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

 
 

 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
كمركز مستقل للبحوث   0222مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية يضع سياستها العامة مجلس أمنائها. تأسس المركز في مطلع عام 

العامة. يهدف المركز إلى تطوير المعرفة الفلسطينية وتقويتها في مجاالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االستراتيجي األكاديمية ودراسات السياسات 
لعالقة كاديمية اات االمسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم المركز بالعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألبحاث األ والسياسة الخارجية؛ والبحوث

ضايا ومشاكل ق بالسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وتشكيل مجموعات عمل لدراسة
ز الفلسطيني بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم المرك تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها، وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة

                                                                                                                                               ة التعبيروتبادل اآلراء.                                                       يللبحوث بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيني الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته في أجواء من حر 
وم هذه ووحدة البحث المســــــحي. تقيتم القيام بالنشــــــاطات واألبحاث في المركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة الســــــياســــــة الداخلية، وحدة التحليل االســــــتراتيجي، 

، وتشـــــكيل فر  لعامالوحدات بممارســـــة أربعة أنواا من النشـــــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســـــياســـــية، وإجراء البحوث المســـــحية التجريبية واســـــتطالعات الرأي ا
ســية ى المســتجدات في الســاحة الفلســطينية وعلى الموضــوعات الســياالخبراء ومجموعات العمل، وعقد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات بالتركيز عل

 اات األهمية الخاصة والتي تحتاج إلى البحث العلمي واالكاديمي.
  
    
 
 

       المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

  رام الله، فلسطين 67 شارا اإلرسال، ص.ب
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 :انالمؤلف
مقياس “تقرير مقياس االمن العربي، وتقرير حالة اإلصـــــــالع في العالم العربي م والســـــــياســـــــة، عضـــــــو الفري  الرئيس لباحث في قضـــــــايا الحك جهاد حرب:

ي المجلس فالديمقراطية العربي"، يحمل درجة الماجســــتير في العلوم الســـــياســـــية من كلية الحقو  والعلوم الســـــياســـــية بتونس، يعمل مديرا إلدارة األبحاث 
ة دعم عالتشـــريعي الفلســــطيني، وعمل مدرســــا غير متفرا في دائرة العلوم الســـياســــية بجامعة بير فيت، وعمل عضــــوا في فري  الخبراء المســــاند لعمل مجمو 

البرلماني  لالنظام الســــياســــي الفلســــطيني والحكم الرشــــيد والعمبوتطوير مســــار المةــــالحة الوطنيةأل قطاا األمن. له العديد من الدراســــات المنشــــورة تتعل  
نحو وضـــــع ســـــياســـــة أمنية  .: تعارض النةـــــوص واختالف التفســـــير0222ونظام النزاهة وقطاا االمن. أهمها: قراءة في الشـــــ  االمني التفا  المةـــــالحة 

لية في عملية إصـــالع تجارب دو  .إعادة بناء وهيكلة وتوحيد جهاف الشـــرطة الفلســـطينية: تةـــور للمعايير واآلليات .فلســـطينية: تةـــور للمحددات والمعايير
 والمساهمة في مسودة مشروا قانون هيئة الشرطة، ومسودة مشروا قانون مجلس االمن القومي. .القطاا األمني "جهاف الشرطة"

 
المعاصـــرة من ، يحمل درجة الماجســـتير في الدراســـات العربية 0222باحث في المركز الفلســـطيني للبحوث الســـياســـية والمســـحية منذ عام  :عالء لحلوح

نظام النزاهة وقطاا األمن. و  والتحول الديمقراطيجامعة بيرفيت في فلســـــطين. له العديد من الدراســـــات المنشـــــورة التي تتعل  بالحركة الوطنية الفلســــــطينية 
 .0207والقراءة الثانية  0202تقرير فلسطين، القراءة األولى -آخرها مقياس قطاا األمن العرب وتوجهات المواطنين

  



 

 

 
  :قائمة المحتويات

  الملخص التنفيذي
 1 مقدمة

 1 غياب االحةائيات
 2 أسباب الهجرة

 2 أسباب اقتةادية –أ 
 4 أسباب تتعل  بالحواجز  وجدار  الفةل –ب 
 6 انعدام األمن وغياب القانون –ج 

 9 الخيار األمثل والحلول الممكنة 
 11 التوصيات

 

  



 

 
 تمهيد:

بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في المناط   2116والمسحية منذ مطلع قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
( المنطقة 2( المنطقة "ب"، )1الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناط  المسماة "أ"، وهذه المناط  هي: )

حدود  خارج المعزولة التي تركها جدار الفةل اإلسرائيلي( أحياء القدس 4من مدينة الخليل، و) "H2أل2(منطقة "إتش3"ج"،  )
 .  ي الجانب الشرقي من جدار الفةلالواقعة ف تلك األحياء المنطقة المضمومة إلسرائيل، أي

تستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول إلى 
-11مع مجموعات صغيرة تراوحت بين  لقاءات للعصف الفكري( ثمانية 1الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي: )

مجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناط  الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار وقد جاءت هذه ال ،فرد لكل مجموعة 21
وقد شمل اثنان من هذه  ،وشملت مناط  الدراسة األربعة 2116أجريت خالل عام  استطالعات للرأي العام( أربعة 2السن. )

كان ت بين سكان المناط  األربعة من جهة وساالستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناط  الضفة الغربية والك بهدف إجراء مقارنا
شملت الموضوعات التالية: الهجرة من مناط  "جيم"، حالة األمن في ضواحي  دراسات حالة( ستة 3) .منطقة "أ" من جهة أخرى

نطقة اتش م االعتداءات على النساء في مناط  "جيم"، واعتداءات المستوطنين كما في ،القدس، انتشار المخدرات خارج المنطقة "أ"
تستند دراسات الحالة لبيانات وإحةاءات رسمية، واستطالعات الرأي،  ، واألمن المفقود في مناط  القدس المعزولة.في الخليل 2

في الوفارات واألجهزة  اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين( مجموعة من 4ولقاءات العةف الفكري، ومقابالت ميدانية وغيرها. )
ثل وفارة الداخلية ووفارة العدل، ومجلس القضاء األعلى والشرطة وغيرها. كذلك تشمل هذه اللقاءات مسؤولين دوليين اات العالقة، م

وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي الفلسطينية المحتلة. قام المركز بهذه المبادرة بالتعاون مع وفارة 
لممثلية ا اور مع أجهزة األمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون المختلفة. كما قام بها بتمويل منالداخلية الفلسطينية وبالتش

الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية. يود المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 
 عمل.التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاع هذا ال

 واحدة من دراسات الحالة. ومثيالتها"جيم"الهجرة من مناط  تشكل الورقة الراهنة، 
 
 

  



 

 

 

 الملخص التنفيذي
 

في ظل  تجمعًا سكنيًا في األراضي الفلسطينية 132الف فلسطيني في مناط  "جيم" يتوفعون على حوالي  311يعيش حوالي 
إلى جانب ، بناء فيهاطوير والتنمية والتقييدات شديدة على التظروف صعبة نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية المختلفة المتمثلة بفرض 

وضع العوائ  والقيود على حركة المواطنين وتنقالتهم في مناطقهم، حيث أقامت مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، كما تعمد سلطات 
نيين المختلفة، وتواصل إجراءاتها القمعية تجاه المواطنين من مةادرة أراض الفلسطي لمواطنيناحتياجات ا  تجاهلاالحتالل إلى 

ألغراض عسكرية أو تهجير تجمعات بدوية إضافة لهدم المنافل وتجريف األراضي الزراعية وغيرها من الممارسات المنافية للقانون 
 األمنية اإلسرائيلية الكاملة وف  ما جاء في االتفاقية المرحلية بين الحكومة اإلسرائيلية ومنظمةالدولي. وتخضع هذه المنطقة للسيطرة 

 .1991( عام 2و)اوسلو 1993( عام 1التحرير الفلسطينية )اوسلو
األفراد من  ها انتقالنالهجرة بأأماكن أخرى، وتعرف إلى  فيهاالتي يعيشون أماكن سكنهم من  اً سنوي المواطنينالعديد من ر يغاد

الجديد. تتنوا أسباب الهجرة فمنها أسباب اقتةادية واجتماعية وسياسية وامنية، مكان إلى اآلخر بغرِض االستقرار في المكان 
أ ألسباب تتعل  بانعدام االمن وفرض القانون في هذه المناط ، يلج" جيم"وسنحاول في هذه الدراسة التركيز على الهجرة من مناط  

ناط  أكثر أمنًا غالبا ما تكون في مناط  أ التي تخضع للسيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية. ويهجر بعض المواطنين المواطنون لم
في الخليل،  2ألسباب أمنية مختلفة جزء منها بمضايقات االحتالل ومستوطنيه كما يجري في مناط  اتش " جيم"منافلهم في مناط  

االمن نتيجة انتشار الخارجين عن القانون وعدم قدرة االمن الفلسطيني على فرض االمن في أو ألسباب أمنية داخلية تتعل  بغياب 
 هذه المناط . 

وتتمثل هذه  2" واتشجيم"يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها القيام بعدة خطوات للحد من الهجرة من مناط  
لتحتية الالفمة على البقاء في أراضيهم لتعزيز صمودهم. وتوفير البنية ا مشجيعهالخطوات بتوفير الدعم المادي والمعنوي للمتضررين لت

لهذه التجمعات السكانية، وتوسيع المخططات الهيكلية لهذه التجمعات السكانية، إضافة لتوفير االمن وتطبي  القانون في هذه 
حرس وطني  م لفرض سيادة القانون. أو تكوينالمناط  من خالل فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحته

له فيا موحدا تابعا للمحافظة أو الهيئة المحلية وفي نفس الوقت له عالقة مباشرة مع أجهزة انفاا القانون "الشرطة الفلسطينية" 
 للمساهمة في فرض سيادة القانون.
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 مقدمة
جيم" "ظروفاً صعبة على كافة المستويات، حيث يعيش في مناط  "جيم" يعاني المواطنون الفلسطينيون سكان المناط  المةنفة 

تجمعاً سكنياً في األراضي الفلسطينية، نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة  132الف فلسطيني يتوفعون على حوالي  311حوالي 
 لمواطنيناحتياجات ا  تجاهلو ، "جيم"في المنطقة  والتنمية االقتةادية البناء والتطويرو  سكنتقييدات شديدة على البفرض 
ة المرحلية بين الحكومة ينيين المختلفة. تخضع هذه المنطقة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة وف  ما جاء في االتفاقالفلسطي
 ئيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.اإلسرا

يهجر بعض سكان هذه المناط  ديارهم نتيجة أوضاعهم الةعبة، حيث تعاني معظم هذه المناط  من غياب سيادة القانون ووجود 
اصة من خالل البناء األمالك العامة والخظواهر متعددة تهديد حياة الفلسطينيين القاطنين في المنطقة وأمنهم تتمثل بالتعديات على 

غير القانوني وانتشار السالع بشكل كبير واستخدامه في إطال  النار بالمناسبات والمشاجرات، باإلضافة الى انتشار المخدرات،  
رائيلية اإلسكما أصبحت هذه المناط  مالاا آمنا للفارين من وجه العدالة. إضافة ألسباب أمنية تتعل  باستمرار االعتداءات 

ذه لها. كما أن هناك أسباب اقتةادية تدفع بعض المواطنين لهجرة ه ونواعتداءات المستوطنين والمضايقات اليومية التي يتعرض
 المناط . 

اعتمدت هذه الورقة على نتائج استطالعين للرأي العام أجراهما المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية حول أوضاا االمن 
وسيادة القانون في المناط  الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة في مناط  "ب" و "جيم" ومناط  أخرى مماثلة. فقد تم اجراء 

شخةًا بالغًا تمت  2112بين عينة عشوائية بلغت  2116أغسطس )آب(  21-4الواقعة بين االستطالا األول في الفترة 
 41موقعًا في المنطقة "جيم"، وتمت مقابلة  61شخةًا في  692موقعًا من المناط  حيث تمت مقابلة  131مقابلتهم في 

تشرين ثاني  24م إجراؤه في الفترة الواقعة بين بمدينة الخليل. أما االستطالا الثاني فت 2شخةاً في موقعين اثنين في منطقة إتش
موقعًا من  134شخةًا بالغًا تمت مقابلتهم في  1491بين عينة عشوائية بلغت  2116كانون اول )ديسمبر(   2 –)نوفمبر( 

نة بمدي 2شخةاً في منطقة إتش 111، وتمت مقابلة "موقعاً في المنطقة "جيم 61شخةاً في  611المناط  حيث تمت مقابلة 
 الخليل. 

كما اعتمدت هذه الورقة على مجموعة من المقابالت الميدانية مع مواطنين وتجار ومؤسسات محلية. كما اعتمدت الورقة على 
مجموعات بؤرية عقدت على مدار عام في مناط  مختلفة في الضفة الغربية. واعتمدت الورقة على مجموعة من  8مخرجات 

 لموضوا إضافة للتقارير الةادرة عن مؤسسات دولية.التقارير الةحفية التي تناولت ا
 

 غياب االحصائيات 
 أبرف التحديات التي يواجهها المواطن الفلسطيني في هذه المناط  لما تمثله هذه "أ"إلى مناط   "جيم"تعتبر الهجرة من المناط  

المناط  في معركة الةمود والبقاء في مواجهة السياسات اإلسرائيلية الساعية إلفراا األرض من سكانها من خالل خل  مجموعة 
 من الةعوبات والعراقيل.

جرة في فلسطين سواء التهجير القسري الذي قامت به دولة االحتالل في ناقشت العديد من الدراسات واالدبيات مواضيع اله
، أو الهجرة الداخلية نتيجة ظروف اقتةادية واجتماعية وغيرها. ولعل أبرفها التقرير الةادر عن الجهاف 1962و 1948عامي 

 (.2111المركزي لإلحةاء الفلسطيني )مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية، 
 ال يوجد إحةاءات رسمية، وتفتقر" جيم"حةاءات أهم مةدر للدراسة، ولكن في موضوا الهجرة من المناط  يعتبر وجود اإل

واألسباب  "أ"إلى مناط  " جيم"مؤسسات الدولة بما فيها وفارة الداخلية أيضا لمعلومات حول المواطنين الذين ينتقلون من مناط  
ن لمحلية في الضفة الغربية. وبالتالي تةبح المعلومات التي حةلنا عليها مالدافعة لها. لكن هناك تقديرات لبعض الهيئات ا

هما الملجأ الوحيد مع االعتماد على بعض االحةائيات الرسمية وشبه الرسمية  2116استطالعات الرأي العام افي آب وكانون أول 
    للحاالت المتوفرة.

 %42عة آرائهم شكل عام فقد بلغت نسبة من يرغبون بالهجرة من المستطلترتفع نسبة الرغبة في الهجرة في األراضي الفلسطينية ب
في الضفة الغربية حسب نتائج استطالا أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في حزيران  %23في قطاا غزة و

ة في للبحوث السياسية والمسحيوفقا لنتائج استطالعي الرأي الذي أجراهما المركز الفلسطيني  %21. تشير نسبة من 1 2112
                                                 

 1 release%20desgine.pdf-press-Arabic-64-http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll 

http://www.btselem.org/hebrew/topic/planning_and_building
http://www.btselem.org/hebrew/topic/planning_and_building
http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-64-Arabic-press-release%20desgine.pdf
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إلى وجود هجرة من منطقة سكنهم لمناط  أخرى بسبب غياب األمن أو وجود الحواجز  2116وكانون أول  2116آب 
(. أنظر الشكل رقم 26%( ثم المنطقة "ج" )%12في الخليل ) 2واإلغالقات. يبرف هذا التهديد بشكل خاص في منطقة اإلتش

أن الك  17%(. أما عند السؤال عن مغادرة جيرانهم من منطقة سكنهم بسبب قيود وتهديدات االحتالل، فقالت نسبة من 1)
(. أنظر الشكل %54في الخليل ) 2قد حدث فعالً لجيرانهم. وتزداد نسبة المغادرة واالنتقال لمناط  أقل تهديداً في منطقة اإلتش

 (.2رقم )
 

 ( جيراننا هاجروا2الشكل رقم )         ( توجد هجرة في منطقة سكننا.1ل رقم )الشك

 
 

 أسباب الهجرة
فمنها من كان ألسباب اقتةادية ومنها ألسباب تتعل  بالجدار والحواجز  2واتش " جيم"تتنوا أسباب هجرة المواطنين من مناط  

 وجرائمهم ومنها بسبب غياب االمن والقانون في هذه المناط .ومنها ألسباب امنية مرتبطة باعتداءات المستوطنين 
 

 أسباب اقتصادية 
احدثت سياسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

زء منها وتحويل ج" جيم"القاضية بالسيطرة على مناط  
لمناط  عسكرية أو مناط  تدريب عسكرية أو 
مستوطنات، إضافة للمساحات الواسعة من األراضي 
الزراعية التي تم اقتطاعها خلف جدار الفةل إضافة 
إلقامة مئات الحواجز التي تعي  حركة المواطنين 
وتمنعهم من الوصول ألعمالهم وأراضيهم خلف الجدار 

 لالقتةاد عددا من المعوقات ة،إال بمناسبات محدود
أهمها: عدم تطوير البنية التحتية في هذه المناط  

الفلسطينية، وضعٍف في البيئة االستثمارية، وغياِب 
. أمام هذا الواقع المرير لم خطٍط تنمويٍة اقتةادية

يستطيع العديد مواجهة هذه الظروف الةعبة في مناط  
 .أو مناط  بوانتقلوا للعيش في مناط  "أ " " جيم"

 من تأمين حقهم" جيم"يعاني المواطنون في مناط  
في الحةول على مسكن مالئم نظرا لعدم توفر تةاريح البناء الةادرة من قبل سلطات االحتالل تحت حجج واهية، حيث تتجاهل 

ترفض وضع المخططات مراني و سياسة التخطيط والبناء التي وضعتها سلطات االحتالل احتياجات المواطن الفلسطيني في التوسع الع
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سامي صاد  ) رئيس المجلس المحلي في قرية العقبة، االغوار الشمالية( 
1\4\2112 

معسكرات  3واقامت على أرضيها  1962القرية منطقة عسكرية مغلقة منذ عام 
ة تدريبات لجيش االحتالل في محيط القريتدريب لجيش االحتالل، فيوميا يوجد 

بالمدفعية والةواريخ التي أحيانا تةل شظياها بيوت القرية. بالمجمل االمن في البلدة 
معدوم بسبب االحتالل فالناس يعيشون في رعب دائم بسبب االقتحامات اليومية 

لعام الماضي اللجيش االسرائيلي وقتل المواشي واقتالا المزروعات والبنية التحتية؛ ففي 
مرات. فهم يهدفون لترحيل هذه القرية. وفي ظل  3تم تدمير شارا السالم في القرية 

عدم القدرة على البناء والتوسع العمراني هجر المئات من السكان القرية وانتقلوا للقرى 
 المجاورة.
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الهيكلية للتجمعات السكانية وتطويرها. األمر الذي أدى إلى مخاطرة المواطن ببناء مسكنه ومنشاته دون الحةول على تراخيص 
س ، كما تمار 2البناء من قبل سلطات االحتالل التي تقوم سنويا بهدم مئات المنافل والبركسات التي تأوي الماشية والبيوت الزراعية

 سلطات االحتالل التهجير القسري بح  البدو في مناط  االغوار ومحيط القدس. 
أشكال الهجرة ألسباب اقتةادية إغال  األسوا  والشوارا  ومن

 1994في وسط مدينة الخليل منذ مجزرة الحرم االبراهيمي شباط 
حيث تم اغال  شارا الشهداء وهو قلب المدينة والشوارا 
واألسوا  المحيطة به، االمر الذي أنهي الحركة االقتةادية في 

 جار محالتهم ومنطقتهمالمنطقة والمناط  المجاورة حيث هجر الت
نتيجة االغال  االجباري، وتال الك إغال  طوعي من قبل التجار 

محل تجاري نتيجة االغالقات في المنطقة  111لما يزيد عن 
  3وعدم قدوم المتسوقين من المدينة والبلدات والقرى المجاورة.

 

 الخليل -القديمة  ( عدد من املحالت التجارية المغلقة بشكل طوعي في البلدة1صورة رقم )

 
من ضعف الفرص االستثمارية وأحيانا انعدامها بسبب الممارسات والقيود اإلسرائيلية التي تجعل  2واتش " جيم"تعاني مناط  

فسلطات االحتالل في هذه المناط  تسيطر على األراضي الزراعية  4من االستثمار في هذه المناط  يشبه االنتحار لرأس المال.
واراضي الرعي والموارد والثروات الطبيعية والمناط  السياحية المتمثلة في االثار والبحر الميت وثرواته والمحميات الطبيعية. أظهر 

نية عدم سيطرتهم على كافة أراضي الدولة الفلسطيمليار دوالر يضيع على الفلسطينيين ل 3.4تقريٌر للبنك الدولي أن هناك ما يزيد 
 .5من مساحة الضفة الغربية %61وبسب سيطرة إسرائيل على أكثر من 

تسجل سنويا مئات الحوادث الموثقة لدى مؤسسات حقو  االنسان من اقتالا أشجار وهدم بركسات فراعية وبركسات للمواشي 
هم. وعدم السماع للمزارعين باستثمار أراضي" جيم"وهدم ابار للمياه، وعشرات حاالت الرفض إلقامة منشأت اقتةادية في مناط  

" جيم"ؤريةأل الشمال الى عدم األمان في الذهاب لألراضي الزراعية التي تقع في منطقة ويشير أحد المشاركين في المجموعة الب
                                                 

 2 http://www.btselem.org/arabic/planning_and_building 
 .2112\1\24 –الخليل مدينة  –تاجر  –مقابلة مع السيد سامي النتشة  3 
 ."جيم"اكدت المقابالت ولقاءات المجموعات البؤرية على انعدام الفرص االستثمارية في مناط   4 
 MneModules/pressreleese/MINABEERSPEACH.pdfhttp://www.mne.gov.ps/مقابلة مع وفيرة االقتةاد السيدة عبير عودة  5 
 

 2112\1\24الخليل  –البلدة القديمة  \مقابلة مع المختار فتحي الجبريني
كانت كل التجارة في الخليل في هذه المنطقة وكان لي محالت في شارا السهلة 

المنطقة كراج للقرى المجاورة للخليل، عاما وكان في  21الذي تم اغالقه منذ أكثر من 
وكانت حركة الشراء قوية، وكنا نبقى في المحالت لمنتةف الليل ونحن نعمل. ولكن 
بسبب االغالقات التي حدثت داخل البلدة القديمة وفةل المناط  عن بعضها 
 بالحواجز، أصبحت حركة البيع والشراء حتى في المنطقة التي لم تغل  ضعيفة جدا.

 
 

http://www.btselem.org/arabic/planning_and_building
http://www.mne.gov.ps/MneModules/pressreleese/MINABEERSPEACH.pdf
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جنود االحتالل ن قبل المستوطنين و حيث عانى مزارعو دير استياأل سلفيت في الذهاب ألراضيهم نتيجة االعتداءات التي طالتهم م
مةادرة من قبل جيش  2119ث تمت في المرة االولى اضافة القتالا االشجار ومةادرة االشتال كما يروي أحد المزارعين حي

شتلة نخيل، وهذا االمر يحدث مع  121بعد فراعة االشتال قام المستوطنون باقتالعها. وكان عددها  2114االحتالل، وفي 
 6غيري من اهل البلد وبشكل اكبر.

ني التي أجراهما المركز الفلسطيأظهرت نتائج االستطالعين 
للبحوث السياسية خوفا وقلقا لدى أغلبية سكان مناط  "جيم" 
من مةادرة سلطات االحتالل ألراضيهم خاصة ان هناك 
سواب  كثيرة تمت مةادرة االراض ألغراض عسكرية أو غيرها، 
وتمثل األرض عنةر أساسي في دخل المواطن خاصة أن 

هي مناط  ريفية " جيم"منطقة  معظم المناط  الموجودة في
وتشكل الزراعة فيها معظم الدخل األساسي لهؤالء المواطنين. 

في االستطالا " جيم"من سكان المنطقة  %12فقد أبدى 
في االستطالا الثاني  %31في االستطالا األول و %49األول والثاني تخوفهم وقلقهم من أن يتم مةادرة أرضهم، فيما أبدى 

  تخوفهم وقلقهم من مةادرة ارضهم. الشكل التالي يوضح الك. 2من سكان اتش 
 

 ( الخوف من فقدان األرض ومصادرتها.3الشكل رقم )

  

 أسباب تتعلق بالحواجز وجدار الفصل
 2يعاني المواطنون الفلسطينيون القاطنون في مناط  اتش 

من قيود على حركة الحركة والتنقل وقد تضاعفت هذه القيود 
حيث أقامت قوات  2111مع بدء االنتفاضة الثانية في عام 

االحتالل مئات الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة وأغل  
مداخل بعض التجمعات بالسواتر الترابية واالسمنتية وغيرها،  

بهدف  2112كما شرعت بإقامة جدار الفةل في العام 
معلن لمنع سكان الضفة الغربية من دخول إسرائيل، ولكن 

من هذا الجدار أقيم في أراض فلسطينية وفةل قرى  81%
فلسطينية عن محيطها الجغرافي والسكاني واالقتةادي، 

لسكان ا فبعض القرى اهبت نسبة كبيرة من أراضيها خلف الجدار وبعض القرى وقعت بالكامل خلف الجدار. مما يتطلب حةول
ن كثيرة في أماكعلى تةاريح خاصة للعودة لمنافلهم خلف الجدار أو للذهاب ألراضيهم، األمر الذي يضاعف متاعب المواطنين 

تي تحتاج كما فاد صعوبة الوصول إلى األراضي الزراعية ال. للوصول إلى بوابة الجدار يستلزم السفر طويال في طر  وعرة في الغالبو 

                                                 
 .2116\1\24ورشة المجموعات البؤرية في الشمال  6 
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 2116\1\24أحد المتحدثين في المجموعات البؤرية في الشمال 
نطقة وادي . م"جيم""عدم السماع بتطوير بعض المناط  السياحية ألنها في منطقة 

قانا منطقة جميلة جدا ويأتيها السياع من كافة ارجاء األراضي الفلسطينية، ولكن 
 يمنعنا من تطوير هذه لهذه المنطقة تعاني من االهمال وقلة النظافة واالحتال

 المنطقة".
 
 

جنين )المجموعات البؤرية شمال الضفة الغربية،  –طورة  \يسرى قبها
24\11\2116.) 

 وخاصة انه قريتنا صغيرة كانت تعتمدبناء الجدار والحواجز ساعدت على الهجرة 
على الزراعة وأكثر من نةف األراضي راحت وراء الجدار، في ناس طلعوا من البلد 
وراحوا على مناط  ثانية عشان يشتغلوا ألنه الظروف صارت صعبة وفقدوا مةدر 

 دخلهم.
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ةدر اال أليام معدودة مما يجعل العمل في األراضي عمل غير مجدي وبالتالي يفقدون مةدر دخلهم األساسي لتةاريح خاصة ال ت
 ويةبحون بال عمل. 

حولت الحواجز والمعيقات التي تقيمها دولة االحتالل إلى 
جانب االعتداءات المتكررة على الموطنين إلى تركهم 
منافلهم في عدة مواقع نتيجة هذه السياسات فمثال قرية بيت 
إكسا تركها أكثر من ثلثي سكانها نتيجة الحواجز التي تغل  

سكان الالقرية، وقرية النبي صموئيل أيضا هجرها عدد من 
الشباب الذين ال يستطيعون التوسع في البلد نتيجة الحةار 
وصعوبة الحةول على تراخيص البناء، االمر نفسه حةل 

في مدينة  2في قرية العقبة باألغوار الشمالية، ومنطقة اتش 
الخليل أيضا عانت من ترك بعض سكانها لمنافلهم خاصة 

واجز في مناط  التماس مع قوات االحتالل نتيجة الح
واالعتداءات اليومية المتكررة واحيانا منع ترميم المنافل 

شقة سكنية في وسط مدينة  1114ما ال يقل عن  أن الفلسطينيين نزحوا عن . فقد أشارت دراسة لمؤسسة بيتسيلم إلى7القديمة
من الشق  التي تم  %61 من مجموا الشق  السكنية في هذه المنطقة. كما أن %42 ُتشكل الشق  هذه الخليل، علما أن
محال، تم إغالقها  1141، نزع عنها سكانها خالل االنتفاضة الثانية. كما يتضح من نتائج المسح أن 619إخالؤها، وعددها 

 .8محال جرى إغالقها بأوامر عسكرية" 441 منها خالل االنتفاضة الثانية،
 من اإلحساس بالقل  والخوف من قيام االحتالل بتهجيرهم من مناط " جيم"يعاني المواطنون الفلسطينيون القاطنون في مناط  

 2من سكان اتش  %46و" جيم"من سكان مناط   %42سكنهم. فقد أشارت نتائج استطالا الرأي العام األول إلى أن 
، "جيم"ي مناط  ف %43احساسهم بالقل  والخوف من قيام االحتالل بتهجيرهم. فيما انخفضت النسبة في االستطالا الثاني إلى 

 . الشكل التالي يوضح الك.2في مناط  اتش  %33و
 

 ( اإلحساس بالخوف والقلق من التهجير من منطقة السكن4الشكل رقم )

 
 

تظهر نتائج االستطالعين ان المستطلعين الذين لديهم الرغبة في االنتقال إلى منطقة أخرى بسبب أوضاا الحركة والتنقل أو  
اعتداءات المستوطنين أو غياب األمن أو التهديد بهدم مكان السكن، أيضا لديهم قل  وخوف من التهجير وفقدان األرض وهدم 
                                                 

 .2116هذا ما أكده المتحدثون في المجموعات البؤرية خاصة في المرحلة الثانية التي عقدت في تشرين أول  7 
 8 w.btselem.org/arabic/hebronhttp://ww 
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القدس ))المجموعات البؤرية وسط الضفة الغربية،  \امواطن من بيت اكسب
4\1\2116.) 

هوية قدس  1111شخص منهم  2111كان يسكن في بيت إكسا حوالي 
شخص من حملة هوية القدس  1111ة ضفة، رحل عن القرية حوالي هوي 1111و

حملة هوية الضفة، هؤالء خرجوا بسبب صعوبة الوصول للقرية  311-211وحوالي 
بسبب الحاجز اإلسرائيلي، فالقرية أصبحت معزولة ال يستطيع أحد من خارج سكان 

 القرية دخولها.
 
 

http://www.btselem.org/arabic/hebron
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لمنطقة. فقد ارتفعت درجات القل  لديهم في االستطالا الثاني بنسب متفاوتة حيث ارتفعت السكن واغال  المنطقة والطرد من ا
في االستطالا األول في مناط  "جيم"، فيما ارتفع  %43مقارنة بـ  %49درجة القل  والخوف من التهجير من مكان السكن إلى 

الا الثاني، وارتفع الخوف من هدم البيت أو في االستط %18في االستطالا األول إلى  %12الخوف من فقدان األرض من 
في االستطالا الثاني(. كما ارتفع الخوف والقل  من  %42في االستطالا األول إلى  %46مكان السكن بنقطة واحدة )من 

 . والشكل التالي يوضح الك%19إلى  %12اغال  المنطقة وتقييد الحركة او الطرد من مكان السكن بمقدار نقطتين من 
 

 ( مخاوف المواطنين الراغبين في الهجرة من اإلجراءات االحتاللية5ل رقم )الشك

 
 

 
 
 
 
 
 

 انعدام االمن وغياب القانون
لذي فاإلنسان بحاجة لألمن الجسدي ايعتبر االمن واألمان من االحتياجات األساسية التي ال يستطيع االنسان العيش بدونها 

يضمن عدم تعرضه للعنف واالمن االسري وحماية ممتلكاته، وهذا ما يعاني منه المواطن الفلسطيني خارج حدود منطقة "أ" ااا ال 
 تتوافر هذه الحاجات اإلنسانية واالساسية الستمرار بقاءه في أرضه.

" مجي"يعاني السكان في خارج منطقة أ وخاصة مناط  
في الخليل وبعض مناط  ب من عديد القضايا  2واتش 

والجرائم كانتشار تجارة المخدرات والسيارات غير القانونية 
"المشطوبة والمسروقة" وتجارة األسلحة وإطال  النار 
واالعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، حيث 
تحولت هذه المناط  إلى مالا للخارجين عن القانون 

ية الفلسطينية من مناط  الضفة الغربوالمطلوبين للشرطة 
األخرى نتيجة غياب حكم القانون وعدم قدرة وصول 

   .الشرطة الفلسطينية في غالبية األحيان اال في حال السماع لها من قبل السلطات اإلسرائيلية. والشكل التالي يوضح الك
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التهجري من مكان السكن فقدان األرض هدم البيت أو مكان السكن ركة إغال  املنطقة وتقييد احل
والطرد من مكان السكن

0.43

0.52
0.46

0.57

0.49

0.58

0.47

0.59

2016اب  2016كانون أول 

 مخيم شعفاط: \احمد أبو شقرة
للهجرة انعدام األمن في المخيم والناس صارت تخاف على السبب الرئيسي  

أوالدها، فأي مشكلة تحدث ال الشرطة الفلسطينية تتدخل وال اإلسرائيلية فنحن 
 نعيش في منطقة فعران وهذا يؤدي إلى هجرتهم.

 

 عبد الرحيم أبو حديد )الخليل(:
قبل فترة التقيت بأحد سكان البلدة القديمة وقال انه ينوي الهجرة وكان يبحث عن بيت فسألته عن السبب فقال لي الثالجة، فقلت 

رت عدة مةلحين ولكن فش مجال تتةلح، وال يمكن اخرجها واعيدها الى المنزل بسبب له كيف؟ فقال الثالجة خربانة وقد احض
 عدد من الحواجز التي يجب ان تمر بها. وهذا يفسر كم هو السبب مؤلم.
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 "أ"(: اعتقادات بوجود تهديدات في المناطق الواقعة خارج 6شكل رقم )

 
 

كما أشارت نتائج استطالعي الرأي إلى أن 
اإلجراءات اإلسرائيلية وغياب االمن في مناط  

يدفع السكان للرغبة في الهجرة، فعند  "جيم"
السؤال هل تدفعك أوضاا الحركة والتنقل أو 
اعتداءات المستوطنين أو غياب األمن أو التهديد 

ى االنتقال إلبهدم مكان السكن إلى الرغبة في 
من سكان مناط   %11منطقة أخرى. قال 

"جيم" انها تدفعهم لالنتقال لمناط  أخرى في 
انها تدفعهم  %11االستطالا األول وأجاب 

للهجرة في االستطالا الثاني. الشكل التالي 
 يوضح الك.
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2016آب  2016كانون أول 

 2116\11\24نابلس )المجموعات البؤرية(  \دوما -فهدي دوابشة
كانت االعتداءات سابقا محةورة بموسم الزيتون على المزارعين بالقرب من الشارا   

الرئيسي الذي يةل مجموعة من المستوطنات التي يسكنها المتطرفون، كانت االعتداءات 
تتم على المزارعين، واألشجار من تقطيع وحر ، ومةادر المياه حيث كانوا يلوثوا المياه 

د البلدة، وكانوا يحرقون السيارات التي على أطراف البلد وكانوا في عيون المياه التي تزو 
يعتدون على الرعاة والمواشي. بعد حادثة حر  منزل عائلة دوابشة في العام الماضي 
أصبحت االعتداءات من المستوطنين وجنود االحتالل. االعتداءات هي ليست جسدية 

 ال ونساء.فقط بل نفسية أيضا حيث الجميع يشعر بالخوف من أطف
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 ( هل تدفعك األوضاع إلى الرغبة باالنتقال إلى مناطق أخرى 7الشكل رقم )

 
أظهر النقاش في المجموعات البؤرية التي عقدها 
المركز على مدار عام ان نسبة كبيرة ممن يرغبون 
بالهجرة يعانون من اإلحساس بعدم توفر االمن في 
مناطقهم. وقد أظهرت نتائج استطالعي الرأي 
اللذان أجراهما المركز تعاظم درجة عدم اإلحساس 

؛ حيث أشارت 2واتش " جيم"ي مناط  باألمن ف
هي األقل إحساساً  2 النتائج إلى أن منطقة اتش

ات ، كما تشير الفروق"جيم"باألمن يتبعها مناط  
بين فترتي االستطالا األول والثاني في المناط  
المختلفة إلى حةول تحسن في أوضاا األمن في  

 كافة هذه المناط . كما في الشكل التالي
 ( مستوى عدم اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية8)الشكل رقم 
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2016آب  2016كانون أول 

 (.2116\1\4القدس )المجموعات البؤرية وسط الضفة الغربية،  \عال الجوالني
هذا الحادث  وخوفا من تكرار مثل ،سنوات لسطو مسلح أربعتعرض منزلنا في بير نباال قبل 

قررنا الرحيل عن القرية والسكان في جبل الطور في القدس، وأغلب جيراننا هاجروا من بير 
نباال بسبب انعدام األمن. وعند حدوث السطو اتةلنا على الشرطة الفلسطينية ولم يحضروا 

بعملية  لتقديم بالاالى المكان وطلبوا منا التوجه إلى مقر شرطة الضواحي في رام الله 
 السرقة.

 

 

الخليل: أي شخص يأتيه فرصة للخروج من هذه  \هشام
المنطقة للخروج سيخرج وال يبقى ولكن الظروف المالية 
تمنعه من الك. الشخص الذي لديه أطفال صغار لديه 

 رغبة في الهجرة.
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 الخيار األمثل والحلول الممكنة 
 

" أحد المطالب الرئيسية 2يعتبر توفير األمن في مناط  "جيم" و"اتش 
لمواجهة خطر هجرة المواطنين وتعزيز صمودهم في بيوتهم واراضيهم.  

" أن معالجة 2لتوفير األمن تقول الغالبية العظمى في مناط  "جيم" و"اتش 
ة ف عادية وجود مركز للشرطاالمن وفرض سيادة القانون يتطلب في ظرو 

الفلسطينية ووجود دوريات يومية لها وانه لوكان تواجد لها فإن األوضاا في 
منطقتهم ستكون أفضل. كما وجدنا في آب، تشير نتائج استطالا كانون 

من سكان  %84من سكان منطقة "جيم" و %22أول إلى أن نسبة 
هم. فيما في منطقت" تواف  على ضرورة وجود مركز شرطة فلسطيني 2"اتش

 . انظر الشكل التالي 2116في المنطقتين في كانون أول  %22انخفضت النسبة إلى 
 

 لتوفير االمن في منطقتهم يفضلون تواجد الشرطة الفلسطينية" 2سكان مناطق "جيم" و"اتش( 9شكل رقم )ال

 
 

من سكان المناط "جيم"  %18تقول نسبة تبلغ  وحول الخيار األفضل لمكافحة الجريمة في منطقة سكنهم في الظروف الراهنة،
الحل األفضل لمعالجة الجريمة وتعزيز األمن في منطقتهم هو من خالل تواجد الشرطة الفلسطينية، إما من خالل إقامة مركز شرطة 

تفضل وجود حرس مدني من سكان  %8(. في المقابل تقول نسبة من %12( أو من خالل تواجد دوريات للشرطة )46%)
تفضل وجود لجنة أهلية من العائالت في المنطقة لتشرف على احتياجات  %16لمنطقة ينس  مع الشرطة الفلسطينية، وتقول نسبة ا

وجود رجال أمن محليين يتبعوا  %8تواجد الشرطة اإلسرائيلية، وتفضل نسبة من  %12االمن، في المقابل تفضل نسبة من 
أن الحل األفضل لمعالجة الجريمة وتعزيز  2من سكان المنطقة اتش  %68بة تبلغ للمجلس المحلي أو البلدية. كذلك تقول نس

( أو من خالل تواجد دوريات %13األمن في منطقتهم هو من خالل تواجد الشرطة الفلسطينية، إما من خالل إقامة مركز شرطة )
 (. انظر الشكل التالي%11للشرطة )
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 -وسط وشمال –المجموعات البؤرية )الحلول المقترحة(  
9\1\2112 

عندما تتواجد الشرطة في المنطقة وينتشر االمن تختفي السيارات 
المشطوبة والسروقة ويختفي الخارجين عن القانون وكل مظاهر الفوضى. 

را بدو ساهم كثي -حيث ان وجود مركز امني في قرى شمال غرب القدس
 والنظام في تلك المنطقة.في فرض االمن 
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 2مناطق "جيم" واتش لتوفير األمن برأي سكان ( تفضيل البدائل املختلفة 01شكل رقم )ال

  
 

خيار وجود حرس مدني ينس  مع الشرطة الفلسطينية  2عند إفالة خيار التواجد الشرطي يفضل سكان مناط  "جيم" واتش 
  (  في االستطالا الثاني. انظر الشكل التالي%66( و)%42( في االستطالا األول و)%61(  و )39%)

 تفضيل البدائل املختلفة عند عدم وجود خيار تواجد الشرطة الفلسطينية( 00شكل رقم )ال
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 2112\1\4 –الجنوب  –المجموعات البؤرية )الحلول المقترحة( 
شخص بدون سالع في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وقاموا باعتقال عدد من تجار المخدرات والخارجين عن  111قبل فترة أقر توفير حوالي 

 القانون. حيث يوجد لديهم مقر في البلدة القديمة واوجد ارتياع بين المواطنين.
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 التوصيات:
بناء على استطالعات الرأي العام التي أجريت والمقابالت ولقاءات المجموعات البؤرية، تكون المفاضلة ما بين الحل المثالي 

. يتطلب اتخاا قرارات على مستويات متعددة تتحمل من خاللها 2والخيار الممكن لمعالجة الهجرة من مناط  "جيم" واتش 
 ن أدائها إلحداث تطور على نوعية الحياة في هذه المناط . الجهات المعنية مسؤوليات تنفيذها وحس

في ظل غياب سيادة القانون والحد  2واتش " جيم"تتركز االقتراحات الخاصة بمعالجة وتقديم حلول للحد من الهجرة من مناط  
 توطنين:من الجريمة والتعديات على األمالك العامة واستمرار مضايقات واعتداءات الجيش اإلسرائيلي والمس

   فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون. هذا االمر يتطلب من
الحكومة تحمل مسؤولية التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح والية السلطة الفلسطينية الوظيفية 

ة. تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النظام العام في هذه المنطق على األقل، الى حين الوصول الى اتفا  نهائي،
 وهو الخيار األمثل الذي يفضله أغلبية المواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة.

   أما البديل فيتمثل باالستمرار بالنظام القائم حاليا الذي أفضى إلنشاء قوة أمنية بلباس مدني "المفتشين" وتوسيع نطا
وتوفير جميع اإلمكانيات إلنجاع هذه التجربة وتعميمها على مناط  أخرى. وتعميم  2ليشمل كافة مناط  اتش  عملها

 هذه التجربة على مناط  "جيم"
 ل تشجيع االستثمار من خال. توفير الدعم المادي والمعنوي للمتضررين لتشجيعهم على البقاء في أراضيهم ولتعزيز صمودهم

 .فرص العمل لتشجيع الشباب على البقاء في أماكن سكنهم في هذه المناط  وفيادة
  توفير البنية التحتية الالفمة لهذه التجمعات السكانية من شبكات شوارا وشبكات مياه وكهرباء، وتوفير المدارس والمراكز

 .الةحية
 ون الخوف من راني دتوسيع المخططات الهيكلية لهذه التجمعات السكانية حتى يستطيع السكان البناء والتوسع العم

وفي نفس الوقت ضبط البناء داخل هذه التجمعات ليكون مطابقا للمواصفات والشروط المطبقة في المناط  . الهدم
 .الفلسطينية األخرى

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  





 

   

 

 
بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في المناط   2116الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع قام المركز 

( 2( المنطقة "ب"، )1الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناط  المسماة "أ"، وهذه المناط  هي: )
 ارجخ ( أحياء القدس المعزولة التي تركها جدار الفةل اإلسرائيلي4الخليل، و) من مدينة "H2أل2(منطقة "إتش3المنطقة "ج"،  )

 .  الواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفةل تلك األحياء حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل، أي
ليلها للوصول إلى تم تحتستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي 

-11مع مجموعات صغيرة تراوحت بين  لقاءات للعصف الفكري( ثمانية 1الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي: )
وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناط  الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار  ،فرد لكل مجموعة 21

وقد شمل اثنان من هذه  ،وشملت مناط  الدراسة األربعة 2116أجريت خالل عام  طالعات للرأي العاماست( أربعة 2السن. )
االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناط  الضفة الغربية والك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناط  األربعة من جهة وسكان 

عات التالية: الهجرة من مناط  "جيم"، حالة األمن في ضواحي شملت الموضو  دراسات حالة( ستة 3) .منطقة "أ" من جهة أخرى
االعتداءات على النساء في مناط  "جيم"، واعتداءات المستوطنين كما في منطقة  ،القدس، انتشار المخدرات خارج المنطقة "أ"

العات حةاءات رسمية، واستطتستند دراسات الحالة لبيانات وإ ، واألمن المفقود في مناط  القدس المعزولة.في الخليل 2اتش 
 في الوفارات اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين( مجموعة من 4الرأي، ولقاءات العةف الفكري، ومقابالت ميدانية وغيرها. )

واألجهزة اات العالقة، مثل وفارة الداخلية ووفارة العدل، ومجلس القضاء األعلى والشرطة وغيرها. كذلك تشمل هذه اللقاءات 
ولين دوليين وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي الفلسطينية المحتلة. قام المركز بهذه المبادرة مسؤ 

بالتعاون مع وفارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون المختلفة. كما قام بها 
 هولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية. يود المركز الفلسطيني للبحوثالممثلية ال بتمويل من

 السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاع هذا العمل.
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