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متهيد 

أهمية  املسيح،  السيد  مهد  حلم،  بيت  محافظة  حتتل 
األماكن  من  العديد  حيث حتتضن  بها،  يُستهان  ال  دينية 
املقدسة املهمة، ككنيسة املهد التي جتذب الزوار من شتى 
النسيج  بصناعة  حلم  بيت  مدينة  وتشتهر  العالم.  بقاع 
ومصنوعاتها الفنية، التي تَُعّد سبًبا رئيسًيا آخر يستقطب 
مليوني سائح يقصدونها يف كل سنة. ومما يسعد احملافظة 
من  متنوعة  بطائفة  يزخر  متنوًعا  مجتمًعا  حتتضن  أنها 

التقاليد الدينية والثقافية. 
يف  األهلي  للسلم  شاملة  خطة  املؤلف  هذا  يستعرض 
بالتعاون  اخلطة  هذه  ت  أُعدَّ وقد  حلم.  بيت  محافظة 
)شمس(  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  إعالم  مركز  مع 
ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة. 
واشتملت اإلجراءات التي اعتُمدت يف إعداد اخلطة على 
واملؤمترات  واللقاءات  العمل  ورشات  من  سلسلة  تنظيم 
التي شاركت فيها مختلف األطراف املعنية يف احملافظة. 
هذه  تنفيذ  سياق  بيت حلم، يف  محافظة  تتمكن  وسوف 
اخلطة، من إحراز قدر أكبر من التقدم نحو الغاية املتمثلة 

يف إرساء دعائم احلكم الرشيد. 
وتسعى محافظة بيت حلم إلى ضمان السلم واألمن من 
أجل احملافظة على سيادة القانون لصالح أبنائها وتشجيع 
السياحة، التي تشّكل عصب احلياة يف املدينة. ولتحقيق 
السلم  أواصر  تعزيز  إلى  احملافظة  تسعى  الغاية،  هذه 
اجلهات  جميع  يضم  إطار  تشكيل  يشمل  وهذا  األهلي. 
الفاعلة التي تشارك يف توفير األمن من أجل حل املنازعات 
من خالل اآلليات القانونية أو آليات التحكيم. وقد باشرت 
فيها  العاملة  املدني  املجتمع  ومنظمات  احملافظة  هيئات 
اإلطار.  هذا  تشكيل  نحو  وتوجيهها  أنشطتها  بتنسيق 
القانونية ودائرة  الدائرة  العاملون يف  املوظفون  تلقى  كما 
النوع  ووحدة  املجتمعية  املصاحلة  ودائرة  العشائر  شؤون 
االجتماعي يف احملافظة التدريب الالزم لبناء قدراتهم يف 

هذا املجال. 
بيت حلم طابًعا رسمًيا  ومع ذلك، فقد أضفت محافظة 
بجميع  الوفاء  أجل  من  اإلستراتيجية  هذه  نحو  توجهها 
املسؤوليات الواقعة على عاتقها يف ميدان السلم األهلي. 

الوسائل  توفر  أن  هذه  األهلي  السلم  خطة  شأن  ومن 
التي تكفل متكني جميع األفراد يف احملافظة من العيش 
الغاية إال من خالل  بلوغ هذه  يف سالم وأمن. وال ميكن 
إشراك املجتمع يف منتدى يقوم يف أساسه على التفاهم 

املتبادل واحترام سيادة القانون. 
اإلنسان  حقوق  إعالم  ملركز  شكرنا  عن  نعّبر  أن  ونود 
والدميقراطية )شمس( ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
على القوات املسلحة على املساعدة التي قّدماها يف إعداد 
هذه اإلستراتيجية. كما نود أن نعبر عن امتناننا لألطراف 

املعنية التي شكلت جزًءا محورًيا من هذه العملية. 

اللواء جربين البكري
حمافظ بيت حلم
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خريطة حمافظة بيت حلم 

املصدر: معهد األبحاث التطبيقية )أريج( 

221,802السكان 
31,799سكان مدينة بيت حلم 

644 كم2املساحة 
جبرين البكري احملافظ 

املخيمات 
مخيم عايدة )3,311 الجئ( 
مخيم العزة )1,024 الجئ( 

مخيم الدهيشة )10,995 الجًئا( 
13عدد املستوطنات اإلسرائيلية 
72,600عدد املستوطنني اإلسرائيليني 
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�سكر وتقدير واإخالء م�سوؤولية 

�سكر وتقدير 

يود مكتب محافظ بيت حلم أن يعّبر عن شكره جلميع من شارك يف إجراءات املشاورات التي عقدتها املجموعات 
للرقابة  جنيف  مركز  قّدمه  الذي  الدعم  دون  النور  يبصر  أن  التقرير  لهذا  يكن  ولم  األهلي.  بالسلم  املعنية  البؤرية 
الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية “شمس”، اللذان يّسرا لقاءات املشاورات 
وقّدما التوجيهات بشأن املنهجية التي اعتُمدت يف إعداده واالستنتاجات التي خلص إليها. كما يخّص مكتب احملافظ 

بالذكر أعضاء اللجنة التوجيهية للسلم األهلي يف بيت حلم، والذين قاموا مبراجعة هذا التقرير.

اإخالء م�سوؤولية 

نُشر هذا التقرير مبساعدة من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز إعالم حقوق اإلنسان 
يف  املشاركني  رأي  عن  حصرية  بصفة  التقرير  هذا  يف  الواردة  والتوصيات  اآلراء  وتعّبر  “شمس”.  والدميقراطية 
املشاورات وجلسات املجموعات البؤرية التي يّسرها املركزان يف محافظة بيت حلم، وال تعكس بالضرورة آراء املركزين 

أو توصياتهما. 
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مقدمة – ما هو ال�سلم الأهلي؟ 

يعني السلم األهلي أن املجتمعات وأفرادها ميلكون القدرة 
و«أحراًرا  اخلوف«  من  »أحراًرا  حياتهم  يعيشوا  أن  على 
املجتمع  أفراد  من  فرد  كل  يشعر  أن  وينبغي  العوز«.  من 
باألمان من التهديدات املادية والنفسية، وينبغي أن يتمتعوا 
األهلي  السلم  صلب  يف  ويقع  الئقة.  معيشة  مبستوى 
مفهوم األمن اإلنساني، الذي ينظر إلى احتياجات الفرد 
اإلستقرار  عدم  حالة  مع  التعامل  يف  مرجًعا  باعتبارها 

األمني ومعاجلتها. 
على  يركز  توجًها  باعتباره  األهلي  السلم  فهم  وميكن 
األشخاص، حيث يستجيب حلالة عدم اإلستقرار األمني 
على املستوى احمللي. ويُستهل حتقيق السلم األهلي بجمع 
واملجتمع  الدولة  يف  الفاعلة  األطراف  من  واسعة  طائفة 
املدني من أجل حتديد األسباب اجلذرية التي تقف وراء 
حالة عدم اإلستقرار األمني. وبعد االستماع إلى وجهات 
النظر التي يبديها جميع األفراد يف املجتمع، ميكن حينئذ 
وتتمثل  قة.  املنسَّ االستجابة  أشكال  من  مجموعة  إعداد 
قدرات  بناء  يف  املقام  هذا  يف  األساسية  الركائز  إحدى 
املجتمعات والسلطات احمللية واجلهات التي تتولى تقدمي 
اخلدمات األمنية وتعزيز إرادتها، من أجل معاجلة مصادر 
عدم اإلستقرار األمني على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة.1 
ولكي يكون النجاح من نصيب هذه العملية، يجب التوصل 
إلى إجماع يكفل معاجلة الظروف االقتصادية واالجتماعية 
الرئيسية  العقبات  جملة  ومن  األمن.  غياب  تسّبب  التي 
التي حتول دون بلوغ هذا اإلجماع التصور الذي يرى أن 
مقدمي اخلدمات األمنية هم وحدهم من يتولى املسؤولية 
عن توفير األمن واألمان. وينبغي أن يدرك املواطنون أنه 
فاعلًة  مشاركًة  واملواطنون  احلكومات  تشارك  أن  يجب 
وأنهم  واألمان  األمن  توفير  يف  املستويات  جميع  وعلى 

يتحملون املسؤولية عنه.2 

 Saferworld, Community Security Handbook, انظر:     1
London: 2014.
 Shaw, M., The Role of Local Government in انظر:     2
 Community Safety. Montreal: International Centre for the
Prevention of Crime, Montreal: 2000.

ال�سلم الأهلي يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة 

املجتمع  على  مدمرة  آثاًرا  األهلي  السلم  غياب  يفرز 
الفلسطيني. وعلى سبيل االستجابًة لذلك، شرعت مختلف 
احملافظات الفلسطينية يف العمل على السلم األهلي منذ 
السلم  مجلسّي  تشكيل  يف  النجاح  وكان   .2007 العام 
األهلي يف محافظتّي اخلليل وجنني من النتائج املشهودة 
التي أحرزتها هذه االستجابة. ويضم هذان املجلسان يف 
األمنية  والقوات  احملافظ  مكتب  عن  ممثلني  عضويتهما 
واللجان العشائرية والوزارات ومؤسسات املجتمع املدني. 
من  األهلي  السلم  بشأن  إستراتيجية  خطة  أُعّدت  وقد 
هذين  من  مجلس  لكل  »شمس«  و  »جنيف«  مركزي  قبل 
املجلسني، حيث متت املصادقة  عليها من قبل  احملافظ. 
وقد حَذت محافظة بيت حلم حذو محافظتي جنني واخلليل  
التي سّطرت النجاح وشّكلت مجلًسا للسلم األهلي فيها. 
ويف هذا السياق، طلبت احملافظة من مركز جنيف للرقابة 
حقوق  إعالم  ومركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية 
أن يساعداها يف إعداد  اإلنسان والدميقراطية »شمس« 
خطة مدروسة للسلم األهلي فيها من أجل تقدمي الدعم 

واملساندة لهذا املجلس. 

الغاية من خطة ال�سلم الأهلي ملحافظة بيت حلم 

يَُعّد إرساء دعائم السلم األهلي هدًفا أساسًيا من األهداف 
األهلي  السلم  ومجلس  بيت حلم  محافظة  حددتها  التي 
التابع لها. ويستدعي إجناز هذا الهدف إعداد خطة فعالة 
املجتمع  مع  الوثيقة  الشراكة  من  أساس  على  وإدارتها 
نتاًجا  األهلي  السلم  خطة  وتُعّد  فيه.  املعنية  واألطراف 
التي اعتُمدت يف إعداد اخلطة  لهذه اإلجراءات املنسقة 
املذكورة، وهي تشكل اإلستراتيجية التي توّجه املضّي قدًما 

على هذا الصعيد. 
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وتكمن الغاية من إعداد هذه اخلطة يف: 
تقدمي مجموعة من التوصيات املفصلة ملوظفي . 1

اجلرمية  منع  بشأن  حلم  بيت  يف  احملافظة 
وتعزيز السلم األهلي. 

توفير املعلومات لشركاء السلم األهلي. . 2
مساعدة املواطنني وصانعي القرار الفلسطينيني . 3

مبنع  املرتبطة  للتحديات  فهمهم  تعميق  يف 
اجلرمية والسلم األهلي يف بيت حلم. 

ومن شأن هذه اخلطة، يف حال تنفيذها على نحو يتسم 
ن املجتمع من العيش يف أمن وسالم يف  بالكفاءة، أن متكِّ
ظل سيادة القانون وحسب ما متليه اعتقاداتهم وعاداتهم. 

ال�سلم  خطة  اإعداد  يف  املعتمدة  والإجراءات  املنهجية 
الأهلي 

خطة  إعداد  على  العمل  قيادة  بيت حلم  محافظة  تولت 
على  املواطنني  مع  بيد  يًدا  عملت  حيث  األهلي،  السلم 

حتليل مهددات السلم األهلي يف محافظة بيت حلم.
شمولي  نحو  على  اإلجراءات  هذه  احملافظة  نفذت  وقد 
بالسلم  املعنية  الرئيسية  األطراف  جميع  فيه  شارك 
األهلي. واستندت اإلجراءات املذكورة إلى منهجية تألفت 
تشجيع  أجل  من  البؤرية  النقاش  مجموعات  تنظيم  من 
القضايا  وطرح  النقاشات   إطالق  على  فيها  املشاركني 
هذا  ويف  ذكرها.  على  املجموعات  ميسر  يأِت  لم  التي 
يف  األهلي  السلم  لواقع  بتقييم  املشاركون  خرج  السياق، 
احملافظة، حيث ركزوا فيه على األسباب التي تقف وراء 
واحللول  أفكارهم  واستعرضوا  األمني  اإلستقرار  عدم 
التي ارتأوها يف هذا اخلصوص. وقد شاركت املجموعات 

التالية يف نقاشات املجموعات البؤرية: 
احملافظة، . 1 يف  األمنية  واللجنة  احملافظ،  مكتب 

ومختلف الدوائر التابعة ملكتب احملافظ. 
ممثلو الوزارات.. 2
األجهزة األمنية.  . 3
مجلس السلم األهلي.. 4
مؤسسات املجتمع املدني.. 5

جلان الصلح العشائري. . 6
النساء . 7 على  خاص  تركيز  إيالء  مع  املواطنون، 

والشباب. 
وتوصياتهم  املشاركني  إجابات  احملافظة  جمعت  وقد 
شهر  يف  تشاورية  عمل  ورشة  تنظيم  ويسرت  وصنفتها، 
كانون األول/ديسمبر 2016 من أجل إجراء نقاش إضايف 
من  املزيد  وجميع  األهلي  السلم  خطة  مسودة  حول 

املدخالت حول نسختها النهائية. 

خطة السلم األهلي حملافظة بيت حلم
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1- حتليل واقع ال�سلم الأهلي يف حمافظة بيت حلم 

ذي  والتدريب  العملية  اخلبرة  إلى  الشباب  القضاة  من 
القضايا  من  ضخمة  أعداد  وتراكم   )3( بعملهم،  الصلة 
أمام القضاة، مما يفضي بسهولة إلى الوقوع يف األخطاء 
وإساءة استعمال السلطة. ونتيجًة لذلك، يلجأ عدد ليس 
بالقليل من األفراد إلى وسائل بديلة حلل النزاعات، سواء 
كان ذلك من خالل أُسرهم، أو من خالل أنظمة القضاء 
العشائري، أو بأخذ القانون باليد ببساطة. وغالًبا ما تكون 
املرأة هي األكثر عرضة للضرر يف تلك الوسائل البديلة. 

ل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني  تعطُّ

يف  األهلي  السلم  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  من 
الفلسطينية احملتلة بصفة عامة، ويف محافظة  األراضي 
على  عمله  يزاول  برملان  غياب  خاصة،  بصفة  حلم  بيت 
الوجه املطلوب. فلم ينعقد املجلس التشريعي الفلسطيني 
على  القدرة  ميلك  ال  بذلك  وبات   ،2007 العام  منذ 
التشريعية  الرقابة  تتسم  ولذلك،  الرقابي.  دوره  ممارسة 
بالضعف. ويترك هذا هامشا لدى  على األجهزة األمنية 
األجهزة األمنية أن تسيء تفسير املهام املوكلة إليها. بسبب 

عدم حتديث القوانني النافذة. 

دور الأجهزة الأمنية 

لألجهزة األمنية أثر يكفل تعزيز استقرار السلم األهلي. 
ومع ذلك، فما تزال التحديات ماثلة يف هذا اجلانب. فتعدد 
األجهزة األمنية يثير االرتباك، وال سيما عند اقترانها مع 
انعدام وضوح األدوار واملسؤوليات املنوطة بها. وال يسعى 
املواطنون، يف جميع األحوال، إلى إْطالع األجهزة األمنية 
على األوضاع التي يواجهون عدم اإلستقرار األمني فيها، 
حيث ال يؤمن البعض يف قدرة هذه األجهزة على حل هذه 
األوضاع. كما يُنَظر إلى بعض أفراد األجهزة األمنية على 
أنهم يدينون بقدر أكبر من الوالء للدولة أو للجهاز األمني 
الذي يخدمون فيه أو لرئيس هذا اجلهاز أو ألُسرهم، وال 

يكون والؤهم للشعب وقوانينه. 

التي  العسكرية  والتوغالت  االسرائيلي  االحتالل  يتسبب 
التي  املناطق  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تنفذها 
حالة  تقويض  يف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  حتكمها 
السلم األهلي إلى حد بعيد. فاالحتالل اإلسرائيلي مينع 
احملافظة من بسط نفوذها الكامل ويعوق العمليات التي 

تنفذها األجهزة األمنية الفلسطينية. 
من  رئيسًيا  عاماًل  االحتالل  فيه  يُعّد  الذي  الوقت  ويف 
عوامل عدم اإلستقرار األمني، فنحن ال نسلِّم بأنه يشكل 
ذريعة لتجاهل اآلثار التي تفرزها عوامل أخرى. فعوامل 
داخلية من قبيل ضعف القدرات املؤسسية لدى اجلهات 
التي تقدم خدمات األمن والعدالة والتحديات االجتماعية 
واالقتصادية يتبوأ ذات القدر من األهمية يف تراجع حالة 

السلم األهلي. 
أنها  من  الرغم  وعلى  ومعقدة.  متعددة  التحديات  وهذه 
إطار اختصاص احملافظة، فهي متثل شواغل  تقع خارج 
بيان هذه  الضرورة  وتقتضي  الفلسطينيني.  لدى  رئيسية 

الشواغل األمنية على نحو واٍف ومتكامل. 

تقدم  التي  اجلهات  لدى  املوؤ�س�سية  القدرات  �سعف   1-1
اخلدمات الأمنية واأجهزة الق�ساء النظامي والع�سائري 

تُعّد قدرة املؤسسات  شرًطا مسبًقا لتعزيز أواصر السلم 
يشير  ذلك،  ومع  الطويل.  املدى  على  وترسيخه  األهلي 
اجلهات  لدى  املؤسسية  القدرات  أن ضعف  إلى  التحليل 
النظامي  القضاء  وأجهزة  األمنية  اخلدمات  تقدم  التي 

والعشائري ما يزال قائًما. 

�سعف النظام الق�سائي  

يعاني النظام القضائي القائم من ضعف كفاءته. ويشّكل 
العنف  شاغاًل رئيسًيا على وجه اخلصوص. ويعود السبب 
وراء ذلك إلى عدة عوامل: )1( تدخالت خارجية حتركها 
جيل  وافتقار   )2( القضائي،  النظام  يف  سياسية  دوافع 
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الأمنية  اخلدمات  مقدمي  بني  املعلومات  تبادل  �سعف 
والق�سائية 

بالسلم  املعنية  األطراف  بني  التنسيق  ضعف  يشكل 
ففعالية  األهلي.  السلم  طريق  يف  رئيسية  عقبة  األهلي 
ومحدودية  التنسيق  ضعف  يقّوضها  وكفاءتها  مؤسساتنا 
القضاء  األمنية ومؤسسات  األجهزة  املعلومات بني  تبادل 
البيانات،  تتوفر  ال  لذلك،  ونتيجًة  والعشائري.  النظامي 
التي تقدم اخلدمات األمنية على فهم  وال تقف اجلهات 
األحيان،  من  كثير  ويف  القائمة.  األمنية  للتحديات  واٍف 
يجري استبعاد أطراف معنية أخرى، كمؤسسات املجتمع 
املدني ووسائل اإلعالم، وإقصاؤها من مناقشة السياسات 
املتصلة باجلرمية وعدم اإلستقرار األمني، وهو ما يحول 

بني احملافظة وبني تنفيذ التدابير املدروسة واحملددة. 

دور الق�ساء الع�سائري 

القضاء  آليات  بأن  املجتمع  من  واسعة  شريحة  تؤمن 
احملاكم  أمام  القضايا  تراكم  عن  بدياًل  تقدم  العشائري 
النظامية. ويتمحور القضاء العشائري، يف جانب أساسي 
منه، حول أنظمة الصلح التقليدي )العشائري(، حيث يتبوأ 
احملّكمون موقع الصدارة فيه. وآلليات القضاء العشائري 
أثر إيجابي: حيث تسهم إسهاًما فاعاًل يف حل العديد من 
األمن  من  نوع  قيام  املواطنني وحتافظ على  بني  املشاكل 
واالستقرار وذلك حسب وجهة نظر املواطنيني . ومع ذلك، 
فال ميكن التنبؤ بنظام القضاء العشائري، كما أنه ال يخضع 
للمساءلة. وال تتواءم اإلجراءات التي يطبقها هذا النظام 
مع سيادة القانون، ويف كثير من األحيان تتناقض أحكامه 
مع معايير حقوق اإلنسان.وال ميكن للقضاء العشائري أن 

يكون بديال للقانون. 

1-2 �سعف ال�ستقرار الجتماعي والقت�سادي 

وثيًقا  ارتباًطا  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  ترتبط 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  غياب  ويعزز  باألمن. 
حالة عدم اإلستقرار األمني يف محافظة بيت حلم. وقد 
حددت احملافظة خمسة حتديات اجتماعية واقتصادية يف 

هذا املضمار: 

ارتفاع معدلت البطالة 

أوساط  يف  سيما  وال  البطالة،  معدالت  ارتفاع  يشكل 
اإلستقرار  عدم  عوامل  من  رئيسًيا  عاماًل  الشباب، 
األمني. وتعتقد احملافظة بأن البطالة تيّسر االشتراك يف 
النشاطات اإلجرامية وأنها تزيد من حاالت العنف املنزلي. 
كما جتبر البطالة الناس على احلصول على القروض من 
البنوك يف ظل ظروف غير مواتية لكي يعيلوا أُسرهم، وهو 
ما يعرض األفراد وعائالتهم ملخاطر مالية كبيرة ولفقدان 

األمن. 

العنف الأ�سري والعنف �سد املراأة 

السلم  تقويض  يف  العنف  يتسبب  تقدم،  عما  وفضاًل 
العالقات  األهلي. ففي معظم احلاالت، متس اخلالفات 
بني األزواج واألقارب، وتدور حول إدارة ممتلكات األسرة. 
ويُعد العنف النفسي واجلسدي، مبا يشمل العنف اجلنسي 
ضد املرأة، مصدر قلق بالغ. وال تتوفر اإلحصائيات الدقيقة 
واإلبالغ  القضية  هذه  مناقشة  ألن  األسري  العنف  حول 
عنها ما يزال محظوًرا من ناحية العرف االجتماعي. وال 
تساعد إستراتيجيات التواصل غير املالئمة والضعيفة يف 
تعزيز سلوك اجتماعي يُلصق وصمة العار بالعنف املنزلي 

ويف مساندة النساء ودعمهن يف تقدمي شكاواهن. 

و�سائل التوا�سل الجتماعي 

االجتماعي  التواصل  وسائل  فيه  تُعد  الذي  الوقت  يف 
تُستخدم يف  فقد  بعًضا،  ببعضهم  الناس  ربط  مفيدة يف 
فاملنشورات  األهلي.  السلم  على  سلبًيا  تأثيًرا  تؤثر  طرق 
املسيَّسة والزائفة تنتشر بسهولة، وغالًبا ما تثير اخلالف 
على أسس سياسية. كما تتيح وسائل التواصل االجتماعي 
قبيل  من  والعنف،  اجلرائم  من  جديدة  أشكال  ظهور 
سرقة الهوية وتسلّط األقران بواسطة الفضاء اإللكتروني 
على  اإللكتروني  التنمر  وينتشر  اإللكتروني(.  )التنمر 
وسائل التواصل االجتماعي ألن األطفال وآباءهم ال يعون 
املخاطر التي تفرزها هذه الوسائل وعًيا كافًيا وال يعرفون 

كيف يستخدمونها على الوجه الصحيح. 

خطة السلم األهلي حملافظة بيت حلم
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كرثة اخلالفات حول ملكية الأرا�سي 

ما تزال قطع األراضي غير مسجلة يف معظمها لدى دائرة 
تسجيل األراضي. وتشير اإلحصائيات إلى أن نحو 60-

70% من أراضي الضفة الغربية غير مسجلة. وكثيًرا ما يبيع 
املواطنون أراضيهم غير املسجلة باستخدام صكوك عادية 
للتنازل عنها، مبا فيها االتفاقيات والوكاالت الدورية، التي 
يجهزونها خارج إطار دائرة تسجيل األراضي. ويتيح هذا 
األمر اإلمكانية للسلطات اإلسرائيلية لتوسيع املستوطنات 
واملواقع العسكرية، كما يفضي إلى نشوب نزاعات قانونية 
على نطاق واسع وخالفات يتخللها استخدام العنف حول 
النساء من حقوقهن  ملكية األراضي، واملواريث، وحرمان 
يف أراضيهن املسجلة وفق سندات ملكية غير رسمية، من 

جملة خالفات أخرى. 

انت�سار الن�ساطات الإجرامية 

من  رئيسًيا  مصدًرا  اإلجرامية  النشاطات  انتشار  يشكل 
ويُعزى  احملافظة.  يف  األمني  اإلستقرار  عدم  مصادر 
انتشار األسلحة غير  إلى  أساًسا  األمني  عدم اإلستقرار 
وتزايد  )املشطوبة(  القانونية  غير  واملركبات  املرخصة، 

نسبة تهريب املخدرات وتعاطيها واالجتار بها. 
ومع استثناءات قليلة، ال يسمح القانون إال ألفراد األجهزة 
األمنية الفلسطينية بحمل األسلحة اخلفيفة. وعلى الرغم 
التي تبذلها األجهزة األمنية يف سبيل فرض  من اجلهود 
القانوني، فإن  السالح غير  إجراءات صارمة على حيازة 
األسلحة غير القانونية تشهد انتشاًرا مطرًدا. ومن النتائج 
املباشرة املترتبة على ذلك إطالق النار الذي يفضي إلى 
سقوط ضحايا يف اخلالفات احمللية، كما يفرض إطالق 
النار يف سياق االحتفال باملناسبات االجتماعية حتديات 
فقد  ذلك،  عن  وفضاًل  األهلي.  السلم  خطيرة يف طريق 
القانونية  الغير  املركبات  أعداد  على  كبيرة  زيادة  طرأت 
)املشطوبة(. ومبا أن هذه املركبات غير مسجلة، فهي غير 
وتسهم  اجلرائم،  ارتكاب  يف  تُستخدم  ما  وكثيًرا  نة  مؤمَّ
بالتالي يف خلق جو من غياب القانون. وأخيًرا، فقد ظهر 

تزايد نسبة تعاطي املخدرات وبيعها، على نحو يؤثر على 
وغالًبا  التحديد.  وجه  على  األطفال  على  وحتى  الشباب 
شراء  على  املتاح  دخلهم  كل  املخدرات  متعاطو  ينفق  ما 
املخدرات، دون أن ينفقوها على ضرورات احلياة، كالغذاء 

واملالبس. 

خطة السلم األهلي حملافظة بيت حلم
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2- الرتقاء بحالة ال�سلم الأهلي يف املحافظة – التدابري املمكنة 

• االرتقاء مبستوى تبادل املعلومات حول اجلرمية 	
املعنية  األطراف  بني  األمني  اإلستقرار  وعدم 

بالسلم األهلي. 
• تعزيز مشاركة املجتمع املدني يف العمل لصالح 	

السلم األهلي. 
• ووجهاء 	 األمنية  األجهزة  بني  العالقات  ترسيخ 

العشائر. 

ال�سركاء: تعزيز التنسيق والشراكات  م�ساركة  �سمان   )1
وتبادل املعلومات بني جميع شركاء السلم األهلي من أجل 
االرتقاء بأشكال االستجابة حلالة عدم اإلستقرار األمني 

• السلم 	 شركاء  بني  والتنسيق  التعاون  إقامة 
تنفيذ  أجل  من  املعنية  واألطراف  األهلي 

إجراءات موحدة يف هذا املضمار. 

املجموعات  يف  للمشاركني  بعناية  احملافظة  أصغت  لقد 
أواصر  تعزيز  أجل  من  املمكنة  التدابير  وجمعت  البؤرية 
السلم األهلي يف جميع أنحاء احملافظة. وقد خضعت هذه 

التدابير لتقييم شامل وجرى تطويرها إلى منهجية تتألف 
من ثالث ركائز من شأنها تأمني قدر كبير من أوجه التآزر 

والتعاون. 

الشكل )1( الركائز الثالث التي يقوم السلم األهلي عليها

ركائز خطة السلم 
األهلي

ضمان 
مشاركة 

شركاء السلم 
األهلي 

بناء قدرات 
شركاء السلم 

األهلي 

تعزيز السلوك 
الوقائي في 

اجملتمع 



13

• حالة 	 جتاوز  تستهدف  التي  النشاطات  تنفيذ 
ووسائل  األمنية  األجهزة  بني  الثقة  انعدام 

اإلعالم. 
• تعزيز مبادرات السلم األهلي والنهوض بها. 	

2( تطوير القدرات: بناء قدرات شركاء السلم األهلي يف 
مجال السلم األهلي وسيادة القانون وحقوق اإلنسان 

• إخضاع آليات الصلح العشائري لقدر أكبر من 	
املساءلة. 

• املتصلة 	 املسائل  على  األمنية  األجهزة  تدريب 
بالسلم األهلي. 

• إعداد 	 طريقة  على  اإلعالم  وسائل  تدريب 
يف  املناسبة  والطريقة  الصحفية  التحقيقات 
أمام  تقف  التي  احلساسة  التحديات  تغطية 
السلم األهلي، كالعنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي. 
• مستوى 	 على  العام  القطاع  موظفي  تدريب 

النزاعات  حلل  البديلة  اآلليات  على  احملافظة 
ومنهجيات التواصل. 

• مواءمة الدورات التدريبية وموادها مع املعايير 	
الدولية واملمارسات الفضلى. 

الوقائي: خلق بيئة تتواءم مع منع أي  ال�سلوك  تعزيز   )3
شكل من أشكل العنف يف املجتمع 

• واحملافظة 	 املواطنني  بني  العالقات  تعزيز 
ومؤسساتها من أجل جسر الهوة القائمة بينها 

وبينهم. 
• دعائم 	 وإرساء  القانون  سيادة  أركان  توطيد 

احلكم الذي يتسم بشفافيته يف احملافظة. 
• توعية املجتمع بالسلوك االجتماعي الذي يتنافى 	

مع مبادئ حقوق اإلنسان، مبا يشمل القتل على 
خلفية الشرف والعنف ضد القاصرين. 

• بتعزيز 	 تعنى  التي  األهلية  املبادرات  مساندة 
السلم األهلي. 

• تتسم 	 التي  االستجابة  أشكال  وإعداد  حتديد 

العنف ضد  للتعامل مع  الكفاءة  أكبر من  بقدر 
املرأة. 

• حرية 	 يف  واحلق  السياسية،  التعددية  ضمان 
تكوين اجلمعيات وتنظيم االجتماعات السياسية 

والسماح بدرجة كافية من املعارضة. 
• اجلرمية، 	 تستتبعها  التي  التكلفة  على  التركيز 

للتسوية  تخضع  لم  التي  األراضي  ومنازعات 
واخلالفات األسرية حول املواريث. 

• التعامل 	 كيفية  حول  واألطفال  اآلباء  تثقيف 
مبسؤولية مع وسائل التواصل االجتماعي. 

التي تسبب حالة عدم  العوامل  تقع جملة من  ومع ذلك، 
مسؤولية  نطاق  خارج  املجتمع  يف  األمني  اإلستقرار 
احملافظة، حيث يجب معاجلتها على املستوى الوطني. ويف 
التابع  تلتزم احملافظة ومجلس السلم األهلي  هذا املقام، 
لها ببذل ما يف وسعهما حلث السلطة الوطنية الفلسطينية 

على: 

• وحتديثها 	 الفلسطينية  التشريعات  مراجعة 
بحيث تتواءم مع الواقع الراهن على املستويني 

الوطني والدولي. 
• إجراءات 	 وراء  تقف  التي  األسباب  معاجلة 

املجتمع يف  ثقة  وغياب  األمد  طويلة  التقاضي 
نظام القضاء الرسمي. 

• أجل 	 من  األمني  القطاع  على  الرقابة  تعزيز 
مساندة إستراتيجيات السلم األهلي. 

• عن 	 الناجمة  االقتصادية  التحديات  معاجلة 
الفقر والبطالة. 

خطة السلم األهلي حملافظة بيت حلم
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3- خطة ال�سلم الأهلي 

األهلي  السلم  بحالة  النهوض  إلى  يسعى مكتب احملافظ 
يف جميع أنحاء محافظة بيت حلم. وتستعرض احملافظة، 
يف هذه اجلزئية، خطة السلم األهلي التي أعدتها. وتشمل 
هذه اخلطة التحليل الوارد أعاله، إلى جانب التدابير التي 
قررت احملافظة اتخاذها يف مواجهة حالة عدم االستقرار. 
أنه  إليها على  يُنظر  التي  العناصر  تلك  وتتضمن اخلطة 

تتبوأ موقع األهمية وتفوق غيرها يف جدوى تنفيذها. 
لكي  بيدنا  تأخذ  التدخالت  هذه  بأن  احملافظة  وتؤِمن 
نرتقي بحالة السلم األهلي يف محافظة بيت حلم من أجل 
إتاحة الفرصة أمام املواطنني ليعيشوا يف بيئة تنعم باألمان 

واالستقرار وتكفل احلريات األساسية وسيادة القانون. 
ينوي  فهو  قدًما،  للمضّي  احملافظ  مكتب  يتطلع  وإذ 
اخلطة  هذه  وضع  يف  فاعل  بدور  االضطالع  مواصلة 

موضع التنفيذ. 
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