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موجز تنفيذي

بعد حرب غزة ،أي ثمن لقطاع المن في فلسطي
؟
كتبه صابرين عمرو وعل ء الترتير
أكتوبر/تشرين الول ٢۰۱٤
لللطلع على الورقة كانملةً أو تميلها انقر هنا.
نى قطاع النمن التابع للسلطة الفلسطينية في العقد الاضي أسرعَ نمن أي قطاعٍ آخر في الضفة الغربية ،حيث استأثر ضمن نموازنة عام  2013بليار دولر
أنمريكي تقريبًا أو  26%نمن إجمالي الوازنة .إضافةً إلى أن تعيي أفراد نمن النمن في نمناصب قيادية في البلديات والافظات والراكز الساسة سياسيًا
يعني تكمًّا أكبر في جميع جوانب الياة في الضفة الغربية .إن قطاع النمن التنانمي بسرعة هو أداةٌ بيد السرائيليي والشركاء الدوليي للسيطرة على
الفلسطينيي وترويضهم .وبوجود نظام كهذا في الضفة الغربية ،يستدعي النتقال التوقع لكونمة الوفاق إلى قطاع غزة السؤال التالي :كيف يكن حماية
القوق الفلسطينية؟
يُعتبر فهم الوضع النمني الالي في الضفة الغربية أساسيًا للمضي قدنمًا .وضعت اتفاقات أوسلو عام  1993الساس للقطاع النمني .ثم أصبح النمن
قضيةً نمركزية إبان النتفاضة الثانية ،وأصبحت نمحادثات السلم تركز على حاجة السلطة الفلسطينية للق "النمن" الذي ستحتاجه إسرائيل إذا أنهت
احتللها .ثم نصت عليه خطة خريطة الطريق لعام  . 2003وباستخدام الطاب الديد بشأن النمن ،تخدم السلطة الفلسطينية الصالح السرائيلية
والنمريكية .ويخدم قطاع النمن أيضًا النخب الفلسطينية ،حيث إنه يُستَخدم لماية الصول الشخصية.
عزّز التركيز على النمن استبدادَ السلطة الفلسطينية إلى درجة غير نمسبوقة .وهناك أنمثلة واضحة توثق القمع الذي تارسه قوات الشرلطة والنمن التابعة
للسلطة الفلسطينية على الفلسطينيي ،ويتمثل هدفه العام على نما يبدو في تري القاونمة .ويبدو أن "فلسطي" نماضيةٌ في لطريقها بسرعة لتصبح دولةً
بوليسية.
إن نا ح عملية إصل ح القطاع النمني ،التي تؤلطرها الوليات التحدة وإسرائيل وتنفذها السلطة الفلسطينية ،يتوقف على تهيئة قوات النمن الفلسطينية
لكي تُكيّف نفسها .ويتجلى هذا التكييف الذاتي بوضو ح على نمختلف الستويات بدءًا بكبار السؤولي الكونميي ،وصولً إلى البرانمج التعليمية لرحلة
الطفولة .وهذا النموذج يُسهّل حفظ النمن ،ويُلي على الفلسطينيي في الضفة الغربية أنْ ل لطائل ول جدوى نمن القاونمة بجميع أشكالها.
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اعتقدَت القيادةُ الفلسطينية أن تنفيذ أجندات إسرائيل والوليات التحدة والهات الانحة سوف يُفضي في نهاية الطاف إلى إقانمة الدولة .غير أن ذلك لم
يحدث ،وهذا نما أظهرته بجلء الرب الخيرة على قطاع غزة .لقد بات قطاع النمن أكثر رسوخًا نمن أي وقت نمضى بحيث صار ضروريًا أن يتخذ التمع
الدني الفلسطيني في جميع أنحاء العالم ،بساعدة نمؤيديه الدوليي ،إجراءاتٍ حازنمةً للطعن في السس التي يقوم عليها هذا القطاع.

التوصيات:
•

ينبغي أن تستخدم نمنظمات التمع الدني الفلسطيني ونمؤيدوها وسائلَ العلم والنتديات العانمة وغيرها نمن وسائل التواصل نمن أجل تغيير
الطاب الداعي إلى تري القاونمة ضد الحتلل .فجميع الرازحي تت الحتلل لهم القّ في نمقاونمته ،سواء بالتظاهر أو بالكلمة أو بالكتابة أو
بالدفاع لصد الهجمات السلحة .فتجري نمقاونمة التل هو الرية بعينها.

•

يحتاج التمع الدني ليجاد الوسائل اللزنمة لرساء الضوابط والوازين ،حتى بغياب برلان فاعل وديوان نمظالم نمستقل وإنمكانية اللجوء إلى
القضاء.

•

ينبغي الستثمار في الفرص القتصادية البديلة لتمكي الناس نمن العيش ونمواصلة النضال ضد نمستويات القمع التعددة كي ل يضطر الناس
للعمل في القطاع النمني التضخم والقمعي.

•

جددت حركة نمقالطعة إسرائيل وسحب الستثمارات نمنها وفرض العقوبات عليها النملَ لدى الفلسطينيي ونمؤيديهم في فاعلية وسائل القاونمة
الشعبية في نمجابهة الظلم وإحراز القوق .ويكن اتباع بعض نمبادئها ومارساتها ضمن الهود البذولة للنعتاق نمن نير الدولة النمنية
البوليسية.
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"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة نمستقلة غير حزبية وغير ربحية ،نمهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم
في تقرير الصير ،وذلك ضمن إلطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضو ح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد نمن العلونمات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي:
او اتصلوا بنا على البريد اللكتروني

www.al-shabaka.org

التاليcontact@al-shabaka.org :

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي النظمة ككل.
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