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 الوطن دنيا - هللا رام

 زايدت يتابع إنه: والغضب القلق من بكثير ،(شمس) والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز قال

 قتل ادثةح عن السماع دون يوما   يمر يكاد ال إذ المحتلة، الفلسطينية األرض في والقتل العنف وتيرة

  .الجريمة ظاهرة وانتشار األهلي السلم تداعي احتواء في لألسف يدعو رسمي فشل أمام جديدة،

( ح. م) والمواطن عاما  ( 84) العمر من البالغ( ح. ع: )المواطَنْين مقتل الجريمة، ظواهر آخره وكان

 من لعدد حرق من معه ترافق وما جنين غرب جنوب قباطية بلدة من عاما  ( 08) العمر من البالغ

 على مواطنا  ( 18) وإصابة عمره من الخمسينات في( س. ن) المواطن ومقتل والممتلكات، المنازل

 القدس، رقيش الزعيم بلدة في عائلتين بين خالف تخلل كثيف نار إطالق جراء الحي بالرصاص األقل

 في منزل داخل رأسه على النار بإطالق عاما  ( 35) العمر من البالغ( ب. أ) العملة صراف ومقتل

 إلجراء األشخاص أحد لمنزل دوالر ألف 131 وبحوزته توجهه بعد السرقة بهدف خانيونس مخيم

 .غزة وقطاع الغربية الضفة في العام بداية منذ( 80) إلى العنف ضحايا عدد يرفع بما. مالية معاملة

 لوطنيةا اإلستراتيجية لغياب متوقعة نتيجة هو الجريمة وتيرة وارتفاع استمرار أن( شمس) مركز واكد

 مدنية،ال المؤسسات نم المتكررة والتوصيات التحذيرات ولتجاهل اإلشكالية، مع للتعامل المتكاملة

 يشدد فإنه .واالجتماعية واالقتصادية السياسية األزمات تغذيها التي العنف ثقافة النتشار مر وحصاد

 .ذهاوإنفا والرؤى الحلول طرح إلى والتحليل والتشخيص التوصيف حالة من الخروج ضرورة على

 نتجي بما المجتمعي والتماسك األهلي السلم حفظ في بأدوارها الجهات كافة قيام ضرورة على وشدد

 تقوم املةش وطنية إستراتيجية وبلورة. التحديات مواجهة في الصمود على قادر فلسطيني مجتمع عنه

 :عدة مرتكزات على

 ديثح فلسطيني عقوبات قانون بإصدار واستكمالها تطويرها عبر التشريعية المنظومة إصالح    -1

 العدالة مفهوم ويحقق والعام، الخاص الردعين يحقق بما العنف من األسرة حماية قانون وإقرار

 .الجنائية

 يف حاسم بدور القضاء مقدمته وفي العدالة وقطاع األمنية األجهزة من القانون إنفاذ جهات قيام    -2

 قوباتالع تغليظ من باالستفادة. ذلك في التهاون وعدم القانون، عن الخارج والسالح الجريمة مالحقة

 في لواردا وتهريبها وتصنيعها بها واالتجار النارية األسلحة واستعمال بحيازة المتعلقة الجرائم على

 المؤسسة دور: من تنطلق أمنية سياسة وتطوير. 0/1994 والذخائر النارية األسلحة قانون تعديل

 والحفاظ الحريات واحترام اإلنسان حقوق وحماية خارجي، عدوان أي من المواطنين حماية هو األمنية

 قياتلالتفا وفقا   القانون وإنفاذ السياسية، التجاذبات عن والترفع الديمقراطية، الممارسات على

 لسلما على والحفاظ الدستورية، والمؤسسات األساسي القانون وحماية الفضلى، الدولية والمعايير

 .األمنية المكونات عمل يف والمساءلة والحوكمة النزاهة ومتطلبات الشفافية ومراعاة األهلي،



 صروح العقاب، من اإلفالت ثقافة تعزز والتي الجريمة مع المتهاونة العشائرية الحلول وقف    -3

 وكفؤا ها  نزي شفافا   يجعله بما إصالحه يتعين والذي النظامي بالقضاء الجريمة في النظر اختصاص

 .وناجزا  

 نشر يف فاعل بدور والمعاهد والكليات الجامعات مقدمتها وفي االجتماعية التنشئة مؤسسات قيام    -4

 اعيوتد. العنف ونبذ والتسامح والحوار والمواطنة المجتمعي والتماسك األهلي السلم قيم وتعزيز

 .هال حلول تقديم في والمساهمة الجريمة أسباب لتحليل واالجتماع، والنفس الجريمة علم مختصي

 ومواجهة الكراهية لمحاربة مستجيبا   يكون بحيث الفلسطيني اإلعالمي الخطاب بناء إعادة    -5

 وإقرار األهلي، السلم على ات/اإلعالميين لتدريب آليات ووضع له، والترويج العنف على التحريض

 .األهلي السلم حول إعالمي شرف ميثاق

 عها،م األمنية الشراكة وتعزيز والمحافظات، المناطق كافة في األهلي السلم مجالس دور تفعيل    -6

 الوسائل إلى لجوءال ويعزز الفلسطينية والتجمعات للمناطق السياسية التقسيمات عقبة بتجاوز يسمح بما

 .والحوار والتفاوض والتحكيم الوساطة مثل النزاعات لحل البديلة

 يامهق خالل من المجتمعية، مسؤوليته ضمن األهلي السلم على الحفاظ في الخاص القطاع إشراك    -7

 .ةالجريم بمستوى المباشرة لعالقتهما فهما   والبطالة االقتصادي التدهور معالجة في أكبر بدور

 األهلي لمالس حفظ لجهة تدخالت تنفيذ على تعمل المدني المجتمع منظمات تضم تنسيقية إنشاء    -4

 تعزيزو الساخنة، المناطق إلى والوصول والمناصرة، والضغط الوعي، ورفع التثقيف عبر وصيانته،

 القانوني،و النفسي واإلرشاد االستشارة وتقديم النزاعات، لحل البديلة الوسائل إلى المواطنين لجوء

 .والكراهية للجريمة مدني مرصد وتشكيل
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