
إن احتامل تفكيك السلطة الفلسطينية أمٌر مستبعد للغاية نظرًا ألهميتها بالنسبة للنظام اإلرسائييل يف إدارة الفلسطينيني وإسكاتهم. فضال عىل أن املجتمع الدويل ما يزال ملتزًما 

بدعم السلطة الفلسطينية. غري أنَّ هنالك عدًدا من التطورات املمكن حدوثها يف حال انهارت السلطة الفلسطينية.

من املرجح أن يحرَص املجتمع الدويل، مثاًل، عىل إعادة تشكيل قوات أمن السلطة الفلسطينية كوحدة رشطة داخلية كام نصت املفاوضات السابقة. ومن املمكن أيًضا أن يُعيد 

النظام اإلرسائييل فرض سيطرته بالكامل، رغم أن ذلك يبدو مستبعًدا بالنظر إىل التكلفة االقتصادية واملوارد البرشية التي سترتتب عىل إرسائيل والتي ظلت معفاًة منها لغاية 

اآلن بفضل عملية أوسلو.

ويف كلتا الحالتني، سوف يتفكك املجتمع املدين الفلسطيني جزئيًا كام حصل إبان االنتفاضة الثانية، حني نجحت إرسائيل بعد زمن من االنتفاضة يف محارصة الرئيس الفلسطيني 

الراحل يارس عرفات، واغتيال قادة رئيسيني ملختلف املجموعات شبه العسكرية، وتدمري البنية التحتية لقوات أمن السلطة الفلسطينية. ويف وقت الحق، وظََّف العديُد من 

أعضاء القوات شبه العسكرية التابعة لفتح أسلحتهم كوسيلة لتقوية نفوذهم وتكديس الرثوة، وغالبًا بالوسائل غري القانونية. وتسببت القيود اإلرسائيلية عىل قوات أمن السلطة 

الفلسطينية يف زيادة عجزها عن فرض النظام العام. وَحَدا الفلتان األمني الذي عصَف باملجتمع الفلسطيني، وفشل االنتفاضة الثانية يف تحقيق أهدافها السياسية، باملجلس 

الترشيعي الفلسطيني والقيادات األخرى إىل املطالبة بإعادة فرض النظام.

ميكن أن ينتكس قطاُع العدالة ويعوَد إىل منوذج املحاكم العشائرية والدينية واللجان املحلية يف غياب املؤسسات الرسمية. فقبل إنشاء السلطة الفلسطينية، كانت األساليب 

التقليدية لفض النزاعات تُستخَدم للفصل يف معظم القضايا املدنية بني الفلسطينيني. وقطاع العدالة بوضعه الحايل ضعيٌف وحزيب ومفكك بشدة، وما تزال العديد من النزاعات 

املدنية موكلة إىل املؤسسات املجتمعية، وال سيام يف املناطق التي ال تزال السلطة الفلسطينية غائبة فيها وبخاصة يف املنطقتني )ب( و)ج( من الضفة الغربية.

نوفمرب 2022

انهيار السلطة الفلسطينية: الحوكمة واألمن
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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.
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