
 األراضي في قتل جريمة( 66: )0202 للعام السنوي األهلي السلم مرصد يطلق" شمس" مركز

 الفلسطينية

 3/0/0200الخميس 

 هللا رام - لألنباء نت قدس وكالة

 والذي األهلي، السلم حول السنوي مرصده" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز أصدر

 العام حالل غزة وقطاع القدس فيها بما الغربية الضفة في وقعت التي القتل جرائم ويحلل يرصد

0202. 

 قتل،ال ائمجر سيما ال عام، بشكل الجريمة مستوى في للغاية وخطيرا   ملحوظا   ارتفاعا   العام هذا شهد

 فيها بما الغربية الضفة في عمد وغير عمد قتل جريمة( 66) إلى وقعت التي الجرائم عدد وصل إذ

 لهاتحلي يمكن العوامل من ومتداخلة واسعة بمجموعة تأثرا   يأتي والذي غزة، وقطاع الشرقية القدس

 قراءة يف الداخلية العوامل إلى الركون يمكن ال إذ العنيفة، االستعمارية السياسات: التالي النحو على

 األمر نية،الفلسطي للمناطق السياسية التقسيمات منها والتي تحديات من أفرزته بما سيما ال الجريمة،

 التي والشجارات للنزاعات المعالجة أمد ويطيل األمنية، لألجهزة الكامل االنتشار دون يحول الذي

 ضافةإ للعدالة، المطلوبين من للعديد أمنا   مالذا   تشكل بيئة بنمو ويسمح ،(C) المصنفة المناطق في تقع

 في نيفةالع بالممارسات تأثر ومن الجمعي الوعي في للقوة مشوه انعكاس من االحتالل به يتسبب لما

 .لها ومحاكاة العام الحيز

 ورا  د القاصرة األمنية والحلول الجريمة معالجة في الحكومية السياسة قصور لعب ذلك، إلى إضافة

 الثقافيةو واالجتماعية االقتصادية المعالجات عن المعزولة األمنية للحلول إذ الجرائم، انتشار في فاعال  

 السلم موضوع وتهميش الحكومي القصور تسبب كما. األهلي والسلم التعايش تهدد وتبعات تداعيات

 لحماية اعيةالقط وعبر والمتكاملة الشاملة الوطنية اإلستراتيجية وغياب الحكومية السياسات في األهلي

 .الجريمة انتشار في األهلي السلم

 مقتل شملت والتي المنصرم، العام خالل السياسي النظام ممارسات بها تسببت التي اإلرباك حالة أما

 النشطاء واعتقال ذلك، خلفية على اندلعت التي السلمية للتجمعات وواسع عنيف وقمع سياسي ناشط

 زاد مما العامة االنتخابات وتأجيل عليهم، واالعتداء ات/والصحفيين ات/والحقوقيين ات/والمعارضين

 .األهلي السلم مهددات من أساسيا   جزءا   شكلت فقد العام، المستوى على واالحتقان اإلحباط

 الظلمب شعور ومن المعيشة مستويات في تفاوت من خلقته وما االقتصادية الضائقة أخرى، ناحية من

 قتصاديةاال الضائقة بتزامن سيما ال القانون، وسيادة واالنتماء بالمواطنة الشعور هددت العدالة، وغياب

 الواسطة انتشار مظاهره من والذي والمالي واإلداري السياسي الفساد مع الفرص ومحدودية

 .ومناطقية سياسية خلفية على التعيين أو والتهميش والمحسوبية

 صالنصو مستوى على الرادعة والتشريعات القوانين وغياب التشريعي الضعف حالة لعبت كما

 امي،النظ القضاء في اكتظاظ مع تزامنت والتي األسرة، ضد العنف جرائم في سيما ال القانونية،

 أو ت،بالذا الحق الستيفاء اللجوء تعزيز في حيويا   عامال   التكاليف وارتفاع اإلجراءات، أمد وطول

 .النزاعات معالجة في للقوة



 األهلي لسلمل آخر مهددا   تشكل التي العشائرية بروز على والقضائي التشريعي الضعف هذا انعكس وقد

 نم الجمعي الوعي في العشائرية الحلول تعززه لما نظرا   واسعا ، ُيتصور كما له أمان صمام وليس

 وتأتي عادلة غير لكونها ونظرا   مادي، بمقابل الجريمة ارتكاب عند الحل سهولة عن نمطية صورة

 والمكون القانون وسيادة سلطة تتحدى نفوذ مراكز تخلق أيضا   ولكونها األضعف، العائالت حساب على

  .السياسي النظام في النظامي القضائي

 منصات،ال وعبر االجتماعي اإلعالم في سيما ال العنف على والتحريض الكراهية خطابات أفرزت فيما

 الخطاب رةدائ من تنتقل عنيفة سلوكيات إلى األحيان من كثير في تتحول األهلي للسلم رقمية مهددات

 من أو االنتشار، ات/واسعي ات/مؤثرين من الكراهية ممارسة خطورة تتضاعف. الفعل مربع إلى

 على المدني المجتمع ضد المنظمة الكراهية خطابات في الحال هو كما عشائر رجال أو دين رجال

 إليها انضمت التي الدولية الحقوقية االتفاقيات من الموقف أو واألسرة النساء حقوق قضايا خلفية

 اجعوتر قيمية، أزمة وجود مع سيما ال االهلي، السلم على سلبا   التأثير في ساهمت وقد فلسطين،

 .السياسية والقوى األحزاب بضعف تأثرا   والوطنية الفكرية للتعبئة

 من ممتدةال الفترة عن" شمس" مركز طاقم جمعها التي الميدانية للمعلومات اإلحصائي للتحليل ووفقا  

( 60) وقعت فقد ،"شمس" مركز بيانات ملف على بناء والمتغيرات 32/20/0202 – 2/2/0202

 حالة( 44: )التالي النحو على موزعة غزة، وقطاع القدس فيها بما الغربية الضفة في عمد قتل جريمة

 إناث ضحايا( 6)و ذكر، ضحية( 31) بواقع غزة، قطاع في قتل حالة( 21)و الغربية الضفة في قتل

 ضحية( 20) وبمجموع غزة، قطاع في إناث ضحايا( 4)و ذكر ضحية( 24)و الغربية، الضفة في

 الضفة في عمد غير قتل جرائم( 4) وقعت حين في. والقطاع الضفة في إناث ضحايا( 22)و ذكر

 نتيجةك تأني التي ، النساء ضد القتل جرائم استمرت كما. واحدة وأنثى ذكور( 3) ضحيتها وقع الغربية

 . امرأة( 22) 0202 العام خالل قتلت حيث ، الذكورية للثقافة مباشرة

 السلم النهيار حل وضع في تساهم أن شأنها من التوصيات من بمجموعة" شمس" مركز أوصى وقد

 :أبرزها الفلسطينية، األراضي في القتل جرائم سيما ال ونوعا   كما   الجرائم والنتشار األهلي

 جريمة،ال وانتشار األهلي السلم وانهيار تداعي لمعالجة قطاعية عبر شاملة وطنية إستراتيجية وضع

 كافة إشراك فيها ويتم واألمنية، الثقافية االجتماعية االقتصادية الحلول من متكاملة رزمة تتضمن

 .واالستباقية الوقائية الحلول وضع على والتركيز المدني المجتمع فيها بما القطاعات

 البيئة هيئةت عبر والوساطة، التحكيم سيما ال النزاعات، لحل البديلة للوسائل المجتمعي اللجوء تعزيز

 بوجودها تمعيالمج الوعي تعزيز على والعمل الوسائل، هذه لتفعيل المستجيبة والسياساتية التشريعية

 .وجدواها

 توجد لتيا المحلية المجتمعات واقع دراسة على تعمل والتي األهلي، السلم ولجان أندية وتفعيل تشكيل

 السلم عززت المجتمعي والتكافل التعاون من حالة وخلق والمدنية، القانونية والثقافة التوعية ونشر بها،

 كونت المدن مراكز مستوى على مركزية للجان تتبع وأن محلية، تكون أن اللجان لهذه يمكن. األهلي

 تعمل أن ينبغي كما. المحافظات أمام مسؤولة تكون المركزية اللجان أن حين في أمامها، مسؤولة

 .لألداء دورية تقييم وبرامج خطط وفق اللجان



 تحقيق على قدرتها وتعزيز النافذة القوانين منظومة تحديث عبر والقانوني، التشريعي القصور معالجة

 ادةوإع والبرلمان الرئاسة مستوى على العامة االنتخابات عقد يتطلب ما وهو والخاص، العام الردع

 منظومة ةفاعلي زيادة يتم أن المهم من ذلك، مع بالتوازي. واألصيلة الدستورية التشريع لجهة االنعقاد

 لقضاةل فعالة تدريبية معاهد إنشاء عبر النزاعات، معالجة في النظامي القضاء سيما ال العدالة قطاع

 .واللوجستية المالية الموارد وتوفير

 الرقابةو والمساءلة والنزاهة الشفافية وتعزيز والمالي، واإلداري السياسي الفساد مكافحة جهود تعزيز

 وااللتزام تماءواالن بالمواطنة وبالتالي الفرص بتكافؤ الشعور على إيجابا   ستنعكس والتي المجتمعية،

 .بالقانون

 ألجهزةا لعمل الناظم التشريعي اإلطار استكمال على العمل عبر األمنية، الرسمية السياسية تطوير

 الحقوق احترام على قائمة أمنية عقيدة صياغة على وبالعمل الصالحيات، تداخل حالة يزيل بما األمنية

 ومساقات بمناهج األمنية األكاديميات ورفد وتطوير. السياسة التجاذبات عن وبعيدة والحريات،

 .نيةاألم المؤسسة عمل في النزاهة وتعزيز ورعايتها، اإلنسان حقوق احترام تعزز منهجية ال وأنشطة

 وتفعيل ية،الوطن القانونية واألطر المحلية التشريعات تعديل عبر والتحريض الكراهية انتشار معالجة

 عن وبعيدا   وواعي مسؤول اإلعالمي الخطاب يكون بحيث األهلي مالسل تعزيز في اإلعالم دور

 .المجتمعي والتعايش التماسك على سلبا   تنعكس التي األدوار
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