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 مقدمة

 اللجنو  مظاهرهنابنر  أمنن  مثيرة للقلق،ية أمنا حداث  أ الحاليعام ال النصف األول منفي الضفة الغربية  شهدت
سقط فيها  مسلحة اشتباكاتإلى  شجارات عائلية، وصول  أو  لحسم خالفات داخلية والعنف المضاد العنفإلى 

فني مشنهد بندت فينس السنلطة كطنهنا طنرف فني نن ا  داخلني  ،الفلسطيني وشبان مسنلحين منضحايا من قوى األ
وكان آخر، وربما أخطر، مظاهر هذه األ مة أحندا  مديننة  .على مواقع القوة والنفوذ على المستويات المحلية

  .نابلس خالل شهر آب الماضي

دور سنلطات  :ومنهنا ،سنباب متعنددةأل نواعهاطب الجرائمو  العنف المجتمعي في نسبة الرتفا  ذلكإلى  ويضاف
ضنعاف دور السنلطة وأجه تهنا األ ،الحتالل في تشنجيع انتشنار سنالل الجريمنة ة فني المنطقنة ينة، وبخاصنمنوا 

ووجود فجوة طبقية  ،والبطالة ،العمل فرصوقلة  ،ناتجة عن الفقراقتصادية  أسبابإلى  إضافة، (ج)المصنفة 
  .وسيادة سلطة العائلة ،ناتجة عن العادات والتقاليد المجتمعية اجتماعيةأخرى و في المجتمع، 

شننارت منننذ أالتنني  لقننوى والهيئنناتات وان العدينند مننن الم سسننعننالرغم مننن التقننارير والتوصننيات التنني صنندرت وبنن
تين السنننلط أجهننن ةسياسنننات و فننني صنننالحات الداخلينننة   العدينند منننن اإجنننراإضنننرورة إلنننى  ثننر منننن عشنننرة أعنننوامأك

لمنحننى اسننتخدام المتتبننع  نأل إ، قبننل اسننتفحالهاالمشنناكل تطويننق  ، بمننا يعنن   القنندرة علننىالتنفيذيننة والقضننائية
 . مع الفلسطيني وتماسكس ككلالمجت ا يهدد كيانالعنف يرى تصاعد  

يا الصننعبة شننكالية حقيقيننة فنني التعامننل مننع العدينند مننن القضنناإ فنني الضننفة الغربيننة المجتمننع الفلسننطينييواجننس 
 :من أبر هاوالمتشابكة الداخلية والخارجية، و 
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 ، الحنتالل وتنطثير ، نمسنتوطنيالسنرائيلي و الجني  اإمنن قبنل عنف الحنتالل المتمثنل فني التهديند المباشنر أول 
سننرتس أمننام أعننن حمايننة نفسننس و اطن الفلسننطيني بننالعج  المننو  شننعورذلننك  ونننتع عننن ،مننناحي الحينناة ةعلننى كافنن

 .سوعنفالحتالل  ةهمجي

 .مواطنيها من عنف الحتالل يةالسيادة غير قادرة على حماوصة منقوجود سلطة ثاني ا، 

 اطي منعينة علنى التعنمناأل جهن ةعدم قندرة األو  ،طفالألا اوخصوص   ،نيمدنيمشاهد عمليات قتل ال وقد أسهمت
عنند دخنول  وانسنحابهافي المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة، بنل الحتالل وحماية المواطنين  مداهمات قوات

إضننافة تهم، عننائال أمننهم و أمنننلنندى المنواطنين علننى  بننالقلق وعندم األمننان شننعورال فنني ت ايند، دورينات الحننتالل
 . اعموم   ية والحكومةمناأل جه ةاألبتراجع ثقة المواطنين إلى 

التني سناهمت فني ( المخناطر)والخارجينة ( نقاط الضعف)الوقوف على العوامل الداخلية إلى  تهدف هذه الورقة
والحند منن  ، مةاأل لمعالجة هذهتقديم بدائل سياساتية و ، في الضفة الغربية يةأمن مة بط ما يمكن وصفس حدو 
" تحنت السنيطرة"سيما في حالة تدخل العامل اإسرائيلي إثنارة حالنة فوضنى  ، ليأمنظاهرة فلتان إلى  تحولها

وتعتمننند هننننذه الورقنننة منهجيننننة الوصنننف والتحليننننل  .تخننندم توجهنننات حكومننننة بنينننامين نتنينننناهو اليميننننة المتطرفننننة
 .لم شرات الواقع

 

 مشكلة الدراسة

؟ ومننا هنني مجتمعيننة فوضننىهر عنننف و مظننا انتشنناريننة التنني نننتع عنهننا من مننة األلألمننا هنني العوامننل المسننببة 
 األساليب والبدائل المتوفرة لتجاو  هذه الحالة؟
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 ية في الضفة الغربيةمنزمة ألا ألا عوامل وألاسباب املؤثرة في ال

 سرائيلي الحتالل اإل: وًل أ

ئهم بقنالفلسنطينيين فني شن ونهم الداخلينة إشغال اإإلى  يسعى الحتالل من خالل سيطرتس على الضفة الغربية
النداخلي الفلسننطيني منن خنالل دعنم الخنارجين عنن القنانون بطنرق غيننر  مننيلعنب علنى وتنر األو بعيندين عننس، 

الخاضنننعة فننني المنننناطق  للمجنننرمين والخنننارجين عنننن القنننانون أمنننن غطنننا  قنننانوني ومنننالذتنننوفير ، عبنننر مباشنننرة
نية عنندم مالحقننة حملننة التنني فرضننت فنني بنودهننا علننى السننلطة الفلسننطي ،ا حسننب اتفاقيننة أوسننلوي ننأمن لسننيطرتس

 جهنن ةعطنا  صنالحيات لألإالهوينة اإسنرائيلية ممننن يرتكبنون الجنرائم فني مناطقهننا، ورفضنت أو  الهوينة ال رقنا 
ل ، فمنننثال  مكافحنننة الجنننرائم خنننارج منننناطق السنننلطةأو  ،محننناكمتهمأو  ينننة والقضنننا  الفلسنننطيني باعتقنننالهممناأل

ذن دون تنسنيق  (ج)دخنول لمنناطق أو  ال رقنا محاكمنة حملنة الهوينة أو  تستطيع السلطة اعتقال منن  مسنبقوا 
 .سلطات الحتالل

 ، سنوا روابنط القنرىتشجيع بنرو  قينادات محلينة علنى شناكلة يساهم الحتالل في تقوية الن عات العائلية و  كما
، ئليالتنافس العامن خالل تشجيع ، (ج)و( ب) مناطق فيأو  الفلسطينيةا للسلطة ي  أمن الخاضعةفي المناطق 

ن أو  ،"بالينند القننانونخننذ أ"والننذك يسنناهم فنني تع ينن  ثقافننة  ،عننن السننالل الننذك تمتلكننس العننائالت وغننا البصننر
 .فرادهاأالسلطة القائمة هي سلطة العائلة التي تساند 

إضنعاف وتجنناو  إلنى  الراميننةليبرمنان  و ينر الحنرب اإسننرائيلي أفيغندور ا فني خطننةوتجلنت هنذه السياسننة من خر  
 سياسة طلق عليسأ ما كما يظهر في، (ج)سرائيلي على مناطق فرا القانون اإوالسعي ل، سطينيةالسلطة الفل

التخاطنب مباشنرة منع الجمهنور الفلسنطيني فني المنناطق الواقعنة فني جن   منهنا  تتضنمنالتني ، "العصا والج رة"
عننالم إوحنندة ب بالسننتعانةو ، سننرائيليةاإ "دارة المدنيننةاإ" خننالل مننا يسننمىتحننت سننيطرة السننلطة الفلسننطينية مننن 

 ،لكتروني ناطق بالعربيةإتحت تصرف موقع توضع ل كماليين شي 01رصد مع ت لهذا الغرا، ئنشأخاصة 
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 عنادةا  السلطة الفلسطينية والمنظمنة، و  ا عنبعيد  بنا  قاعدة محلية تتفق مصالحها مع مصالح الحتالل بهدف 
 1.كانت موجودة في سبعينيات القرن الماضيالتي " روابط القرى"أطر متعاونة على شاكلة  إحيا 

 

 تراجع ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء: ثانيا

 : من أبرزها ،عدة ويعود ذلك إلى أسباب

 طول أمد التقاضي 
نن جننرا ات ا قضننايا الخصننومات، تطخننذ وقت ننكثيننر مننن القضننايا فنني المحنناكم الفلسننطينية، خصوص  ا وا 

لجو  المواطنين ألخذ حقهم من بعضهم البعا إلى  ىحين البت بها، وهذا أدإلى طويلة ومعقدة 
، فإن عندد القضنايا 5102نسان للعام حسب تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإبو . بالقوة

 588.552أمنننا العالقنننة، فبلننن  عنننددها . قضنننية 580.160المفصنننولة فننني المحننناكم النظامينننة بلننن  
 5102.2-5116قضية من العام 

 اجزةغياب العدالة الن 
وتحوينننننل  ،ل المجلنننننس التشنننننريعيينننننتعطإلنننننى  أدى النقسنننننام الفلسنننننطيني والصنننننرا  علنننننى السنننننلطة

للنننرئيس، وتمنننت  ينننادة صنننالحيات السنننلطة التنفيذينننة علنننى حسننناب السنننلطة " التشنننريع"صنننالحيات 
قنننرار واعتمننناد القنننوانين ينننتم بمرسنننوم رئاسننني، إضنننافة لتعييننننات  القضنننائية، فطصنننبح قنننرار تعنننديل وا 

تننننداخل ودمننننع صننننالحيات السننننلطات إلننننى  ، مننننا أفضننننىمالنيابننننة العامننننة وغيننننره القضنننناة وأعضننننا 
خلننل فنني األمننر الننذك أدى إلننى تراجننع اسننتقالل القضننا ، و ، سننيطرة عليهننا مننن السننلطة التنفيذيننةوال

  .تراجع ثقة المواطنين في القوانين وتطبيقها، و منظومة العدالة
 قوانين قديمة ل تزال سارية 
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اصننننفة بمنظومننننة العدالننننة فنننني فلسننننطين هنننني سننننريان القننننوانين القديمننننة، مننننن أبننننر  المشننننكالت الع
، وهذه 0181ففي الضفة الغربية يطبق قانون العقوبات األردني لسنة . ا قانون العقوباتخصوص  

تعنننديل يفنننرا عقوبنننات رادعنننة بحنننق مرتكبننني الجنننرائم وضنننمان إلنننى  القنننوانين والتشنننريعات تحتننناج
 نسنانتشنريعات والتفاقينات الدولينة الحديثنة المتعلقنة بحقنوق اإتطبيقها، وموا متها مع القوانين وال

 .االتي وقعت عليها دولة فلسطين م خر  
  نظمة العشائرية والعائليةسيادة ال 

حننل المنا عننات العائليننة بننالطرق التقليديننة وبتطيينند حننل محننل القننانون فنني هننذه األنظمننة تأصننبحت 
ظهننور محناور قنوى مجتمعيننة إلنى  خابننات البلدينةتمثينل العشننائر والعنائالت فني النتأدى و . رسنمي

 جدينندة مبنيننة علننى قننوة العائلننة، األمننر الننذك ينن دك فنني ظننل تراجننع دور األحنن اب والقننوى السياسننية
كمننا تسنناهم ظنناهرة تسننلح العننائالت بطسننلحة  .ا فنني القننرىفننراد وعننائالت أقننل عنندد  أاستضننعاف إلننى 

فني وضنع  ،المصنالح والنفنوذ لندى العنائالت حديثنة فني تع ين  الن عنة العائلينة القائمنة علنى صنرا 
يتسم بعدم اليقنين إ ا  مسنتقبل السنلطة منع انسنداد أفنق المفاوضنات واحتمنالت التصنعيد المينداني 

  .مع قوات الحتالل
 العادات والتقاليد ل تزال تحل محل القانون 

على خلفية ما يسمى  ا جرائم قتل النسا ترتكب كثير من الجرائم بدافع العادات والتقاليد، خصوص  
وتع   القوانين القديمة . العنف لحسم الخالفات العائليةإلى  اللجو ، و ، وجرائم الثطر"شرف العائلة"

استمرار هذا الوضع في ضو  عدم وجود عقوبات رادعة بحق المجرمين والخارجين عنن القنانون، 
طننالق سنننراحهم فننني بعنننا الحنننالت بننننا  علنننى صنننك الصنننلح العشنننائرك والسننن تغنا  عنننن الحنننق وا 

 .العام
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 تراجع الثقة بالسلطة الفلسطينية: ثالثا

 : من أبرزها ،ويعود ذلك إلى أسباب عدة

 ية التابعة للحكومة في الضفة الغربيةمنال جززةتراجع الثقة بال 
فيمننا يتعلننق بحمايننة المننواطنين مننن جننرائم الحننتالل  جهنن ةقصننور فنني عقينندة ودور األإلننى ويعننود ذلننك 
وسنيادة القنانون فني المنناطق  مننقصنور دورهنا فني تطبينق األمنن جهنة أخنرى من جهنة، و ومستوطنيس 

ا عننن ثلنن  الموا نننة ت ينند أحيان ننأو  تعننادل منالتابعننة لهننا، فنني ظننل تننوفير الحكومننة لموا نننة خاصننة بنناأل
هم ينة رغنم عندم التن اممناأل جهن ةالعامة، مع توفير رواتب عالية للمتقاعندين، ورواتنب ألفنراد تنابعين لأل

  .بالدوام
 الفساد في بعض مؤسسات السلطة 

في الضنفة الغربينة ينرون الم سسنات  من المواطنين% 18أن  5108 "أوراد"أظهر استطال  م سسة 
ن كنان يعكنس انطبنا  العيننة عنن أدا  السنلطة 3الحكومية فاسندة ن أننس ي كند أل إ، وهنذا السنتطال  وا 

 .دا  والخدماتإعادة بنا  من حي  الثقة واألإلى  ةالعالقة بين م سسات السلطة والمواطنين بحاج
  تآكل شرعية القيادة والمؤسسات ممثلة بالمنظمة والسلطة والفصائل والنقابات والجمعيات 

وتركن  معظنم السنلطات  ،في ظل عدم إجرا  النتخابات وعدم وجود م سسات فاعلنةوتآكلت الشرعية 
الرقابيننننة والقضننننائية والتشننننريعية واإعالميننننة،  والصننننالحيات بينننند شننننخص واحنننند بعينننند ا عننننن السننننلطات

كمنا  .هلينة وم سسنات المجتمنع المندنياأل عدم وجود استقالل تنام فني عمنل الم سسناتإلى باإضافة 
ينحنننا  العديننند منننن الم سسنننات اإعالمينننة للفصنننائل والسنننلطة، ممنننا يحننند منننن دورهنننا فننني نشنننر الصنننورة 

 . الحقيقية
  يةمنال جززةتصويب أداء الحكومة والغياب المؤسسات القادرة على تقييم و 
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ل المجلس التشريعي وغياب آليات المحاسبة الموضوعية البعيندة عنن ويطتي ذلك نتيجة النقسام وتعط  
النحيا  من جهة، وانخفاا سقف الحريات والنقد البنا  نتيجة القيود التي تفرضها السلطة على هذه 

 .الجهات والهيئات الرقابية من جهة أخرى
 ردي الحوال الجتماعية والقتصاديةت 

في ظل الوضع العام الذك يعيشس المجتمنع الفلسنطيني بسنبب المن ثرات الداخلينة والخارجينة، انتشنرت ف
كالواسننننطة أخننننرى مظنننناهر سننننلبية و ، 4البطالننننة فنننني صننننفوف الشننننباب الخننننريجين فنننني الضننننفة الغربيننننة

نقنننص الفننننرص نتيجنننة ضننننعف لنننى ، إضننننافة إجننننرا ات التوظينننف فننني القطننننا  العنننامإوالمحسنننوبية فننني 
 .وتضخم القطا  العام ،القطاعين القتصادك الصناعي والخدمي

األوضا  القتصادية والجتماعية والضغوط المجتمعية والنفسية المختلفة في وقو  عندد  كوساهم ترد
 1ذكننر ا  01) حالننة انتحننار 06وقننو   5102مننن حننالت النتحننار، حينن  سننجل تقريننر الشننرطة للعننام 

، وفيما يتعلق بالدوافع شكل دافع المرا حالة 02بواقع ا الشنق ، وكانت األداة األكثر استخدام  (إنا 
 5.ذكر ا 001، منها النتحارفي حالة شرو   152حالت، وتم تسجيل  01عدد بنالنفسي أعلى نسبة 

 

 انتشار السالح غير الشرعي والخلط بينه وبين سالح المقاومة: ارابعً 

سننالل والتجننار بننس دون رقابننة ورد  فنني انتشننار الجننرائم فنني مننناطق مختلفننة، أكثرهننا فنني تلننك سنناهم انتشننار ال
كما انتشر السالل في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، ويستخدم في المشناكل . الخاضعة للسيطرة اإسرائيلية

 "ورادأ"ين اسنننتطال  وبننن. العائليننة وجننننا ات الشننهدا  والعنننروا العسننكرية، دون توظيفنننس فنني مواجهنننة الحننتالل
ينننة بفنننرا مناأل جهننن ةقينننام األ% 91إلنننى  ، تطييننند غالبينننة كبينننرة تصنننل5108يولينننو /تمنننو  50النننذك نشنننر فننني 

فرا إجنرا ات مشنددة  في الضفة الغربية% 61بينما ي يد إجرا ات أكثر تشددا للتعامل مع األسلحة الفردية، 
  6.ضد األسلحة الفردية
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ومة في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسنطينية بعند تنولي النرئيس محمنود في المقابل، تم حظر سالل المقا
منورهم بحصنولهم أية وتسوية مناأل ألجه ةحملة هذا السالل في اإذ ُدِمَع ، 5112عام العباس الحكم في بداية 

سنلطة صبح السالل الشرعي بنظنر الأبعد مالحقتهم من الحتالل لسنوات طويلة، وبعد ذلك " يأمنعفو "على 
 يةمناأل جه ةهو سالل األ

ن السلطة ل تبدك تسناهال منع هنذا السنالل، فني إمالحقة قوات الحتالل للمقاومين وسالحهم، فإلى  ضافةباإ
حين فشلت في سحب سالل العائالت وتغاضت عنس بسبب نفوذ بعا هذه العنائالت وامتنداداتها فني السنلطة 

ة مننن العننائالت والسننلطة ضننمن معننادلت الصننرا  علننى صننحاب مصننالح مشننتركأمننن جهننة، ووجننود متنفننذين و 
يعتبنر التسنليح وشنرا  النول ات واسنتعراا القنوة والعتندا ات علنى  حين مواقع القنوة والنفنوذ منن جهنة أخنرى، 

 . بر  معالمسأالمنافسين من 

وسنناد يننين وسياسننيين فنني هننذا الصننرا ، أمنوبينننت خلفيننات بعننا المطلننوبين للسننلطة انخننراط أفننراد ومسنن ولين 
حيانننا سننالل الجريمننة والخنناوات، مننا أا بننين سننالل المقاومننة وسننالل الصننرا  علننى النفننوذ، و خلننط مقصننود أحيان نن

جوا  ساعدت على انتشار السالل المنرتبط بالجريمنة، كالمخندرات والسنرقة التهرينب، بتشنجيع أساهم في توفير 
 .من الحتالل وعمالئس

 

 الحاكم جنحة داخل السلطة والحزبصراع ال: اخامسً 

الذك نتع عنس تقسنيمات  انتشار الساللإلى  دت الصراعات الناشئة بين تيارات عدة محسوبة على حركة فتحأ
فنني عنندد مننن منندن ومخيمننات  خننرى بننين هننذه الجماعنناتاشننتباكات بننين الفينننة واألوقننو  مناطقيننة للجماعننات، و 

شنننخاص اعتقنننال األأو  ،هنننذا السننناللا فننني سنننحب تراخي نننأو  اينننة عجننن   مناأل جهننن ةوأظهنننرت األ. الضنننفة الغربينننة
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يقننناف سماسنننرة السنننالل عنننند ا  سنننيما المرتبطننة بشنننبكات إسنننرائيلية، و  ، لستجفينننف بننن ر بيعنننأو  ،المسننتخدمين لنننس
سنلحة الموجننودة انتشنار أسنلحة حديثنة وباهظنة النثمن، بنل وتفنوق فني تطورهنا وكفا تهنا األإلنى  حندهم، منا أدى

 .ن الحتالل لم يسمح للسلطة بتحديثهاأوخاصة ، وسلوأية بموجب اتفاق مناأل جه ةاأل لدى

 

 غياب البرنامج الوطني الجامع: اسادسً 

يننندخل دائنننرة أو  ،لبحننن  عنننن دوره النننوطني بشنننكل منفنننرد عبنننر عملينننات فردينننةإلنننى ايننندفع هنننذا الغيننناب الشنننباب 
را  بننننا  ضننننعاف رول الجماعننننة والتكافننننل و إويسنننناهم ذلننننك فنننني  .العصننننيان بهنننندف تحقيننننق مكاسننننب فرديننننة بننننالقوة

 .التهديدات المشتركة التي تواجس الشعب الفلسطيني ككل

 

فرازاته: اسابعً   النقسام الفلسطيني وا 

لنننى قمنننع الحرينننات وتراجنننع حرينننة النننرأك والتعبينننر، و لقننند أدى النقسنننام إلنننى  بنننرو  ظننناهرة التخنننوين والتكفينننر، ا 
نن 0566والعتقننال السياسنني فنني الضننفة الغربيننة، ونتيجننة لننذلك قنندم  هم للهيئننة المسننتقلة لحقننوق شننكاوا اشخص 

، وبسنبب العتقنال التعسنفي علننى 5102عنام النسنان علنى خلفينة انتهاكنات وقعنت علنيهم فني الضنفة خنالل اإ
 7.بشطن ذلك شكوى في الضفة 965وردت الهيئة المستقلة  خلفية سياسية
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 يةمنزمة ألا ألا مؤشرات 

إطننار القننانون، و يننادة حننالت الصننرا  علننى  تشنير حننواد  القتننل واسننتخدام السننالل فنني فننا المنا عنات خننارج
الفوضننى فنني مننناطق  يخطننر تنننامإلننى  مراكنن  القننوة والنفننوذ فنني داخننل المننناطق التابعننة للسننلطة الفلسننطينية،

ي منننالضننفة الغربيننة، وبخاصننة فنني حالننة تطننور سننيناريو المواجهننة مننع الحننتالل وتشننجيعس لمظنناهر الفلتننان األ
ل في فا المنا عات أمر منتشر في العديد من بلدان العالم كنتيجنة لوجنود ومع أن  استخدام السال. والفوضى

 ،علنى غيناب العدالنة النناج ة اانتشار الفوضى؛ إل أن  ما يحصنل فني الضنفة يعتبنر م شنر  أو  الجريمة المنظمة
ل الصنراعات الندائرة داخنل عج هنا فني حنإلنى  ضنافةإوعج  السلطة عن فرا هيبتها في كثير من المناطق، 

 .ركانهاأ

، (ج)ظاهرة، فإن  هذه التجاو ات لم تقتصر على المناطق المصنفة إلى  عالوة على تكرر التجاو ات وتحولهاو 
الحينناة إلننى  "يننةمن مننة األاأل"كمننا تشننعبت وتمننددت  .الواقعننة تحننت سننيطرة السننلطة (أ)ق مننناطإلننى  تهابننل تعنند  

ومننن مؤشننرات . سننبابها واحننداثها المختلفننةأصننبح مننن الصننعب الفصننل بننين عواملهننا و ذ أإالعامننة الجتماعيننة، 
 :يةمنزمة الال 

 

 6102ب آحداث مدينة نابلس في أ 

ثرهنا عنصنران إقتنل علنى  ،ا دامينةحنداث  أب الماضني آشهدت البلدة القديمنة بمديننة ننابلس خنالل شنهر 
مننواطنين اثنننين مننن البلنندة علننى ذلننك بقتنل  مننناأل أجهنن ةن، وردت و ربعننة اخنر أوجننرل  مننناأل أجهنن ةمنن 

إلنى  واقتادتس" أبو الع "حمد حالوة أول في الشرطة أخرين، ومن ثم اعتقلت المال م آالقديمة واعتقلت 
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 دىأممنا  منناأل أجهن ةفنراد فني أسجن الجنيد في المدينة، وهناك تنم العتندا  علينس بالضنرب منن قبنل 
 .وفاتسإلى 

سننباب مننا أالننو را  وو يننر الداخليننة، رامنني الحمنند ا ،  وعنن ت السننلطة الفلسننطينية علننى لسننان رئننيسأو 
" معننا"فنناد فنني مقابلتننس مننع تلف يننون ألغايننة اليننوم، حينن   5118الفتننرة منننذ العننام إلننى  حنند  فنني نننابلس

يننة جننا ت بنننا  منتنتشننر فنني نننابلس، والحمننالت األ "الخنناوات والفوضننى"ن أإلننى  56/6/5108بتناري  
الينات المجتمعينة، واجتماعنات ضنمت ممثلني الغرفنة التجارينة على عرائا قدمت من المنواطنين والفع

حدى المحافظنات التني إورئيس الو را ، حي  تم وضع خطة عملية لنابلس ك منط األاضبو والوجها  
 .تم العمل عليها

 جهن ةرسال الستدعا ات للمطلوبين، ومنهم من لم يحضنر، فاضنطرت األإالخطة  هذه خطواتوأولى 
 منناأل أجهن ةالننار علنى  ، بينمنا أطلنق آخنرون، فاعتقلنت بعضنهمومالحقنتهم لنيهمإلتوجنس اإلى ية مناأل

ن عننس، و ا سيحاسنب المسن ول فردي نواستنكر الحمد ا  قتل حالوة واعتبره عمنال  . ما حد إلى  دىأمما 
فننراد اعتبنر أن مننا يجننرك فني نننابلس صننادر عننن مجموعنة خارجننة عننن القننانون مكوننة مننن عشننرات األو 

 8.وتوعد بمحاسبتهم حتى لو كانوا مس ولين رفيعين ا من جهات لم يذكرها،تتلقى دعم  

طنننراف أأنهنننا تتغنننذى منننن صنننرا  علنننى السنننلطة والنفنننوذ بنننين  منننة فننني ننننابلس لجنننذور األالمتتبنننع وينننرى 
طراف علنى وتنر النقسنامات العائلينة مختلفة، تتداخل معس صراعات عائلية وجهوية، إذ لعبت هذه األ

الخالفننات الداخليننة بننين الننرئيس ، إضننافة إلننى مسنناهمة مخننيم بالطننةبسننبب ثننارات فنني البلنندة القديمننة و 
وقد أظهرت بعا استعراضات القوة أن المسنلحين . عباس ومحمد دحالن في ج   من هذه الخالفات

وجنود و ن شنعبي تشنييع حنالوة  أظهنركمنا . الحمند ا قنال الموجودين في نابلس ليسوا بالعشرات كمنا 
 ".خارجين عن القانون"طة لبعا من تعتبرهم السل
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 زيادة نسبة جريمة القتل 

التنني شننهدها شننهر رمضننان الماضنني وأيننام عينند الفطننر، صنندمة فنني " الفوضننى الج ئيننة"شننك لت حالننة 
ل المجتمننع الفلسننطيني، وجعلننت مننن السننلم األهلنني مهنندد ا بسننكاكين وأسننلحة الخننارجين عننن القننانون، 

 6وبحسنننب أرقنننام الشنننرطة الفلسنننطيني ة، ُقتنننل . جار اشننن 0511فننني  أشنننخاص 1أودت بحيننناة سنننيما أنهنننا 
شنجار ا  215شجار ا، بينما ُقتل شاب واحد في شجار من بنين  616في  أشخاص خالل شهر رمضان

اسنننتخدمت فيهنننا الحجنننارة والهنننراوات فننني محافظنننات الضنننفة الغربي نننة،  انننندلعت خنننالل أي نننام عيننند الفطنننر
 9.والسكاكين

 راتجرائم السرقة والمخد 

بينمننا بقسننت  ،10يةقضنن 5525، أنجنن  منهننا جريمننة 2599 5102جننرائم السننرقات خننالل العننام بلغننت 
 بنط  إجنرا ات التقاضنينتيجنة يا هي ج   منن تنراكم القضنايا وهذه القضاعالقة أكثر من ألف قضية، 

مننا فيمننا يخننص المخنندرات، فقنند قامننت أ. يسنناهم فنني تعميننق المشنناكل وامتنندادهااألمننر الننذك لتحقيننق، وا
نا  0809وأوقنف  ،بنين حينا ة وتعناطي و راعنةما قضية  0521دارة مكافحة المخدرات بضبط إ شخص 

 11.مة هذه القضاياعلى ذ
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 ألازمة ألامنية بدائل

 صالح منظومة العدالة والقضاءإ: أول

، ، و ينادة هيبنة القنانونتنوعيتهم حنول القضنا  والقنانونو لعدالنة اإلى  تمكين المواطنين من الوصولبيكون ذلك 
ن ،ترسي  مبدأ الفصل بين السنلطاتمن خالل  صنالل إا السنلطتين التنفيذينة والقضنائية، والعمنل علنى وخصوص 

وعصرنتها بما  ،علىلمجلس القضا  األتعديل القوانين واللوائح الداخلية  برع ،مامسأالنظام القضائي والمساواة 
يسناهم فني تسنريع إجنرا ات منا ب ،و يادة الموا نة الخاصة بالقضا  فني الموا ننة العامنةيالئم الواقع الفلسطيني، 

ائر فني الحلنول وتحويل دور العش ،مام القانونأالمحافظة على الحق العام ى لضافة إإمام المحاكم، أالتقاضي 
 .الل في الموا نة العامةاإص اتالجتماعية فقط، ورفع مخصص

 صنالل النظنام القضنائي علنى إعنادة الثقنة للمنواطن إذ يسناعد إهذا البنديل ذو فعالينة عالينة، : الفاعلية
الحتكننام للقضننا  أو  ،خننذ الحننق بشننكل فننردكأإلننى  علننى تقليننل اللتجننا القضننا ، و  طجه ةبننالفلسننطيني 
 .العشائرك

 إجننرا ات   ضنند بننط ةأن هننناك شننكاوى عنندخاصننة  ،سننطينيساسنني للمجتمننع الفلأهننو مطلننب  :الكفنناءة
 .مام القضا أالتقاضي وعدم المساواة 

  تنوفرت اإرادة لنذلك، وتنم اتبنا  نظنام متكامنل  إذاخاصنة  ،ا تطبيقنسكنن جند  ممنن الم: إمكانية التطبين
فنع ر لو  ،مثل نقابة المحامين والم سسات الرقابية، لتحسين القضنا  ،قائم على مساهمة جميع األطراف

 .في الموا نة الخاصة بالعملية التطويرية اتالمخصص

 بديل عالي المرونة: المرونة. 
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 وتنطثيره علنى  ،المسنتقل القضنائي ودورهالجهنا  يسود وعي عام لدى الفلسطينيين بطهمية : الوعي العام
 .والستقرار في المجتمع الفلسطيني منهلي واألالسلم األ

 

بنننين سنننالح المقاومنننة  للتفريننن ( ج)، وخاصنننة فننني منننناط  لشنننعبيةتعزينننز دور الفصنننائل واللجنننان ا: اثانًيننن
 والفوضى

بننالع عنننهم، وحننل الشننجارات، وتقننديم ن خننالل  يننادة مسنن وليتهم فنني مالحقننة تجننار المخنندرات واإيكننون ذلننك منن
تنسنيق إلنى  التني تحتناج جهن ةواأل الشرطة الفلسطينية من دور اينفذوا ج     نأالمتورطين فيها للشرطة، ويمكن 

للندخول وفنا المنا عنات، منع ضنرورة التميين  بنين كنل منن سنالل السنلطة  مسبق مع سلطات الحنتالل ينأم
 .اوالمقاومة واإطار الناظم للعالقة بينهم

ذ تساهم الفصائل والمرجعيات واللجان الشعبية بدور يقوم على حل إهذا البديل ذو فعالية متوسطة، : الفاعلية
دون المنننناطق  منننن دخنننول هنننذهوالشنننرطة  مننننقنننوات األ مننننعسنننلمية فننني ظنننل المنا عنننات والشنننجارات بنننالطرق ال

 .هذه المناطق بشكل ج ئي أمنتنسيق، وتحافظ الفصائل واللجان على 

 حالت قتل وجرائم تحند  فني ظنل خاصة أن هناك  ،ساسي للمجتمع الفلسطينيأهو مطلب  :الكفاءة
 .هذه المناطق ىلالقانون عفرا غياب 

  ن الفصننائل واللجننان الشننعبية منتشننرة مننن البدايننة فنني أ، خاصننة كننن تطبيقننسمالممننن : إمكانيننة التطبينن
 .ولها أدوار شعبية ورسميةى ،هذه المناطق

 المرونة متوسطبديل : المرونة. 
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 فني ظنل  مننبطهمية الدور الشعبي في الحفاظ على األ يسود وعي عام لدى الفلسطينيين: الوعي العام
بنننندور الفصننننائل واللجننننان نسننننبة كبيننننرة تعتننننرف الواقننننع، و  راأالظننننروف التنننني خلقهننننا الحننننتالل علننننى 

 .الشرطة هي التي يحق لها التدخل فقط نأنسبة أخرى ينما ترى بوتحترمس، 

 

 واإلعالميةتفعيل دور المؤسسات الرقابية : اثالثً 

ركننان العدالننة والقضننا  ألرقابننة علننى لممارسننة اهليننة الحقوقيننة م سسننات المجتمننع المنندني والم سسننات األ تسنعى
لحفننناظ علنننى النننروابط لالم سسنننات التننني تسنننعى  جاننننبإلنننى  نسنننان،فلسنننطين، وتراقنننب انتهاكنننات حقنننوق اإفننني 

مننا يخننص قضننايا العنننف وتننطثيره علننى فيتوعيننة للمننواطنين وتوطينندها، وذلننك مننن خننالل حمننالت الالجتماعيننة 
سنناهمة كننطفراد بعمليننة القننانون وتغليننب المصننالح العامننة، وأهميننة المإلننى  وأهميننة الحتكننام المجتمننع الفلسننطيني،
 جهن ةضند األممارسنتس أو  ،حصنول العننف المجتمعنيإلنى  كسباب التني تن دما يخص األفيالتوعية المجتمعية 

 .للشعب الفلسطيني مصلحة العامةالخدمة ويصب في  اإيجابي  ومحاولة أن يكون النتقاد  ،يةمناأل

نكما يوجد  القنانون،  إلنى الحتكنامجينس المنواطنين نحنو ا فني عملينة التوعينة وتو لإلعالم دور أساسي ومهنم أيض 
 ،والتلف يونيننة ،ذاعيننةمننن خننالل البننرامع اإ ،ط األنظننار نحننو حننل اإشننكاليات والقضننايا العالقننةن تسننل  أيجننب و 

 .والصحافة المكتوبة ،ومواقع التواصل الجتماعي

 ننأمباشننر الغيننر  بتنطثيرههنذا البننديل ذو فعاليننة متوسننطة : الفاعليننة المجتمننع العنننف فنني ا علنى تقليننل يض 
 .على المدى البعيد يظهرن تطثيره الفلسطيني، أل

 ويعتمند علنى  ،ويكنون تنطثيره علنى المندى البعيند ،بشنكل مباشنر ل ين ثر ألنس ،متوسطة ةكفا  :الكفاءة
 . للتوعية والحمالت اإعالميةاستجابة الفئة المستهدفة 
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  ملموسةثار آوقت طويل للتطبيق وللحصول على إلى  بحاجة: إمكانية التطبي. 
 بديل متوسط المرونة: المرونة. 
 يتفاوت الوعي العام حول دور هذه الم سسات ومس وليتها من فئة ألخرى: الوعي العام.  
 
 نزاء النقساما  المجلس التشريعي و استئناف عمل : ارابعً 

صنالحية للقضنا  والقنوانين إك عملينة أتمنع  هثار آ ت ال النقسام الفلسطيني الذك لهذا البديل على إنها  يقوم 
، لقوانينتعطل المجلس التشريعي الذك يعتبر العصب الرئيسي المس ول عن سن ا نسعوما نتع ، شامل بشكل

، وتشننتيت المسنناعي الموحنندة ضنند دون رقابننةقمننع الحريننات العامننة فنني الضننفة فنني ت اينند تسننببس إلننى  باإضننافة
 .نها  الحتاللإ

 ننأيسنناعد  نهننا  النقسننامإن أل عاليننة،هننذا البننديل ذو فعاليننة  :الفاعليننة  هيبننة واسننتقاللعننادة لننى إعا يض 
لممارسنة مهامنس واختصاصناتس فني سنن القنوانين  المجلس التشنريعيعودة من خالل السلطة التشريعية 

قرارهنننا السياسننني  العتقنننالنهنننا  عملينننات ا  و  والرقابنننة علنننى تطبيقهنننا، ،والننندعوة إنفاذهنننا ،واعتمادهنننا ،وا 
الكبيننر علننى  جننابيياألثننر اإإلننى  باإضننافة معننين،والعنننف المجتمعنني الننناجم عننن النحيننا  لفصننيل 

  .الوطنيالعمل 
 النقسنام لكنن لنم  إنهنا للشعب الفلسطيني، وقد قامت محناولت عندة  األساسيةمن المطالب  :الكفاءة

وسع من قبل المجتمع الفلسطيني للضغط على أتحرك إلى  حاجةبها ألنن، النجال حتى اآليكتب لها 
السودا  في تاري  القضية هذه الصفحة  غ ة إنها قطا  و ضفة الغربية الكل من القيادة السياسية في 

 .الفلسطينية
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  المصنننلحة العلينننا للشنننعب  الحقيقنننة وتغلينننب الرادةتنننوفرت  إذا تطبيقنننسمنننن الممكنننن : إمكانينننة التطبيننن
 يبنعلنى المند تطبيقنس باإمكنان يصنبحل، ضنغط منن الشنعب الفلسنطينيضنافة إلنى وجنود إ، الفلسطيني
 .والطويلالمتوسط 

 بديل متوسط المرونة :لمرونةا. 
  نهنننا  إ بطهمينننةعنننام شنننعبي وعننني  وهنالنننك ،منننن متطلبنننات الشنننعب الفلسنننطيني متطلنننب: العنننامالنننوعي

 .بسرعةالنقسام الفلسطيني 
 

 يةاصة المنوخ ،صالح مؤسسات السلطةإ: اخامسً 

شننناعة إعنننن الفسننناد، ونشنننر المعلومنننات بشنننفافية، ومحاسنننبة المسننن ولين  مظننناهر علنننى القضنننا ويتطلنننب ذلنننك 
العناصنننر  بمعاقبنننة وفصنننلفرادهنننا أوالمسننناواة بنننين  ،حقننناق العدالنننةا  صنننحاب النفنننوذ، و أوخاصنننة منننن  ،الفوضنننى

الفصنل بنين كنذلك و  ،نظمنة والقنوانينية الذين يتلقون رواتب دون اللتن ام بالندوام واألمناأل جه ةالمنفلتين من األ
علننى التعليمننات ضننمن القننانون وبننين دورهننم  يننة خننالل سنناعات النندوام الرسننمي القائمننةمناأل جهنن ةفننراد األأعمننل 

إضنافة في نطناق العائلنة، أو  غراا شخصيةالشخصي في عائالتهم، وعدم السمال لهم باستخدام سالحهم أل
ودورهننا،  وخاصننة جهننا  الشننرطة إعننادة هيبتهننا ،يننةمناأل جهنن ةنظمننة عمننل األأصننالل وتطننوير وعصننرنة إإلننى 

منام ألوضنع الحند  ،ات العسكرية، والمحكمة العسكرية التابعة لستفعيل دور و يادة صالحيات جها  الستخبار و 
 .يةمنألألجه ة افراد اأية تجاو ات يرتكبها أ

 عنادة حكنم القنانون إمنن حين  التنطثير علنى  علنى المندى القرينب هذا البديل ذو فعالينة عالينة :الفاعلية
 .وعلى رأسها الشرطة ،يةمنودور الم سسة األ

 ية ودورها وهيبتهامنيادة كفا ة الم سسة األ   لىعويساعد  عالية،كفا ة  :الكفاءة. 
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  رادة السياسننننية الحقيقننننة، مباشننننرة، ويعتمنننند ذلننننك علننننى اإ بتطبيقننننسالبنننند   باإمكننننان: إمكانيننننة التطبينننن
 .دوات المناسبةواأل

 مرونة عالية :المرونة. 
 يننننة لضننننعف الثقننننة بهننننا مننننن قبننننل منصننننالل دور الم سسننننة األإهميننننة طوعنننني ضننننعيف ب: الننننوعي العننننام

 .نينالمواط
 

والعدالنننة  تعنننديل السياسنننات القتصنننادية والجتماعينننة بمنننا يضنننمن مناسنننبتزا للواقنننع الفلسنننطيني: اسادًسننن
 الجتماعية

علننى  اقننادر  يكننون و  وتو يننع األعبننا ، ،يتسننم بالعدالننة الجتماعيننة اقتصنناد تحننررك يننتم ذلننك مننن خننالل اعتمننادو
إلننى  باإضننافة، ساسننيةلسننلع األودعننم بعننا ا ،سننتثمارلاوتشننجيع  ،ينندك العاملننةعنندد مننن األ أكبننرعاب ياسننت

 .يجاد العديد من النوادك الثقافية والجتماعية للشباب والشابات بشكل خاصإ

 ألن معنندلت الفقننر العاليننة (لننس تننطثير بشننكل غيننر مباشننر)هننذا البننديل ذو فعاليننة متوسننطة : الفاعليننة ،
 ب العدالنننة الجتماعينننة،وغينننا ،، والشنننعور بنننالظلمحبننناط والحقننند ينننادة العننننف، واإإلنننى  والبطالنننة تننن دك

 .وبالتالي العنف والجرائم
 تقلينل ي فنيسناهم  سلكنن ،خنرىالعوامنل األ مثنلمتوسنطة ألننس ل ين ثر بشنكل مباشنر  ةذو كفا : الكفاءة

 .نسب العنف
  يوجد إمكانية ضعيفة لتطبيق هذا البديل كون الحكومة الفلسطينية ملت مة باتفاقات: إمكانية التطبي، 

 .سرائيليحد كبير بالحتالل اإى إل واقتصادها مرتبط
 مرونة عالية: المرونة. 
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  ينننننر سياسنننننتها يحكومننننة بتغللساسننننني أمطالبنننننة مننننن الشنننننعب الفلسننننطيني بشنننننكل  توجننننند: العنننننامالننننوعي
يجنناد فننر ، و القتصننادية ي كنند أن  "أوراد"ك قامننت بننس م سسننة خيننر الننذولعننل السننتطال  األ .ص عمننلا 

 .فرص عمل يجادإهم أولويات الشعب الفلسطيني هي أ ىحدإ
 

 بالعملية السياسيةامج سياسي واضح يدمج المقاومة خل  برن: اسابعً 
وتعطنل  ،المفاوضناتمنع فشنل خينار  ،الصرا  على مواقع القنوة والنفنوذ منرتبط بحالنة عندم اليقنين السياسنين إ

فنني مواجهننة سياسننة الحننتالل  فنني هننذا السننياق مننن المهننملننذلك  .واسننتمرار النقسننام الننداخلي ،خيننار المقاومننة
دارك  يأمنننيسننعى الحننتالل لتكريسننها كوكيننل إضننعاف دور السننلطة المرك يننة وتشننجيع بننرو  قيننادات محليننة  وا 

الخالفنة  عندم تطجينل بحن  مسنطلة  عن ضنرورةفضال   ،المرك يةواقتصادك لسلطة الحتالل كبديل عن السلطة 
 .المستقبليها بخصوص دون وجود آليات واضحة متوافق عل، غياب الرئيس عن المشهد السياسي في حالة

 ثارهنا علنى آا تننعكس اسني  سأا لعوامل السياسية تعتبر ج    عالية، كون اهذا البديل ذو فعالية : الفاعلية
منن جهنة  ركنان السنلطةأ ع عة فني إلى  الواقع المجتمعي من جهة، وكون عدم التوافق الداخلي ي دك

 .أخرى
 جننداتصنحاب المصنالح واألأ بعنا العنابثين منن لنىعيقطع الطرينق ، ألنس عاليةذو كفا ه : الكفاءة 

 .الخارجيةأو  الخاصة
  ضنننعيفة لتطبيقنننس فننني ضنننو  النقسنننامات والمشننناكل التننني تعصنننف يوجننند إمكانينننة : إمكانينننة التطبيننن

 .بالسلطة
 مرونة عالية: المرونة. 
 تراجع الثقة بدور السلطة ومس ولياتهالى إعام ضعيف يعود وعي يسود : الوعي العام. 
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 التوصيات

البندائل ذات  علنىننس يجنب التركين  علنى المندى القصنير أل إمطروحنة لهنا أهميتهنا وممي اتهنا، جميع البندائل ال
ا بتع ينن  دور م سسننات يننة وتعميننق دورهنا، مننرور  مناأل جهن ةصننالل األبإالتنطثير السننريع والمتعلقننة بشنكل مباشننر 

تنناول المشنكلة وعالجهنا،  عالم كسلطة رابعة فيهلية الرقابية، وتع ي  دور اإالمجتمع المدني والم سسات األ
ره، المجتمننع واسننتقرا أمنننكل مباشننر بشننس مننالضننغط علننى صنننا  القننرار لتغييننر السياسننات التنني تإضننافة إلننى 
 .ا على السلم األهليوت ثر سلب  
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