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نموقف في قضية:

بعد حرب غزة ،أي ثمن لقطاع النمن في فلسطي؟
كتبه صابرين عمرو وعل ء الترتير
أكتوبر/تشرين الول ٢۰۱٤

لة عانمة
يستدعي عدوان الواحد والمسي يونمًا على غزة جهودًا نمضاعفة للتخلص نمن نظام السيطرة الذي وضعته إسرائيل بعناية لتتحكم بحياة الفلسطينيي في
الرض الفلسطينية التلة ولحراز القوق الفلسطينية .وكخطوةٍ أولى ضرورية في هذا الجتاه ،ل بد نمن التصدي للجهود الدعونمة نمن الانحي والرانمية
إلى خلق قوى أنمنية فلسطينية تخدم في القام الول طموحات إسرائيل الستعمارية .وهذه خطوةٌ تزداد إلاحًا نمع نية السلطة الفلسطينية العودة إلى غزة
في أعقاب إبرام اتفاق الوحدة والصالة.
يتناول نمدير برانمج الشبكة ،عل ء الترتير ،والعضوة السياساتية في الشبكة ،صابرين عمرو ،هذه السئلة بالنظر في حالة قطاع النمن الراهنة نمن حيث
نشأته وغاياته ،وفي السلطوية التنانمية باطراد والتي تول فلسطي إلى "دولة" أنمنية بوليسية .وفي حي يُعرّ ج الكاتبان على القطاع النمني في غزة،
فإنهما يرّكزان في القام الول على تطوره في الضفة الغربية التلة .ويحثان على الطعن في أسس إصل ح القطاع النمني الالية كخطوة رئيسية نحو
إعادة السعى الفلسطيني نمن أجل الرية والعدالة والساواة وتقرير الصير إلى نمساره الصحيح.

قطاع نمزدهر
نى قطاع النمن في العقد الاضي أسرعَ نمن أي نمكوّن آخر في السلطة الفلسطينية ،حيث بات القطاع النمني يتصدر القطاعات الخرى بعدد نموظفيه
العمونميي بنسبة  44%نمن نمجموع نموظفي الدنمة الدنية البالغ  ، 145، ,14000إضافةً إلى العدد التزايد نمن العاهد والبرانمج الانمعية التخصصة في
"العلوم النمنية "،با فيها الركز الفلسطيني لدراسات القطاع النمني في أريحا الذي يُعتبر "الرقى" في الضفة الغربية ،وآل ف الطلبة الفلسطينيي الذين
يسافرون إلى الار ج لتلقي تدريبات أنمنية "عالية الستوى".
يستأثر قطاع النمن بحصة السد نمن نموازنة السلطة الفلسطينية ،بليار دولر أنمريكي تقريبًا أو  26%نمن نموازنة عام  ،2013نمقارنة بنسب ل تتجاوز %
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 16للتعليم ،و 9%للصحة ،و 1%فقط لقطاع الزراعة الذي ظل تاريخيًا أحد أبواب الرزق الرئيسية للفلسطينيي .يتلقى قطاع النمن أيضًا نمساعدات
دولية كبيرة ،حيث ضخت الوليات التحدة النمريكية والتاد الوروبي وكندا في عام  2013وحده نمليي الدولرات فيما يسمى نمجازًا إصل ح قطاع
النمن .وفي الوقت الاضر ،بلغت نسبة عناصر النمن لعدد السكان عنصرًا واحدًا لكل  5، 2فلسطينيًا نمقارنةً بدرّ س واحد لكل   75،فلسطينيًا .وكثيرًا نما
تنشر الصحف اليونمية إعلنات عطا ءات لبنا ء سجون تابعة للسلطة الفلسطينية ،حتى صارَ هناك  5، 2سجنًا جديدًا و  8نمجمعات أنمنية جديدة – فضلً
على نمعدات نمكافحة الشغب.
ثمة نمؤشرٌ آخر بارز يدل على الهمية التزايدة لقطاع النمن ويتمثل في تعيي أفراد نمن النمن في نمناصب قيادية والبلديات والافظات والراكز الساسة
سياسيًا .فعلى سبيل الثال ،كان رئيس الابرات الفلسطينية ،نماجد فر ج ،عضوًا في فريق الفاوضي الفلسطينيي في الفاوضات الخيرة نمع إسرائيل.
وبالرغم نمن أن رؤسا ء القوات النمنية نمن أنمثال جبريل الرجوب ونمحمد دحلن كانوا أصحاب نفوذ في الاضي )وقد يعودون كذلك في الستقبل( ،فإن
الفرقَ هذه الرة يكمن في تصوير ذلك كجز ءٍ نمن عملية بنا ء الدولة الديثة.
ونمن نافلة القول إن قطاع النمن التنانمي بسرعة ل يوفر النمن الفلسطيني ،بل يعمل كما أرادت إسرائيل نمنذ البداية كأداةٍ للسيطرة على الفلسطينيي
وترويضهم في النطقة الاضعة نمباشرةً للسلطة الفلسطينية )النطقة )أ( وفقًا لتفاقات أوسلو( وفي النطقة )ب( التي تسيطر عليها بالشتراك نمع
إسرائيل .ففي هاتي النطقتي ،تكبح قوات النمن الفلسطينية جما ح الظاهرات وتعتقل الناشطي ،وتنزع بالقوة سل ح الجنحة السلحة للحزاب السياسية،
وتعذّب السلحي والناشطي السياسيي .وفي الوقت نفسه ،وصل التعاون النمني نمع إسرائيل إلى نمستويات غير نمسبوقة ،كما سيأتي تفصيله أدناه،
بينما تتصر ف إسرائيل بطلق الرية في النطقة ) ج( الاضعة لسيطرتها العسكرية والبالغة حوالي  60%نمن نمساحة الضفة الغربية التلة.

تطور قطاع النمن
تعود نشأة القطاع النمني الالي في السلطة الفلسطينية إلى إعلن نمبادئ أوسلو لعام  1993والذي تنص الادة الثانمنة نمنه على استحداث "قوة شرطة
قوية" للفلسطينيي بينما تكون إسرائيل نمسؤولةً عن "التهديدات الارجية" وضمان "النمن الجمالي للسرائيليي ".ويرد ذلك بتفصيل أكثر في اللحق
الول نمن التفاق النتقالي )أوسلو الثانية( لسنة   ، 1995،حيث يوجد بروتوكول للعمليات النمنية السرائيلية الفلسطينية الشتركة ،وبيان للمواصفات
السرائيلية نمن حيث حجم القوة وعدد أسلحتها ونوعها وآلية تسجيلها .وبعبارة أخرى ،كان نمن النتظر في اتفاقات أوسلو أن تلعب السلطة الفلسطينية
دور القاول الفرعي التابع لسرائيل.
ونمن الفارقات أن "قوة الشرطة القوية" كانت سببًا في اشتداد العنف إبان النتفاضة الثانية وفي قيام إسرائيل بتضييق الناق على الشرطة الفلسطينية
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ونمؤسسات حكونمية أخرى .ففي العام  ، 2002وفي ذروة النتفاضة الثانية وإبان الجتيا ح السرائيلي لدنٍ فلسطينية ،سلّطَ الرئيس النمريكي السابق
جور ج بوش ورئيس الوزرا ء السرائيلي الراحل آرييل شارون الضو ءَ على العناصر النمنية في خريطة الطريق للسلم التي أطلقتها اللجنة الرباعية في وقت
لحق نمن العام  .2003وأعلن بوش في عام  2002أن "الوليات التحدة لن تدعم قيام دولة فلسطينية حتى يشن قادتها نمعركةً نمستمرة ضد الرهابيي
ويفككوا بنيتهم التحتية .وهذا سو ف يتطلب جهدًا تشر ف عليه جهات خارجية لعادة بنا ء الجهزة النمنية الفلسطينية وإصلحها ".وهكذا توّل تقرير
الصير للفلسطينيي نمن حق إلى انمتياز يتعيّن على السلطة أن تبرهن أنها تستحقه.
رسّخت خارطة الطريق التحول في استراتيجية السلطة الفلسطينية التبعة في إقانمة الدولة نمن الكفا ح لتقرير الصير إلى انمتلك قطاع أنمني يخضع نظريًا
" لبادئ الكم الديقراطي وسيادة القانون " ولكنه في الواقع يخدم إسرائيل .طالبت الرحلة الولى نمن خريطة الطريق السلطةَ الفلسطينية أن تبذل "جهودًا
نملموسة" لعتقال الفراد والماعات الذين "يشنون ويخططون لهجمات عنيفة ضد السرائيليي في أي نمكان ".وتضمنت الشروط الفروضة على قطاع
النمن الفلسطيني نمكافحةَ الرهاب ،وإلقا ء القبض على الشتبه بهم ،وحظر التحريض ،وجمعَ كل السلحة غير الشروعة ،وتزويد إسرائيل بقائمة أسما ء
نمنتسبي الشرطة الفلسطينية ،ورفع تقرير نمرحلي إلى الوليات التحدة .وهكذا فإن تطور القطاع النمني الفلسطيني لم يكن سوى "عملية تتحكم بها
1

جهات خارجية "،ول يخفى أنها "نمدفوعة باعتبارات نمصالح النمن القونمي السرائيلي والنمريكي".

وفي الوقت نفسه ،جتدر اللحظة أن السلطة الفلسطينية بقيادة عبا س ،الذي كان رئيس الوزرا ء ثم الرئيس نمنذ   ،2005،كان لها أسبابها الاصة لعتماد
هذا الطار .فقد تنى عبا س أن يحتكر استخدام القوة ،ويعزز قيادته بعد توليه نمقاليد الكم خلفًا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ،ويحمي النخب
الفلسطينية ،كما أشار إلى هذا نمستشار الشبكة السياساتي طارق دعنا في نمقالة نُشرت نمؤخرًا  .وعلوةً على ذلك ،كان للسلطة الفلسطينية نمصلحة في
تضييق الناق على الحزاب السلنمية وأحزاب العارضة الخرى في الضفة الغربية ،ول سيما في أعقاب فوز حما س في النتخابات التشريعية
الفلسطينية سنة  2006والنقسام بي فتح وحما س نمنذ  .2007وبعدنما أصبح سلم فياض رئيسًا للوزرا ء في العام  ،2007اكتسبت جهود صناعة
التنمية الرانمية لعادة تكوين قوات النمن الفلسطينية زخمًا ،وكلّه باسم نمشروع بنا ء الدولة.
وعلى الرغم نمن انتهاكات السلطة الفلسطينية الواضحة والتزايدة لسيادة القانون ،استمرت الهات الانحة الدولية والسلطة الفلسطينية نفسها في الترويج
لصل ح القطاع النمني على أنه يستهد ف إقانمة العدل بفاعلية ونزاهة وإلى حماية حقوق النسان 2.غير أن سيادة القانون في ظل الحتلل العسكري وكما
Hussein Agha and Ahmad Khalidi,14 A Framework for a Palestinian National Security Doctrine (London,14 UK: Royal
Institute for International Affairs/Chatham House,14 2005، ).
1

For more information,14 see Roland Friedrich and Arnold Luethold,14 Entry-Points to Palestinian Security Sector
Reform (Switzerland: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF),14 2007).
2
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تعّر ف حالياً نمضيعة للوقت .فقد اعتر ف أحد الدبلونماسيي الغربيي الشاركي في التدريب النمني في سياق تقريرٍ نشرته نمجموعة الزنمات الدولية بهذا
الشأن" :إن نمعيار النجا ح الرئيسي هو رضا إسرائيل .فإذا قال لنا السرائيليون إن النمر يسير كما يُرام ،فإننا نعتبره ناحًا".
ل تنبري هذه الورقة السياساتية لناقشة قطاع النمن في غزة ،ولكن جتدر الشارة إلى التشابهات بي السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة فتح وبي
سلطة حما س في غزة .فمن نموظفي الدنمة الدنية العانملي في سلطة حما س والبالغ عددهم  ،23,14000هناك  15، ,145، 00يعملون في القطاع النمني .وتانمًا
كما تافظ السلطة الفلسطينية على نمقاليد الكم في الضفة الغربية عن طريق تخويف وإرهاب الماعات السلحة الخرى ،فإن حما س تفعل ذلك في
غزة .ونمن النمثلة ،أفادت الهيئة الستقلة لقوق النسان في رام الله بأنها تلقت   3,14185،شكوى على خلفية انتهاكات ارتكبتها الجهزة النمنية
والؤسسات الدنية في عام  ،2012نمنها  2,14373شكوى نمن الضفة الغربية و  812نمن قطاع غزة .ولم يتبي بعد كيف أن نمجي ء حكونمة الوفاق الوطني
إلى غزة سو ف يؤثر في قطاعها النمني.
سَعت حما س ،ضمن جهودها لستدانمة سيطرتها على قطاع غزة ،إلى تثبيت اتفاقات وقف إطلق النار نمع إسرائيل .وهكذا ،ونمن باب الفارقة ،صارت
حما س الضانمن الفضل لنمن إسرائيل نمنذ فرض الصار السرائيلي الصارم على قطاع غزة في العام  – 2006رغم أن تنسيق حما س نمع إسرائيل ،كما
يشير اللل الضرم نمعي رباني ،يختلف عن تنسيق فتح بكونه "غير رسمي ،وجدلً تكتيكي ".وقد اعتر ف الللون السرائيليون بقدرة حما س على
تثبيت وقف إطلق النار نمع إسرائيل رغم أن ذلك لم ينع إسرائيل نمن شن هجمات نمدنمرة على نحو نمتزايد على غزة بُغية "جز العشب" وهي كناية
يستخدنمونها لوصف النهج الدنمر الذي تتبعه إسرائيل في تعانملها نمع غزة.

القمع نمن دولة بوليسية قيد النشا ء
تخض إصل ح القطاع النمني لغاية الن عن تعزيز استبداد السلطة الفلسطينية إلى درجة غير نمسبوقة .يقول ناثان براون بشأن السياق الستبدادي لصل ح
القطاع النمني" :ل يقوم البرنانمج برنمته على تهوين نمسألة الديقراطية وحقوق النسان وتأجيلها وحسب ،بل وعلى حرنمان الفلسطينيي نمنها في الوقت
الاضر ".ويخلص يزيد صايغ إلى أن إصل ح القطاع النمني أدى إلى حدوث تول استبدادي يهدد النمن على الدى البعيد ،وكذلك القدرة على إقانمة
الدولة الفلسطينية .وبالتالي فإن كُتِب لدولة فلسطينية أن تقوم ،فستكون على الرجح دولةً بوليسية على غرار نمعظم الدول والنظمة العربية الخرى.
وبالنظر إلى نما يكابده سكان الضفة الغربية التلة في عهد السلطة الفلسطينية اليوم ،فإن هذه السلطة باتت ،بالنسبة للكثيرين ،دولةً بوليسية يتعانملون
فيها نمع نمستويات نمتعددة نمن الظلم الذي تارسه إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سوا ء .وهذا ينعكس في التباين والفجوة بي السلطة الفلسطينية
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والشعب نمن حيث اللغة الستخدنمة ،فالسلطة الفلسطينية تسمي العمل الشترك نمع إسرائيل "تنسيقًا" بينما يسميه الشعب "تعاونًا" بدللته السلبية.
ويتحدث بعض الفلسطينيي عن سياسة "الباب الدوار "،حيث يُخلى سبيل السرى نمن سجن سلطة ليزَ ج بهم في سجن السلطة الثانية .وفي هذا الصدد،
يقول أحد اللجئي نمن نمخيم جني في نمقابلةٍ نمع الؤلف" :اعتقلني جهاز النمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية وأودعني السجن نمدةَ تسعة أشهر بسبب
3

انتمائي لما س ،وبعد الفرا ج عني بثلثة أسابيع ،اعتقلتني إسرائيل واتهمتني بالتهم ذاتها ،بل واستخدنمت العبارات نفسها حرفيًا".

يُفسر نمسؤولٌ رفيع الستوى في النمن الوقائي الوضعَ القائم بعبارةٍ نمختصرة" :تصلنا قوائم أسما ء] .السرائيليون[ يريدون شخصًا ،ونحن نُكلّف بجلب
ذلك الشخص لهم ".ولسنوات ظل هذا هو النهج التبع كما يبي التقرير التقييمي الذي أصدرته نمجموعة الزنمات الدولية في " :2010جهاز الابرات
العانمة )الشاباك( يزوّد نظيره الفلسطيني بقوائم أسما ء نمسلحي نمطلوبي ،ثم تقوم السلطات الفلسطينية باعتقالهم] .ويقول[ ضباط اليش
والستخبارات السرائيلية ’لم يسبق أن جرى التنسيق على نطاق أوسع نمن هذا أو على وجه أفضل كما في الوقت الاضر"‘.
تار س قوات أنمن السلطة الفلسطينية القمعَ باستمرار وبأشكال نمختلفة ،وهناك أنمثلةً تُظهر إلى أي نمدى تصل قوات السلطة الفلسطينية في قمع العارضة
الشعبية .ففي نمنتصف عام  ، 2012انقضّت قوات أنمن السلطة الفلسطينية على نمسيرة سلمية في رام الله ،وخلّفت إصابات بي التظاهرين حيث نُقِل
خمسة إلى الستشفى ،وقدّم  18نمنهم شكاوى .و كانت الصابات التي تعرّض لها أحد التظاهرين وهو في عهدة الشرطة شديدةً لدرجة أن نمنظمة العفو
الدولية وصفتها بأنها ترقى إلى حد التعذيب.
يفيد تقرير آخر أصدرته نمنظمة العفو الدولية سنة  2013بأن وحشية الشرطة أفضت إلى نمقتل فلسطينيي اثني ،أحدهما انمرأة في الرابعة والربعي نمن
العمر حي أغارت الشرطة على إحدى القرى وألقت إصابات بالغة بثمانية أشخاص وأثارت احتجا ج نمئات السكان الليي واشتباكات نمع قوات النمن،
والثاني قُتل في عملية نمنفصلة في نمخيم عسكر للجئي في نابلس .ووصف التقريرُ الوحشيةَ التي تارسها قوات النمن بأنها " تبعث على الصدنمة ،حتى
بقاييس قوات أنمن السلطة الفلسطينية".
وفي ترداد صارخ لصدى العانملة التي يتلقاها الفلسطينيون نمن القضا ء السرائيلي في سعيهم لتأنمي حقوقهم في الياة والرض والرية ،لم تتبي الاكم
الفلسطينية ،بحسب تقرير أصدرته نمنظمة هيونمن رايتس ووتش سنة " ، 2013نمسؤولية رجال أنمن في الضفة الغربية عن أعمال تعذيب أو احتجاز
تعسفي قط ،أو السؤولية عن وفيات غير قانونية رهن الحتجاز ] [...ولم تلحق السلطة الفلسطينية رجال أنمن على ضربهم للمتظاهرين في رام الله يوم
 28أغسطس/آب ".وهذه هي الال حتى عندنما تكون هوية ضباط الشرطة نمعروفة .بل إن السلطات تتمادى أحيانًا وتذهب إلى حد نمقاضاة الضحايا كما
3القتباسات نمستمدة نمن نمقابلت أجراها الؤلفان في رام الله وبيرزيت وبيت لم ونابلس وجني وأنقرة في العوام  2012و  2013و  ،2014نما لم يرد خل ف ذلك.
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حدث بعد اعتدا ء الشرطة على ناشطي في نيسان/إبريل  . 2014وفي الواقع ،تتلك قوات النمن النفوذ لتسخير النظام القضائي لصالها .وهذا يكشف
حقيقة سيادة القانون في ظل برنانمج إصل ح القطاع النمني.
ل يقتصر القمع على التظاهرين أو "الطلوبي "،أي الطلوبي لسرائيل ،حيث أفاد الرصد الورونمتوسطي لقوق النسان نمؤخرًا أن قوات النمن الفلسطينية
في العام  2013اعتقلت  723شخصًا تعسفًا واستجوبت  1,14137شخصًا دون توجيه اتهانمات واضحة أو إصدار قرارات قضائية أو نمذكرات .واعتقلت
قوات أنمن السلطة الفلسطينية كذلك  5، 6شخصًا بسبب تعليقاتهم على الفيسبوك ضدها ،واعتقلت  19صحفيًا ،وعددًا نمن رسانمي الكاريكاتير
والكتّاب .ووثق الرصد أيضًا  117حالةً نمن التعذيب الشديد.
يتجلى التعاون النمني بي السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أوضح صوره في نمخيمات الضفة الغربية للجئي ،حيث يفاقم عزلة أهالي اليمات عن بقية
التمع ويقضي على نما تبقى نمن جيوب القاونمة الفلسطينية السلحة ويجرّنمها .وخير نمثالٍ على ذلك هو العانملة التي يتلقاها أهالي نمخيم جني .فبعد
أن دنمرت القوات السرائيلية جني إبّان النتفاضة الثانية رغم القاونمة البطولية ،أخذت حكونمة فياض والهات الانحة الدولية وإسرائيل تستعملها نمنذ
 2007كمحافظة جتريبية لتعزيز سيادة القانون .وتت ستار "عملية النمل والبتسانمة "،كُلّفت قوات السلطة الفلسطينية باجتثاث أي نمصدر "للرهاب
وعدم الستقرار" نمن اليم.
ل يزال قمع جني نمستمرًا إلى يونمنا هذا .وعلى سبيل الثال ،أغار اليش السرائيلي وقوات النمن الفلسطينية بي آب/أغسطس وتشرين الول/أكتوبر
عام  ، 2013وهي فترة انعقاد الادثات برعاية وزير الارجية النمريكي جون كيري ،أكثر نمن   15،غارةً على نمخيم جني للجئي )انظر تقرير وكالة نمعًا
الخبارية كمثال( .وفي شهر آذار/نمار س  ، 2014اقتحمت قوات اليش السرائيلي نمخيم جني واغتالت ثلثة أشخاص وأصابت  14آخرين على القل.
وزُعِمَ أن أجهزة النمن الفلسطينية العانملة في النطقة أُنمرت بالتزام نمواقعها قبل الغارة .واعتادت قوات النمن الفلسطينية كذلك على تخويف وإرهاب
الفلسطينيي الذين يجرؤون على انتقاد تصرفاتها أو تصرفات نمسؤولي السلطة الفلسطينية ،كما حدث حي اعتدى عناصر النمن الفلسطيني وحرا س
نمحافظ جني في أيار/نمايو  2014بوحشية على نمدني فلسطيني عندنما سمعوا صدفةً تعليقه الساخر بشأن نمرور نموكب الافظ عبر الدينة.
تُظهر جتربة جني أن السلطة الفلسطينية تتعانمل نمع القاونمة السلحة ،التي كانت ذات يومٍ جز ءًا ل يتجزأ نمن النضال الفلسطيني نمن أجل تقرير الصير،
باعتبارها شكلً نمن أشكال العارضة التي ل ينبغي ضبطها ونمراقبتها وحسب وإنا القضا ء عليها وجتريها .وهكذا ،فإن نمن أهدا ف عملية إصل ح القطاع
النمني أن جترّمَ القاونمة ضد الحتلل وتترك إسرائيل – وتابعيها الوثوقي – ليكونوا الوحيدين القادرين على رفع السل ح في وجه شعب أعزل.
إن نا ح عملية إصل ح القطاع النمني ،التي تؤطرها الوليات التحدة وإسرائيل وتنفذها السلطة الفلسطينية ،يتوقف على نمدى تهيئة قوات النمن
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الفلسطينية لكي تكيّف نفسها .ويتجلى هذا التكييف الذاتي بوضو ح على نمختلف الستويات بد ءًا بكبار السؤولي الكونميي ،حيث يعقد عبا س
اجتماعات دورية نمع قوات النمن ويأنمرها نمرارًا وتكرارًا بأن تكم بقبضة نمن حديد  .وذهب التحدث باسم قوات النمن الفلسطينية ،عدنان الضميري ،إلى
حد القول إن قوات النمن صنعت نمعجزةً أنمنية ،وإن الضفة الغربية باتت أكثر أنمنًا نمن الدن السرائيلية.
يثير الشباب الفلسطينيون التدربون في قوات النمن القلق أكثر حي يكشفون عن هذا التكييف الذاتي .يقول طالب نمن الكاديية التركية نمعترفًا" :إنها
فوضى ،ولكن علينا أن نثبت أننا قادرون على ذلك .وعندنما نحصل على دولتنا ،فبإنمكاننا أن نديرها على النحو الذي ينفعنا ".وهكذا ،فإن الشباب
الفلسطينيي اللتحقي بصفو ف قوات النمن لربا يجسدون الزدواجيةً في أوضح صورها ،فهم الاضعون للحتلل والتعاونون نمعه .وعندنما تكون قرابة
نصف فرص العمل التاحة في القطاع العام الفلسطيني نمخصصةً للقطاع النمني ،فإن القرار يكاد يكون قد اتُخذ بالنيابة عن هؤل ء الشباب الفلسطينيي
الباحثي عن عمل.
بالرغم نمن التفاق على عدم السما ح قطعًا بدخول السرائيليي إلى النطقة )أ( ،اعترفت نمجموعة نمن ضباط الشرطة في رام الله بأنهم حي يدخلون،
"يتصلون بنا ،ويأنمرنا رؤساؤنا أن نضع أسلحتنا وندخل لقراتنا .ول يُسمح لنا حتى بالتواجد في الطرقات ول في سيارات الشرطة إذا نما قرروا الي ء
بقصد التوغل .وإذا قالوا اختفوا ،فإننا نختفي .نمَن سيوقفهم؟ ل أحد".
لحظَ العديد نمن الللي أثر ذلك التكييف الذاتي ،نمثل أستاذ القانون عاصم خليل الذي يشير إلى أن التنسيق النمني في حد ذاته هو شكلٌ نمن أشكال
التكييف" :لم يعد النضال الفلسطيني نمعنيًا بتقرير الصير – بل بالسمعة الدولية وبإثبات أنك تستحق إدارة دولتك ،والتنسيق هو شكلٌ نمن أشكال
النضباط الذي تشترطه الهات الانحة الدولية وسلطة الستعمار نمن أجل قيام الدولة الفلسطينية الستقبلية ".وتاجج العالِة السياسية ،نماندي تيرنر،
بأن نمشروع بنا ء الدولة هو شكلٌ نمن أشكال نمكافحة العصيان ولكنه يستغرق وقتًا طويلً حتى يُثمر لنه يقتضي تربية الستَعمَرين على تكييف أنفسهم
لواكبة العايير التي تفرضها نمبادئ النيوليبرالية.

دعوةٌ للفلسطينيي لصل ح "الصل ح"
تكشف "أوراق فلسطي" التي سربتها قناة الزيرة ،ونمن ضمنها وثائق نمفصلة نمن الجتماعات السرائيلية الفلسطينية النعقدة في أنابوليس عام ،2008
أن القادة الفلسطينيي كانوا يعتقدون إلى حدٍ نما أنهم إذا نفذوا كل نما تطلبه نمنهم الهات الانحة نمن حيث النمن فإنهم سيحصلون على دولة )انظر،
نمثلً ،صائب عريقات ( .غير أن الفلسطينيي اليوم هم أبعد نمن أي وقت نمضى نمن الصول على دولة .وعلوةً على ذلك ،قطعَ رئيس الوزرا ء السرائيلي
بنيانمي نتنياهو أخيرًا الشكّ باليقي إبان العدوان السرائيلي على قطاع غزة صيف  2014عندنما قال إن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة النمنية غرب نهر
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الردن .وانكشف زيف الرافة القائلة بأن نمليي الدولرات التي ضخها الانحون في القطاع النمني الفلسطيني سو ف تخدم نمشروع بنا ء الدولة.
إن عملية إصل ح القطاع النمني ،كما يجري تنفيذها في الرض الفلسطينية التلة ،تشوه النضال الوطني وأولوياته بهد ف تعطيل قدرة الشعب
الفلسطيني على نمقاونمة القهر الستعماري .وهي تجب قوات الحتلل السرائيلية عن أنظار الفلسطينيي الرازحي تت الحتلل ،وتساهم في خلق نخبة
جديدة نمن المارسي النمنيي الذين يسيئون استعمال سلطاتهم ويُنزلون بالدنيي الفلسطينيي نما يلقونه نمن إهانة نمن القوات السرائيلية.
السؤال الن هو نما تأثير العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة على نمدار واحدٍ وخمسي يونمًا هذا الصيف على القطاع النمني في الرض الفلسطينية
التلة؟ لم يبدُ أنه تغير الكثير قبل بد ء العدوان ،فقد بدأت إسرائيل عمليتها في غزة نمباشرةً عقب حملة التضييق التي نفذتها في الضفة الغربية في
حزيران/يونيو  ،2014والتي شهدت قيام السلطة الفلسطينية بشنّ حملة تضييق نمكثفة على التجي الفلسطينيي بالتوازي نمع القوات السرائيلية
وبفردها .ثم سرعان نما لعب عبا س ورقة القونمية للستجابة للغضب الفلسطيني والعالي إزا ء العدوان على غزة ،وشاركت جميع الفصائل في الوفد
الفلسطيني الفاوض على وقف إطلق النار في القاهرة .ولكن بعد انتها ء العدوان ،عادت فتح وحما س إلى تبادل التهانمات ،بيد أن اتفاقهما في نهاية
أيلول/سبتمبر على السما ح لكونمة التوافق الوطني بالعمل في قطاع غزة قد يُنجِح العلقة .ولكن نمن البكر الن الكمُ على تأثير العدوان في قطاع
النمن سوا ء في غزة أو الضفة الغربية.
وبغض النظر عن ذلك ،يظل الصل ح النمني تت الحتلل نمعيبًا نمن أساسه ،فكلما استثمرت السلطة الفلسطينية في الصل ح النمني ،رسّخت الحتلل
وصارت نمضطرةً أكثر للعمل كمقاول فرعي وتابع لسرائيل .فهناك حاجةٌ نملحة إذن لنبذ نوذ ج التنمية القائم على العنصر النمني ،الشيّد في عهد عبا س
والعزز في عهد فياض ،وينبغي عوضًا عنه أن تُلبى احتياجات التنمية القيقية في الرض الفلسطينية التلة .إن ارتفاع عدد السر التي تتلقى
نمساعدات نمالية نمن  30,14000أسرة إلى  100,14000بي عانمي  2007و  2010لهو دليلٌ آخر على أن حجج السلطة الفلسطينية بأن تسن الظرو ف
النمنية سو ف يؤدي إلى تسن الظرو ف القتصادية هي حجج فارغة.
وفيما يلي أربع توصيات نرفعها للمجتمع الدني الفلسطيني وداعميه في فلسطي وخارجها لكي يبدأوا العمل الذي ل بد نمنه لصل ح "إصل ح القطاع
النمني".
أولً وأهم شي ء ،ينبغي لنظمات التمع الدني الفلسطيني أن تستخدم وسائل العلم والنتديات العانمة وغيرها نمن وسائل التواصل نمن أجل تغيير
الطاب ورفض جتري القاونمة ضد الحتلل .فجميع الرازحي تت الحتلل لهم القّ في نمقاونمته ،سوا ء بالتظاهر أو بالكلمة أو بالكتابة أو بالدفاع لصد
الهجمات السلحة .فتجري نمقاونمة التل هو الرية بعينها.
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ثانيًا ،يحتا ج التمع الدني لتسخير جميع إبداعاته ليجاد السبل اللزنمة لرسا ء الضوابط والوازين .إن نا ح الصل ح النمني يكمن في السا ءلة
واللكية العانمة ،وكلهما نمفقود في السياق الفلسطيني بسبب غياب الضوابط والوازين والرقابة الستقلة الفلسطينية ،ناهيك عن الحتلل السرائيلي
الشانمل .يزعم نمسؤولو السلطة الفلسطينية أنهم "نملتزنمون بالعايير الدولية" ،ولكن نمن دون برلان فاعل وديوان نمظالم نمستقل وجدوى نمن اللجو ء إلى
القضا ء ،فإن هذه العبارات تظل بل نمعنى .وحتى تُستحدث الضوابط والوازين ،سيظل إصل ح القطاع النمني جز ءًا نمن الشكلة وليس جز ءًا نمن الل.
ثالثًا ،ل بد نمن الستثمار في الفرص القتصادية البديلة لتمكي النا س نمن العيش ونمواصلة النضال ضد نمستويات القمع التعددة كي ل يضطر النا س
للعمل في القطاع النمني التضخم والقمعي.
وختانمًا ،جددت حركة نمقاطعة 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.

هذه الوثيقة نمتوفرة باللغة النليزية:

http://bit.ly/AftrGaza

صابرين عمرو هي عضو سياساتي في الشبكة ،وتعمل باحثةً نمساعدة في شعبة السياسات الارجية في نمؤسسة سيتا ،وهي نمؤسسة بحثية تركية نمقرها
أنقرة ،وتُعنى صابرين فيها بدراسة الوضع السياسي في بلد الشام .عملت في السابق كزنميلة زائرة في نمعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بجانمعة
بيرزيت في فلسطي ،حيث أجرت بحوثًا نميدانية حول توفير النمن في الراضي الفلسطينية التلة ضمن نمشروع لنيل درجة الاجستير بتمويل نمن نمجلس
بحوث العلوم الجتماعية والنسانية الكندي .حصلت صابرين على درجة البكالوريو س في دراسات النزاعات وحقوق النسان ،وعلى درجة الاجستير في
العلقات الدولية نمن كلية الدراسات العليا للشؤون العانمة والدولية بجانمعة أوتاوا.
عل ء الترتير هو نمدير البرانمج في شبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة" وباحث نمرشح لنيل درجة الدكتوراة في دراسات التنمية الدولية والقتصاد
السياسي في قسم التنمية الدولية بجانمعة لندن للقتصاد والعلوم السياسية ) ،( LSEويبحث في قضايا تتعلق بالتنمية والقتصاد ،والكم ،والنمن
والساعدات الدولية .وهو أيضاً زنميلٌ بحثي في نمعهد أبحاث السياسات القتصادية الفلسطيني )نما س( ،ونمركز بيسان للبحوث والنا ء ،وزنميل باحث
في الركز الفلسطيني-النمريكي للبحاث ونمركز دراسات الشرق الوسط في جانمعة لندن للقتصاد والعلوم السياسية.
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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 إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتزم العضا ء 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 التالي:

www.al-shabaka.org

contact@al-shabaka.org

الرا ء الفردية لعضا ء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي النظمة ككل.

الشبكة
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