
إن املقارنة بني املواجهتني الرئيسيتني بني الفلسطينيني والقوات العسكرية اإلرسائيلية 

يف العقدين املاضيني تُبني أن قوات أمن السلطة الفلسطينية سوف تستمر عىل األرجح 

يف قمع املقاومة الفلسطينية ضد الهيمنة اإلرسائيلية يف حال اندالع انتفاضة جديدة. 

متثلت املواجهة األوىل يف االنتفاضة الثانية )2005-2000(، ومتثلت املواجهة الثانية يف 

انتفاضة الوحدة التي انطلقت يف أيار/مايو 2021.

اضطلع العديد من العنارص من مختلف الرتب يف قوات أمن السلطة الفلسطينية 

إبان االنتفاضة الثانية بدوٍر فاعل يف املقاومة املسلحة. ورأت تلك القوات يف مشاركتها 

وسيلًة للدفاع عن النفس ضد العدوان اإلرسائييل، مع إيالء األولوية لسالمة الشعب 

الفلسطيني. ورّدت إرسائيل بتدمري البنية التحتية لقوات أمن السلطة الفلسطينية 

تدمريًا تاًما، وشنَّت حملة اعتقاالت جامعية ألفرادها، وال يزال الكثريون منهم يقبعون 

يف السجون اإلرسائيلية حتى تاريخه.

ويف ظل غياب الجهاز األمني الفاعل والسلطة املركزية القادرة عىل احتكار وسائل 

القوة، انزلق املجتمع الفلسطيني إىل حالة من الفلتان األمني استمرت حتى عام 

2007. ومل يُدرِك املجتمُع الدويل وإرسائيل رضورَة تحديث قوات أمن السلطة 

الفلسطينية من أجل تضييق الخناق عىل حامس وفصائل أخرى إال بعد فوز حامس يف 

انتخابات 2006، فقدموا لتلك القوات املزيد من الدعم املايل واللوجستي.

ويف الوقت نفسه، تُرك قطاع العدالة معطاًل إبان االنتفاضة الثانية وبعدها. وكانت 

القضايا الجنائية واملدنية وقضايا األحوال الشخصية تُعرَض خارج نطاق السلطة 

الفلسطينية، ولجأ الفلسطينيون إىل املحاكم العشائرية واملحلية والرشعية. وكام الحال 

مع بقية مؤسسات السلطة الفلسطينية، أُعيد بناء قطاع العدالة الحًقا، وُمنحت 

األولوية لالحتياجات القانونية األكرث إلحاًحا، وعىل رأسها الوالية القضائية الجنائية. 

وعىل الرغم من تقديم الدعم املايل واللوجستي الدويل لتحديث الجهاز القانوين التابع 

للسلطة الفلسطينية، إال أن املساعدات الدولية مل تفعل سوى القليل يف سبيل الحيلولة 

دون تحول النظام القانوين يف كٍل من الضفة الغربية وغزة إىل مؤسسة حزبية تخضع 

فيها التعيينات والرتقيات إىل أهواء النخبة السياسية الحاكمة. وهكذا أصبحت سيادة 

القانون، سواء يف تنظيمها الهيكيل أو تطبيقها، خاضعًة للمصالح السياسية.

ويف انتفاضة الوحدة لعام 2021، تبدلت عالقة قوات أمن السلطة الفلسطينية 

باملدنيني الفلسطينيني وأصبحت عدائيًة يف الغالب. ففي 14 أيار/مايو 2021، نظّم 

الفلسطينيون يف الضفة الغربية ما يزيد عىل 80 مظاهرة يف البلدات الخاضعة لسيطرة 

السلطة الفلسطينية ومخيامت الالجئني، وبالقرب من نقاط التفتيش العسكرية 

اإلرسائيلية. ويف اليوم التايل الذي صاَدف ذكرى النكبة، اندلعت مظاهرات يف الخليل 

ورام الله ونابلس وقلقيلية وغريها، واجهتها إرسائيل بقمعٍ متجدد.

ويف رام الله والبرية، ساَر املتظاهرون من وسط املدينة إىل بيت إيل، وهي مستوطنة 

إرسائيلية متاخمة ملدينة البرية، ومل يواجهوا أي مقاومة من القوات الفلسطينية التي 

كان من املتوقع أن تُوقف تقدمهم مبوجب رشوط اتفاقية التنسيق األمني بني السلطة 

الفلسطينية والنظام اإلرسائييل. ولكنها تعمدت يف هذه املرة أن تتدخل بدرجة أقل، 

بخالف االنتفاضة الثانية. ومع أنها حرصت عىل تحديد هوية املشاركني يف املظاهرات، 

إال أنها مل تتخذ إجراءات أبعد من ذلك باستثناء حالٍة أو حالتني. ولكن فور إعالن 

“وقف إطالق النار” بني إرسائيل وحامس يف أيار/مايو 2021، شنَّت قوات أمن السلطة 

الفلسطينية حملة اعتقاالت جامعية استهدفت املشاركني يف احتجاجات الضفة 

الغربية، مبن فيهم الناشطون املرتشحون لالنتخابات الترشيعية، ومن بينهم أعضاء يف 

حركة حامس وأعضاء يف تيار اإلصالح الدميقراطي بزعامة محمد دحالن.

يحرُص املجتمع الدويل عىل أن تظلَّ قوات أمن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالوضع 

الراهن. فام انفك يُعيد تشكيلها ويدربها ويجهزها منذ إنشائها وفًقا لألهداف 

السياسية الدولية. وهكذا متحورت الحوكمة األمنية يف فلسطني حول مكافحة اإلرهاب، 

وهو مصطلح يشمل أي معرتض عىل النظام القائم. وقد أثبتت هذه اآلليات نجاحها 

بفضل زيادة االستثامر فيها وزيادة الرقابة الدولية عقب االنتفاضة الثانية.

إنَّ من املستبعد، كام بيَّنت انتفاضة الوحدة، أن تضطلع قوات أمن السلطة 

ُح  الفلسطينية بدور القوة اإلصالحية يف النضال الفلسطيني من أجل التحرير، وإمنا يُرجَّ

أن تُعطل وتقمَع أي تعبئة جامهريية موجهة نحو قلب الوضع الراهن.
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انتفاضة جديدة: 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.

https://al-shabaka.org/ar/author/tahani-mustafa/

