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2020



© جميع الحقوق محفوظة لـ: 
مؤسسة ACT آكت لحل النزاعات.

القدس 2020-

ال يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو نقله على أي وجه، أو بأي حال، أو بأي طريقة إال 
بموافقة مسبقة من مؤسسة ACT آكت لحل النزاعات.

إعداد:

الباحث جهاد حرب

تصميم وإخراج فني: 

سالم الصغّير

القانون  وسيادة  األهلي  السلم  لتعزيز  مشروع   ضمن  الورقة  هذه  اعداد  تم 
في ضواحي القدس المنفذ من قبل مؤسسة آكت لحل النزاعات بالشراكة مع الشرطة 

.GIZ الفلسطينية وبتمويل من المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي



كيف يمكن تجاوز أثر محدودية الوالية القانونية ووقف التنسيق األمني على حكم 
القانون في ضواحي القدس؟ 

جهاد حرب

يعــد فــرض ســيادة القانــون أولويــة لحمايــة حقــوق اإلنســان بالنســبة لألفــراد 

والجماعــات علــى قــدر المســاواة، ولبناء دولة المؤسســات التــي ترعى مصالح 

المواطنيــن وتحمــي حقوقهم، ولضمان العيش المشــترك وضمان حقهم في 

الحياة والحرية. مما يتوجب على الحكومات أن تخلق المؤسسات واألطر الالزمة 

للمحافظة على القانون والنظام، وأن توضع هذه القوانين موضع التنفيذ، وأن 

توجد الوسائل واآلليات الكفيلة بتطبيقها.

تعاني ضواحي القدس من غياب سيادة القانون ووجود ظواهر متعددة تهدد حياة 

الفلســطينيين القاطنيــن في المنطقة وأمنهــم تتمثل بالتعديات على األمالك 

العامة والخاصة من خالل البناء غير القانوني وتجارة األســلحة وانتشــارها بشكل 

كبير، واستخدامها في إطالق النار في المناسبات والمشاجرات. باإلضافة الى 

انتشار تجارة المخدرات والسيارات غير القانونية »المشطوبة والمسروقة«، ناهيك 

عن عدم احترام أنظمة السير فيها ؛ حيث تحولت إلى مالذ للخارجين عن القانون 

والمطلوبين للشــرطة الفلســطينية من مناطق الضفة الغربية نتيجة غياب حكم 

القانون، وعدم قدرة وصول الشرطة الفلسطينية في غالبية األحيان إال في حال 

السماح لها من قبل السلطات اإلسرائيلية. 

شهدت الحالة الفلسطينية العديد من التحوالت مع بدء انتشار جائحة كورونا »كوفيد19-« في بداية شهر آذار من عام 2020 

منها : وقف التنسيق األمني في التاسع عشر من أيار جّراء نية الحكومة اإلسرائيلية ضم أجزاء واسعة من األراضي المحتلة 

عام 1967 »فرض السيادة« تقدر بحوالي %30 من حجم الضفة الغربية. األمر الذي حّد من قدرة الشرطة الفلسطينية على 

الحركة التي تحتاج إلى تنســيق مع الجانب اإلســرائيلي من أجل االنتقال بين المناطق المختلفة لضواحي القدس. مما خلق 

تحديات إضافية على سكان هذه المناطق و وضع مزيد من األعباء على كاهل المؤسسات والهيئات المحلية في مجال حفظ 

االأمن وتنفيذ حكم القانون.      

ُقيــدت قــدرة الســلطة الفلســطينية على ممارســة اختصاصاتها التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية؛ بما فــي ذلك عدم قدرة 

المحاكــم وأجهــزة إنفــاذ القانون على تطبيق القانون الفلســطيني وتنفيذ أحكامه في ضواحي القدس، ســواء في »مناطق 

القــدس المعزولــة« أو فــي المناطــق  المصنفة )جيم( ، والتي تضطلع ســلطات االحتالل اإلســرائيلي بالمســؤولية األمنية 

الكاملة فيها، وال ُيســمح للســلطة الفلســطينية بفرض ســيطرتها عليها أو توســيع نطاق صالحياتها فيها نتيجة لتأجيل ملف 

القدس إلى مفاوضات الحل النهائي، وعدم التزام إسرائيل بتنفيذ مرحلة إعادة االنتشار. 

االولـــى  الـــمـــادة  ــن  م االول  الــبــنــد   
لبرتوكول القضايا القانونية

جميع  تغطي  للمجلس  الجنائية  الوالية 
فلسطينيون  يقترفها  التي  المخالفات 
المنطقة.  فــي  اسرائيليين  غير  أو  و/ 
مصطلح  فــإن  الملحق،  هــذا  وألغـــراض 
الغربية  الضفة  منطقة  يعني  المنطقة 
)ج(  المنطقة  باستثناء  غـــزة  وقــطــاع 
المستوطنات  باستثناء  ستنقل،  التي 
الجانب  الـــى  الــعــســكــريــة،  ــع  ــمــواق وال
الفلسطيني بالتدريج على نحو يتماشى 

مع هذا االتفاق.

على  جــنــائــيــة  واليـــة  الــمــجــلــس  يملك 
الضفة  فــي  ــم  وزوارهــ الفلسطينيين 
خارج  مناطق  في  غــزة  وقطاع  الغربية 
المخالفة  تكون  ال  أن  شريطة  المنطقة 

ذات صلة بمصالح أمن اسرائيل. 
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تهدف هذه الورقة إلى اســتعراض التحديات التي تواجه فرض ســيادة القانون في مناطق ضواحي القدس وبلداتها، ومن 

ثم تعرض الورقة خيارات ممكنة تساعد مؤسسات المجتمع المحلي والحكومة على انفاذ القانون. وتخلص الورقة الى وضع 

مجموعة من التوصيات لضمان توفير األمن وتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون في هذه المناطق. 

أوال: التحديات التي تواجه حكم القانون في ضواحي القدس 

وقف التنسيق في الجوانب الجنائية	 

يحدد برتوكول إعادة االنتشــار والترتيبات األمنية آليات تنقل أفراد الشــرطة بين المناطق المختلفة في الضفة الغربية وفقًا 

للتقسيمات المعتمدة في االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية، حيث يتم التنسيق من خالل االرتباط العسكري للقضايا األمنية 

بما فيها الشرطية »ما بين الشرطة الفلسطينية والشرطة اإلسرائيلية في القضايا ذات البعد الجنائي« حيث يوجد إدارة في 

الشــرطة الفلســطينية للتنســيق ضمن جهاز االرتباط العسكري تســمى دائرة ارتباط الشرطة. فإن انتقال افراد الشرطة بالزّي 

الرســمي وبمركباتهــا عبــر المناطــق المصنفة »جيم« الى يحتاج الى موافقة إســرائيلية مما يســتغرق وقتــًا إضافيًا إلى حين 

الحصول على هذه الموافقات للوصول إلى مناطق األحداث. 

إن وقف التنسيق ما بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل المعنية بالتنسيق في النصف الثاني من شهر أيار 2020 

أدى إلى منع حركة تنقل منتسبي جهاز الشرطة الفلسطينية بالزّي الرسمي للمناطق خارج مراكزها  »أ« و«ب« للقيام بمهام 

حمايــة النظــام وتطبيــق القانــون. األمر الذي أّثر على وقف التنســيق مع الجانب اإلســرائيلي في مجال عمل الشــرطة، في النصف 

الثاني من شهر أيار 2020، بشكل واسع على قدرة قوات الشرطة الفلسطينية على القيام بواجباتها بحفظ األمن والسلم المجتمعي 

ومالحقــة الجرائــم المتركبــة فــي ضواحي القدس، والتي تتنوع طبيعة الوالية الجغرافية فيها وقدرتها على الحركة بين المناطق المختلفة، 

والتي تحتاج الى تنسيق مع الجانب اإلسرائيلي. تشير المعلومات في ضواحي القدس الى تفاقم مشكلة السيارات غير القانونية، 

التي يقّدر عدد السيارات »المشطوبة« فيها حوالي 12 ألف سيارة تتحرك في البلدات والقرى الواقعة في محافظة القدس. 

باإلضافة إلى ذلك، زاد انتشار السالح لعدم قدرة الشرطة الفلسطينية على الوصول لمناطق متعددة في ظل وقف التنسيق 

األمني ومنع السلطات اإلسرائيلية الشرطة الفلسطينية من الحركة في اآلونة االخيرة. 

وتشير المعطيات المتعلقة بإنجاز الشرطة لمهّماتها إلى انخفاض واضح في نسبة اإلنجاز ويعود ذلك إلى عدم قدرتها على 

الحركــة بعــد وقــف التنســيق وانتشــار جائحة كورونا في المناطق الفلســطينية. فقد انخفض معدل اإلنجــاز في فرع المباحث 

العامــة بشــرطة الضواحــي من %60 للقضايا الواردة للفرع في الفتــرة الواقعة بين 1/1-2019/5/22 )34من 57 قضية( إلى 

حوالي %51 لنفس الفترة في العام 2020 )20 قضية من 39(. كما انخفضت نســبة اإلنجاز في الشــكاوي والتحقيق التي 

تســتقبلها الشــرطة من %89 في الفترة الواقعة بين 1/1-2019/5/22 الى %78 لنفس الفترة في العام 2020. كما بلغت 

قضايا المخدرات »مالحقة متعاطين وتجار وزراعة« 13 قضية للفترة الواقعة بين 1/1-2019/5/22 مقارنة بـ78 قضية لنفس 

الفترة في العام 2020 وذلك بسبب عدة القدرة على الحركة وانتشار فايروس كورونا.

كما أن تنفيذ المذكرات الواردة إلى الشرطة القضائية في مديرية ضواحي القدس تؤثر بشكل واضح بسبب وقف التنسيق 

األمني وانتشار جائحة كورونا حيث بلغت نسبة تنفيذ للمذكرات الواردة %9 في الفترة الواقعة بين 1/1-2020/7/15 مقارنة 

بـ %34 لنفس الفترة من العام 2019. وقد جرى تنفيذ قرار حكم واحد من مجمل 7 قرارات صادرة عن المحاكم الفلســطينية 

ألشخاص متواجدين في ضواحي القدس.
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ضعف الوالية القانونية للسلطة الفلسطينية  	 

ينص اتفاق المرحلة االنتقالية على أن والية السلطة الفلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية باستثناء 

المواضيع المؤجل البحث فيها إلى مفاوضات الحل النهائي )القدس والمستوطنات والمناطق العسكرية والالجئين والحدود 

والعالقات الخارجية(، وكذلك السلطات والمسؤوليات التي لم تسلم للسلطة الفلسطينية. 

يعطــي االتفــاق المرحلــة االنتقالية للجانب الفلســطيني والية إقليمية كاملة على منطقتــي )أ( و )ب( بما في ذلك أراضي 

الدولــة والوقــف، أمــا المنطقــة )ج( فتبقى تحت ســيطرة إســرائيلية خالل المرحلــة  األولى  من إعادة االنتشــار، أي مرحلة ما 

قبل االنتخابات، لكن الوالية اإلقليمية الفلســطينية ســتمدد تدريجيًا لتشــمل المنطقة )ج( على مدى ثمانية عشــر شــهرًا ، 

وعملية االنتشار الثانية لم تتم بعد، باستثناء المستوطنات والقدس والمواقع العسكرية المحددة التي سيتم وضع  الجيش 

اإلســرائيلي فيها وال تشــمل الوالية اإلقليمية الســيطرة الفلســطينية على مصادر المياه في أي من المناطق الثالث في 

الضفة الغربية وذلك على عكس الوضع في قطاع غزة .

كما ينص االتفاق على أن السلطة الفلسطينية تتمتع بوالية وظيفة كاملة على المنطقة )أ( بما في ذلك الصالحيات المدنية 

وكافــة المســؤوليات األمنيــة المتعلقــة بحفــظ النظام العــام واألمن الداخلي، وتشــمل صالحيات األمــن الداخلي ما يتعلق 

بأعمال المقاومة المسلحة وعمليات العنف ضد اإلسرائيليين من قبل أطراف فلسطينية معارضة للعملية السلمية، أما في 

المنطقة )ب( فإن الوالية الوظيفية ال تشمل المسؤولية عن األمن الداخلي وتقتصر على المجاالت المدنية باإلضافة إلى 

حفظ النظام وهذا يعني احتفاظ الطرف اإلسرائيلي بمسؤولية الحفاظ على األمن الداخلي في المنطقة )ب(.

أمــا فــي المنطقــة )ج( فإن الوالية الوظيفية الفلســطينية]1] ال تشــمل تلك الصالحيات المتعلقة بــاألرض مثل اآلثار وحماية 

الطبيعــة والتنقيــب علــى الغــاز والبترول وأراضي الغائبين وأمالكهم وتســجيل األراضي]2]، وكذلك ال تشــمل أّية مســؤولية 

أمنيــة ســواء أكان ذلــك لحفــظ النظــام العام أو األمــن الداخلي على تلك األجزاء من المنطقة )ج( التــي تتم فيها عملية إعادة 

انتشــار فــي المرحلــة الثانيــة أي مــا بعد االنتخابات وفي كل األحوال ال تشــمل الوالية الوظيفية علــى المنطقة )ج( كل ماله 

عالقة بمفاوضات الوضع الدائم. 

أما فيما يتعلق الوالية الشخصية، فإن االتفاق المرحلي يشير إلى أن جميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القدس 

هم مسؤولون أمام السلطة الفلسطينية وتابعون لها فقط، أما بالنسبة إلى اإلسرائيليين فال يوجد للسلطة الفلسطينية 

والية عليهم حتى وإن كانوا في المنطقة )أ( وإلسرائيل وحدها الوالية عليهم ويحق لها اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان سالمتهم 
وأمنهم في كافة مناطق الضفة الغربية والقطاع.]3]

ســاهم عــدم قــدرة األجهــزة األمنيــة، التي تعتبر من أهم األدوات والوســائل التي تمّكن الجهاز القضائي من فرض ســلطته 

على األرض، على ممارســة مهامها بشــكل رســمي في المناطق )ج( في انتشــار الجرائم في المناطق )ج( إلدراك الفاعلين 

بعجز القضاء الفلســطيني وأدواته التنفيذية عن الوصول إليهم أو مالحقتهم في تلك المناطق. باإلضافة إلى أنه ســاهم 

في تأخير وتعطيل المحاكمات لصعوبة وصول التبليغات والمحضرين إلى تلك المناطق. 

1   انظر المادة 4 من بروتوكول حول القضايا المدنية.
2   انظر المادة 22 من بروتوكول حول القضايا المدنية.

3  أنظر المادة 17 من االتفاقية الفلسطينية -اإلسرائيلية للمرحلة االنتقالية.
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إشكالية الوالية الشخصية على حملة الهوية »الزرقاء« 	 

لم تستثني اتفاقية المرحلة االنتقالية »أوسلو« سكان القدس »حملة الهوية الزرقاء« نّصًا من التبعية للسلطة الفلسطينية 

والمسؤولية، لكن نصت االتفاقية على أنه ال يوجد للسلطة الفلسطينية والية على اإلسرائيليين حتى وإن كانوا في المنطقة 

)أ( وإلسرائيل وحدها الوالية عليهم ويحق لها اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان سالمتهم وأمنهم في كافة مناطق الضفة الغربية 

والقطاع.]4] كما تنص المادة الثانية من برتوكول القضايا القانونية على عدم قدرة السلطات الفلسطينية على اعتقال أو احتجاز 

إســرائيليين؛ فاإلســرائيليون يمكنهم التعريف على أنفســهم بتقديم وثائق إســرائيلية.  وفي المادة الحادية عشر )بند 4/ ج( 

برتوكول إعادة االنتشار الى عدم قدرة الشرطة الفلسطينية على إيقاف المركبات التي تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية. ]5] وبما 

أن المقدسيين يحملون وثائق إسرائيلية باإلضافة إلى وضع القدس منطقة جغرافية أحيل إلى مفاوضات الحل النهائي أدى 

ذلك عمليًا إلى عدم قدرة الشرطة الفلسطينية على اعتقال أو احتجاز حملة هوية القدس في السنوات السابقة.

ســاهم عدم قدرة الســلطة الفلســطينية على تولي فرض الوالية الشــخصية، التي تعتبر من أهم األدوات والوســائل التي 

ُتمّكن الجهاز القضائي من فرض ســلطته على األرض، على حملة الهوية الزرقاء واإلســرائيليين في حال ارتكابهم مخالفات 

أو جرائم في الضفة الغربية في تقويض سيادة القانون في ضواحي القدس، حيث يعتبر التعامل مع حملة الهوية الزرقاء 

واالسرائيلية أحد أبرز المشاكل التي تواجه الشرطة في هذه المنطقة. في المقابل يّدعي الجانب اإلسرائيلي سلطته الكاملة 
عليهم لكن في واقع الحال ال يقوم بمحاكمة الخارجين عن القانون من حملة الهوية الزرقاء.]6]

انتشار الجريمة في ضواحي القدس 	 

تعاني ضواحي القدس من غياب حكم القانون منذ سنوات طويلة ما أدى إلى انتشار العديد من اآلفات االجتماعية والجرائم 

حيــث أشــار مســؤولون محليــون ومواطنــون يقطنون هــذه البلدات الى اســتمرار هذه الجرائــم »تجارة المخــدرات وتعاطيها، 

والسيارات غير القانونية، واالعتداء على الممتلكات العامة، وحمل السالح، والعنف المجتمعي، والعنف األسري«. أظهرت 

نتائج اســتطالع الرأي الخاص بمناطق )ب، ج( الذي أجراه المركز الفلســطيني للبحوث السياســية والمســحية في استطالعين 

في آب/ أغسطس وكانون أول/ ديسمبر 2016 أن %7 من سكان ضواحي القدس قد تعرضوا هم أو أحد افراد األسرة الذين 

يقطنون في نفس البيت العتداء جسدي، أو العتداء على بيته، أو سيارته، أو أرضه، أو سرقة محله.]7] تشير نسبة كبيرة من 

ســكان ضواحــي القــدس إلــى وجود ظواهــر متعددة تهدد حياة الفلســطينيين القاطنين في المنطقة وأمنهم؛ حيث أشــارت 

نســبة عاليــة، تراوحــت مــا بين %71 - %89 من المســتطلعين، إلى وجود تهديدات تتضمن ســرقة الســيارات، واالعتداءات 

المســلحة من الفلســطينيين، وانتشــار المخدرات، والمنطقة أصبحت ملجأ للفارين من العدالة واالعتداءات على الشــارع عند 

البناء، وترويج المخدرات بين الطالب، وانخفاض فرص االستثمار.

4   أنظر: المادة 17 من االتفاقية الفلسطينية -اإلسرائيلية للمرحلة االنتقالية.
5   انظر: المادة 13 من بروتكول إعادة االنتشار والترتيبات األمنية.

6   جهاد حرب، عالء لحلوح، حكم القانون في ضواحي القدس قبل وبعد انتشار الشرطة الفلسطينية فيها، المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية، 2017، ص13.

7   جهاد حرب، عالء لحلوح، مصدر سابق، ص3.  
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قائمة التهديدات التي تواجه سكان منطقة ضواحي القدس
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تظهــر التقاريــر الســنوية لجهــاز الشــرطة الفلســطينية حــول اإلحصــاءات العدديــة للجرائــم المرتكبــة فــي مناطــق ضواحــي 

مــن  القــدس  تفــوق نســبة ســكان ضواحــي  الجرائــم  بعــض  أن نســبة  2016 – 2019. وتشــير  للفتــرة   القــدس،]8] فــي 

إجمالي عدد سكان الضفة الغربية، حيث تبلغ نسبة سكان ضواحي منطقة القدس )J2( حوالي %6 من اجمال سكان الضفة 

الغربية بدون ســكان مدينة القدس )J1( )انظر الملحق رقم 1(. يشــير التقرير الســنوي للشرطة الفلسطينية للعام 2018 إلى 

أن نسبة جريمة تروج المخدرات %13، وتعاطي المخدرات %18، وزراعة النباتات المخدرة %22، والقتل غير المتعّمد 20%، 

والقتل العمد %12، والقدح والذم %10، والسلب والنشل %9، وتزوير األوراق والمستندات الرسمية %11. يوضح الجدول 

التالي تصنيف الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية. 

جدول رقم )3( تصنيف الجرائم المرتكبة في ضواحي القدس وانواعها

للفترة الواقعة ما بين 1/1/ 2016 – 2019/12/31

صنف الجريمة
2016201720182019
العددالعددالعددالعدد

305331374358الجرائم المرتكبة ضد حياة الغير

681081221الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة

5315522292الجرائم المرتكبة ضد حرية األشخاص

27423367221الجرائم المرتكبة ضد األموال

61413672الجرائم المرتكبة ضد موظفي الدولة واالخالل بسير العدالة

411261372270الجرائم المرتكبة ضد النظام العام

29372947الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة والخاصة

381126567التعدي على األمالك العامة والخاصة

المصدر: التقارير السنوية لجهاز الشرطة 2016 2019-

https://www.palpolice.ps/content/studies-statistics .-2019 2016 8   انظر: التقارير السنوية لجهاز الشرطة
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محدودية قدرات الشرطة في ضواحي القدس]]]	 

انتشــرت الشــرطة الفلســطينية فــي النصف األول من عام 2015 فــي ضواحي القدس]10] وأقامت مراكــز فيها، وبات أفراد 

الشــرطة يتجولون فيها بزّيهم الرســمي مما يمثل ســلطة تنفيذ القانون بشــكل رســمي. لكن هذه المراكز بقيت غير قادرة 

على توفير األمن أو حكم القانون ألســباب عديدة منها ما يتعلق بقدراتها واعدادها ومنها ما يتعلق بالتنســيق الالزم لتحرك 

الشرطة في هذه المراكز للمناطق الخاضعة لها.  

يشــير الجــدول أدنــاه إلــى أن أعداد الشــرطة الموجود في مراكز ضواحي القدس ال تلبي احتياجــات المواطنين وهو أقل من 

كافة المعايير الدولية المحددة لعدد الشرطة مقارنة بعدد السكان

جدول رقم )1( افراد الشرطة في مراكز ضواحي القدس حسب عدد البلدة والمنطقة السكانية]]]]

البلدة
عدد

 الشرطة

عدد 

العربات
عدد عدد البنادق

المسدسات

عدد السكان 
باأللف حسب 

اإلحصاء 
الفلسطيني]12]

عدد سكان 
المنطقة 

باأللف حسب 
الشرطة]13] 

342551761الرام
25245965بدو

322454565أبو ديس والعيزرية 

 ضعف القدرة على تنفيذ مذكرات القضائية	 

تشير التقارير السنوية للشرطة الفلسطينية إلى أن تنفيذ المذكرات القضائية )التي تشمل مذكرات الحضور للمحكمة والنيابة 

العامة، ومذكرات اإلحضار للمحكمة والنيابة العامة، والتوقيف و أوامر الحبس، ومذكرات المحكومية، وقرارات المحاكم والنيابة 

العامــة، وقــرارات اثبــات الوجود( من قبل الشــرطة القضائية هي األدنى في محافظة القــدس مقارنة بالمحافظات األخرى، 

فقد أشــار تقرير الســنوي للعام 2019 الى أنه تم تنفيذ حوالي %54 من مجمل المذكرات الواردة الى فروع إدارة الشــرطة 

القضائية مقارنة بنسب مرتفعة للتنفيذ في المحافظات األخرى تصل إلى %90 في كل من أريحا وسلفيت وقلقيلية. وكما 

توضح الصورة المقابلة فإنه كلما زادت المناطق المصنفة »جيم« قلت نســبة التنفيذ.   ويشــير الجدول ادناه إلى أن ضعف 

التنفيذ على مدار السنوات السابقة أيضا.

جدول رقم )5( نسبة المذكرات القضائية المنفذة في السنوات الثالث االخيرة

201720182019السنة

%54%55.2%46.5نسبة المذكرات المنجزة

9   جهاد حرب، عالء لحلوح، حكم القانون في ضواحي القدس قبل وبعد انتشار الشرطة الفلسطينية فيها، المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية، 2017، ص ص  8-9.

10   بلدة العيزرية تتبع مركز شرطة أبو ديس. 
11   مقابلة اجراها الباحث مع العقيد فواز طالب مدير شرطة الضواحي بتاريخ 9/8/2020

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/JerusalemA.html :12   انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
http://www.palpolice.ps/ar/police-map 13   انظر: موقع الشرطة الفلسطينية

ورقة تحليل سياسات 
 كيف يمكن تجاوز ٔاثر محدودية الوالية القانونية 

ووقف التنسيق األمني 
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ثانيا: البدائل المتاحة لفرض سيادة القانون في ضواحي القدس 

مما ال شك أن خيار سكان ضواحي القدس المفضل، 

لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون ولضمان توفير 

آليــات ووســائل لمكافحة الجريمة يعــد أولوية قصوى 

لســكان هذه المناطق، يتمثل ذلك بوجود مركز شــرطة 

فيهــا لديــه القدرة علــى االنتقال بين البلــدات والقرى 

التــي فــي نطاق خدمته ويتمكن من الوصول لها دون 

إعاقة، ولديه اإلمكانيات البشــرية واللوجستية الكافية 

إلنجــاز مهماتــه واعمالــه في توفير االمن واالســتقرار 

وتحقيق العدالة في المنطقة.

تقول الغالبية العظمى من سكان ضواحي القدس أن 

معالجة األمن وفرض سيادة القانون يتّطلب في العادة 

وجود مركز للشرطة الفلسطينية ووجود دوريات يومية 

لها، كما هو الحال في اســتطالع آب، تشــير نتائج اســتطالع كانون أول إلى أن %82 في ضواحي القدس و%75 من ســكان 

مناطق القدس المعزولة مثل كفر عقب يوافقون على ضرورة وجود مركز شرطة فلسطيني. 

سكان مناطق ضواحي القدس يفضلون تواجد الشرطة 

الفلسطينية لتوفير االمن في منطقتهم
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سكان مناطق القدس المعزولة يفضلون تواجد الشرطة 

الفلسطينية لتوفير االمن في منطقتهم
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https://www.pcpsr.org/ar/node/699 المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

لكن يتّطلب هذا الخيار ؛ أواًل: أن يكون التنســيق األمني قائمًا. وثانيًا: قيام الحكومة بالتفاوض مع الجانب اإلســرائيلي لمد 

والية الســلطة الفلســطينية الوظيفية على هذه المناطق على األقل، إلى حين الوصول إلى اتفاق نهائي، تتولى بموجبه 

السلطة الفلسطينية حفظ النظام العام في هذه المنطقة. في المقابل فإن حفظ النظام وتنفيذ القانون يتطلب، في ظل 

الظروف الحالية، التفكير في بدائل مؤقتة تتيح الفرصة للقيام بمهام الشرطة الفلسطينية في ضواحي القدس، وهي:  

 البند 6 من المادة الرابعة للبرتوكول الخاص بالقضايا المدنية

لمراقبة  مدنيين  مفتشين  تعيين  الفلسطينية  السلطة  بإمكان 
االلتزام بقوانين وأنظمة واقعة ضمن الصالحيات والمسؤوليات 
ضروري  عددهم  يكون  ان  على  ج  المنطقة  في  إليها  المنقولة 
والتعاون  التنسيق  لجنة  في  عليه  يتفق  منا  مهامها  إلشغال 

.»cac« المدنية المشتركة

ذلك  بما قي  المفتشين،  بخصوص تشغيل مثل هؤالء  ترتيبات 
.»cac« وثائق ثبوتية متفق عليه، يجب االتفاق عليها من خالل الـ

لن يقوم المفتشين المدنيين بنشاطات تتعلق باعتقال أو احتجاز 
اشخاص أو حجر ممتلكات أو أي نشاط آخر يتعلق باستخدام القوة.

على هؤالء المفتشين ان ال يلبسوا زي الشرطة أو زي ذات طبيعة 
عسكرية أو حمل السالح.. 
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البديل األول: تواجد حرس مدني ينسق مع الشرطة 	 

هــذا الخيــار يقــوم علــى تكوين حرس وطني له زّيًا موحدًا تابعًا للمحافظة أو البلدية وفي نفس الوقت له عالقة مباشــرة مع 

أجهزة انفاذ القانون » الشرطة الفلسطينية« للمساهمة في فرض سيادة القانون. وتتيح االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية 

وجود مفتشين للسلطة الفلسطينية في مناطق »جيم« غير مسلحين. هذا الخيار يحتاج الى دعم الحكومة لهذا التوجه وتوفير 

اإلمكانيات اللوجستية والعملية لهذا النوع من المبادرات. يحظى هذا الخيار، عند إزالة خيار التواجد الشرطي، بتفضيل سكان 

مناطــق القــدس، حيــث يفضل %49 من ســكان الضواحــي المعزولة هذا الخيار فيما يحصل هــذا الخيار على تأييد %45 في 

البلدات المحيطة بمدينة القدس.

تأييد سكان مناطق القدس لخيار وجود حرس مدني ينسق مع الشرطة الفلسطينية
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البديل الثاني: وجود رجال أمن يتبعون للمجلس المحلي أو البلدي	 

يتمثــل هــذا الخيــار بأن يقوم المجلس بتشــكيل حرس محلي يتبع للمجلس المحلي أو البلدي يتولى مســؤولية حفظ النظام 

واألمــن فــي ضواحــي المعزولــة. هذا الخيار يحتاج إلى تعديل قانون الهيئات المحلية باتجاه الســماح لها بتشــكيل هذه القوة 

وتمكينها من امتالك ســلطة الضبط القضائي من ناحية واإلمكانيات اللوجتســية. يحظى هذا الخيار وفقًا الســتطالع الرأي 

العام الذي أجراه المركز الفلســطيني للبحوث السياســية والمســحية في كانون أول/ ديســمبر 2016 بتأييد %36 من ســكان 

البلدات والقرى المحيطة بمدينة القدس فيما يحظى بتأييد أقل في ضواحي القدس المعزولة مثل كفر عقب.

تأييد سكان مناطق القدس لخيار وجود رجال أمن يتبعون للمجلس المحلي أو البلدي
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10



البديل الثالث: تشكيل لجان أهلية في المنطقة	 

هــذا الخيــار يتركــز على تشــكيل لجــان أهلية وهي أقرب الى لجان اإلصالح تلعب العائالت دورًا أساســيًا فــي بنيتها، وتتولى 

القيــام بحفــظ األمــن فــي إطار محلــي، يحتكم هذا النوع من اللجان إلــى األعراف والتقاليد في عملهــا أكثر من االحتكام إلى 

القانــون وأحكامــه. ال يحظــى هذا الخيار بتأييد من قبل ســكان البلدات والقرى المحيطة بمدينة القدس والضواحي المعزولة 

)%17 و%26 على التوالي( وفقًا لنتائج اســتطالع الرأي العام الذي أجراه المركز الفلســطيني للبحوث السياســية والمسحية 

في كانون أول/ ديسمبر 2016. هذه اللجان ال توجد لها مرجعية محددة وتغيب عنها آلية واضحة للمساءلة في هيكلية الدولة، 

كما من الصعب إيجاد آلية عمل واضحة وهي ستعتمد على قوة األشخاص المعنوية والمادية بما فيها العائلية.

البديل الرابع: تشكيل لجان شعبية	 

هذا الخيار قائم على تشكيل لجان شعبية تتبع للقوى والتنظيمات السياسية تقوم بمهمة حفظ النظام وتوفير األمن، وهي 

لجان قائمة على أساس اتفاق فصائلي تحدد المهام والصالحيات وآليات العمل، هذا الخيار هو أشبه باللجان الشعبية التي 

انتشرت في االنتفاضة األولى. لكن في ظل تراجع شعبية القوى والتنظيمات السياسية ومكانتها في المجتمع الفلسطيني، 

وحالة االنقسام الحاصلة بين حركتي فتح وحماس، القوتين األكبرين، من غير المتوقع أن يتم االتفاق على العمل المشترك 

بينهما، والتخوف من انعكاس الخالفات السياسية على هذه اللجان.

البديل الخامس: تشكيل لجان تطوعية بمرجعية رسمية 	 

هذا الخيار يقوم على أســاس تشــكيل لجان تطوعية »كلجان الطوارئ في جائحة كورونا« من قوى سياســية مختلفة بمشــاركة 

عناصر من قوى األمن الفلسطيني مرجعيتها األساسية محافظ محافظة القدس عبر المجالس المحلية في المحافظة. تشكل 

تجربــة لجــان الطــوارئ معلمــًا هامًا في حال تم تأطيــر وتنظيم هذه اللجان ووضع آليات عمل وقنوات اتصال محددة تتيح تجاوز 

مــا اعتــرى تجربــة لجــان الطوارئ مــن إخفاقات ومخالفات. هذا الخيار يحتــاج إلى قرار من الحكومة لتبني إطارًا تشــريعيًا لعملها 

»قوننتها« ومؤسستها في إطار العمل الحكومي في المحافظة.    

البديل السادس: تفعيل الشرطة المجتمعية بتشكيل »اللجان المجتمعية«	 

ة من قبل جهاز الشرطة بحيث يتم  تفعيل استراتيجية الشرطة بالتحول نحو الشرطة المجتمعية وفقًا للخطة االستراتيجية المعدَّ

ترسيم تجريه المجموعات الشبابية القائمة في ضواحي القدس بتطويرها بتشكيل لجان مجتمعية أو مجالس للسلم األهلي 

محلية، غير مقتصرة على رجال العشائر واإلصالح، تكون جامعة لكل مركبات المجتمع المحلي عبر ممثلين من مجلس الهيئة 

المحلية والمنظمات األهلية والفصائل الفلســطينية والمجموعات الشــبابة والشــخصيات االجتماعية والعامة في المجتمع. 

يشــكل قرار مدير عام الشــرطة اللواء حازم عطاالله بتشــكيل اللجان االستشــارية المحلية في المحافظات الشــمالية الخطوة 

العملية للتعبير عن اإلرادة والرغبة لدى جهاز الشرطة بتفعيل  هذه المجالس وبمنحها القدرة على التواصل مع مراكز الشرطة 

القائمة والتي تقع ضمن واليته القانونية. 
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الخالصة 

مما ال شــك فيه أن خيار فتح مركز للشــرطة أو تواجد شــرطي فلســطيني لتحقيق األمن والســلم األهلي في ضواحي القدس وهو 

الخيــار األمثــل. لكــن عــدم القــدرة على تنفيذ هــذا الخيار يدعو إلى حل يخلق توازنًا بين الحاجة الملحــة لتعزيز حكم القانون في هذه المناطق 

وبين القدرة المحدودة بسبب سيطرة االحتالل اإلسرائيلي ومحدودية الوالية على هذه المناطق. 

وعلــى الرغــم مــن أن البديــل المتمثل بتفعيل الشــرطة المجتمعية والقاضي بإنشــاء لجان مجتمعية »مجالس للســلم األهلي 

محلية«، كما جاء في البديل السادس أعاله، هو األكثر قدرة على خلق هذا التوازن في ظل الظروف الراهنة حيث أنه يوفر االرتباط بين 

هذه اللجان والشــرطة مباشــرة كما هي الرغبة الشــعبية من جهة، وتفاعل المكونات المجتمعية المختلفة في الهيئات المحلية للمســاهمة 

في ضبط النظام من جهة ثانية ويمكن والمحافظة على االســتمرارية ســواء بقي وقف التنســيق األمني أو عاد الى ســابق عهده أو تم 

فتح مراكز للشــرطة في هذه المناطق مســتقبال من جهة ثالثة، ولديه إطار إداري معقول بموجب قرار مدير عام الشــرطة بتشــكيل اللجان 

االستشارية المحلية في المحافظات الشمالية من جهة رابعة. 

في المقابل فإن تنّبني أّيًا من البدائل المؤقتة المذكورة أعاله يحتاج إلى اتخاذ قرارات على مستويات متعددة وإلى خطوات 

إضافية لتمكينها من القيام بمهامها بتوفير حكم القانون، وهي:

 تطويــر برامــج توعويــة وتثقيفيــة، تســاعد على اقنــاع المواطنين على أهمية احتــرام القانون وفض النزاعــات باالحتكام إلى 

القانون ومؤسسات الدولة المفوضة في حل النزاعات.

 مد الوالية الشخصية للسلطة الفلسطينية على حملة الهوية الزرقاء خاصة عند ارتكابهم لمخالفات وجرائم تقع في المناطق 

الضفة الغربية. من خالل فرض أمر واقع دون النظر إلى المعيقات االسرائيلية في هذا الجانب. 

 توفير قوى األمن، وبخاصة الشــرطة الفلســطينية، المســاعدة في الجوانب القانونية وآليات العمل للجان المشــكلة لحفظ 

النظام واألمن في هذه المناطق. 

 توفير كافة اإلمكانيات اللوجستية والمادية من قبل الحكومة لدعم مؤسسات انفاذ القانون في هذه المناطق.

 الطلب من منتسبي األجهزة األمنية بالمساهمة الفاعلة في تقوية عمل مؤسسات إنفاذ القانون في هذه المناطق سواء 

بفرز بعضهم كمهمة عمل في هذه المؤسسات الناشئة أو التطوع فيها خارج أوقات عملهم الرسمي. 
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