يوم للسؤال عما حدث؛ مثل قضايا 
المرات تم سرقة سيارتنا م  أمام المنزل واتصلنا على الاراة الفلسطينية  وكذلك ازعاج بسبب إاالق النار. وفي احدى 

اتصلنا على الاراة االسرائيلية وقالت ال ندخل الى هذه المنطقة بسبب تهديد امنها في حال دخولها للمنطقة. ولم 
رات المحالت المجاورة م  أجل نتمك  م  استرجا  السيارة اال بمتابعة شخصية م  قبل العائلة م  خالل متابعة كامي

الوصول لسارق السيارة  وبعد التعرف عليه الب السارق مبلغ كبير إلعادة السيارة.... ونح  بكل بسااة ندفع ألننا 
 ".   نعرف أن أجهزة االم  ل  ترجع السيارة

مفرق )مفرق الى الأن الاراة الفلسطينية حضرت في المقابل أشار رئيس بلدية كفر عقب وسميراميس الى "
وسألوا للمساعدة في التخفيف م  األزمة. وفي احدى المرات اتصل علّي الجيش االسرائيلي عدة مرات سميراميس( 

"ماذا تعمل الاراة هنا" أجبتهم انني احضرتها للمحافتة على أرواع االوالد وحياتهم اللي أنتم غير سألي  عنها. فقد 
المنطقة. صحيح أن الاراة جاءت بدون سالع لك  بزيهم الرسمي. ولم يعلل عملت بوابة وأحضرت الاراة لحماية 

الجانب االسرائيلي على ذلك. وفي لقاء مع الجيش االسرائيلي والاراة وبلدية القدا أحضرت معي شريط فيديو يعرا 
( وتم سؤال الضابط رام الله-وقت خروج الطالب م  المدارا وهم بي  السيارات والااحنات في الاار  الرئيسي )القدا

هل تُأم  على اوالدك ان يعودوا الى البيت في هذه الحالة. إجابته كانت بالنفي  وسأل ممثل البلدية لماذا ال تقوم البلدية 
بعملها  وقلت لسنوات ونح  نحاول عمل جسر للمااة في هذا الموقع. وفي االخير وضع بوابة في هذا المفرق في 

  .م  االزمة في هذا التقااع" %44ساعات االزمة. هذا حل 

                                                 
 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=852383.  4/2/6102في تصريح لوكالة معا اإلخبارية بتاريخ  13
 .6102/ 2/ 2احق مع الرائد محمود مزهر مدير مركز شراة الرام بتاريخ مقابلة أجراها الب 14

اتصلوا بالاراة  ]ضابط الاراة اإلسرائيلي [وقال 
الفلسطينية وانه ال يوجد أ  نااط شراي لهم خلف 
الجدار. كانت تجربة مأساوية ال نعرف إلى أي  

 نذهب!!!"
مقابلة مع المواا  عبد الحميد النتاة يسك  في 

 منطقة كفر عقب
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 الهوية "الزرقاء" والوالية الشخصية 
 

تستثني اتفاقية المرحلة االنتقالية "أوسلو" سكان القدا "حملة الهوية الزرقاء" م  التبعية للسلطة الفلسطينية 
  ونصت االتفاقية على أنه ال يوجد للسلطة والمسؤولية أمامها على خالف جميع سكان الضفة الغربية وقطا  غزة

الفلسطينية والية على اإلسرائيليي  حتى وإن كانوا في 
المنطقة )أ( وإلسرائيل وحدها الوالية عليهم ويحل لها 
اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان سالمتهم وأمنهم في  

  15كافة مناال الضفة الغربية والقطا .
تي تعتبر م  ساهم عدم قدرة األجهزة األمنية  ال

أهم األدوات والوسائل التي ُتمك  الجهاز القضائي 
م  فرا سلطته على األرا  على ممارسة مهامها 
باكل رسمي في المناال )ج( وم  ثم في مناال 
أخرى كمناال القدا المعزولة بانتاار الجرائم في 
هذه المناال واستخدامها ملجأ للهاربي  إلدراكهم 

وأدواته التنفيذية ع  لعجز القضاء الفلسطيني 
الوصول إليهم أو مالحقتهم في تلك المناال. بات 
هذا االمر بعد مرور أكثر م  عاري  عاما على 

بر االتفاقية يؤرق التجمعات السكانية التي ال تستطيع الاراة الفلسطينية الوصول اليها أو يتعذر الوصول اليها اال ع  
 التنسيل مع الجانب اإلسرائيلي. 

ابل يدعي الجانب اإلسرائيلي سلطته الكاملة عليها لك  في واقع الحال ال يقدم أ  خدمة كانت للموااني  في المق
فيها  بل في نفس الوقت كل االجراءات التي يقوم بها االحتالل ادت الى ان يضج فيها المواا  ويتأثر باكل كبير م  

منطقة أصبحت مأوى للهاربي  م  القانون. انتر م  سكان كفر عقب أن ال %24حيق يرى  16الوضع المدني السيء.
( . ويقول المواا  عبد الحميد النتاة " كفر عقب تابه رام الله فهي خليط م  السكان والروابط 7الاكل رقم)

االجتماعية معدومة لك  الفرق وجود االم . ولألسف الهاربي  ع  القانون يأتون الى كفر عقب والرام. فالماكلة 
 ر عقب عدم توفر االم ". الحقيقية لكف

في استطال  كانون أول  %74في استطال  آب و %71في المقابل ترى نسبه كبيره م  سكان كفر عقب )
( بضرورة إعطاء الاراة صالحيات كاملة على الموااني  الفلسطينيي  م  حملة الهوية الزرقاء كاالعتقال عند 6102

    (8مثل صالحياتها على بقية حملة الهوية الخضراء. انتر الاكل رقم ) ارتكابهم لمخالفة في المناال التي يسك  فيها

                                                 
 للمرحلة االنتقالية. اإلسرائيلية-من االتفاقية الفلسطينية  71أنظر المادة  15 

 .6/1/6107مقابلة اجراها الباحق مع السيد عبد الله صيام نائب محافظ محافتة القدا بتاريخ  16

نونيةالبند االول من المادة االولى لبرتوكول القضايا القا  
تغطي جميع  ]الفلسطيني[الوالية الجنائية للمجلس  .أ

المخالفات التي يقترفها فلسطينيون و/ أو غير اسرائيليي  في 
فإن مصطلح المنطقة يعني المنطقة. وألغراا هذا الملحل  

منطقة الضفة الغربية وقطا  غزة باستثناء المنطقة )ج( التي 
ستنقل  باستثناء المستوانات والمواقع العسكرية  الى 
الجانب الفلسطيني بالتدريج على نحو يتماشى مع هذا 

 االتفاق.
والية جنائية على الفلسطينيي   ]الفلسطيني[يملك المجلس  .ب

الغربية وقطا  غزة في مناال خارج وزوارهم في الضفة 
المنطقة شريطة أال تكون المخالفة ذات صلة بمصالح أم  

 اسرائيل.
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المعاناة استخدام منطقة كفر عقب كملجأ للهاربين من ( 2شكل رقم )

 العدالة 

 

( تأييد إعطاء الشرطة صالحيات كاملة على المواطنين 8شكل رقم )
 الفلسطينيين من حملة الهوية الزرقاء

 
 

يتفل جميع م  تمت مقابلتهم بضرورة مد والية السلطة الفلسطينية على أصحاب الهوية الزرقاء  فقد أشار السيد  
بسام مسودة رئيس بلدية كفر عقب وسميراميس الى أنه "يجب تطبيل القانون الفلسطيني على حملة الهوية الزرقاء قبل 

 م تك  "ك ْد حالك" ال تستطيع العيش هنا".الخضراء لفرا سيادة القانون. وفي هذه المنطقة إذا ل
ويرى السيد زكريا فياله أنه " آن األوان أن يكون للاراة الفلسطينية والية 
على حملة الهوية الزرقاء  خاصة ان بعض المتمردي  الذي  لديهم إشكاليات 
مع السلطة نجد ان أهاليهم يتصلون على الجانب اإلسرائيلي إلبالغهم بحجز 

باكل سريع ... ابنهم لدى السلطة ما يجبر السلطة على إاالق سراحهم 
هذا األمر عائل أمامنا لفرا القانون". ويضيف السيد عبد الله صيام "نح  

مسؤولياتنا إذا االحتالل   ]على مناال القدا المعزولة[جاهزون ان نتولى 
  خرج ورفع يده ع  هذه المنطقة".

 
 الخيار األمثل والحلول الممكنة 

المعزولة فـي "كفـر عقـب" أن معالجـة االمـ  وفـرا سـيادة القـانون يتطلـب فـي تقول الغالبية العتمى م  سكان مناال القدا 
كـان تواجـد لهـا فـإن األوضـا  فـي منطقـتهم سـتكون  ظروف عادية وجود مركز للاراة الفلسطينية ووجود دوريات يومية لهـا وانـه لـو
ضـرورة وجـود مركـز شـراة فلسـطيني  توافـل علـى %71أفضل. كما وجدنا في آب  تاير نتائج استطال  كـانون أول إلـى أن نسـبة 

فــي كــانون أول  %72فــي آب مقابــل  %76( تــرى نســبة مــ  01(  كمــا ياــير الاــكل رقــم )4فــي منطقــتهم. انتــر الاــكل رقــم )
فقـط  %64لو كان هناك تواجدا للاـراة الفلسـطينية فـي منطقـتهم سـتكون األوضـا  أفضـل. فـي المقابـل توافـل نسـبة مـ   6102

كانون أول لو كان هناك تواجدا للاراة االسرائيلية في منطقتهم ستكون األوضا  أفضل. ياـير المـواا  في   %33في آب مقابل 
عبد الحميد النتاة الى أنـه "فـي حـال وجـود الاـراة الفلسـطينية سـيكون اسـتقرار أكثـر فـي كفـر عقـب  ووجـود الاـراة الفلسـطينية 

 م". مطلب للسكان حسب األحاديق التي اسمعها م  السكان أنفسه
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 خرج ورفع يده ع  هذه المنطقة".
مقابلة مع السيد عبدالله صيام نائب 
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( سكان مناطق القس المعزولة يفضلون تواجد الشرطة 9شكل رقم )
 الفلسطينية لتوفير االمن في منطقتهم

 

( األوضاع أفضل في حال وجود الشرطة الفلسطينية مقارنة 01) شكل رقم
 بوجود الشرطة اإلسرائيلية حسب رأي سكان مناطق القس المعزولة

 
 

هذا االنخفاا لرغبة تواجد الاراة االسرائيلية في هذه المنطقة مقارنة بتواجد الاراة الفلسطينية نابع باكل رئيسي م  
تجارب الموااني  المقدسيي  داخل مدينة القدا )أغلب سكان كفر عقب هم م  الموااني  المقدسيي  الذ  اضطروا لمغادرة 

يفضل وجود الاراة حيق ياير المواا  عبد الحميد النتاة إلى أنه " اإلسرائيليةاة المدينة والسك  في هذه المنطقة( مع الار 
الفلسطينية  فالاراة اإلسرائيلية نُعاني منها داخل مدينة القدا؛ كنت اسك  في حي واد الجوز وعندما تتصل بالاراة اإلسرائيلية 

. وتتفل المواانة ندي  أبو أرميله حيق أشارت انها "ساعات أ  ال يوجد االهتمام المطلوب بالعرب 1-3فهي ال تأتي قبل 
وجود الاراة الفلسطينية ألنها أقرب للجمهور  كما أن التجربة للمناال العربية في مدينة القدا مع الاراة اإلسرائيلية تفضل "

قديم الاكوى ". يتهر الاكل التالي أن أغلب الجمهور في كفر عقب يفضل تليست إيجابية وهي مهماة والاراة تهملها
 يفضلون تقديم الاكوى للاراة اإلسرائيلية. %62مقابل  %14للاراة الفلسطينية 

 
 ( تفضيل سكان كفر عقب لتقديم الشكاوى بين الشرطة الفلسطينية والشرطة اإلسرائيلية00شكل رقم )

 
 

م  سكان كفرعقب  %14وحول الخيار األفضل لمكافحة الجريمة في منطقة سكنهم في التروف الراهنة  تقول نسبة تبلغ 
الحل األفضل لمعالجة الجريمة وتعزيز األم  في منطقتهم هو م  خالل تواجد الاراة الفلسطينية  إما م  خالل إقامة مركز 

تفضل وجود حرا مدني م   %06(. في المقابل تقول نسبة م  %4)( أو م  خالل تواجد دوريات للاراة %11شراة )
تفضل وجود لجنة أهلية م  العائالت في المنطقة لتارف على  %8سكان المنطقة ينسل مع الاراة الفلسطينية  وتقول نسبة 

جال أم  محليي  وجود ر  %1تواجد الاراة اإلسرائيلية  وتفضل نسبة م   %2نسبة م   تفضلاحتياجات االم   في المقابل 
 يتبعوا للمجلس المحلي أو البلدية.  
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 64يقول السيد عبد الله صيام نائب محافظ القدا "لدينا مكتب للمحافتة في قلنديا م  ابناء المنطقة يعمل على مدار 
ساعة يتابعون اية اعتداءات تتم على الاار  العام ويقوم بإزالة االعتداءات ببعدهم االجتماعي وبعالقاتهم وبدورهم التنتيمي وهي 

مفاتيح االجتماعية لك  االم  بحاجة الى مسؤولية واضحة رجل قانون بزيه الرسمي احدى الوسائل  كما توجد بعض ال
(. الاراي بسيارته وبزيه له هيبة ودور يحقل نتائج  Acamol (وبصالحياته القانونية وغير ذلك تبقى المسألة تداو  باالكامول 

ديل ع  الاراة في المنطقة لوضعنا التنتيمي أكثر م  نح  عملنا بكثيرة جدا أكثر م  أ  اريقة أخرى". فيما يرى زكريا فياله "
أننا موظفي   ونح  عمليا نابه الحرا المدني. لك  إذا لم تك  هناك سلطة تنفيذية بز  رسمي وبسالع سنتل ضعاف في 

 هذه المنطقة".  
  

 ( تفضيل البدائل المختلفة لتوفير األمن برأي سكان مناطق القدس المعزولة07شكل رقم )

 
 

  خيار وجود حـرا مـدني ينسـل 03عند إزالة خيار التواجد الاراي يفضل سكان مناال القدا المعزولة  كما ياير الاكل رقم 
(  ويتبـع ذلـك وجـود رجـال أمـ  %62(  يتبعه خيار وجود لجنـة أهليـة مـ  العـائالت فـي المنطقـة )%44مع الاراة الفلسطينية )

ترى المواانة ندي  أبو أرميله  في حال عدم وجود مركزا للاـراة أو تواجـدا شـرايا  (. %08يتبعون للمجلس المحلي أو البلد  )
ضرورة "تأسيس مركز لتدريب ضـباط باالتفـاق بـي  الاـراة وبلديـة كفـر عقـب للحفـاظ علـى االمـ . هـذا المركـز ياـبه مركـز الاـراة 

هزتها ومعداتها الى المركـز بسـهولة ويسـر" ويقتـرع مع وجود أشخاص لهم سلطة التحقيل بالجرائم. وقدرة الاراة على الوصول بـأج
 تاكيل لجنة م  األجهزة االمنية المختلفة للقيام بالعمل باكل رسمي وان كان دون الز  الرسمي".السيد بسام مسوده " 

 
 ( تفضيل البدائل المختلفة عند عدم وجود خيار تواجد الشرطة الفلسطينية03شكل رقم )
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 التوصيات:
المفاضلة ما بي  الحل المثالي والخيار الممك  لمعالجة معاناة الموااني  في مناال القدا المعزولة "منطقة كفر عقب 
نموذجا" يتطلب اتخاذ قرارات على مستويات متعددة تتحمل م  خاللها الجهات المعنية مسؤوليات تنفيذها وحس  أدائها 

 ة وجودها. إلحداث تطور على نوعية الحياة في هذه المنطق
تتركز االقتراحات الخاصة بمعالجة غياب سيادة القانون والحد م  الجريمة والتعديات على األمالك العامة والخاصة أربعة 

 عناوي  رئيسية؛ 
األولى: فتح مركز للاراة أو تواجد شراي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرا سيادة القانون. هذا االمر يتطلب م  

ل مسؤولية التفاوا مع الجانب اإلسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح والية السلطة الفلسطينية الوظيفية على األقل  الحكومة تحم
الى حي  الوصول الى اتفاق نهائي  تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النتام العام في هذه المنطقة. وهو الخيار األمثل 

 كنون في هذه المنطقة.الذ  يفضله أغلبية الموااني  الذي  يس
الثاني: أما البديل فيتمثل بمبادرة المؤسسات الرسمية الفلسطينية العاملة في هذه المنطقة "محافتة القدا وبلدية كفر عقب 

سميراميس" لتكوي  حرا واني له زيا موحدا تابعا للمحافتة أو البلدية وفي نفس الوقت له عالقة مباشرة مع أجهزة انفاذ  -
الاراة الفلسطينية" للمساهمة في فرا سيادة القانون. هذا األمر أيضا يحتاج الى دعم الحكومة لهذا التوجه وتوفير  القانون "

 اإلمكانيات اللوجستية والعملية لهذا النو  م  المبادرات. 
والثالق: يتعلل بمدة الوالية الاخصية للسلطة الفلسطينية على حملة الهوية الزرقاء خاصة عند ارتكابهم لمخالفات وجرائم 
تقع في المناال الضفة الغربية. تتحمل الحكومة مسؤولية اجراء تعديل على هذا النص في اتفاقية "أوسلو"  أو فرا أمر واقع م  

 نتر الى المعيقات االسرائيلية في هذا الجانب.   خالل ممارسة هذا االمر دون ال
والرابع: على الحكومة الفلسطينية وضع خطة عمل ترتكز على توفير االمكانيات المالية للمساهمة في بناء تجمعات سكانية 

ز العقبات والوحدات السكانية م  جهة وإنعاش االقتصاد داخل المدينة م  جهة ثانية  وتوفير المساعدة القانونية لتجاو 
اإلسرائيلية. وذلك لتثبيت الفلسطينيي  داخل مدينة القدا في مواجهة سياسة الحكومة اإلسرائيلية الهادفة الى تقليص عدد 
الفلسطينيي  في المدينة م  خالل وضع الاروط والعقبات أمام الفلسطينيي  للبناء والعيش فيها. االمر الذ  يضطر المقدسيي  

المدينة لكنها ضم  حدود بلدية القدا ككفر عقب وسميراميس وشعفاط وبعض االحياء األخرى للسك  في مناال خارج 
المعزولة خلف الجدار التي م  الممك  أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية مستقبال بإخراجها م  حدود البلدية ما يُفقد المقدسيي  

  المقيمي  فيها حقوقهم في اإلقامة في مدينة القدا.
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 مقابالتقائمة ال
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 .4/1/6107يخ مقابلة اجراها الباحق مع المواانة ندي  أبو ارميله تقط  في منطقة كفر عقب بتار  .5
 .2/2/6102مقابلة أجراها الباحق مع الرائد محمود مزهر مدير مركز شراة الرام بتاريخ  .6
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بإجراء دراسة الحتياجات األم  وحكم القانون في  6102قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع 

( المنطقة "ب"  0حدود المناال المسماة "أ"  وهذه المناال هي: ) المناال الفلسطينية المحتلة م  الضفة الغربية الواقعة خارج
( أحياء القدا المعزولة التي تركها جدار الفصل 4م  مدينة الخليل  و) "H2/6(منطقة "إتش3( المنطقة "ج"   )6)

 .  الواقعة في الجانب الارقي م  جدار الفصل تلك األحياء حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل  أ  خارج اإلسرائيلي
تستند الدراسة لمجموعة م  اآلليات التي وفرت للباحثي  المااركي  مجموعة م  المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول 

ت بي  مع مجموعات صغيرة تراوح لقاءات للعصف الفكري( ثمانية 0إلى الخالصات الرئيسية وتامل هذه اآلليات ما يلي: )
وقد جاءت هذه المجموعات م  أحياء وبلدات مختارة م  مناال الدراسة وشملت الرجال   فرد لكل مجموعة 01-61

وقد شمل   وشملت مناال الدراسة األربعة 6102أجريت خالل عام  استطالعات للرأي العام( أربعة 6والنساء وكبار الس . )
مناال الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بي  سكان المناال األربعة م   اثنان م  هذه االستطالعات عينة تمثيلية لكافة

شملت الموضوعات التالية: الهجرة م  مناال "جيم"  حالة  دراسات حالة( ستة 3) .جهة وسكان منطقة "أ" م  جهة أخرى
في مناال "جيم"  واعتداءات االعتداءات على النساء   األم  في ضواحي القدا  انتاار المخدرات خارج المنطقة "أ"

تستند دراسات الحالة لبيانات    واألم  المفقود في مناال القدا المعزولة.في الخليل 6المستواني  كما في منطقة اتش 
اللقاءات مع ( مجموعة م  4وإحصاءات رسمية  واستطالعات الرأ   ولقاءات العصف الفكر   ومقابالت ميدانية وغيرها. )

في الوزارات واألجهزة ذات العالقة  مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل  ومجلس القضاء األعلى والاراة  سطينيينالمسؤولين الفل
وغيرها. كذلك تامل هذه اللقاءات مسؤولي  دوليي  وإسرائيليي  م  المتابعي  لاؤون األم  وحكم القانون في األراضي 

التعاون مع وزارة الداخلية الفلسطينية وبالتااور مع أجهزة األم  المختلفة ومع الفلسطينية المحتلة. قام المركز بهذه المبادرة ب
الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد  مؤسسات حكم القانون المختلفة. كما قام بها بتمويل م 

 ة التقدم بالاكر لكل م  ساهم في إنجاع هذا العمل.أديناور األلمانية. يود المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحي
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