
تنطوي أرجح التوقعات يف األجل القريب عىل استمرار الوضع الراهن من حيث 

الحوكمة واألمن يف فلسطني. فقد مرَّ املشهد االجتامعي والسيايس يف فلسطني بتحوٍل 

جذري يف العقود الثالثة املاضية، يسانده جهاٌز أمني حزيب بامتياز يف الضفة الغربية 

وغزة. وكان االحتالل العسكري اإلرسائييل يف غضون ذلك آخًذا يف التوسع. ترتبط قوات 

أمن السلطة الفلسطينية ارتباطًا جوهريًا بهذا الرتتيب، وهي ُتأسس القمَع املامرس 

ضد التعبئة يف املجتمع املدين الفلسطيني من خالل هيكل اقتصادي قرسي قائم عىل 
الحوافز املالية.1

قوات أمن السلطة الفلسطينية، بوضعها الراهن، هي مؤسسٌة حزبية يعتمد االرتقاء يف 

صفوفها اعتامًدا أساسيًا عىل عاميل الوالء والقرابة. وقد تنامت النزعة األبوية املميِّزة 

لهيكل الحوكمة التنظيمي داخل تلك القوات لتطال تفاعلها األوسع مع املجتمع 

الفلسطيني بسبب قدرتها عىل الوصول إىل املساعدات املالية واألسلحة.

تنخرط قوات أمن السلطة الفلسطينية وإرسائيل يف تنسيق أمني، حتى عىل مستوى 

الرتب الدنيا يف تلك القوات، بعد أن كان التنسيق مع قوات األمن اإلرسائيلية يف 

عهد الرئيس الفلسطيني السابق يارس عرفات محصوًرا يف أربعة أو خمسة من كبار 

ضباطها. أّما يف الوقت الحارض، فهناك املئات من ضباط الدرجتني الثانية والثالثة يف 

صفوف تلك القوات ممن ينسقون مع إرسائيل بناًء عىل املعلومات املستقاة من أفراد 

األجهزة األمنية. وقد أخَذ أعضاء سابقون يف قطاع األمن الفلسطيني، مثل رئيس جهاز 

رون من “الخطر الكبري” املتمثل يف  املخابرات العامة السابق توفيق الطرياوي، يحذِّ

تشتت التنسيق األمني مع إرسائيل ضمن صفوف قوات أمن السلطة الفلسطينية، 

حيث تُساعد إرسائيل من خالل هذه العملية يف استحداث املزيد من األقليات 

الفلسطينية املتحكمة، مبا يف ذلك عىل املستوى املحيل، األمر الذي يؤدي إىل تزايد 

أعداد أصحاب املصلحة املحليني يف النظام الحايل ممن لهم مصلحٌة أيًضا يف استدامة 

الوضع الراهن.

املجتمع الدويل كذلك معني باستدامة الوضع الراهن. فلم يكن املجتمع الدويل، وال 

الواليات املتحدة األمريكية عىل وجه الخصوص، وسطاء محايدين بني الفلسطينيني 

وإرسائيل قط، إذ دأبت واشنطن تحديًدا عىل الدفاع عن أهداف إرسائيل السياسية 

عي التزامها بإيجاد تسوية بني الجانبني. ويف سبيل ذلك، دأبت  والعسكرية بينام تدَّ

اإلدارات األمريكية املتعاقبة عىل مساعدة قوات أمن السلطة الفلسطينية من خالل 

وكاالتها الحكومية مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واملكتب الدويل ملكافحة 

املخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية األمريكية. ويف نهاية املطاف، سوف 

يكون استقرار املجتمع الدويل موازيًا الستقرار إرسائيل، وسيويل املجتمع الدويل 

األولويَة ألمِن إرسائيل واستقرارها ويُؤثِره عىل إرساء أشكاٍل أكرثَ فاعليًة ودميقراطية 

ت إىل  للحوكمة يف الضفة الغربية وغزة. أي أن اللغة الداخلية بني املانحني قد تغريَّ

استدامة الوضع االجتامعي والسيايس الراهن من خالل االستقرار الذي ينبغي تحقيقه 

بواسطة فرض األمن، وليس تقرير املصري الفلسطيني املحدود.

1. مالحظة: استُخِدمت صيغة املذكر يف هذا النّص لتبسيط األسلوب، ولكّن املقصود مخاطبة الجنَسني عىل حّد سواء.

يتفاقم الوضع الراهن بفعل التطورات اإلقليمية األوسع، ومن أبرزها االتفاقات 

التطبيعية املربمة بني إرسائيل والعديد من الدول العربية. ومثة محاوالت يبذلها قادٌة 

أمنيون عاملون وسابقون يف قوات أمن السلطة الفلسطينية لالستنفاع من هذه 

االتفاقات، بإظهار أنفسهم كوسطاء فاعلني بني الدول املُطبِّعة وإرسائيل. ومن هؤالء 

محمد دحالن الذي ال يزال له حضوٌر يف غزة منذ نفته حركة فتح من الضفة الغربية 

يف عام 2011. وبصفته رئيًسا سابًقا لفرع األمن الوقايئ التابع للسلطة الفلسطينية 

يف غزة، فإنه يحظى بشعبية يف أوساط معاريض الرئيس عباس من داخل فتح هناك. 

وبفضل تأثريه املتصوَّر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومقرِّ إقامته الحايل يف أبو 

ق جهود اإلغاثة اإلماراتية لغزة  ظبي، زاَد حجُم الدعم والتأييد له، وال سيام بعد أن نسَّ

إبان جائحة كوفيد-19.

مل يكن أداء قطاع العدالة الفلسطيني أفضل. فالنظامان القضائيان القامئان يف الضفة 

الغربية وغزة حزبيان لدرجة كبرية. وال يزال عباس يحكم باملراسيم الرئاسية منذ 15 

عاًما. وقد انتقَد محامون وقضاة ونقابة املحامني ومنظامت غري حكومية وجهات 

أخرى معظَم التعديالت التي أُجريت عىل هذا القطاع باعتبارها غري دستورية. وكام 

احتكر الرئيس عباُس قطاع األمن، فإنه يحتكر السيطرة عىل قطاع العدالة.

مل يَعد لدى أصحاب املصلحة املعنيني من الفلسطينيني واإلرسائيليني واملجتمع الدويل 

سوى القليل من اإلرادة أو املشاركة اللوجستية والسياسية يف إحداث تغيري حقيقي 

يف الضفة الغربية أو غزة. ويتجىل ذلك بوضوح يف التطورات السياسية التي وضعت 

السلطة الفلسطينية يف مواجهة أسوأ أزمة سياسية منذ إنشائها، والتي تفاقمت بسبب 

قرار عباس الصادر يف نسيان/أبريل 2021 بتأجيل أول انتخابات فلسطينية عامة منذ 

15 عاًما. وقد غضَب الفلسطينيون يف وقت الحق عندما التزمت السلطة الفلسطينية 

الصمت عندما هاجمت القوات اإلرسائيلية الفلسطينيني يف املسجد األقىص بعد 

أيام من إعالن عباس تأجيَل االنتخابات. وتال ذلك حملُة اعتقاالت جامعية طالت 

متظاهرين وناشطني وبعض مرشحي املجلس الترشيعي الفلسطيني فور إعالن وقف 

إطالق النار بني حامس وإرسائيل يف شهر أيار/مايو 2021. وقد رأى الفلسطينيون يف 

ذلك محاولًة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح الستعادة السيطرة عىل املستوى 

الشعبي.

أفىض العنف املتنامي املستخدم لقمع منتقدي السلطة الفلسطينية، أفراًدا وجامعات، 

إىل مقتل نزار بنات يف حزيران/يونيو 2021، الناشط البارز املجاهر بانتقاداته لعباس 

والسلطة الفلسطينية، واملرتشح لعضوية املجلس الترشيعي. وقد أدى ذلك إىل تفاقم 

أزمة الرشعية التي تر بها السلطة الفلسطينية، وال سيام عىل املستوى الشعبي حيث 

طالَب املتظاهرون باستقالة عباس وإسقاط النظام. 
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

تهاين مصطفى هي زميلة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه لدى مجلس البحوث 

االقتصادية واالجتامعية يف قسم العالقات الدولية بكلية لندن لالقتصاد. 

وهي تعكف عىل التوسع يف بحثها حول الحوكمة األمنية يف منطقة الرشق 

األوسط. عملت يف السابق يف اململكة املتحدة واألردن وإرسائيل/فلسطني 

يف مجاالت التنمية والحوكمة األمنية يف منطقة الرشق األوسط. تحمل تهاين 

درجة الدكتوراه يف السياسة والدراسات الدولية من كلية الدراسات الرشقية 

واإلفريقية بجامعة لندن.

خ الوضع الراهن بسبب القمع العنيف الذي استخدمته قوات أمن السلطة الفلسطينية يف مواجهة التظاهرات املحتجة عىل مقتل بنات يف أواخر حزيران/يونيو وأوائل توز/يوليو  وترسَّ

2021. ويف حني يعكف الفلسطينيون عىل توسيع نطاق املقاومة الشعبية ضد العنف العسكري واالستيطاين اإلرسائييل خارج إطار املؤسسات الحاكمة، مثلام فعلت مؤخرًا مجموعة 

عرين األسود يف شامل الضفة الغربية، فإن السلطة الفلسطينية وقواتها األمنية سوف تستمر يف االستسالم للنظام اإلرسائييل من أجل استدامة الوضع الراهن.
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https://english.alaraby.co.uk/news/palestine-lions-den-fighters-dismiss-pa-surrender-proposal

