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يتقــدم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( والمنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع 
األمــن بالشــكر الجزيــل للدكتــور عمــر رحــال إلعــداده هــذه الورقــة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي ولفريــق 

العمــل فــي ائتــاف أمــان إلشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم للورقــة. 

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتاف من أجــل النزاهة والمســاءلة )أمان(. 
 2022. مدخــل للمســاهمة فــي تعزيــز دور المؤسســة الشــرطية واألمنيــة فــي حمايــة الســلم األهلــي.

رام الله- فلسطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه الورقــة، وال يتحمــل أّيــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق 

أهــداف الورقــة بعــد نشــرها.
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◄ مقدمة

يتناســب الســلم األهلــي يف أي دولــة طرديــاً مــع مســتوى االســتقرار السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي، ووضــوح وشــفافية 
الرؤيــة والعقيــدة األمنيــة فيهــا، وقــدرة جهــات إنفــاذ القانــون علــى القيــام بدورهــا بفاعليــة وفقــاً لألحــكام وســيادة القانــون، 
فــال ميكــن تصــور مجتمــع متماســك دون توفــر هــذا العامــل احلاســم، مضافــاً إليــه اســتقالل القضــاء واحتــرام مبــدأ املســاواة 
ــي أو جهــوي أو  ــى أســاس حزب ــاة عل ــز واحملاب ــاًل عــن التميي ــة، بدي ــدأ اجلــدارة واملواطن ــى مب وتكافــؤ الفــرص، باالســتناد إل
عشــائري، ونبــذ ثقافــة وخطابــات الكراهيــة والتحريــض والعنــف؛ حيــث يبقــى الــدور الشــرطي واألمنــي التنفيــذي حاســماً يف 
حفــظ الســلم األهلــي، نظــرا لكــون بعــض األفــراد ال يلتزمــون باملبــادئ والقواعــد ســابقة الذكــر، األمــر الــذي يســتدعي تعزيــز 

دور كل مــن القضــاء النظامــي والشــرطة واألجهــزة األمنيــة. 

يتعــرض اجملتمــع الفلســطيني بــن احلــن واآلخــر للتــآكل يف الســلم األهلــي، وبزوغــا ملظاهــر العنــف وارتفاعــا يف مســتويات 
ــاة الفلســطينين، ولكــن يف بعــض  ــر املســتقرة حلي ــة غي ــر البيئ ــار اســتمرار دور االحتــالل يف توفي ــن باالعتب اجلرميــة، آخذي
االحيــان يشــوب األداء األمنــي، فيمــا يتعلــق بحمايــة الســلم األهلــي، عــدم الســرعة يف االســتجابة لبعــض الشــجارات أو املبالغــة 
يف اســتعمال القــوة أثنــاء فضهــا يف حــاالت أخــرى. وتثــور العديــد مــن التســاؤالت حــول ظاهــرة انتشــار الســالح غيــر اخملصــص 
أو املنضبــط سياســيا، خاصــة يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات االحتــالل يف تغذيــة العديــد مــن اإلشــكاليات الفلســطينية 
ــة. وتتعاظــم هــذه  ــة الداخلي ــة بعملهــا يف نظــم وإجــراءات الرقاب ــام املؤسســة الشــرطية واألمني ــة، التــي حتــول دون قي احمللي
املشــكلة يف واقــع الســلطة الرســمية السياســية التنفيذيــة، التــي ال تتعــرض للمســاءلة بســبب غيــاب دور الســلطة التشــريعية 

الرقابــي علــى املؤسســات العامــة، ويف مقدمتهــا املســتويات السياســية املســؤولة عــن املؤسســات الشــرطية واألمنيــة.
يتســم املوقــف غيــر احلاســم للحكومــة الفلســطينية بالتــردد يف مواجهــة انتشــار اجلرميــة والعنــف يف األراضــي الفلســطينية، 

الناجــم عــن غيــاب االســتراتيجيات واخلطــط حلفــظ الســلم األهلــي.
وقــد أضعفــت العوامــل املذكــورة التماســك والبنــاء اجملتمعــي، وازداد االحتقــان اجملتمعــي مــع تفشــي فيــروس كورونــا املســتجد 
يف فلســطن، مــا أفــرزه مــن حالــة تقييــد احلركــة وتعطيــل املؤسســات واملرافــق العامــة واخلاصــة واألهليــة، واتبــاع سياســات 

قائمــة علــى العــزل يف مواجهــة الوبــاء. وقــد رافــق ذلــك ازديــاد حــاالت الفقــر والعــوز.  

فاقمــت التحــوالت التــي شــهدها اجملتمــع الفلســطيني العصبيــات، وقــادت إلــى حالــة مــن العنــف يف بعــض املواقــع. وعبــرت 
ــة ذات  ــات فئوي ــر، وعصبي ــة أصغ ــات فرعي ــى هوي ــراد إل ــة لبعــض األف ــة اجلامع ــة الوطني هــذه التحــوالت عــن تراجــع الهوي
ــة، حيــث عــززت هــذه  ــة واحلزبي ــة والطائفــة واملذهــب واجلهــة املناطقي ــة والعشــيرة والقبيل ــل: العائل ــة  مث ــات متباين مرجعي
احلالــة تغليــب األنــا علــى ال )نحــن(، والنــزوع إلــى اجلماعــة اخلاصــة، وتهميــش  قيــم التضامــن والتســامح، وتراجــع ســيادة 
القانــون واللجــوء الــى مرجعيــات تقليديــة قدميــة حلــل اخلالفــات علــى حســاب القضــاء النظامــي )عــادات وتقاليــد متوارثــة 
وحكــم العشــيرة(  واســتمرت حــاالت: القتــل والقتــل الثــأري املضــاد، احلرائــق،  نتيجــة املشــاجرات العائليــة )عقوبــة ترحيــل 
جماعيــة(، والتشــهير، واالبتــزاز، والقــدح والــذم، واجلرائــم اإللكترونيــة، وغيرهــا. يف ظــل واقــع يناضــل الشــعب الفلســطيني 

فيــه مــن أجــل حريتــه وكرامتــه واســتقالله.

وعليــه، إذا كان للســلم األهلــي أهميــة بالغــة يف كل اجملتمعــات اإلنســانية، فــإن هــذه األهميــة تتضاعــف وتتزايــد يف الســياق 
الفلســطيني، مبــا فيــه مــن تعقيــدات وظــروف اســتثنائية خلقهــا احلضــور االســتعماري، والــذي حــال دون الوصــول األمنــي 
لكافــة املناطــق باســتجابة فعالــة، وقســم األرض الفلســطينية احملتلــة إلــى عــدة تقســيمات، وســمح بنمــو بــؤر بعيــدة عــن نفــوذ 

الدولــة تنمــو فيهــا اجلرميــة، ويســتفيد مــن وجودهــا اجملرمــون يف التعامــل معهــا كمــالذات آمنــة.

تهــدف هــذه الورقــة إلــى املســاهمة يف اقتــراح آليــات تعزيــز دور وأداء املؤسســة الشــرطية واألمنيــة يف حمايــة الســلم األهلــي، 
والتماســك االجتماعــي وتعزيــزه. وإلــى تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي حتــول دون سياســة أمنيــة حاســمة جتــاه تراجــع 
الســلم األهلــي، ودون ممارســات مــن جهــات إنفــاذ القانــون مســتجيبة بكفــاءة وفاعليــة حملاربــة فوضــى انتشــار الســالح، 
وتســمح بحالــة أخــذ القانــون باليــد، وبــروز ظاهــرة الثــأر واالنتقــام والعنــف، كمــا تهــدف إلــى تعزيــز دور مؤسســات العمــل 
ــى عمــل جهــات إنفــاذ  ــة عل ــز املســاءلة املدني ــي، وتعزي ــدور األمنــي يف حفــظ الســلم األهل ــل ال ــي يف املســاهمة يف تفعي األهل

القانــون،  فيمــا يتعلــق بحفــظ الســلم األهلــي.
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◄ مسؤولية الدولة ومؤسساتها يف توفير األمن وصيانة السلم األهلي 
وظائف الدولة1

 1. الوظائــف األمنيــة: الدولــة وحدهــا التــي حتتكــر بواســطة مؤسســاتها االمنيــة اســتخدام القــوة، ومتتلــك الصالحيــات 
    للحفــاظ علــى األمــن داخــل حدودهــا، لــذا فقــد ارتبطــت بالدولــة بعــض الوظائــف األمنيــة لعــَل أبرزهــا: الدفــاع عــن 
    أراضيهــا، ومواطنيهــا وحمايتهــم مــن خطــر االعتــداءات اخلارجّيــة، واألجنبّيــة، وزعزعــة األمــن الداخلــي، واحلفــاظ علــى 
    احلــدود. وقــد أوكلــت هــذه املهــام إلــى اجليــش الوطنــي املؤهــل لتحُمــل هــذه املســؤوليات اجلســيمة. إلــى جانــب ذلــك فــإن 
    الدولــة مســؤولة عــن حفــظ أرواح املواطنــن، وأموالهــم، وممتلكاتهــم، وأعراضهــم، والســلم الداخلــي، واتخــاذ التدابيــر 
    الوقائّيــة لتــاليف وقــوع اجلرائــم، وتعقبهــا يف حالــة وقوعهــا، ومعاقبــة منفذيهــا، وكل ذلــك مــوكل إلــى قــوات الشــرطة املســؤولة 

   عن هذا األمر.

ــن، وبــن  ــة واملواطن ــن الدول ــي تنظــم العالقــة ب ــن الت ــة ســن القوان ــات الدول ــة: مــن واجب ــر العدال ــون ونش ــق القان  2. تطبي
     املواطنــن أنفســهم، إلــى جانــب إنشــاء األجهــزة املســؤولة عــن تطبيــق هــذه القوانــن، ونشــر مبــدأ العدالــة بــن النــاس، وتوكل 

   هذه املهام إلى اجلهاز القضائي الذي يجب أن ميتاز باحليادية، واالستقاللية، والنزاهة. 

 3. الوظائــف املاليــة واالقتصاديــة: مــن أبــرز الوظائــف األساســية املنوطــة بالدولــة يف هــذا اجلانــب، وضــع السياســة النقدّيــة 
     العامــة، وصــك النقــود، وتنظيــم املؤسســات، والتعامــالت املالّيــة علــى أرض الدولــة، وحتقيــق الرفــاه االقتصــادي للمواطنــن، 
     وتنظيــم األنشــطة االقتصادّيــة يف غالــب األحيــان، ومــن هنــا، فــإن الدولــة مســؤولة عــن إنشــاء العديــد مــن املؤسســات املالية، 

   واالقتصادية املسؤولة عن القيام مبثل هذه املهام.

 4. الوظائــف الدوليــة: مــن أبــرز وظائــف الدولــة تنظيــم العالقــة بينهــا وبــن الــدول األخــرى، والتأســيس لشــراكات حقيقيــة 
ــات  ــاء عالق ــة لبن ــق األهــداف املشــتركة. إن ســعي الدول ــن أجــل حتقي ــاون املشــترك م ــع، والتع ــادل املناف ــى تب ــة عل      قائم
      دولّيــة جيــدة، يســتلزم منهــا إنشــاء مؤسســات قــادرة علــى حتُمــل هــذه املســؤولية، فضــاًل عــن حتديــد العالقــة بــن القوانــن 

    اخلارجية، والداخلية، وما إلى ذلك من اخلطوات، واإلجراءات الضرورية.

1 نظام بركات، أحمد الطاهر، مدخل إلى العلوم السياسية، )عمان : جامعة القدس املفتوحة ، ط 1، 1993(، ص 167-166.
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◄ وظائف املؤسسة الشرطية واألمنية: األمن كخدمة  

للمؤسســة الشــرطية واألمنيــة وظائــف متعــددة يف اجملتمــع، منهــا وظائــف أمنيــة ووظائــف اجتماعيــة، وتبقــى الواجبــات األمنيــة 
ــة  ــزة األمني ــات الشــرطة أو األجه ــإن واجب ــذا ف ــة. وهك ــة إداري ــح قانوني ــا حتددهــا أنظمــة ولوائ ــة هــي القائمــة كونه التقليدي
األخــرى التقليديــة هــي منــع اجلرميــة، واكتشــافها، والقبــض علــى مرتكبيهــا وتنفيــذ العقوبــة الصــادرة بحقهــم، واحملافظــة علــى 
األمــن العــام. لذلــك فــإن أهــم الواجبــات الوظيفيــة للشــرطة أو األجهــزة األمنيــة هــي حتقيــق األمــن واالســتقرار ألفــراد اجملتمع. 

ولكــي تــؤدي املؤسســات األمنيــة هــذه الواجبــات ال بــد أن تكــون مقبولــة لــدى اجملتمــع، حتــى تســتطيع أن تطلــب مســاعدته2. 

املؤسســات األمنيــة مــا هــي إال هيئــة تنفيذيــة تعمــل علــى صيانــة األمــن العــام وتعمــل علــى تنفيــذ النظــم، ومــن خاللهــا متــارس 
الدولــة ســيادتها؛ فــال يتصــور تطبيــق النظــم وحتقيــق األمــن الداخلــي واالســتقرار العــام دون وجــود ســلطة ميكــن مــن خاللهــا 
اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي تعمــل علــى مكافحــة اجلرميــة واحلــّد منهــا. وعلــى هــذا، جنــد أن هنــاك تالزمــاً بــن الســلطات 
املمنوحــة ألفــراد الشــرطة التــي متكنهــم مــن القبــض علــى اجملرمــن وتتبــع اجلنــاة، وهــذه الســلطات املمنوحــة جتعــل بعــض 
ــة  ــن املؤسســة األمني ــة احلــال قــد ينشــئ حاجــزاً نفســياً ب ــن يتخوفــون مــن التعســف يف اســتخدامها، وهــذا بطبيع املواطن
وأفــراد اجملتمــع. ولذلــك فمــن العــدل عــدم اإلســراف يف منــح الســلطات للعاملــن يف الشــرطة إال طبقــاً ملــا تتطلبــه مقتضيــات 
الوظيفــة، ومقتضيــات املواقــف، باإلضافــة إلــى توعيتهــم بصــورة دائمــة بحــدود اســتخدام الســلطات املمنوحــة، كذلــك توعيــة 
املواطنــن إعالميــاً بــأن األمــن العــام هــو خدمــة للمواطنــن، وليــس ســلطة عليهــم، وأن الســلطات املمنوحــة األمــن إمنــا 

تســتهدف بالدرجــة األولــى حمايــة أمــن املواطــن وحتقيــق ســالمة اجملتمــع3.

ومــن هنــا تنبــع أهميــة توطيــد الــدور االجتماعــي للشــرطة، وبنــاء جســور الثقــة والتعــاون بينهــا وبــن اجلمهــور؛ ال تســتطيع 
الشــرطة وحدهــا، وإن وكانــت هــي اجلهــاز املتصــل اتصــاالً مباشــراً بأنــواع الســلوك املنحــرف، أن تقــي اجملتمــع مــن اجلرميــة، 
أو أن حتقــق لــه األمــن بــدون تلــك الثقــة للمشــاركة يف حتمــل املســئولية4. إذاً مســؤولية توفيــر األمــن تقــع علــى عاتــق جهــاز 
الشــرطة بالدرجــة األولــى، الــذي يعتبــر واحــداً مــن أهــم املؤسســات األمنيــة يف اجملتمــع، إال أن توفيــر األمــن هــو مســؤولية 
كافــة األجهــزة واملؤسســات احلكوميــة واألهليــة وكل أفــراد اجملتمــع، فمــن الضــروري وجــود عالقــة قويــة بــن املؤسســة األمنيــة 

واجملتمــع، ملنــع االنحــراف واجلرميــة واملشــاركة ســوياً يف مكافحتهــا. 
إن الــدور الــذي تقــوم بــه املؤسســات األمنيــة هــو تطبيــق القانــون، والــذي قــد يفهــم أنــه قيــود علــى حريــات األفــراد، وبالتالــي 
فــإن شــعوراً بالكراهيــة يتولــد لــدى الفــرد ضــد رجــال األمــن، بســبب اســتخدام أجهــزة الشــرطة يف بعــض الفتــرات كوســيلة 
لتقييــد حريــة املواطنــن وإرهابهــم، حتــى أن رؤيــة بعــض أفــراد الشــرطة يولــد الشــعور بالعدائيــة. وقــد ارتبطــت صــورة 

الشــرطي لــدى املوطــن بصــورة الرجــل املســتبد يف كبــت احلريــات وإرهــاب النــاس5.
وعلــى الرغــم مــن هــذه النظــرة الســلبية يف بعــض األحيــان مــن بعــض املواطنــن/ات جتــاه أفــراد الشــرطة ومنتســبي املؤسســة 
األمنيــة، إال أن ذلــك ال يعفــي أفــراد اجملتمــع مــن املشــاركة وتقــدمي املســاعدة إلــى منتســبي املؤسســة الشــرطية واألمنيــة، ال 
ســيما يف منــع اجلرميــة، أو حتــى يف تقــدمي املعلومــات الضروريــة ســواء قبــل أو بعــد وقــوع اجلرميــة. لذلــك فهنــاك أهميــة يف 
إشــراك اجملتمــع وتوعيتــه مبخاطــر اجلرميــة مــن قبــل مؤسســاته بأنواعهــا، وهــذا ال يعنــي بــأي شــكل مــن األشــكال التقليــل 
مــن دور املؤسســات األمنيــة، بــل يعتبــر دوراً أساســياً مســاعداً، ولكــن دور مؤسســة الشــرطية واألمنيــة ال يكتمــل إال بالتعــاون 
مــع أفــراد اجملتمــع، لذلــك فإننــا جنــد أن عمليــة الضبــط االجتماعــي هنــا مبنيــة علــى اتفــاق الشــرطة واجلمهــور مبوافقتهــا6.  

ويف جميــع الظــروف، فــإن بنيــة النظــام السياســي التــي تضمــن وجــود آليــات فّعالــة وملزمــة خلضــوع املســتوى األمنــي 
كمؤسســات وقيــادات للمســتوى السياســي، يجعــل املســاءلة الرســمية واجملتمعيــة للمســتوى السياســي املســؤول عــن قطاعــات 
األمــن ومؤسســاته وقياداتــه أيســر وأســهل للجهــات الرقابيــة الرســمية )مجلــس تشــريعي، قضــاء اداري نظامــي، ديــوان الرقابــة 
املاليــة واالداريــة، وزارة املاليــة، الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان -ديــوان املظالم...الــخ(، او اجلهــات الرقابيــة للمجتمــع 
املدنــي، مثــل: منظمــات أهليــة وإعــالم ومراكــز األبحــاث. ويف الوقــت نفســه يحمــي العاملــن يف املؤسســات االمنيــة مــن أي 

تدخــالت خارجيــة، ويحــد مــن حتملهــم مســؤولية تقصيــر او اهمــال املســتوى السياســي املســؤول7.

2 عبد الكرمي احلربي، ورقة عمل حول الدور اجملتمعي للمؤسسات األمنية، مقدمة لندوة اجملتمع واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية بالرياض 2004.
3 عبد الكرمي احلربي، ورقة عمل، مرجع سبق ذكره. 

4 للتفصيل أكثر انظر/ي عبد الكرمي عبد اهلل احلربي، دور مشاركة الشباب يف دعم املؤسسات األمنية، )الرياض :مطابع أكادميية نايف العربية ، 2000(.
5 للتفصيل أكثر انظر/ محمد صالح بهجت وآخرون، اخلدمة االجتماعية يف التعلم ورعاية الشباب، )اإلسكندرية: املكتب احلديث، 1985(.

6 عبد الكرمي احلربي، ورقة عمل، مرجع سبق ذكره .
7 مقابلة مع د. عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة -أمان.
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◄ دور املؤسسة الشرطية واألمنية يف احلفاظ على السلم األهلي والتماسك االجتماعي

يتعــرض اجملتمــع الفلســطيني بــن احلــن واآلخــر لظاهــرة النزاعــات احملليــة والعائليــة، والتــي تتعقــد بســبب ثقافــة االنتقــام 
ــى  ــة، إل ــة واقتصادي ــة وثقافي ــل للتســامح.  وتتغــذى هــذه الظاهــرة بعوامــل سياســية واجتماعي ــد كبدي ــون بالي وأخــذ القان
جانــب االنقســام السياســي الــذي أدى إلــى إضعــاف دور املؤسســات اجلامعــة وتراجــع ســيادة القانــون، بــل أدى إلــى مزيــد 
مــن التفــرد واملناكفــة واتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات )العقابيــة( والتبريريــة، التــي أثــرت علــى قيــم واخالقيــات وســلوك 

عــدد كبيــر مــن املواطنــن. 

لقــد ظهــرت أشــكال مــن التطــرف، وأخــذت تنتشــر يف اجملتمــع الفلســطيني، مثــل العنــف االجتماعــي والدينــي الــذي يدعــو 
إلــى التكفيــر وعــدم تقبــل اآلخــر؛ فالســلم األهلــي ال يعنــي فقــط األمــن اجملتمعــي، ولكنــه تكريــس احلــق بالعيــش الكــرمي 

وضمــان احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكذلــك احلــق بالــرأي والتعبيــر.

ــر يف  ــدور األكب ــة ال ــرض أن تلعــب املؤسســة الشــرطية واألمني ــذي يفت ــون، ال ــن ســيادة القان ــط ب ــة والرواب ــزز العالق وتتع
حتقيقــه، وبــن الســلم األهلــي، حيــث يلعــب القطــاع األمنــي دوراً بــارزاً يف تعزيــز الســلم األهلــي، يبــدأ مــن االرتقــاء بتقــدمي 
ــى، وبشــكل مهنــي وموضوعــي، وتعزيــز معرفــة  خدمــات إنفــاذ القانــون إلــى مســتوى املعاييــر واملمارســات الدوليــة الفضل
املواطنــن ووعيهــم حــول مــا تقــوم بــه مؤسســات إنفــاذ القانــون علــى املســتوى اجملتمعــي، وتشــجيع قنــوات االتصــال واحلــوار 
ــاح علــى اجلمهــور، واملســاهمة يف وضــع خطــط  ــادة االنفت وتعزيزهــا بــن املواطنــن ومقدمــي اخلدمــات األمنيــة، عبــر زي
الســلم األهلــي وتطويرهــا وإنفاذهــا، باإلضافــة إلــى حــث املواطنــن يف اجملتمعــات احملليــة علــى اللجــوء إلــى الوســائل 
الرســمية والبديلــة حلــل النزاعــات، مثــل: احلــوار والوســاطة والتفــاوض والتحكيــم. كمــا تســاهم املؤسســة األمنيــة أيضــا يف 
تســهيل وصــول املواطنــن للعدالــة، خاصــة مــن املناطــق املهمشــة أو فئــات األطفــال والنســاء وتعزيــز اســتجابة نظــام العدالــة 
ــة  ــة واقتصادي ــل أمني ــة فقــط، ب ــول أمني ــي هــي حل ــة والشــاملة للســلم األهل ــول التكاملي ــك أن احلل ــي ذل ــم، دون أن يعن له

وثقافيــة ومجتمعيــة وسياســية متكاملــة.

ــى أداء املؤسســة الشــرطية واألمنيــة الفلســطينية، وهــو موضــوع تراكمــي يترســخ مــع  بالرغــم مــن التطــور الــذي طــرأ عل
مأسســة البنــى األمنيــة ال ســيما يف ظــل حداثــة التجربــة، إال أن احلاجــة إلــى سياســة أمنيــة متكاملــة وحديثــة تنطلــق مــن: 
دور املؤسســة األمنيــة يف حمايــة املواطنــن مــن أي عــدوان خارجــي، وحمايــة حقــوق اإلنســان واحتــرام احلريــات واحلفــاظ 
علــى املمارســة الدميقراطيــة، والترفــع عــن التجاذبــات السياســة، وإنفــاذ القانــون وفقــاً لالتفاقيــات الدوليــة واملعاييــر 
الفضلــى، وحمايــة القانــون األساســي واملؤسســات الدســتورية، واحلفــاظ علــى الســلم األهلــي، ومتطلبــات النزاهــة ونظــم 
الرقابــة واملســاءلة يف عمــل املكونــات األمنيــة. وعليــه، ينبغــي كل فتــرة مناســبة مــن الوقــت مراجعــة هــذه التجربــة وتطويــر 
االســتراتيجية، آخذيــن باالعتبــار منطلقــات السياســة األمنيــة ومرتكزاتهــا وفلســفتها وأهدافهــا وعناصرهــا، مبــا يســهم يف 
بنــاء العقــد االجتماعــي بــن املتعاقديــن مــن املواطنــن حــول دور األجهــزة األمنيــة يف احليــز الفلســطيني إلنهــاء االحتــالل 

وبنــاء الدولــة. 

وستســمح هــذه السياســة واإلســتراتيجية باللجــوء للحلــول األمنيــة يف نطــاق وإدراك وحســاب تبعاتهــا بدقــة، والتركيــز 
علــى حلــول اقتصاديــة اجتماعيــة ثقافيــة، والتركيــز علــى الفعــل االســتباقي لبنــاء منظومــة الوعــي بأهميــة الســلم األهلــي 
ومتطلباتــه، ال علــى رد الفعــل الســلوكي بعــد وقــع اجلرميــة. كمــا ينبغــي أن تتضمــن هــذه املنظومــة اعتمــاد جميــع املتطلبــات 

االقتصاديــة والثقافيــة والتوعيــة يف خطــوات متوازيــة، مبــا يوصلهــا حلالــة الشــمولية املطلوبــة. 

 ومــن أجــل قيــام املؤسســة الشــرطية واألمنيــة بدورهــا بكفــاءة وفعاليــة يف حفــظ الســلم األهلــي، ال بــد مــن مراجعــة اإلطــار 
التشــريعي الناظــم لعمــل الشــرطة واألجهــزة األمنيــة واســتكماله، مبــا يزيــل حالــة تداخــل الصالحيــات. والعمــل علــى صياغة 
عقيــدة أمنيــة فلســطينية قائمــة علــى احتــرام مبــدأ املواطنــة وحقــوق االنســان، ويف مقدمتهــا احلقــوق واحلريــات األساســية 
والثقافــة واملمارســة الدميقراطيــة تنــأى بنفســها عــن التجاذبــات السياســية، مبــا يتناســب مــع البنــاء الهيكلــي التنظيمــي 

األمنــي لدولــة دميقراطيــة يســود فيهــا مبــادئ تكافــؤ الفــرص واإلنصــاف والعدالــة وقيــم الشــفافية وســيادة القانــون. 
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كمــا أن دور املؤسســة الشــرطية واألمنيــة يف احلفــاظ علــى الســلم األهلــي، يتطلــب منهــا االنفتــاح علــى مؤسســات اجملتمــع 
املدنــي، وبالــذات منهــا العاملــة يف ســيادة القانــون والعدالــة حقــل مكافحــة الفســاد، واحلقــل احلقوقــي واإلعالمــي ... 
إلــخ. إن ذلــك يتطلــب أيضــاً إتبــاع سياســة قائمــة علــى الشــفافية واإلفصــاح، مبــا يعــزز ثقــة املواطنــن بــأداء األجهــزة 
األمنيــة، ويســاهم يف تعزيــز الســلم األهلــي. كمــا يتطلــب مــن املؤسســة الشــرطية واألمنيــة تطويــر األكادمييــات األمنيــة 
الفلســطينية ورفدهــا مبناهــج ومســاقات وأنشــطة المنهجيــة حديثــة تراعــي حقــوق اإلنســان، وحتتــرم االتفاقيــات الدوليــة 
والثقافــة الدميقراطيــة واملدنيــة وحقــوق اإلنســان. وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل املؤسســة 
األمنيــة، وزيــادة كفــاءة اجلهــات الرقابيــة الداخليــة واخلارجيــة عليهــا، باإلضافــة إلــى وحدات الشــكاوى، واطــالع اجلمهور 
علــى حــاالت املســاءلة التــي جتــري جلهــات إنفــاذ القانــون عنــد انتهاكهــا حقــوق املواطنــن، مبــا يحقــق الردعــن اخلــاص 

والعــام وينعكــس إيجابــاً علــى الســلم األهلــي. 

كمــا تعمــل املؤسســة الشــرطية واألجهــزة األمنيــة بشــكل مكثــف، عبــر القنــوات امليدانيــة واإلعالميــة، علــى بنــاء الثقــة 
مــع املواطنــن الفلســطينين، بتقــدمي منــاذج رشــيدة يف التعامــل الســليم معهــم وإبرازهــا، باإلضافــة إلــى التركيــز خــالل 
التدريبــات الداخليــة علــى ماهيــة العالقــة الســليمة بــن املواطــن املدنــي واألمنــي. لذلــك، يفتــرض بالقــوى األمنيــة القيــام 
بحمايــة النظــام العــام والقيــام بدوريــات يف الشــوارع، ملنــع أي ممارســات ال يســمح بهــا القانــون، ومــن ثــم اتخــاذ تدابيــر 
يف حــال تعــرض النــاس إلــى اخلطــر، وكذلــك حمايــة ممتلكاتهــم. وكذلــك تنفيــذ قــرارات احملاكــم ذات الصلــة بالنزاعــات 

اجملتمعيــة واإلداريــة، وكذلــك واجبهــا اجتــاه ضبــط الســير واملــرور وغيرهــا8.

ويكــون ذلــك مــن خــالل اتبــاع املؤسســات الشــرطية جملــة اإلجــراءات الوقائيــة التــي تتخذهــا قبــل وقــوع أي عمــل مــن 
ــار  ــات النه ــن يف أوق ــوات األم ــن مظاهــره، بنشــر ق ــر م ــأي مظه ــون، ب ــف أو الشــغب أو اخلــروج عــن القان ــال العن أعم
وتعزيزهــا يف الليــل حفاظــاً علــى األمــن واالســتقرار، وكذلــك العمــل باإلجــراءات التــي تلــي وقــوع أعمــال العنــف واخلــروج 
عــن القانــون، ومتابعــة ومالحقــة كل مــن قــام بتلــك األعمــال، واحتجازهــم واتخــاذ املقتضــى القانونــي بحقهــم، باعتبارهــم 

عنصــراً ســلبياً يــؤدي إلــى املســاس بالســلم واألمــن اجملتمعــي واألهلــي9.

لذلــك، يســتوجب يف املرحلــة املقبلــة القيــام بحمــالت أمنيــة مســتدامة يف كافــة أرجــاء احملافظــات، بهــدف فــرض األمــن 
والنظــام وبســط ســيادة القانــون، والقبــض علــى الفاريــن مــن وجــه العدالــة واتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة وفــق القانــون 
ــق جناحــات  ــة. لقــد مت حتقي ــذ األحــكام العدلي ــى ســنوات وتنفي ــة يف إصــدار اإلحــكام إل بشــكل مســتعجل، دون اإلطال
ملموســة يف مضمــار األمــن، ويف إطــار مالحقــة العناصــر املســلحة اخلارجــة عــن القانــون، والذيــن ســعوا وبــكل قوتهــم إلــى 

ضــرب النســيج االجتماعــي، وإيجــاد ثغــرات تعكــر صفــو احلالــة األمنيــة املســتقرة يف بعــض احملافظــات10.

8 األستاذة رميا نزال، كاتبة صحفية وناشطة نسوية، مقابلة الكترونية، 2021/3/22.
9 االستاذ يوسف عماد احلداد، رئيس جمعية مناصرة حقوق اإلعالمين - غزة، مقابلة الكترونية، 2021/3/24.

10 الدكتور سليمان جرادات مستشار محافظ اخلليل لشؤون السلم األهلي، مقابلة الكترونية، 2021/3/25. 
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◄ السياسة األمنية للمؤسسة الشرطية واألمنية الفلسطينية

يســتدعي الشــعور باخلطــر أو التهديــد احلاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات تهــدف إلــى حتقيــق األمــن، ومــن الطبيعــي أن تكــون 
تلــك اإلجــراءات متوافقــة مــع اخملاطــر أو التهديــدات الفعليــة أو احملتملــة. لقــد ركــزت الدراســات األمنيــة يف الســابق علــى 
خطــر الغــزو العســكري، باعتبــاره أهــم مصــدر مــن مصــادر تهديــد األمــن القومــي، إن لــم يكــن مصدرهــا الوحيــد11. غيــر أن 
الدراســات احلديثــة لألمــن القومــي ذهبــت إلــى وجــود مصــادر أخــرى ال تقــل أهميــة عــن البعــد العســكري للتهديــد، تتمثــل 
يف التهديــدات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ببعديهــا اخلارجــي والداخلــي. وهنــاك ترابــط وثيــق بــن 
هذيــن املســتوين "التهديــدات الداخليــة، والتهديــدات اخلارجيــة"؛ فعمليــة تقســيم مصــادر التهديــد ال تصلــح كأداة للتحليــل 
العلمــي، حيــث يســتحيل عــزل تلــك املصــادر. فالعالقــة بــن هذيــن املســتوين عالقــة تفاعــل متبــادل، يؤثــر كل منهمــا يف 
اآلخــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وذلــك الرتبــاط املصــادر الداخليــة واخلارجيــة إلــى الدرجــة التــي قــد تكــون فيهــا 
ــع لهــا يف  ــة ذرائ ــدات اخلارجي ــد اخلارجــي، وقــد جتــد هــذه التهدي ــة ينشــط فيهــا التهدي ــة خالقــة لبيئ املصــادر الداخلي

املصــادر الداخليــة12. 

مــن أجــل أن يكــون هنــاك سياســة أمنيــة وطنيــة فاعلــة تعمــل علــى حتقيــق األمــن لكافــات قطاعــات اجملتمــع بعيــداً عــن 
التجاذبــات السياســية، البــد مــن التالــي:  

1. تطويــر البنيــة القانونيــة: تكــون املنظومــة القانونيــة القائمــة يف مجتمــع مــا بعــد الصــراع قدميــة او غيــر مكتملــة وال تلبــي 
احتياجــات وتطلعــات اجملتمــع يف التطــور واالزدهــار، باإلضافــة إلــى تعــارض بعضهــا مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان 
واحلكــم الرشــيد. ويف احلالــة الفلســطينية واجهــت املنظومــة القانونيــة حتديــات متعــددة، مثــل عــدم االنســجام بســبب مــا 
ورثتــه هــذه املنظومــة مــن تــراث قانونــي متراكــم يف حقــب مختلفــة، فمــا زالــت هــذه املنظومــة حتتــوي علــى قوانــن عثمانيــة، 
وبريطانيــة، وأردنيــة، ومصريــة، وقــرارات عســكرية صــادرة عــن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي. بالرغــم مــن اقــرار بعــض 
ــم تســتكمل وأهمهــا  ــة واملتوافقــة مــع التطــورات، اال ان بعــض التشــريعات ذات العالقــة ل القوانــن الفلســطينية العصري
قانــون عــام لألمــن، وقانــون لقــوات األمــن الوطنــي، وقانــون االســتخبارات العســكرية، وقانــون احملافظــن، بالرغــم مــن 
توليهــم مهــام أمنيــة ذات عالقــة باملواطنــن ناهيــك عــن أن بعــض التشــريعات غيــر األمنيــة ذات العالقــة مازالــت قدميــة، 

مبــا يف ذلــك تشــريعات رئيســية تنعكــس مباشــرًة علــى حالــة الســلم األهلــي مثــل قانــون العقوبــات.

مــن ناحيــة أخــرى، ســاهم تعطيــل عمــل اجمللــس التشــريعي بســبب االنقســام السياســي الداخلــي يف تأجيــل تطويــر 
التشــريعات الفلســطينية؛ حيــث ان هنــاك حاجــة إلــى إصــدار قانــون األمــن الفلســطيني، ولوائحــه التنفيذيــة، باإلضافــة 
إلــى العديــد مــن القوانــن واللوائــح التنفيذيــة اخلاصــة بــاألذرع اخملتلفــة العاملــة يف قطــاع األمــن. ويف قطــاع العدالــة مــا 
زلنــا بحاجــة إلــى إصــدار قوانــن عديــدة مثــل قانــون العقوبــات، وقانــون الطــب الشــرعي، وقانــون اخملتبــر اجلنائــي،... 
إلــخ. إن عمليــة تطويــر القوانــن الفلســطينية هــي جــزء مــن عمليــة التحــرر؛ فالقوانــن العثمانيــة البريطانيــة واألردنيــة 
واملصريــة واألوامــر العســكرية لــم توضــع لتطويــر اجملتمــع الفلســطيني، بــل مــن أجــل إحــكام ســيطرة الســلطة املركزيــة علــى 
اجملتمــع، وإخضاعــه إلرادتهــا، لــذا ال بــد أن نتحــرر مــن هــذه النظــم القانونيــة الباليــة، والتــي ال تلبــي حاجــات اجملتمــع 

الفلســطيني. 
تطويــر النظــام القضائــي: يعــد القضــاء املســتقل األســاس الصلــب لســيادة القانــون يف مجتمعــات مــا بعــد الصــراع، وتهــدف 
عمليــة تعزيــز القــدرة والفاعليــة واالســتقاللية القضائيــة إلــى رفــع قــدرات القضــاة، وكفاءتهــم، وضمــان نزاهتهــم، وتطويــر 

البنيــة التحتيــة واملؤسســية للمحاكــم.

11 فهد الشقحاء، األمن الوطني: تصور شامل املفهوم – األهمية – اجملاالت – املقومات، )الرياض: مركز الدراسات والبحوث: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،2004(، ص71.
 12 ســليمان احلربــي. مفهــوم األمــن: مســتوياته وصيغــة وتهديداتــه "دراســة نظريــة يف املفاهيــم واألطــر"، اجمللــة العربيــة للعلــوم اإلنســانية، العــدد )19(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

    صيف 2008، ص27.
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تعزيــز دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي يف تطويــر قطــاع العدالــة: يعتبــر دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي العاملــة يف قطــاع 
العدالــة مثــل نقابــة احملاميــن واملؤسســات احلقوقيــة االستشــارية غيــر احلكوميــة، ومؤسســات حقــوق اإلنســان، مهمــاً يف 
تعزيــز عمليــة إصــالح قطــاع العدالــة وتعزيــز ثقافــة ســيادة القانــون؛ فمثــاًل نقابــة احملاميــن تلعــب دوراً مهمــاً يف عمليــة 
االرتقــاء باملســتوى املهنــي للمحاميــن، والدفــاع عــن مصاحلهــم، وضمــان حريتهــم يف أداء الرســالة. كمــا تلعــب مؤسســات 

اجملتمــع املدنــي دوراً مهمــاً يف نشــر ثقافــة ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق اإلنســان لكافــة شــرائح اجملتمــع. 

ــة  ــد الصــراع باستشــراء الفســاد داخــل مؤسســاتها احلكومي ــا بع ــات م ــا تتصــف مجتمع ــاً م 2. مكافحــة الفســاد: غالب
اخملتلفــة، وغيــاب الفاعليــة واملســاءلة والشــفافية، خاصــة إذا كان االنتقــال يف نظــام احلكــم مــن ثــورة أو حركــة حتــرر إلــى 
دولــة. وال يختلــف الوضــع كثيــراً يف احلالــة الفلســطينية، وبالرغــم مــن اجلهــود التــي بذلــت حملاربــة الفســاد ومحاســبة 
الفاســدين، لتعزيــز الشــفافية والنزاهــة، ومســاءلة املســؤولن مبــن فيهــم مســؤولو األمــن ممــن ارتكبــوا أخطــاًء، وحققــوا 

كســباً غيــر مشــروع عبــر اســتغاللهم للســلطة، ومحاســبتهم علــى أخطائهــم، مــا زالــت غيــر كافيــة.
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◄ العالقة بني السلم األهلي وسيادة القانون

ميكــن تعريــف الســلم األهلــي علــى أنــه حالــة االســتقرار الدائــم، ورفــض كل أشــكال القتــال والقتــل أو مجــرد الدعــوة إليــه 
أو التحريــض عليــه أو تبريــره، أو نشــر مقــاالت وخطابــات ومؤمتــرات صحافيــة تعتبــر التصــادم حتميــاً بســبب قــوة العقيــدة 
الدينيــة أو احلزبيــة، وحتــول مفهــوم احلــق يف االختــالف إلــى أيديولوجيــة االختــالف، وتعيــد إنتــاج خطــاب الكراهيــة املشــكك 

يف جوهــر البنــى املؤسســاتية والعقــد االجتماعــي واألطــر الثقافيــة القائمــة علــى التعايــش واحلــوار13.

يرتبــط الســلم األهلــي مباشــرًة مببــدأ ســيادة القانــون، والــذي ميكــن تكثيــف تعريفــه يف عــدة عناصــر تتمثــل بإطــار قانونــي 
كامــل وحديــث ومســتجيب، ونظــام قضائــي فعــال وكفــؤ ومــدرب، وأقســام إداريــة تعمــل بشــكل مهنــي مــن أجــل ســيادة القانــون، 
وثقافــة جمعيــة مؤمنــة بالدولــة ومؤسســاتها وبالقانــون. وبالنتيجــة، مبــا أن األمــن هــو صاحــب الــدور األبــرز يف احلفــاظ علــى 
مبــدأ ســيادة القانــون، مبــا يتضمنــه ذلــك مــن محاربــة للجرميــة، فــإن األمــن يتحــول مــن فاعــل تقليــدي إلــى الفاعــل األبــرز يف 

هــذا اإلطــار.

وال يعنــي الســلم األهلــي فقــط األمــن اجملتمعــي، ولكنــه تكريــس احلــق بالعيــش الكــرمي وضمــان احلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، وكذلــك احلــق بالــرأي والتعبيــر، وبالتالــي فــإن اجملتمــع بقــواه وفعالياتــه السياســية يســتطيع تعزيــز العقــد 
ــاً لقاعــدة سياســية  ــا، وفق ــى اختــالف توجهاته ــاف، عل ــذي يشــكل وثيقــة للتفاهــم بــن كافــة األفــراد واألطي االجتماعــي، ال
وحقوقيــة متفــق عليهــا، هــي مفهــوم الترابــط اجملتمعــي الوطنــي والقائــم علــى قبــول التنــوع ونبــذ العنــف واإلكــراه والتعامــل 

احلضــاري والســلمي مــع جميــع األشــخاص املشــتركن يف املواطنــة، بغــض النظــر عــن اختالفاتهــم.

وتتطلــب صياغــة هــذا النــوع مــن الترابــط اجملتمعــي جهــوداً حثيثــة باجتــاه خلــق واقــع وطنــي بعيــد عــن كل أشــكال التهميــش 
والعنــف والعصبيــة، يف مختلــف مياديــن احليــاة السياســية والفكريــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة. لــذا، هنــاك تناســب طــردي 
ــوم  ــت مفه ــذي يثب ــي هــو ال ــن مســتوى االســتقرار السياســي واالجتماعــي؛ فالســلم األهل ــي وب ــوم الســلم األهل ــن مفه ــا ب م
االســتقرار السياســي، كمــا أن االســتقرار السياســي يف البــالد يعــزز دعائــم الســلم األهلــي، ألنــه عنــد تواجــد العنــف يغيــب 

االســتقرار وتعــم الفوضــى وتتقــوض أساســات الســلم األهلــي.

مــن املهــم، إحــالل مبــدأ ســيادة القانــون والتعايــش املشــترك بــن األفــراد الــذي يحقــق الهــدوء واالســتقرار الفــردي واجملتمعــي، 
والــذي يحقــق يف مجملــه الســلم األهلــي ذلــك أن ســيادة القانــون هــي صمــام األمــان للســلم األهلــي واجملتمعــي، كونهــا تؤمــن 
وحتمــي احلقــوق واحلريــات بشــكل متســاو لألفــراد، وتقضــي بينهــم مبوجــب القانــون، والتــي بدورهــا تعمــل علــى حمايتهــم 
مــن كل إجــراء قهــري أو تعســفي قــد يتخــذ ضدهــم، حيــث أن وضــع القوانــن واألنظمــة والنظــم التــي حتكــم وتنظــم ســلوك 
ــق  ــوق وف ــات، ووضــع ســبل اقتضــاء احلق ــوق واحلري ــم باحلق ــا بينه ــق املســاواة فيم ــى حتقي ــراد يف اجملتمــع، وتعمــل عل األف
الطــرق القانونيــة يف مجملــه، يــؤدي إلــى حتقــق األمــن واالســتقرار والســكينة يف اجملتمــع، كــون أن القانــون هــو الســبيل الــذي 
يفــرض احلمايــة القانونيــة لــكل تلــك احلقــوق واحلريــات بــل ويحافــظ عليهــا14. لذلــك فــإن ســيادة القانــون هــي مــن املؤشــرات 
األساســية للدولــة املدنيــة الدميقراطيــة، والتــي تعمــل علــى تطبيــق القانــون علــى كافــة املواطنــن بشــفافية وعدالــة وشــمولية. 
وهنــا تكمــن الصلــة املباشــرة بــن ســيادة القانــون والســلم األهلــي، لذلــك يــؤدي الشــعور باملســاواة والعدالــة يف تطبيــق وتنفيــذ 
القانــون إلــى اإلميــان بفاعليــة اإلجــراءات علــى اجلميــع، ممــا يشــكل القاعــدة األساســية لتشــكل الوعــي اجلمعــي، فاالرتــكان 

إلــى القانــون واملؤسســات املطبقــة لــه يعــزز دور املؤسســة، والــذي بالضــرورة يــؤدي إلــى تعزيــز الســلم األهلــي15.

http://www.m.ahewar.org 13 صالح عبد العاطي، دور التربية يف تعزيز السلم األهلي، احلوار املتمدن
14 األستاذ يوسف عماد احلداد، مرجع سبق ذكره .

15 االستاذ خالد ناصيف، مدير مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان، مقابلة الكترونية، 2021/3/25.
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◄  العقد االجتماعي والسلم األهلي

هنــاك حاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى لوضــوح طبيعــة أحــكام العقــد االجتماعــي الفلســطيني، ألثــره علــى مســتقبل 
األجيــال القادمــة، يف تعزيــز التماســك االجتماعــي والعيــش املشــترك بــن املواطنــن الفلســطينين، وتأســيس ركائــز 
الدولــة املدنيــة احلديثــة، دولــة املؤسســات والقانــون، الــذي ينــص علــى أن فلســطن دولــة مدنيــة16، وبالتالــي حتديــد هويــة 
الدولــة الفلســطينية يف النظــام الدســتوري، كــي يســتجيب لتطلعــات املواطنــن وآمالهــم17. ويلــزم الدولــة القيــام بدورهــا يف 

احلمايــة، وتطبيــق القانــون وتوفيــر اخلدمــات دون متييــز مبــا يشــمل حمايــة الســلم األهلــي.

تختلــف املؤسســات العســكرية واألمنيــة والشــرطية باختــالف املراحــل واألدوار ودرجــة التطــور االجتماعــي واالقتصــادي 
للمجتمعــات اخملتلفــة، باإلضافــة إلــى بنيــة اجليــش واملؤسســة األمنيــة التــي تلعــب دوراً يف هــذا االختــالف. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، ميكــن إيجــاد تفســير لاللتحــاق باملؤسســة العســكرية أو األمنيــة يف بعــض حاالتــه، علــى أنــه يأتــي باعتبــار 
هــذه املؤسســات وســيلة للترقــي االجتماعــي االقتصــادي، ال ســيما يف اجملتمعــات الطبقيــة، وانتشــرت هــذه الرؤيــة بــن 
اجملتمعــات احملليــة يف األريــاف والقــرى واملناطــق املهمشــة، باعتبــار أن هــذه الوســيلة هــي األقصــر لصعــود الســلم 
االجتماعــي، وكســر الــدور االجتماعــي املرســوم واملنمــط، بعــد أن حــدت البنــى التقليديــة التمييزيــة مــن تطورهــم، وحــددت 

ســلفاً مســار حياتهــم.
مــن املعلــوم أن هنــاك وظائــف للدولــة وألي دولــة يف العالــم. مــن ضمــن هــذه الوظائــف هــي تقــدمي خدمــة األمــن للمواطنــن 
مــن قبــل املؤسســة األمنيــة، واليــوم ينظــر لألمــن علــى أنــه خدمــة كالتعليــم والصحــة والضمــان االجتماعــي... الــخ. ولكــن 
ــة والنزاهــة والشــفافية، باعتبارهــا حقــاً مــن حقــوق اإلنســان،  ــى أســاس احليادي مــن املهــم أن تقــدم هــذه اخلدمــات عل
وليســت مّنــة مــن النظــام السياســي. وعليــه فــإن املســؤولن عــن هــذه املهمــة العامــة خاضعــن للمســاءلة مثــل بقيــة 

املســؤولن عــن اخلدمــات العامــة االخــرى. 

يف احلالــة الفلســطينية، لــم تتبلــور املؤسســة الشــرطية األمنيــة الفلســطينية، ولــم تتشــكل، مــن خــالل ســياق طبيعــي، 
فقــد جــاءت نتيجــة حتــول تدريجــي مــن هيــاكل ومؤسســات الثــورة والشــرعية الثوريــة إلــى مؤسســات الســلطة )الشــرعية 
الدســتورية( علــى ضــوء اتفاقــات أوســلو، وبشــكل محــدد البرتوكــول اخلــاص مبوضــوع األمــن واألجهــزة األمنيــة والــذي 

يحــدد دورهــا يف مجــال حفــظ النظــام العــام ومكافحــة اإلرهــاب والعنــف. 

أي أن املؤسســة الشــرطية واألمنيــة الفلســطينية لــم تشــّكل يف ســياق طبيعــي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة وهــي األهــم 
واألخطــر، حيــث ال يوجــد إجمــاع بــن الفلســطينين علــى وظائفهــا ومهامهــا، فمــن الناحيــة العمليــة هنــاك وجهــات نظــر 
ــة للمشــروع  ــواة اجليــش الوطنــي وهــي حامي ــاك مــن يــرى أنهــا ن ــة، فهن فلســطينية مختلفــة حــول مهــام املؤسســة األمني
ــاك مــن  ــل األخــرى. وهن ــح( وحليفاتهــا مــن الفصائ ــة ومعهــا حركــة )فت ــي، وهــذه النظــرة تتبناهــا الســلطة الوطني الوطن
يــرى أنهــا إحــدى إفــرازات اتفاقيــة أوســلو، وأنهــا أداة مــن أدوات تســتخدمها حلمايــة نتائــج اتفــاق فلســطيني - إســرائيلي، 
ناهيــك عــن عــدد واســع ممــن انتســبوا لقطــاع األمــن مبؤسســاته وأجهزتــه اخملتلفــة بســبب احلاجــة الــى وظيفــة ومصــدر 
رزق خاصــة يف قطــاع غــزة. وهــذه النظــرة تتبنهــا بعــض قــوى اليســار وقــوى اإلســالم السياســي. كمــا ينظــر لهــا علــى أنهــا 

أجهــزة منتهكــة وقامعــة للحقــوق واحلريــات، وهــي نظــرة تتبناهــا بعــض مؤسســات اجملتمــع املدنــي الفلســطينية. 

16 على سبيل املثال، ينص دستور اجلمهورية التونسية الصادر بتاريخ 2014/1/14 يف الباب األول، الفصل الثاني، أن تونس دولة مدنية. 
https://middle-east-online.com 17 دولة مواطنن أم دولة مؤمنن: اجمللس التأسيسي يرسم مستقبل تونس
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اجليــش واملؤسســة األمنيــة والشــرطية يف مختلــف دول العالــم، وخصوصــاً يف دول العالــم الثالــث تعمــل وفــق مصاحلهــا، 
ــر  ــى حــد كبي ــك يرتبــط إل ــة عامــة. لذل ــح وطني ــر مصاحلهــا يف مراحــل االنتقــال كأنهــا مصال ــى تصوي ــل إل وهــي متي
بالعقيــدة األمنيــة والعســكرية للمؤسســة األمنيــة، والســؤال هنــا مــن الــذي يصــوغ العقيــدة العســكرية واألمنيــة للمؤسســة 
األمنيــة يف فلســطن؟ هــل املؤسســة التشــريعية الغائبــة، أم القانــون األساســي؟ أم قيــادة األجهــزة؟ أم الســيد الرئيــس 

باعتبــاره القائــد األعلــى لقــوى األمــن؟ أم اعتبــارات إقليميــة؟ 

هــل العقيــدة األمنيــة شــفافة ومتفــق عليهــا؟ بــال أدنــى شــك أن العقيــدة األمنيــة الوطنيــة املتوافــق عليهــا، واملعتمــدة 
ــي املواطنــن، يشــكل أحــد عناصــر العقــد االجتماعــي. ويف هــذا اجلانــب واجهــت املؤسســة الشــرطية  مــن قبــل ممثل
األمنيــة الفلســطينية، بعــض التحديــات، وهــي بحاجــة إلــى وقفــة جــادة للمراجعــة واســتخالص العبــر، لالنطــالق نحــو 
املســتقبل. أمــا أهــم هــذه التحديــات فهــو واقــع عقيدتهــا األمنيــة والعســكرية التــي مــا زالــت تثيــر جــدال مجتمعيــا، مــن 
حيــث مفهومهــا ومنطلقاتهــا ومرتكزاتهــا وفلســفتها وأهدافهــا وعناصرهــا، كمــا ال يوجــد إجمــاع فلســطيني عليهــا.   وهــذا 
نابــع باألســاس مــن الــرؤى اخملتلفــة ملكونــات النظــام السياســي الفلســطيني بشــأن طبيعــة املرحلــة وطبيعــة البرنامــج 
الوطنــي، وآليــات تنفيــذه، ناهيــك عــن الضغــوط اخلارجيــة التــي تؤثــر علــى التوجهــات باالســتناد إلــى التحالفــات 
الداخليــة واخلارجيــة. خارجيــاً هنــاك العبــون إقليميــون ودوليــون، وهنــاك سياســة أمنيــة فلســطينية مســتقلة مبعــزل 
عــن املؤثــرات اخلارجيــة والداخليــة خصوصــاً اإلســرائيلية. ألنهــا املعنيــة األولــى مــن الناحيــة اجليوســتراتيجية بــأي 
تطــورات فلســطينية داخليــة، وحتــى لــو رغبــت الســلطة االبتعــاد أو التحلــل نســبياً مــن االتفاقيــات يف وضعهــا للسياســات 
األمنيــة، ذلــك أن »إســرائيل« لــن تســمح بذلــك، لســببن األول أن ذلــك هــو خــرق االتفاقيــات الثنائيــة، وثانيــاً أن ذلــك 

يعتبــر أيضــاً مــن وجهــة النظــر اإلســرائيلية مــس وتهديــد ألمــن »إســرائيل«.

وعليــه، تبــدو احلاجــة ملحــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى العتمــاد املشــروعية والشــرعية واملرجعيــة لهــذا القطــاع 
ــه  ــة نفســها في ــزة األمني ــم  أن تقــدم األجه ــه مــن امله ــث أن ــى العقــد االجتماعــي الفلســطيني، حي ــام، باالســتناد ال اله
كأجهــزة حاميــة للحقــوق واحلريــات وضامنــة لالســتقرار واألمــن،  باالســتناد الــى إســتراتيجية وطنيــة فلســطينية 
لقطــاع األمــن تتيــح مشــاركة مؤسســات اجملتمــع املدنــي يف بلــورة السياســات العامــة املتعلقــة بعمــل املؤسســة األمنيــة، 
ويتيــح لهــا التواصــل واالنفتــاح مــع اجملتمــع املدنــي. وتقبلهــا وتفاعلهــا مــع الرقابــة اجملتمعيــة. مبــا يقــود إلــى مؤسســة 
شــرطية وأمنيــة فلســطينية أكثــر اتصافــاً بأنهــا حاميــة للدســتور وللمؤسســات الدســتورية وحاميــة للدميقراطيــة، 
حتتــرم حقــوق اإلنســان والكرامــة اإلنســانية. وأكثــر ابتعــاداً عــن كونهــا مجــرد حاميــة للنظــام السياســي، أو أنهــا أداة 

للحــزب احلاكــم األمــر الــذي ســيعزز ثقــة املواطنــن بهــا.
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◄  األسباب التي تهدد السلم األهلي والتماسك االجتماعي يف فلسطني

فاقمــت التحــوالت التــي شــهدها اجملتمــع الفلســطيني العصبيــات وقــادت إلــى العنــف. تلــك التحــوالت التــي جتلــت 
يف االنتقــال مــن الهويــة الوطنيــة اجلامعــة إلــى الهويــات الفرعيــة والعصبيــات الفئويــة )العائلــة والعشــيرة والقبيلــة 
والطائفــة واملذهــب واجلهــة والتنظيــم والفصيــل(، هــذا إلــى جانــب تغليــب األنــا علــى ال)نحــن(، يضــاف لذلــك ســيادة 
للقانــون اإلرثــي علــى القانــون النظامــي، وحلــول العــادات والتقاليــد الباليــة مــكان القيــم اجلميلــة التــي ســاعدت علــى 
متاســك اجملتمــع. ال ميــر يــوم دون انــدالع أعمــال عنــف داخليــة تصــل أحيانــاً إلــى قتــل وقتــل مضــاد وحرائــق وإجــالءات، 
وســرقات ومشــاجرات؛ فقــد أصبــح القتــل أو الشــروع بالقتــل، واالعتــداء ، وإحــراق احملــالت والبيــوت والســيارات 
واملمتلــكات، والتشــهير، االبتــزاز، والقــدح والــذم... واالختطــاف واالبتــزاز، وســيادة ثقافــة العنــف يف التفكيــر واملمارســة 
لتصبــح ثقافــة العنــف وســما يطبــع العالقــات االجتماعيــة، لدرجــة يلمــس منهــا تراجــع خطيــر لســيادة القانــون واحلــوار 
والتضامــن والتكافــل والتســامح، حلســاب شــريعة الغــاب واملصالــح اخلاصــة والفئويــة والعصبيــة القبليــة وعقليــة الثــأر 

واالنتقــام18. فســجالت الشــرطة تزخــر بــآالف الشــكاوى واحلــوادث19. 

ــى الســلم  ــر ســلبا عل ــج العنــف الفلســطيني ويؤث ــأن مصلحــة االحتــالل اإلســرائيلي وسياســاته ينت ــرون ب ــف كثي ال يختل
األهلــي، لكــن االحتــالل وسياســاته ال يشــكل عامــاًل وحيــداً فقــط للعنــف داخــل اجملتمــع الفلســطيني، ومــع ذلــك هنــاك 
أســباب اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية وقانونيــة؛ فالوضــع االقتصــادي املتــردي والتفــاوت يف مســتويات 
املعيشــة الــذي يولــد اإلحســاس بالظلــم والالعدالــة. والبطالــة والفقــر والتهميــش واخلطــاب الدينــي املتطــرف والبعيــد 
عــن تعاليــم اإلســالم والديــن احلنيــف الــذي يطلقــه بعــض املتطرفــن يف بعــض املؤسســات الدينيــة او االســالم السياســي 
عبــر املســاجد والفضائيــات مســتفيدين مــن وجــود بعــض القوانــن الباليــة املوروثــة الســارية حتــى اليــوم، والفســاد 
اإلداري واملالــي وتراجــع املنظومــة القيميــة، وتراجــع دور احلركــة الوطنيــة. والتطــرف الفكــري والتعصــب السياســي أو 
اجلهــوي أو االجتماعــي واجلهــل. واإلعــالم وأنواعــه ومرجعياتــه )اخلــط التحريــري – السياســة التحريريــة – التمويــل 
ــن  ــة بالتخوي ــا عالق ــى اجملتمــع الفلســطيني( له ــة عل ــة واســتخدامه ملصطلحــات دخيل ــة واأليدلوجي ــة الفكري – املرجعي
والتكفيــر والتآمــر والفرقــة، والبغضــاء. واإلقصــاء... إلــخ. واإلعــالم االجتماعــي وقيــام بعــض املواطنــن بالكتابــة 
أو النشــر أو التعليــق دون التمييــز بــن حريــة الــرأي والتعبيــر والقــدح والــذم واإلهانــة، مســتغلن وســائل التواصــل 
االجتماعــي لتهديــد الســلم األهلــي يف اجملتمــع الفلســطيني إلــى جانــب عــدم وجــود سياســات حكوميــة وأهليــة ملواجهــة 
األســباب والعوامــل التــي أدت إلــى تعريــض الســلم األهلــي للخطــر، وانتشــار الســالح، وعــدم ســيادة القانــون، والتمييــز 
علــى أســاس مــكان الســكن أو التمييــز علــى أســاس اجلغرافيــا، أو االنتمــاء السياســي والتنظيمــي. وعــدم متكــن الســلطة 
مــن الوصــول إلــى مناطــق)ج( وهــروب املتهمــن إلــى دولــة االحتــالل أو مناطــق )ج(، وتلكــؤ القضــاء الفلســطيني يف حســم 

العديــد مــن اخلالفــات. 

كمــا أن هنــاك حالــة مــن االستســالم مــن قبــل النظــام السياســي الفلســطيني لواقــع وضــرورة. ملعاجلــة األســباب التــي 
ــول وقائيــة ملواجهــة املوقــف، والفشــل يف حــل وعــالج وحتــى إدارة  ــي، عــدم وجــود حل تــؤدي إلــى تقويــض الســلم األهل
األزمــات، وانســداد األفــق السياســي، وعــدم تكافــؤ الفــرص وعــدم التســامح وقبــول اآلخــر، واإلقصــاء، وإخفاقــات 
التنميــة والتفــاوت يف مســتويات املعيشــة، يضــاف لذلــك األعــراف االجتماعيــة مــن قبيــل )فــورة الــدم( ، و)اجللــوة( 

ــأر. والث

إن ترســيخ ركائــز الســلم األهلــي والتماســك االجتماعــي يف فلســطن يتطلــب توفيــر األمــن وترســيخ مبــدأ ســيادة 
ــا  ــح، فــال ميكــن لن ــة واحلكــم الصال ــة القانوني ــر أحــد أهــم جتليــات الدول ــى الصعيــد الوطنــي، فذلــك يعتب ــون عل القان
أن نتصــور أن هنــاك ســيادة للقانــون يف ظــل هيمنــة ســلطة علــى أخــرى أو يف ظــل قمــع للحريــات واحلقــوق أو يف ظــل 

ــة. ــر دميقراطي ــة غي دول

 http://www.m.ahewar.org ،1469 18 صــالح عبــد العاطــي، الســلم األهلــي ونبــذ العنــف يف القانــون األساســي واملواثيق الدولية حلقوق اإلنســان، احلوار املتمدن العدد
19 للتفصيل أكثر، أنظر/ي التقرير الســنوي للشــرطة 2020.
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الســلم األهلــي ال يتحقــق إال بحــوار اجتماعــي مســتدمي، لذلــك البــد مــن تغييــر اخلطــاب االجتماعــي وجعلــه يتجــه نحــو 
ــد يســتمد  ــا، لتأســيس واقــع اجتماعــي جدي ــة دون االنغــالق فيه ــزات التاريخي ــرم التماي ــدة حتت صياغــة منظومــة جدي
مــن القيــم اإلنســانية يف منهجــه وبرامجــه املرحليــة. فــأي مجتمــع يرغــب يف الوصــول إلــى حالــة مــن االســتقرار والســلم 
األهلــي، ال بــد فيــه مــن حصــول اإلنســان علــى احتياجاتــه الضروريــة مــن مــأكل وملبــس، وتعليــم وعــالج واحتــرام 
حلقوقــه وحرياتــه وصــون لكرامتــه اإلنســانية. كمــا أن هنــاك عالقــة طرديــة بــن مفهومــي االســتقرار السياســي 
واالجتماعــي ومفهــوم الســلم األهلــي. فالســلم األهلــي، هــو الــذي يجــذر مفهــوم االســتقرار السياســي، كمــا أن طريــق 

االســتقرار ميــر عبــر إرســاء دعائــم الســلم األهلــي20.

إن تعزيــز الســلم األهلــي بحاجــة إلــى إزالــة املوجبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تدفــع اإلنســان إلــى تبنــي خيــارات 
ــا االقتصــادي واالجتماعــي،  ــة يف جانبيه ــات العدال ــاب متطلب ــن، يف ظــل غي ــه مــع اآلخري ــة يف عالقات ــة وعنيف عصبوي
كمــا يتطلــب إنهــاء ظاهرتــي العنــف والتعصــب داخــل اجملتمــع الفلســطيني، وبنــاء حيــاة سياســية جديــدة تســمح جلميــع 
القــوى والتيــارات مبمارســة حقوقهــا، واملشــاركة اجلــادة والنوعيــة يف البنــاء والتطويــر، واحتــرام حقــوق اإلنســان 
والكرامــة اإلنســانية، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة االجتماعيــة، ومحاربــة الفســاد واحملســوبية، وســيادة القانــون، وتقــدمي 
اخلدمــات للجميــع دون متييــز أو محابــاة، والقضــاء علــى الفقــر، وتعزيــز مبــدأ املواطنــة بشــقيه احلقــوق واحلريــات21. 
إذاً حتــى يتمكــن أي مجتمــع مــن بنــاء الســلم األهلــي املنشــود يجــب أن يعيــش اإلنســان حياتــه، وميــارس أعمالــه بحريــة 
مســؤولة، وأن يحصــل علــى متطلبــات عيشــه وحقوقــه بيســر وســهولة، مــن دون أن يخشــى االعتــداء علــى حقــه أو مالــه 

أو علــى أمنــه الشــخصي أو أمــن أهلــه.

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=764009.20 ريتا عيد، نشــر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنســان، من اجل الســلم األهلي، وكالة معاً اإلخبارية
21 وحيــد جبــران، وآخريــن، حقــوق املواطــن،)رام اهلل: مؤسســة مفتاح، ط2، 2013(، ص 14-10.
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◄ مدى احلاجة إلى رؤيا لتعزيز السلم األهلي والتماسك االجتماعي
اســتمرار وارتفــاع وتيــرة اجلرميــة هــو نتيجــة متوقعــة لغيــاب اإلســتراتيجية الوطنيــة املتكاملــة للتعامــل مــع اإلشــكالية، ولتجاهــل 
التحذيــرات والتوصيــات املتكــررة مــن املؤسســات املدنيــة، وحصــاد مــر النتشــار ثقافــة العنــف التــي تغذيهــا األزمــات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، فــإن ذلــك يســتدعي ضــرورة اخلــروج مــن حالــة التوصيــف والتشــخيص والتحليــل، إلــى طــرح احللــول 

والــرؤى وإنفاذها. 

ينبغــي لإلســتراتيجية الوطنيــة التــي توضــع يف هــذا الشــأن أن تكــون عبــر قطاعيــة، بحيــث تســتثمر طاقــات وجهــود املؤسســات 
الرســمية واألمنيــة والثقافيــة والدينيــة واملدنيــة ومؤسســات التنشــئة االجتماعيــة، وأن تكــون محــددة بأهــداف واضحــة قصيــرة، 
ومتوســطة، وبعيــدة املــدى قابلــة للقيــاس، عبــر جهــود تكامليــة تقــود إلــى مجتمــع فلســطيني قــادر علــى الصمــود يف وجــه التحديــات. 

ويســتدعي ذلــك أن تضــم اإلســتراتيجية الوطنيــة املطلوبــة عــدة مرتكــزات: 

 1. إصــالح املنظومــة التشــريعية عبــر تطويرهــا واســتكمالها بإصــدار قانــون عقوبات فلســطيني حديــث وإقرار قانون حماية األســرة 
   من العنف، مبا يحقق الردعن اخلاص والعام، ويحقق مفهوم العدالة اجلنائية.

 2. قيــام جهــات إنفــاذ القانــون ويف مقدمتهــا املؤسســة الشــرطية واألجهــزة األمنيــة، وقطــاع العدالــة ويف مقدمتــه القضــاء بــدور 
    حاســم يف مالحقــة اجلرميــة والســالح اخلــارج عــن القانــون، وعــدم التهــاون يف ذلــك، باالســتفادة مــن تغليــظ العقوبــات علــى 
    اجلرائــم املتعلقــة بحيــازة واســتعمال األســلحة الناريــة واالجتــار بهــا وتصنيعهــا وتهريبهــا الــوارد يف تعديــل قانــون األســلحة الناريــة 
    والذخائــر 1998/2. وتطويــر سياســة أمنيــة تنطلــق مــن: دور املؤسســة األمنيــة هــو حمايــة املواطنــن مــن أي عــدوان خارجــي، 
    وحمايــة حقــوق اإلنســان واحتــرام احلريــات واحلفــاظ علــى املمارســات الدميقراطيــة، والترفــع عــن التجاذبــات السياســية، وإنفــاذ 
    القانــون وفقــاً لالتفاقيــات واملعاييــر الدوليــة الفضلــى، وحمايــة القانــون األساســي واملؤسســات الدســتورية، واحلفــاظ علــى الســلم 

   األهلي، ومراعاة الشفافية ومتطلبات النزاهة واحلوكمة واملساءلة يف عمل املكونات األمنية.
 3. وقــف االعتمــاد علــى احللــول العشــائرية املتهاونــة مــع اجلرميــة والتــي تعــزز ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب، وحصــر اختصــاص 

   النظر يف اجلرمية بالقضاء النظامي، والذي يتعن إصالحه مبا يجعله مستقال وفعاالً ونزيهاً وكفؤاً. 
 4. قيــام مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة ويف مقدمتهــا اجلامعــات والكليــات واملعاهــد بــدور فاعــل يف نشــر وتعزيــز قيــم الســلم 
    األهلــي، والتماســك اجملتمعــي واملواطنــة واحلــوار والتســامح ونبــذ العنــف، وتداعــي مختصــي علــم اجلرميــة والنفــس واالجتمــاع، 

   لتحليل أسباب اجلرمية واملساهمة يف تقدمي حلول لها.
 5. إعــادة بنــاء اخلطــاب اإلعالمــي الفلســطيني، بحيــث يكــون مســتجيباً حملاربــة الكراهية ومواجهة التحريض علــى العنف والترويج 

   له، ووضع آليات لتدريب اإلعالمين/ات على السلم األهلي، وإقرار ميثاق شرف إعالمي حول السلم األهلي.
 6. تفعيــل دور مجالــس الســلم األهلــي يف كافــة املناطــق واحملافظــات، وتعزيــز الشــراكة األمنيــة معهــا، مبــا يســمح بتجــاوز عقبــة 
    التقســيمات السياســية للمناطــق والتجمعــات الفلســطينية، ويعــزز اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة حلــل النزاعــات مثــل الوســاطة 

   والتحكيم والتفاوض واحلوار. 
 7. إشــراك القطــاع اخلــاص يف احلفــاظ علــى الســلم األهلــي ضمــن مســؤوليته اجملتمعيــة، مــن خــالل قيامــه بــدور أكبــر يف معاجلــة 

   التدهور االقتصادي والبطالة فهماً لعالقتهما املباشرة مبستوى اجلرمية.
 8. إنشــاء تنســيقية تضــم منظمــات اجملتمــع املدنــي تعمــل علــى تنفيــذ تدخــالت جلهــة حفــظ الســلم األهلــي وصيانته، عبــر التثقيف 
ــة حلــل  ــى الوســائل البديل ــن إل ــز جلــوء املواطن ــى املناطــق الســاخنة، وتعزي ــط واملناصــرة، والوصــول إل ــع الوعــي، والضغ     ورف

   النزاعات، وتقدمي االستشارة واإلرشاد النفسي والقانوني، وتشكيل مرصد مدني للجرمية والكراهية.
9. إعادة النظر يف إتباع احللول األمنية ملعاجلة اجلرائم واملهددات للسلم األهلي ببناء سياسة أمنية جديدة. 

 10. قيــام اجلهــات التدريبيــة اخملتصــة يف وزارة الداخليــة وكليــات الشــرطة بتدريــب العناصــر األمنية على مدونات ســلوك املوظفن 
   املكلفن بإنفاذ القانون حول االستخدام املفرط للقوة.

 11. نشــر نتائــج جلــان التحقيــق التــي يتــم تشــكيلها يف التجــاوزات اخملتلفــة ضمــن حــق اجلمهــور يف احلصــول علــى املعلومــات، ومبــا 
   يحقق الردعن اخلاص والعام ويساهم مبنع وقوع هذه االنتهاكات والتجاوزات. والعمل بتوصيات هذه اللجان.

12. تعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخلية يف األجهزة وبالذات ديوان املظالم. وحتسن حالة وحدات الشكاوى فيها.
 13. تعزيــز التواصــل مــع اجلمهــور لرفــع الوعــي باختصاصــات أجهــزة األمــن وطبيعــة عملهــا، مبــا يعــزز االنطباع اجليد عــن األجهزة 
    يف الشــارع الفلســطيني واســتخدام التكنولوجيــا يف ذلــك، مثــل مواقــع حديثــة لألجهــزة األمنيــة وصفحــات علــى وســائل التواصــل 

   اجملتمعي وبرامج إذاعية وتلفزيونية. واإلعالن عن معايير التجنيد والتعين والترقية وإجراءاتها يف األجهزة األمنية للجمهور. 
14. التعاون مع اجملتمع املدني عند رسم السياسات العامة لألجهزة األمنية، مبا يعزز قبولها يف الشارع ويزيد مستوى الشفافية.

15. إخضاع أسماء العاملن يف السلك العشائري للمراجعة اجملتمعية والرسمية الستبعاد املنتفعن منهم.
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◄  األدوار املدنية ذات العالقة بدور األجهزة الشرطية واألمنية يف حفظ السلم األهلي

يف ســياق الســلم األهلــي يقــع علــى عاتــق املؤسســة الشــرطية واألمنيــة، بــل والــكل الفلســطيني مســؤولية اتخــاذ العديــد مــن 
اخلطــوات والتــي تشــمل: رفــع وعــي املواطنــن وتثقيفهــم حــول التماســك اجملتمعــي والســلم األهلــي، وتفعيــل دور الوحــدات 
القانونيــة يف تقــدمي االستشــارة واإلرشــاد القانونــي للمواطنــن يف املناطــق التــي يحــدث فيهــا جرائــم، وتقــدمي خدمــات 
ــز الســلم  ــذات مــن النســاء واألطفــال، وإطــالق حمــالت شــاملة لتعزي ــم وبال ــا اجلرائ اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي لضحاي
األهلــي، والعمــل علــى تعزيــز جلــوء املواطنــن للجهــات الرســمية مبــن فيهــا الشــرطة والقضــاء، وأيضــاً اللجــوء للوســائل البديلــة 
ــة وتثقيــف  ــر إطــالق برامــج توعي ــم، عب ــدة والوســاطة والتحكي ــح واملســاعي احلمي ــة بالتفــاوض والصل حلــل النزاعــات ممثل
موجــه لعمــوم املواطنــن، ورصــد خطابــات الكراهيــة، وتعزيــز وصــول النســاء للعدالــة، واملســاهمة يف تشــكيل أنديــة للوســاطة 

وجلــان للســلم األهلــي يف املناطــق اخملتلفــة، وزيــادة اجلهــود البحثيــة واألدبيــة حــول قضايــا الســلم األهلــي ذات صلــة. 
ــح املؤسســة الشــرطية  ــع الفلســطيني، ومتن ــي يف اجملتم ــر للســلم األهل ــرام أكب ــى احت ــود إل ــود مــن شــأنها أن تق ــذه اجله فه
واألمنيــة القــدرة علــى القيــام بأدوارهــا بأقصــى فعاليــة يف هــذا االجتــاه. لتعزيــز ذلــك يتطلــب مــن املؤسســة الشــرطية واألمنية 

التركيــز علــى مــا يلــي: 
 1. معاجلــة أســباب االحتقــان والتوتــر اجملتمعــي، بالعمــل علــى مســتوى البيئــة املغذيــة لثقافــة العنــف وارتــكاب اجلرميــة بشــكل 

   جذري عبر جهود وطنية متكاملة تعزز التكافل اجملتمعي.
 2. تعزيــز اســتقالل القضــاء النظامــي وفعاليتــه واســتجابته، والعمــل باجتــاه جعلــه أكثــر حداثــة وســرعة وقــدرة علــى صــون 

   احلقوق واحلريات دون تأخير، ودون اإلخالل بضمانات احملاكمة العادلة يف الوقت نفسه.
 3. زيــادة أعــداد منتســبي املؤسســة الشــرطية، فهــي ال مــن حيــث أعــداد منتســبيها حاليــاً، وال مــن حيــث العتــاد قــادرة لوحدهــا 

   أن توفر متطلبات األمن للمواطنن يف األراضي الفلسطينية.  باإلضافة إلى تنمية مهاراتهم بشكل مستمر.

 4. مطلــوب مــن املؤسســة الشــرطية واألمنيــة تطويــر األكادمييــات األمنيــة الفلســطينية ورفدهــا مبناهــج ومســاقات وأنشــطة 
    المنهجيــة حديثــة تراعــي حقــوق اإلنســان، وحتتــرم االتفاقيــات الدوليــة والثقافــة الدميقراطيــة واملدنيــة وحقــوق اإلنســان. 
ــة  ــة الداخلي ــات الرقابي ــاءة اجله ــادة كف ــة، وزي ــم النزاهــة والشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل املؤسســة األمني ــز قي     وتعزي
    واخلارجيــة عليهــا، باإلضافــة إلــى وحــدات الشــكاوى. واطــالع اجلمهــور علــى حــاالت املســاءلة التــي جتــري جلهــات إنفــاذ 

   القانون عند انتهاكها حقوق املواطنن مبا يحقق الردعن اخلاص والعام وينعكس إيجاباً على السلم األهلي. 
 5. تقــوم املؤسســات الشــرطية بعمليــة تأهيــل وإعــادة دمــج كل مــن قــام بأعمــال العنــف والشــغب واخلــروج عــن القانــون بــأي 

   مظهر مبظاهره، من خالل ورشات تعليمية وتثقيفية متكنهم من إعادة دمجهم باجملتمع مرة أخرى.
 6. يســتوجب يف املرحلــة املقبلــة ضــرورة القيــام بحمــالت أمنيــة مســتدامة يف كافــة أرجــاء احملافظــات، الهــدف منهــا فــرض 
    األمــن والنظــام وبســط ســيادة القانــون، والقبــض علــى الفاريــن مــن وجــه العدالــة واتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة وفــق القانــون 

   بشكل مستعجل دون اإلطالة يف إصدار اإلحكام وتنفيذ األحكام العدلية.

أمــا علــى املســتوى املدنــي، فــال بــد أن يأخــذ املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، ومعــه مؤسســات اجملتمــع 
ــى  ــك عل ــي، وذل ــلم األهل ــة الس ــص صيان ــا يخ ــة، فيم ــرطية واألمني ــة الش ــز دور املؤسس ــك لتعزي ــة، وذل ــر فاعلي ــي، دورًا أكث املدن

النحــو التالــي: 

ــن  ــي موجــه للمواطن ــل حــول الســلم األهل ــى إعــداد دلي ــني: يهــدف هــذا التدخــل إل ــه للمواطن ــي املوج ــلم األهل ــل الس 1. دلي
بالتركيــز علــى الــدور األمنــي ودور جهــات إنفــاذ القانــون. يتضمــن الدليــل شــرح ملفاهيــم ومصطلحــات ذات عالقــة بالســلم 
األهلــي، واســتعراض ألبــرز معززاتــه علــى املســتوى اإلعالمــي والثقــايف والقيمــي والتشــريعي واالقتصــادي وغيرهــا وبالتركيــز 
علــى األمنــي، ويبــن للمواطنــن اجلهــات اخملتصــة التــي يجــب اللجــوء إليهــا وطــرق القيــام بذلــك فيمــا يتعلــق بالســلم األهلــي 
ــه  ــي ويف أن ــة الدليــل يف نشــره للمعرفــة حــول الــدور األمنــي يف حفــظ الســلم األهل أو الشــجارات أو األســلحة. تكمــن أهمي

تدخــل مســتدام.

قيــام املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، يف اإلســهام يف تعزيــز وترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون مــن أجــل حتقيــق 
العدالــة واملســاواة بــن املواطنــن علــى صعيــدي الفكــر واملمارســة ومناهضــة جميــع أشــكال االنتقــام الفــردي أو 
ــات املواطنــن. ــى حقــوق وحري ــاً عل ــة ومؤسســاتها، قبــل أن يُشــكل تعدي ــة الدول ــى هيب ــاً عل ــاره تعدي اجلماعــي باعتب
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2. عقد جلسات استماع ومساءلة للمؤسسة الشرطية واألمنية : 
وذلــك حــول مهامهــا وواجباتهــا يف احلــدود التــي رســمها القانــون يف توفيــر األمــن للمواطنــن. ال ســيما يف مكافحــة اجلرميــة 
وفوضــى الســالح وحفــظ الســلم األهلــي وفــض الشــجارات. ومواجهــة ظاهــرة الفلتــان األمنــي. ومكافحــة حيــازة و)تصنيــع( 

وجتــارة األســلحة.

ــي موجــه للمواطنــن،  ــني: يهــدف هــذا التدخــل إلــى إعــداد دليــل حــول الســلم األهل ــه للمواطن ــي املوج ــلم األهل ــل الس 3. دلي
بالتركيــز علــى الــدور األمنــي ودور جهــات إنفــاذ القانــون، يتضمــن الدليــل شــرح ملفاهيــم ومصطلحــات ذات عالقــة بالســلم 
األهلــي، واســتعراض ألبــرز معززاتــه علــى املســتوى اإلعالمــي والثقــايف والقيمــي والتشــريعي واالقتصــادي وغيرهــا، وبالتركيــز 
علــى األمنــي، ويبــن للمواطنــن اجلهــات اخملتصــة التــي يجــب اللجــوء إليهــا وطــرق القيــام بذلــك فيمــا يتعلــق بالســلم األهلــي 
ــه  ــي ويف أن ــة الدليــل يف نشــره للمعرفــة حــول الــدور األمنــي يف حفــظ الســلم األهل أو الشــجارات أو األســلحة. تكمــن أهمي

تدخــل مســتدام.

4. إنتــاج أوراق موقــف: حــول األســباب واخملاطــر التــي تهــدد الســلم األهلــي والتماســك االجتماعــي يف األراضــي الفلســطينية، 
وتنــاول األســباب االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة التــي تقــف وراء مــا يجــري يف األراضــي الفلســطينية مــن عنــف اجتماعي 
ــذه الورقــة يف  ــة وضــرورة وهــدف له ــاك أهمي ــك هن ــة للفلســطينين. لذل ــاة االجتماعي ــى احلي ــة عل ــذر بخطــورة بالغ ــدأ ين ب
تشــخيص احلالــة ببعــد أكادميــي علمــي مــن شــأنه أن يســاعد مجالــس الســلم األهلــي يف اقتــراح احللــول للمشــاكل االجتماعية، 

كمــا ميكــن أن يســاعد احملافظــات يف وضــع اخلطــط واالســتراتيجيات مــن أجــل احلفــاظ علــى مرتكــزات الســلم األهلــي.

5. عقد جلسات استماع ومساءلة للمؤسسة الشرطية واألمنية: 
وذلــك حــول مهامهــا وواجباتهــا يف احلــدود التــي رســمها القانــون يف توفيــر األمــن للمواطنــن. ال ســيما يف مكافحــة اجلرميــة 
وفوضــى الســالح وحفــظ الســلم األهلــي وفــض الشــجارات. ومواجهــة ظاهــرة الفلتــان األمنــي. ومكافحــة حيــازة و)تصنيــع( 

وجتــارة األســلحة.

6. حمــالت ضغــط ومناصــرة: إطــالق حملــة ضغــط ومناصــرة تهــدف حلــث احلكومــة الفلســطينية علــى وضــع إســتراتيجية عبــر 
قطاعيــة شــاملة للســلم األهلــي مثــل:

•  برنامج »أمن وسلم« اإلذاعي: حول دور اجلهات األمنية يف حفظ السلم األهلي ومكافحة اجلرمية وانتشار السالح.
 • درامــا إذاعيــة: عبــارة عــن نــص حــواري بــن مجموعــة ممثلــن مــدة كل درامــا دقيقــة واحــدة، يتــم متثيلهــا وإنتاجهــا وبــث 
   عبــر اإلذاعــات احملليــة، واملواقــع اإللكترونيــة لألجهــزة األمنيــة، وعبــر منصــات التواصــل االجتماعــي حــول األســلحة 
   واجلرميــة ومهــددات الســلم األهلــي، متتــاز الدرامــا بقربهــا مــن املواطنــن/ات وقدرتهــا العاليــة علــى اجلــذب نظــراً 

  لبساطتها وتفاعليتها.
 • تعزيــز ثقافــة احلــوار وقبــول األخــر  والتســامح والقبــول باالختــالف ونبــذ العنــف واحتــرام تعــدد اآلراء، بعيــداً عــن التخويــن 

  والتكفير واالدعاء بامتالك احلقيقة املطلقة . 
 • إطــالق املنظمــات االهليــة حمــالت توعويــة محليــة للجمهــور حــول الســلم األهلــي، وخطــورة اجلرائــم بتوجيهــات مــن وزارة 

  احلكم احمللي. 
 • رفــض وحظــر وجتــرمي أي خطابــات إعالميــه محرضــه علــى العنــف أو تشــجعه، أو تســعى إلــى حتويــل االختــالف الفكــري 

  أو العقائدي إلى صدام دموي.

ــر:  ــة والذخائ ــلحة الناري ــأن األس ــنة 1998 بش ــم )2( لس ــون رق ــدل للقان ــنة 2020 املع ــم )27( لس ــون رق ــرار بقان ــة الق 7. مراجع
والــذي يعتبــر اإلطــار التشــريعي األبــرز يف مواجهــة ظاهــرة انتشــار الســالح: يهــدف هــذا التدخــل إلــى مراجعــة القــرار بقانــون 

اجلديــد وقــراءة مــدى إســهامه يف مواجهــة ظاهــرة انتشــار الســالح ومكافحــة اجلرميــة.
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المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن

المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع االمــن، ائتــاف عــدد مــن المنظمــات 
األهليــة التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي 
ــز ثقافــة المســاءلة المجتمعيــة علــى عملــه بمــا يســهم  قطــاع األمــن الفلســطيني، وتعزي
فــي تحصيــن مؤسســات األمــن مــن جميــع اشــكال الفســاد ويعــزز مــن كفــاءة وفاعليــة 
األجهــزة األمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمــل التوافقــي بيــن الجميــع، وذلــك بهــدف 
الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة القانــون واحتــرام الحقــوق والحريــات 
العامــة، يلتــزم المســؤولين والعامليــن فيــه بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومبــادئ 
ــوا وفــق اســتراتيجية وعقيــدة امنيــة  الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة المجتمعيــة ويعمل

وطنيــة متوافــق عليهــا بيــن جميــع األطــراف. 

مؤسســات  فــي  الناشــطين  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  المنتــدى  تأســيس  فكــرة  بــدأت 
المجتمــع المدنــي ذات العاقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي العــام 2013 
واســتند قــرار تأســيس المنتــدى علــى مبــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع األطــراف الرســمية 
والشــعبية لبلــورة السياســات العامــة والمبــادئ ذات العاقــة بمتطلبــات اســتقرار النظــام 
العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي فلســطين، وقــد ســاهم فــي تأســيس المنتــدى 
عــددًا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام 
حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد وترســيخ سياســة 

المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــاالت عمــل الدولــة الفلســطينية.

العالمــي  الحــوار  لتعميــق  الفلســطينية   المبادرة  التاليــة:  المؤسســات  المنتــدى  يضــم 
ــب، المركــز  ــا التعذي ــة »مفتاح«، مؤسســة الحــق،  مركــز عــاج وتأهيــل ضحاي والديمقراطي
بيرزيــت،  الفلســطيني للبحــوث والدراســات االســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة 
مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان، مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق 
الفلســطيني  المركــز  القانونــي واالجتماعــي،  لإلرشــاد  المــرأة  مركــز  المدنيــة »حريــات«، 
لقضايــا الســام والديمقراطيــة، مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة، المركــز الفلســطيني 
وســيادة  القضــاء  الســتقال  األهليــة  الهيئــة  »مــدى«،  اإلعاميــة  والحريــات  للتنميــة 
 القانــون »اســتقال«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة
» شــمس« )منســق المنتدى(،  واالئتاف من أجل النزاهة والمســاءلة »أمان« )الســكرتاريا 

التنفيذية للمنتدى(، الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق اإلنســان )عضو مراقب(.


