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هذه المقالة في اأنه بعيداً تجادل 

عن كون اإ�صالح قطاع 

الأمن )SSR( عملية محايدة ت�صتند اإلى 

بناء القدرات، فاإنه عزز اأ�ص�س

 )Authoritarianism( ال�صلطوية/ال�صتبداد

الفل�صطينية، واأنه من خالل التركيز على 

تطوير مهمة البعثة الأوروبية لم�صاندة 

ال�صرطة الفل�صطينية )EUPOL COPPS(، فاإن 

''الإ�صالح'' الذي يرعاه التحاد الأوروبي 

�صاهم ب�صكل مبا�صر في ''احتراف'' ال�صلطوية 

الفل�صطينية. وتقترح هذه المقالة بالتالي اأن 

التحاد الأوروبي ف�صل دائمًا في العتراف 

بالآثار ال�صيا�صية المترتبة على مهمة بعثته 

التقنية وتدخالته. لقد �صار التحاد 

الأوروبي، ب�صبب تدخالته التي تطيل في اأمد 

م�صروع اإ�صرائيل ال�صتعماري، جزءاً من 

عالء ترتري*

حدود ال�سالم القائم على الأمن:

رعاية الحتاد الأوروبي لل�سلطوية الفل�سطينية**

منذ اأن دخل اتفاق اأو�صلو حيز التنفيذ في �صنة 1993، ا�صتثمر التحاد الأوروبي ككل، 

فل�صطينية  دولة  قيام  اأ�ص�س  اإر�صاء  المليارات بهدف  فردية،  الأع�صاء ب�صورة  ودوله 

م�صتقلة وذات �صيادة، لكن تو�صع ال�صتيطان الإ�صرائيلي لل�صفة الغربية الفل�صطينية، 

جعل الدولة الفل�صطينية اأكثر قلياًل من مجرد خرافة. ومع �صمور عملية بناء الدولة، 

التي  المبادرات  ح�صاب  على  لتعلو  متجددة،  دفع  قوة  الأمن  فر�س  عملية  اكت�صبت 

ت�صعى لتعزيز الديمقراطية.

* باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مركز النزاع والتنمية وبناء ال�صالم )CCDP(، في المعهد العالي للدرا�صات الدولية 
والتنمية )IHEID(، جنيف، �صوي�صرا؛ مدير البرامج في ''ال�صبكة: �صبكة ال�صيا�صات الفل�صطينية''، وا�صنطن العا�صمة، الوليات 

المتحدة الأميركية.
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جميع اأنحاء ال�صرق الأو�صط.4 وخلق هذا 

ال�صتثمار اأوجه ق�صور هيكلية عميقة في 

اأ�صلوب الحكم في الدول المتلقية لهذه 

الم�صاعدات، وخ�صو�صًا من خالل رفع 

الموؤ�ص�صات الأمنية فوق الجهات الفاعلة 

الأُخرى في العملية ال�صيا�صية الداخلية. وقد 

اأدى هذا التمويل والدعم ب�صكل غير مبا�صر اإلى 

اإدامة النزاعات وخلق نزاعات جديدة،5 

فاأ�صبح ''ال�صالم'' مجرد وظيفة للعمليات 

والتدخالت الهادفة اإلى توفير الأمن، بحيث 

توفر نماذج ''الأمن اأوًل''، والأطر التي تتوخى 

تر�صيخ الأمن، محرك التدخل لبناء الدولة. اإن 

تدّخل التحاد الأوروبي الم�صتمر في بناء 

الدولة في ال�صفة الغربية المحتلة - وفي 

الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة على نطاق 

اأو�صع - هو مثال ممتاز يوفر نظرة ثاقبة اإلى 

هذا التطور العام.

وفرت الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة البيئة 

التي تطورت فيها تجربة بناء الدولة على 

مدار اأكثر من عقدين. فمنذ اإن�صاء ال�صلطة 

الفل�صطينية، تجاوزت الم�صاعدات الدولية 

الموجهة اإلى هذه ال�صلطة 30 مليار دولر 

اأميركي،6 وقد قّدم التحاد الأوروبي ودوله 

الأع�صاء ما يقرب من ن�صف هذه الم�صاعدات7 

التي ُقدمت على حد �صواء من خالل العالقات 

الثنائية والموؤ�ص�صات المتعددة الأطراف.8 

وَترّكز جزء كبير من المبلغ الإجمالي 

المخ�ص�س لإ�صالحات الحوكمة الر�صيدة على 

اإ�صالح قطاع الأمن الذي بات يوظف نحو 

ن�صف اإجمالي موظفي الخدمة المدنية، ويمثل 

مليار دولر تقريبًا من ميزانية ال�صلطة 

الفل�صطينية، ويتلقى نحو 30% من اإجمالي 

الم�صاعدات الدولية المخ�ص�صة للفل�صطينيين.9

اإن قطاع الأمن ي�صتهلك ح�صة اأكبر من 

الم�صكلة. وفي الختام، تقدم المقالة تقييمًا 

للتزام البعثة الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة 

الفل�صطينية، والذي ا�صتمر عقداً من الزمن، 

بهدف تطوير الدرو�س والتو�صيات الرئي�صية 

التي يمكن اأن ت�صتر�صد بها تدخالت التحاد 

الأوروبي في الم�صتقبل.

اإن الحديث عن ''تعاون'' اإ�صرائيلي - 

فل�صطيني... هو ا�صتخدام للعبارة الخطاأ، وهذا 

لي�س بب�صاطة لأنه ''لي�س من ال�صعب توّقع 

نتيجة التعاون بين فيل وذبابة''، وفقًا لما 

كتب نعوم ت�صوم�صكي ببراعة مذهلة... بل لأنه 

في ظل اتفاق اأو�صلو، ل يختلف ''التعاون'' في 

اأكثر الأحيان �صوى على نحو طفيف عن 

الحتالل وال�صيطرة اللذين �صادا قبله. 

و''التعاون''، في هذا ال�صياق، هو في المقام 

ر�صية ومقبولة دوليًا، وتطم�س 
ُ
الأول دللة م

بدًل من اأن تو�صح طبيعة العالقات 

الإ�صرائيلية - الفل�صطينية.1

لقد ا�صتثمر التحاد الأوروبي ودوله 

الأع�صاء مليارات الدولرات على �صكل 

م�صاعدات على مدى العقود الما�صية للح�ّس 

على تحقيق ال�صالم والأمن في ال�صرق الأو�صط، 

ويبدو اأنهما �صيوا�صالن على الأرجح فعل ذلك 

عّد التحاد 
ُ
في الم�صتقبل المنظور.2 وي

الأوروبي ودوله الأع�صاء حاليًا الرعاة الأكبر 

لم�صروع بناء الدولة الفل�صطينية، لكن في ظل 

غياب ال�صالم والأمن، اأُعطيت الأولوية 

لال�صتقرار ال�صيا�صي.3 وحتى مع ا�صتمرار 

التحاد ودوله الأع�صاء، نظريًا على الأقل، في 

تعزيز مبادىء وممار�صات ''الحوكمة الر�صيدة'' 

في ال�صرق الأو�صط، بما في ذلك في ال�صفة 

الغربية الفل�صطينية، فاإنهما، في الممار�صة 

العملية، يوا�صالن توفير الدعم والم�صاعدة 

الأمنية لالأنظمة ال�صتبدادية والقمعية في 
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الدقيقة، فاإن المانحين الدوليين والأطراف 

ال�صيا�صية الفاعلة كثيراً ما يتجاهلون اإ�سفاء 

الطابع الأمني على ال�صالم والم�صاعدات. 

وهناك تف�صيران يقدمان روؤية ثاقبة اإلى هذا 

ق 
ّ
الق�صور: اأوًل، ''هيمنة الأقوياء''؛ ثانيًا، تفو

نماذج ''الأمن اأوًل'' من الناحية النظرية 

وكمفهوم. وكنتيجة مبا�صرة، ل تزال 

ديناميات بناء الدولة لدى ال�صلطة الفل�صطينية، 

اإلى جانب الخطوط العري�صة ومخططات 

م�صروع بناء ال�صالم الأو�صع، مدفوعة 

ومدعومة بمبررات وتفاهمات اأمنية.16 لذلك 

�صّكل الأمن، على عك�س الأولويات ال�صيا�صية 

لل�صعب الفل�صطيني )وتحديداً تطّلعه اإلى حكم 

�صفاف وم�صوؤول و�صرعي(، العن�صر المتوقع 

والأ�صا�صي لأي التزام خارجي مع الأرا�صي 

الفل�صطينية المحتلة منذ البداية.17 وحتى �صكل 

الأمن الذي تم ت�صوره ا�صُتمد بو�صوح تام من 

روؤية الأقوياء واأولوياتهم، خالفًا لحاجات 

رين، ولهذا فاإن ممار�صة 
َ
ال�صعفاء اأو الم�صتعم

ال�صيا�صة ل تجعل نهج الأمن الإن�صاني ''من 

القاعدة اإلى القمة''، ول تعيد اإنتاج مثل هذا 

ثار في كثير من الأحيان في 
ُ
النهج الذي ي

غات 
َّ
اإطار الت�صريحات الخطابية وم�صو

الجهات الأوروبية الفاعلة الرئي�صية.

على العك�س من ذلك، فاإن هذه الممار�صة 

تقارب، بدًل من ذلك، عملية فر�س من اأعلى 

اإلى اأ�صفل تطم�س الخطوط الفا�صلة بين 

مجموعة من الأ�صداد )القمع/الأمن؛ العنف/

المقاومة؛ ال�صرعية/ال�صلطوية(، وتعيد تعريفها 

باللغة الدارجة للجهات الفاعلة القوية محليًا 

وخارجيًا. اإن اقتبا�س جان �صيلبي في مطلع 

ن بو�صوح تام اأن الأمن هو 
ّ
هذه المقالة، يبي

لعبة قوة ُتنفذ لم�صلحة الأقوياء، واإذا اأخفقت 

الجهات الخارجية الفاعلة في اإدراك هذه 

ميزانية ال�صلطة الفل�صطينية مقارنة بقطاعات 

التعليم وال�صحة والزراعة مجتمعة، فهو 

يوظف حاليًا 83.276 فرداً في ال�صفة 

الغربية وقطاع غزة،10 منهم 312 من �صباط 

الأركان )232 باإمرة ال�صلطة الفل�صطينية، و80 

باإمرة ''حما�س''(. وتجدر الإ�صارة اإلى اأن 

الجي�س الأميركي باأكمله لديه 410 من مثل 

هوؤلء الجنرالت، ون�صبة اأفراد الأمن اإلى 

ال�صكان ت�صل اإلى 1:48، وهي واحدة من اأعلى 

الن�صب في العالم.11 وعلى الرغم من 

النجاحات المحدودة لهذه الم�صاعدات التي 

تركز على الأمن، فاإن الم�صاعدات الأوروبية ل 

تزال ُت�صتثمر بناء على توقعات اأنها �صت�صاعد 

في بناء موؤ�ص�صات دولة فل�صطينية م�صتقلة 

وقابلة للحياة في الم�صتقبل،12 و�صت�صاهم في 

نهاية المطاف في اإر�صاء حل الدولتين. ومع 

اأن ''ال�صتثمار في ال�صالم'' يركز على الأمن 

ر دائمًا بالرجوع اإلى 
ّ
بر

ُ
الداخلي، اإّل اإنه ي

اأهداف وغايات بناء ال�صالم.13 مع ذلك، وفي 

ظل غياب ال�صروط الأ�صا�صية لبناء الدولة 

وبناء ال�صالم، فاإن الم�صاعدات الأوروبية 

اأنتجت مجموعة من الآثار ال�صارة التي اأّثرت 

�صلبًا في حياة الفل�صطينيين اليومية وحّقهم 

المعترف به دوليًا في تقرير الم�صير.14 وفي 

تحّد وا�صح لهذا الواقع ال�صائد، ي�صتمر العمل 

كاأن �صيئًا لم يكن: اأموال التحاد الأوروبي 

ت�صتمر في الإنفاق على فل�صطين على الرغم 

من اأن العتمادات ال�صابقة والحا�صرة ف�صلت 

بو�صوح في تحقيق نتائج اإيجابية في اأي من 

المجالت ذات الأولوية: بناء ال�صالم؛ اإ�صالح 

اأجهزة الأمن؛ تعزيز الديمقراطية؛ بناء الدولة.

هناك العديد من الأ�صباب التي اأدت اإلى 

ف�صل التدخالت في كل من هذه المجالت.15 

مع ذلك، وفي محاولة لتحديد الأ�صباب 
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لذلك فاإن تركيز هذه المقالة على اإ�صالح 

القطاع الأمني يتما�صى ب�صكل وثيق مع 

القتراح القائل اإن الجهات الأوروبية، 

وخ�صو�صًا التحاد الأوروبي، يمثالن جزءاً 

من الم�صكلة داخل الديناميات الحالية 

القائمة، بدًل من اأن يكونا الحل. وتقدم 

المقالة م�صاهمة مميزة لأنها تقدم منظوراً 

فل�صطينيًا )من القاعدة اإلى القمة( يتعار�س 

كليًا مع الم�صطلحات التي يتم فيها، على 

الأقل في ال�صياق الفل�صطيني، ت�صور 

المفاهيم الأمنية والتنظير لها، كما اأنها 

توفر ابتكاراً مهمًا من خالل اقتراح اأن 

منظور ''ال�صكان المحليين'' يجب اأن يكون 

نقطة البداية لتحليل وتقييم التدخالت 

الم�صتمرة التي يتم اإجراوؤها بهدف تعزيز 

اإ�صالح القطاع الأمني.

والمقالة تقترح اأن هذا �صروري اإذا اأراد 

المراقبون اأن ''يمحوا'' كليًا الآثار الأو�صع التي 

تمتد من المبادرات ''التقنية'' التي تطمح اإلى 

تح�صين الإمكانات والقدرات، كما ت�صير اإلى 

اأن تداعيات هذه التدخالت ل يمكن تقديرها 

بالكامل اإّل في هذا ال�صياق الأو�صع. وتتطور 

هذه المقالة وفقًا للمخطط التالي: فهي توفر 

في البداية ال�صياق التاريخي وال�صيا�صي عبر 

مناق�صة اإ�صالح قطاع الأمن الفل�صطيني الذي 

بداأ من خالل التدخل الخارجي في اأعقاب 

اإن�صاء ال�صلطة الفل�صطينية، ثم بعد ر�صم هذه 

الخطوط العري�صة الأولية، تقترح طرح 

اإ�صكالية دور التحاد الأوروبي بالنظر اإليه 

من خالل عد�صة تدّخل البعثة الأوروبية 

لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية. وُتختتم المقالة 

بخم�صة درو�س وتو�صيات اأ�صا�صية يمكن اأن 

ت�صتر�صد بها تدخالت التحاد الأوروبي في 

الم�صتقبل.

الحقيقة، وربطتها بالتحديد باإ�صالحات 

الحوكمة والأمن، ف�صيظل الدعم الخارجي 

يمثل اإ�صكالية �صعبة للغاية ت�صتند اإلى العديد 

من التناق�صات. اإن التفكير المتعمق في الأمر 

يوحي باأن م�صلحة ال�صعب الفل�صطيني هي 

المتغير المفقود في معادلة التدخل الخارجي 

والتقييمات العامة لـ ''الم�صاعدة'' الخارجية 

للحوكمة الداخلية لالأرا�صي الفل�صطينية 

المحتلة، كما اأن مهمة البعثة الأوروبية 

لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينيـة التي اأُجريت على 

مدار العقد الما�صي، ُتبرز هذه النقطة بو�صوح، 

وتوؤكد اأي�صًا اأن انخراط البعثة مع جهاز الأمن 

التابع لل�صلطة الفل�صطينية اأنتج احترافًا 

لل�صلطوية. لقد حدث هذا لأن تقييم هذه 

الم�صاركة جرى في اإطار الإ�صالح التقني، 

ونتيجة ذلك، فاإن عالقات القوة التي تربط 

مختلف الجهات الفاعلة لم توؤخذ في 

الح�صبان.

اإن حذف الفل�صطينيين من ''تحليالت 

التكلفة والمنفعة'' )كي نتبّنى للحظة خطاب 

التحاد الأوروبي الدارج القا�صي( ي�صبح حتى 

اأكثر اإ�صكالية عندما يتم العتراف بال�صمات 

ال�صتعمارية ل�صياق العمل واأخذها بالعتبار 

من جوانبها كافة. ومن هذا المنظار، ل يعود 

الأمر مجرد عدم العتراف الكافي بالمعنى 

الأ�صا�صي لالأمن وال�صالم اأو حتى تخريبه،18 

بل يتمحور المو�صوع حول اأن التدخل 

الخارجي اأدى اإلى اإدامة العالقات 

ال�صتعمارية من خالل اإيجاد موقف ت�صير 

فيه ال�صلطات المحلية غير ال�صرعية وغير 

التمثيلية بمثابة متعاقد من الباطن مع 

النظام ال�صتعماري. وفي ظل هذه الظروف 

الدقيقة، ت�صير ''الم�صاعدة'' الخارجية و''بناء 

القدرات'' جزءاً من الم�صكلة.
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هذا التو�صع الكبير لقوات الأمن التي بذل 

كل منها كثيراً من الوقت كي يتج�ص�س بع�صه 

على بع�س، كان له عواقب �صلبية هائلة على 

 الأجهزة الأمنية 
ّ
الفل�صطينيين،23 اإذ مّكن نمو

عرفات من اإن�صاء هيكليات �صيا�صية قائمة 

على الأمن، وبالتالي تعزيز ال�صلطوية من 

خالل تعطيل اآليات الم�صاءلة، الأمر الذي اأدى 

اإلى تاآكل ال�صرعية، و�صاهم في زيادة انعدام 

د الطريق للتفتيت ال�صيا�صي في 
ّ
الأمن، ومه

الم�صتقبل. مع ذلك، وبدًل من تحدي الف�صاد 

الم�صت�صري والمح�صوبية،24 اختار المجتمع 

اقًا في 
ّ
الدولي - وكان التحاد الأوروبي �صب

هذا الم�صمار - اأن يغ�ّس الطرف. وفي الوقت 

الحالي، يخو�س مجتمع المانحين مواجهة 

مع التحديات المرتبطة بالحوكمة، والتي 

يمكن اإرجاعها اإلى هذا الإحجام الأولي عن 

تعطيل ''عملية ال�صالم''.25

خالل النتفا�صة الثانية، دمر الجي�س 

الإ�صرائيلي البنية التحتية الأمنية لل�صلطة 

الفل�صطينية، وذلك في رد مبا�صر على حقيقة 

اأنها �صاركت مبا�صرة في النتفا�صة، الأمر 

الذي اأو�صل اإلى ''فراغ اأمني'' مالأته جهات 

فاعلة غير تابعة لل�صلطة الفل�صطينية/غير 

قانونية، وكان له عواقب �صلبية كبيرة على 

الفل�صطينيين. وقد اأدى عدم ال�صتقرار المتفاقم 

والقتتال ال�صيا�صي اإلى ان�صغال الجهات 

المانحة الخارجية وال�صلطة الفل�صطينية 

واإ�صرائيل ب�صورة متزايدة بم�صاألة كيفية 

تطوير قطاع اأمني قوي ومهيمن.

في حزيران/يونيو 2002، اأعلنت ال�صلطة 

الفل�صطينية خطة اإ�صالح من 100 يوم،26 

تبعتها خريطة الطريق ل�صنة 2003، والتي 

دعت ب�صراحة اإلى ''اإعادة بناء الجهاز الأمني 

لل�صلطة الفل�صطينية، واإعادة تركيزه'' في 

اإ�سالح القطاع الأمني الفل�سطيني 

والتدخل اخلارجي

يمكن تق�صيم اإ�صالح الجهاز الأمني لل�صلطة 

الفل�صطينية اإلى ثالث مراحل منف�صلة:19 

اتفاق اأو�صلو )1993 - 1999(؛ النتفا�صة 

الثانية )2000 - 2006(؛ م�صروع بناء الدولة 

لما بعد �صنة 2007. 20 ولم تكن كل مرحلة 

جزءاً من عملية تفكير وا�صحة، واإنما عك�صت 

التغيير في اأولويات المانحين ، والذي اأّثر 

بدوره في اإ�صالح القطاع الأمني، وكان له 

تاأثير اأو�صع في التدخل الأوروبي في ال�صراع 

الفل�صطيني - الإ�صرائيلي.

تميزت المرحلة الأولى بت�صادم اأ�صا�صي 

بين �صرورات بناء الدولة والتحرر الوطني: 

فقد افتر�صت �صـرورات بنـاء الدولـة �صمنيًا 

بناء موؤ�ص�صات ما قبل الدولة اأو موؤ�ص�صات 

�صبيهة بالدولة )مع اأنها اأ�صفرت في الواقع عن 

بيروقراطية م�صخمة(، بينما ت�صمن التحرر 

الوطني الم�صي في تطبيق البرنامج الثوري 

لتقرير الم�صير الذي تبّنته منظمة التحرير 

الفل�صطينية. وبمرور الوقت، �صارت ال�صرورات 

الأولى هي ال�صائدة، وا�صتخدم عرفات قوات 

الأمن التابعة لل�صلطة الفل�صطينية، ف�صاًل عن 

ممار�صات الحكم القائمة على المحاباة 

والمح�صوبية، لتقوية �صلطته وتعزيز 

ال�صتقرار،21 ذلك باأن اأولوية عرفات الأ�صا�صية 

كانت الكم ل الكيف. واأدى هذا الأمر اإلى ظهور 

موؤ�ص�صة اأمنية منتفخة، وقوات اأوكلت اإليها 

مهمات متناق�صة، واإن كانت تحت �صلطة 

عرفات المبا�صرة، وقد نما عدد المجندين بعد 

 اتفاق 
ّ

خم�صة اأعوام، من 9000، مثلما ن�س

القاهرة ل�صنة 1994، اإلى اأكثر من خم�صة 

اأ�صعاف هذا العدد )نحو 50.000 من اأفراد 

الأمن(.22



091 مقاالت حدود السالم القائم على األمن

ال�صرطة الفل�صطينية، والمن�صق الأمني 

الأميركي، دوراً مهمًا للغاية في الم�صاعدة 

على ت�صكيل العالقة بين قوات الأمن النظامية 

وغير النظامية، و�صاهمتا ب�صكل كبير في 

عملية التحول في المجال الأمني لل�صلطة 

الفل�صطينية في فترة بناء الدولة بعد �صنة 

2007. وتركت م�صاركتهما تداعيات مهمة 

على عملية �صنع القرار الفل�صطيني في عملية 

الإ�صالح الأمني، وفتحت قطاعًا جديداً 

بالكامل من قطاعات الم�صاعدة الدولية، الأمر 

الذي اأ�صاف طبقة من التعقيد اإلى عملية 

اإ�صالح القطاع الأمني. لقد ن�صاأت مهمة البعثة 

الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية في هذا 

ال�صياق، اإذ اعُتبرت رداً على الفراغات الأمنية 

الم�صتمرة، وو�صيلة يمكن من خاللها ا�صتغالل 

الفر�صة ال�صيا�صية المتاحة بالكامل:32 

فالفراغ الأمني اأدى اإلى ظهور اأجندة اأمنية، 

بينما ت�صبب الفراغ التقني بظهور مبادرات 

متنوعة لبناء القدرات، في حين جعل الفراُغ 

ال�صيا�صي التحاَد الأوروبي ي�صطلع بدور اأبرز 

في عملية ال�صالم.

كان م�صروع بناء الدولة لما بعد �صنة 

2007 هو المرحلة الثالثة في تنمية قوات 

الأمن التابعة لل�صلطة الفل�صطينية. وكان 

الهدف الأ�صا�صي، من خالل العمل مع بعثة 

ال�صرطة الأوروبية في الأرا�صي الفل�صطينية 

والمن�صق الأمني الأميركي، هو اإعادة بناء 

قوات الأمن التابعة لل�صلطة الفل�صطينية من 

خالل اإعادة ابتكارها كهيئات ''محايدة'' 

لإنفاذ القانون وتعزيز قدرتها على تعزيز 

الأمن ودعمه، وقد حدثت هذه التدخالت تحت 

العنوان العري�س لإ�صالح القطاع الأمني، 

وتناولت م�صائل تتعلق بجملة اأمور منها 

التدريب و�صراء الأ�صلحة.33 وكان الغر�س 

مواجهة ''جميع ال�صالعين في الإرهاب''، ومن 

اأجل تفكيك ''القدرات الإرهابية وبناها 

التحتية.''27 ولهذا ُكّلف القطاع الأمني لل�صلطة 

الفل�صطينية بمجموعة �صيقة ن�صبيًا من 

الم�صوؤوليات: ففي اإطار محاربة الإرهاب، كان 

مناطًا به اعتقال الم�صتبه بهم، وتجريم 

المحر�صين عليه، وجمع الأ�صلحة غير 

المرخ�صة، كما كان عليه تزويد اإ�صرائيل 

بقائمة باأ�صماء مجندي ال�صرطة الفل�صطينية، 

وتبليغ الحكومة الأميركية ''التقدم'' المحرز 

في كل من هذه النواحي.28 ومن خالل 

اللتزام بهذه الأولويات، انخرطت ال�صلطة 

الفل�صطينية في ''الحرب على الإرهاب''، 

وكنتيجة مبا�صرة لذلك، اأُطلقت ت�صميات جديدة 

على المقاومة التي باتت ُتعرف بم�صميات 

مثل ''الع�صيان'' اأو ''عدم ال�صتقرار''.

في كل من هذه النواحي، ظل الإ�صالح 

الأمني الفل�صطيني ''في جوهره، عملية 

خا�صعة لالإ�صراف الخارجي، ومدفوعة 

بم�صالح الأمن القومي لإ�صرائيل والوليات 

المتحدة، بينما لم يكن للمجتمع الفل�صطيني 

�صوى تاأثير محدود جداً فيها.''29 وكان ظهور 

عقيدة اأمنية جديدة )وفق ا�صتراتيجيا ''�صالح 

واحد وقانون واحد و�صلطة واحدة''(30 

ا�صتمراراً متما�صيًا اإلى حد كبير مع هذا 

التو�صيف الأولي لإ�صالح القطاع الأمني.31 

لقد �صاعد مجتمع المانحين الدولي في تنفيذ 

هذه ال�صتراتيجيا بدءاً من �صنة 2004، والتي 

كان لكل من بعثة ال�صرطة الأوروبية في 

الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة والمن�صق الأمني 

الأميركي دور بارز فيها. وهكذا، كانت هذه 

الجهات الفاعلة الخارجية راعية ومنفذة في 

الوقت نف�صه.

اأدت مهمتا البعثة الأوروبية لم�صاندة 
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حقوق  اأهمية  على  با�صتمرار  ون�صدد 

الإن�صان. لكننا من ناحية اأُخرى، التزمنا 

الحملة  ب�صاأن  الوقت  معظم  في  ال�صمت 

�صد  الفل�صطينية  ال�صلطة  بها  تقوم  التي 

هناك  الق�صاء.  نطاق  خارج  ''حما�س'' 

تناق�س كبير في ر�صالتنا.40

على الرغم من �صدور هذا الت�صريح في اأوج 

م�صروع ال�صلطة الفل�صطينية لبناء الدولة، فاإن 

التناق�صات الأُخرى، وعدم الت�صاق في ر�صالة 

التحاد الأوروبي )واأبرزها الختالف بين 

المبادىء ال�صامية ل�صيا�صاته المعلنة والواقع 

الفعلي(، ا�صتمرا في التاأثير في �صمعته 

و�صدقيته. ولن يكون من المبالغة القول اإن 

الختالف بين الخطاب والممار�صة برز ك�صفة 

مميزة لتدخالت التحاد الأوروبي في مجال 

اإ�صالح القطاع الأمني. فخالل تلك المرحلة، 

ُقدمت اأولويات الم�صالح الأمنية الإ�صرائيلية 

با�صتمرار على م�صالح �صكان الأر�س 

الفل�صطينية المحتلة واأولوياتهم: لقد اأ�صعفت 

حمالت نزع ال�صالح والتجريم المقاومَة 

 اهتمام قوات الأمن التابعة 
ّ
ال�صعبية، وان�صب

لل�صلطة الفل�صطينية اإلى حد كبير في ال�صفة 

الغربية، على حماية اأمن المحتل، كما اأن 

�صت بدورها 
ِّ
ر

ُ
الحقوق الأمنية للفل�صطينيين ع

للخطر ال�صديد من خالل التعاقد مع اإ�صرائيل 

من الباطن، اإذ اأ�صبح القمع الآن م�صوؤولية 

ال�صلطة الفل�صطينية واأولويتها.41

في تلك الفترة، يمكن روؤية التاأثير ال�صلبي 

لبرنامج الإ�صالح الأمني، في الكفاح الوطني 

والأمن اليومي و�صرورات ا�صتمرار مقاومة 

الحتالل وتما�صك المجتمع ال�صيا�صي 

الفل�صطيني. وبينما يجب توزيع اللوم ب�صاأن 

هذه الحالة وتقا�صمه على نطاق وا�صع، اإّل اإن 

المتوخى من ذلك اأن يمّكن هذا التدريب قوات 

الأمن التابعة لل�صلطة الفل�صطينية من مواجهة 

مقاتلي ''حما�س'' ونا�صطيها، ومن تجنيد 

واإ�صراك النا�صطين والمقاتلين الموالين لحركة 

''فتح''، واإحالل النظام العام من خالل الق�صاء 

على بوؤر الن�صاط الإجرامي )ُذكرت مدينتا 

نابل�س وجنين بال�صفة الغربية كاأولوية 

رئي�صية في هذا ال�صدد(.34

مع ذلك، كانت هذه التطلعات معقدة اإلى 

همت قوات الأمن ''التي  حد كبير عندما اتُّ

خ�صعت لالإ�صالح'' بارتكاب انتهاكات لحقوق 

الإن�صان وقمع الحريات الأ�صا�صية،35 وقد 

رت المنظمات المحلية والدولية المدافعة 
ّ
عب

عن حقوق الإن�صان علنًا عن مخاوفها ب�صاأن 

التوجهات ال�صلطوية النا�صئة.36 وتحدث بع�س 

المراقبين عن �صعي ال�صلطة الفل�صطينية للحكم 

''بقب�صة حديدية''،37 الأمر الذي كان غير 

مريح، وخ�صو�صًا بالن�صبة اإلى الوليات 

المتحدة، اإذ �صارت قوات الأمن التابعة 

لل�صلطة الفل�صطينية ُتعرف �صعبيًا با�صم ''قوات 

دايتون''،38 على ا�صم اللفتنانت جنرال الذي 

قاد عملية ''الحتراف والتحديث''.39

من الوا�صح اأن تدخالت التحاد الأوروبي 

�صت عدداً من التزاماته الأُخرى 
ّ
العملية قو

الأ�صمى. فمن خالل دعم قيادة ''فتح'' غير 

المنتخبة في اأثناء قيامها بحمالت اأمنية 

موجهة نحو ممثلي ''حما�س'' المنتخبين، 

�س التحاد الأوروبي بو�صوح التزامه 
ّ
قو

بالم�صاءلة الديمقراطية و�صيادة القانون. وقد 

اعترف م�صوؤول اأوروبي في قطاع الم�صاعدات 

بهذا �صراحة بقوله:

بالعمليات  نطالب  ناحية[،  ]من 

والم�صاءلة،  وال�صفافية  الديمقراطية 
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من بناء القدرات )توفير التدريب والمعدات( 

اإلى اأداء دور اأهم ا�صتراتيجيًا.45 وبحكم كونها 

مهمة اإدارة الأزمات المدنية الأطول مدة لدى 

التحاد الأوروبي، �صعت البعثة حتمًا لتقديم 

مهمة البعثة الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة 

الفل�صطينية على اأنها ق�صة نجاح. فخالل 

مقابلة مع اأحد موظفي البعثة الأوروبية، 

حدثني عن ''الإنجازات'' المتوا�صلة لالتحاد 

الأوروبي، قائاًل:

حققت البعثة الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة 

الأعوام  في  ملمو�صًا  تقدمًا  الفل�صطينية 

الع�صرة الما�صية لدى كل من موؤ�ص�صات 

المدنية  وال�صرطة  الجنائية  العدالة 

تح�صين  في  �صاهمت  كما  الفل�صطينية، 

تم�صيًا  واأمنهم،  الفل�صطينيين  �صالمة 

الفل�صطينية  ال�صلطة  عمل  اأجندة  مع 

�صيادة  معِزّزة  المحلي،  الم�صتوى  على 

القانون.

لم�صاندة  الأوروبية  البعثة  نجحت 

اأولوية  تعزيز  في  الفل�صطينية  ال�صرطة 

ال�صرطة  اأن  بمعنى  المدنية،  ال�صرطة 

المنظمة  تكون  اأن  يجب  المدنية 

الم�صوؤولة عن الأعمال ال�صرطية، وتابعة 

لل�صلطات المدنية.46

وبالمثل، اأعربت الموؤ�ص�صة ال�صيا�صية والأمنية 

التابعة لل�صلطة الفل�صطينية عن ر�صاها عن 

تدّخل بعثة ال�صرطة الأوروبية، حتى اإن اأحد 

كبار م�صوؤولي الأمن في ال�صلطة الفل�صطينية 

اأ�صار اإلى اأنه نتيجة هذا الدعم، فاإن لدى 

ال�صلطة الفل�صطينية الآن ''اإحدى اأف�صل قوات 

ال�صرطة والأمن في المنطقة.''47 واإذا لم يكن 

مفاجئًا اإيجاد توافق على م�صتوى وا�صع بين 

ل 
ّ
من الوا�صح اأن على الجهات المانحة تحم

قدر كبير من هذا اللوم. وعند تحليل عملية 

اإ�صالح قطاع الأمن، من المهم اأوًل مالحظة 

اأن ثمة فجوة بين الأدبيات الأكاديمية ب�صاأن 

هذا المو�صوع، اإذ تميل المجموعة الأولى من 

الم�صاهمات اإلى العمل �صمن اإطار مرجعي 

تكنوقراطي على نحو اأكبر، وهي مهياأة 

للت�صاوؤل كيف يمكن تحقيق الم�صالح 

الخارجية النخبوية ب�صكل اأكمل، اأو تج�صيدها 

من خالل تنفيذ عملية الإ�صالح بفاعلية اأكبر؛ 

وفي المقابل، توؤكد المجموعة الثانية من 

الم�صاهمات، الحاجة اإلى النظر اإلى هذا 

الم�صروع الإجرائي �صمن �صياقه الجتماعي 

الأو�صع.42 لقد �صدد النقا�س الذي مر والوارد 

اأعاله با�صتمرار على اأهمية المجموعة الثانية 

من الم�صاهمات في تمكين اإجراء تحليل اأكمل 

واأكثر �صمولية لم�صاهمة التحاد الأوروبي في 

اإ�صالح القطاع الأمني الفل�صطيني.43

الغر�ض املتوخى من تدّخل الحتاد 

الأوروبي

بالن�صبة اإلى التحاد الأوروبي، كان 

لل�صرطة الأوروبية في الأرا�صي الفل�صطينية 

المحتلة غر�س وفائدة وا�صحان انعك�صا في 

حقيقة اأن هذه المبادرة مّكنت التحاد 

ل'' اإلى 
ّ
الأوروبي من التحول من ''ممِو

''لعب''.44 فعندما تاأ�ص�صت البعثة الأوروبية 

لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية جرى تفوي�صها 

بتوفير الدعم الفني لل�صرطة المدنية 

الفل�صطينية، وقد ُقّدم هذا الدعم على اأمل باأنه 

�صيمّكن قوات الأمن الفل�صطينية المحلية من 

اتباع ''اأف�صل الممار�صات'' المعترف بها دوليًا. 

وخالل العقد الما�صي، انتقلت بالتدريج مهمة 

البعثة الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية، 
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مدار العقد الما�صي، اإن من غير الواقعي توّقع 

اإمكان تحقيق ''التكامل'' في الإطار الزمني 

المحدد، نظراً اإلى م�صتوى دوران الموظفين. 

لط عليها 
ُ

ومـن القـ�صـايـا الأُخرى التي �ص

ال�صوء: اإعارة الموظفين )م�صتوى المعرفة 

الت�صغيلية وال�صياقية والجودة ال�صاملة(، 

والموارد، وطول مهمة بعثة ال�صرطة الأوروبية 

)التي ُتجدد �صتة اأ�صهر اأو �صنويًا(. وقيل اإن كاًل 

من هذه العيوب يعمل على ح�صاب الفاعلية 

ال�صاملة للتدخل وا�صتراتيجيته وا�صتدامته.52

هذا التقييم الوا�صع يتما�صى اإلى حد كبير 

مع الأدبيات النقدية التي ت�صكك بدرجة اأكبر 

كثيراً في ت�صميم )الدور( وتطبيق )التاأثير 

والفاعلية( مبادرة بعثة ال�صرطة الأوروبية. 

وقد تعر�صت البعثة الأوروبية لم�صاندة 

ال�صرطة الفل�صطينية لنتقادات �صديدة لف�صلها 

في تح�صين الرقابة المدنية والم�صاءلة، ويمكن 

القول اإن نهج التدريب والتجهيز التقليدي 

الذي اتبعته هذه البعثة عزز مجموعات 

مهارات قوات الأمن الفل�صطينية؛ ومع ذلك، 

ن في هذا ال�صدد على 
ّ
يجب النظر اإلى اأي تح�ص

خلفية الف�صل الوا�صح في نقل قدرات التدريب 

)الت�صميم والتخطيط والتنفيذ( اإلى الم�صتوى 

المحلي.53 وب�صرف النظر عن اأي �صيء اآخر، 

فاإن هذا العيب يطرح �صوؤاًل وا�صحًا ب�صاأن 

ا�صتدامة التح�صينات المزعومة، كما يمكن 

توجيه نقد اأكثر عمومية اأي�صًا اإلى الطريقة 

التي �صاهمت بها بعثة ال�صرطة الأوروبية، 

جنبًا اإلى جنب مع جهاز اإ�صالح القطاع 

الأمني الأو�صع نطاقًا الذي هي جزء منه، في 

ها.54
ّ
انت�صار الميول ال�صتبدادية ونمو

وت�صاهم قراءات نقدية اأُخرى اأي�صًا ب�صورة 

مهمة من خالل جعل التركيز التقني ال�صيق 

تي 
ْ
�ص

َ
نت ب

ّ
للبعثة مو�صع ت�صاوؤل وا�صح. لقد بي

بروك�صل ورام اللـه ب�صاأن هذه النقطة، فربما 

يكون من المفاجىء اأن ُتعرب بروك�صل عن 

درجة اأكبر قلياًل من الحذر. لحظ دبلوما�صي 

اأوروبي:

لم�صاندة  الأوروبية  البعثة  خالل  من 

الرقابة  طورنا  الفل�صطينية،  ال�صرطة 

في  ال�صتراتيجي  والتخطيط  المدنية 

وزارة الداخلية، و�صجعنا اآليات المانحين 

توّلي  وكفلنا  التن�صيق،  تح�صين  على 

ذلك،  ومع  كله.  هذا  اإدارة  الفل�صطينيين 

اأح�صن  على  اأو  مثاليًا  لي�س  الو�صع  فاإن 

حال، لأن التخطيط �صيء والتنفيذ �صيء 

اآخر، كما اأن تقّدم الإ�صالح عملية �صعبة 

وبطيئة ب�صبب الم�صالح ال�صيا�صية.48

ا الحكومة الإ�صرائيلية فرا�صية اأي�صًا عن 
ّ
اأم

الترتيبات الحالية: فهي تعتبر البعثة 

الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية جزءاً 

ل يتجزاأ من نموذج التن�صيق الأمني49 الذي 

يهتم ب�صكل �صريح بتعزيز اأمن اإ�صرائيل.50 

وفي النهاية، تت�صور اإ�صرائيل اأن هذا الدعم 

�صيمّكن ال�صلطة الفل�صطينية من مراقبة ال�صفة 

الغربية ب�صورة فاعلة، و�صحق اأي معار�صة 

ومكافحة اأي ع�صيان.51

ومع ذلك، فاإن هذه التقييمات الإيجابية 

تقت�صر اإلى حد كبير على عدد �صغير ن�صبيًا 

من المراقبين الذين يعملون، مع اأخذ النيات 

والمقا�صد كلها في العتبار، ب�صكل جماعي 

كاأع�صاء في نخبة �صيا�صية وتكنوقراطية 

غلقة باإحكام.
ُ
م

فقد قال اأحد المحللين والمراقبين المطلعين 

الذي كان يعمل ب�صكل وثيق مع البعثة 

الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية على 
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اخلال�سة: خم�سة درو�ض رئي�سية

لقد �صارت الم�صاعدات وال�صيا�صات 

والتدخالت الأوروبية في محاولة للتغلب على 

الوقائع ال�صيا�صية لالحتالل، جزءاً اأ�صا�صيًا من 

الم�صكلة، عالوة على اأن م�صروع التحاد 

الأوروبي الأو�صع لبناء الدولة النيوليبرالية 

مبني بالمثل على ف�صل م�صطنع تمامًا بين 

''القت�صاد'' و''ال�صيا�صة''، وهو عر�صة بو�صوح 

وب�صكل كبير جداً، للتحدي، كما اأنه مثير 

للجدل. وحتى على م�صتوى المنطق الأ�صا�صي، 

فاإنه يبدو من غير المعقول اأن يتمكن اأي 

قطاع باأي �صكل من الت�صدي لالأ�صكال 

الهيكلية للعنف التي تكمن في ثنايا الحتالل 

الم�صتمر منذ 50 عامًا، اأو التعامل معها على 

ا على الم�صتوى ال�صتراتيجي، 
ّ
نحو كاٍف. اأم

فاإن اإ�صالح القطاع الأمني عر�صة تمامًا للنقد 

مثل العتقاد الخطاأ اأن التنمية القت�صادية 

�صتوفر زخمًا متجدداً لعملية ال�صالم التي دلت 

على عالمات ركود وانحدار خالل معظم اأعوام 

العقدين الما�صيين. ومع اإدراك هذه النقطة، 

وال�صعي لدفع �صروط اللتزام بال�صيا�صات اإلى 

الأمام، �صتو�صح هذه المقالة الآن خم�صة 

مقترحات محددة لها اأهمية عملية وا�صحة 

وذات �صلة:59

اأوًل، الهدف المعلن للبعثة الأوروبية 

لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية هو اإ�صفاء 

الطابع الحترافي على ال�صرطة الفل�صطينية. 

وقد جرى ت�صور هذا ك�صرط م�صبق لبناء 

ال�صالم، اأو على اأنه ''ا�صتثمار'' في عملية 

ال�صالم الأو�صع نطاقًا، ومع ذلك، ل يبدو اأن 

�صانعي ال�صيا�صة الأوروبيين �صجلوا اأن هذا 

ا كان عليه عندما 
ّ
الطموح اأ�صبح الآن اأبعد مم

بداأت المهمة. اإن طرح اأ�صئلة مهمة ب�صاأن 

كيفية تحديد ''النجاح'' وقيا�صه، ي�صير اأي�صًا 

الِيْن )Beste İşleyen( على �صبيل المثال 
ْ
اأَي

كيف اأن الدعم التقني الحميد في الظاهر الذي 

يوجهه الطلب، عمل على اإخفاء حالة وا�صعة 

من عدم تنا�صق القوة، و�صرف بالتالي 

النتباه عن الطرق المتعددة التي يعمل بها 

التحاد الأوروبي على طرح اإ�صكاليات 

الممار�صات وال�صتراتيجيات الأمنية 

الفل�صطينية وتاأديبها وتطبيعها.55 وفي 

المقابل، يطور مراقبون اآخرون نقدهم من 

داخل اإطار اإ�صالح القطاع الأمني، فيقولون 

اإن تركيز اأولويات التحاد الأوروبي على 

الم�صاعدة التقنية يتجاهل المكونات ال�صيا�صية 

المهمة لإ�صالح القطاع الأمني، واأبرزها 

الحاجة اإلى الحوكمة الديمقراطية الفاعلة.56 

وتبني تهاني م�صطفى على هذه الحجة فتوؤكد 

اأن مهمة بعثة ال�صرطة الأوروبية في الأرا�صي 

الفل�صطينية المحتلة ف�صلت. فبالن�صبة اإليها، 

''اإن ف�صل تدري�س المهارات التقنية عن الواقع 

ال�صيا�صي والنظام الأمني ال�صامل اأوجد قوة 

�صرطة تتمتع بمهارات عالية، لكن ي�صهل على 

القادة ال�صيا�صيين تطويعها.''57

واأخيراً، ي�صعر �صكان الأرا�صي الفل�صطينية 

المحتلة على نطاق وا�صع بعدم الر�صا اإزاء 

م�صاهمة التحاد الأوروبي في اإ�صالح القطاع 

الأمني.58 وتجدر الإ�صارة هنا اإلى اأن هدف 

هذا ال�صتياء لي�س الأولوية ال�صيقة لتقديم 

الخدمات، بل الم�صاهمة الأو�صع في ال�صلطوية 

الفل�صطينية، كما اأن ''اأ�صواتًا من الأ�صفل'' جرى 

اإ�صكاتها ب�صكل ا�صتراتيجي من خالل الخطاب 

التكنوقراطي، تقّدم قراءة مختلفة اختالفًا 

عتبر فيها التحاد الأوروبي، بحكم 
ُ
جوهريًا ي

دعمه المبا�صر لل�صلطة الفل�صطينية، وللم�صالح 

ال�صتراتيجية الإ�صرائيلية، متواطئًا في اإدامة 

الحتالل.
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في الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة. فهذا �صوؤال 

�صيا�صي بطبيعته، والتحاد الأوروبي الذي 

تقوم �صيا�صته الخارجية على اأ�صا�س التحيز 

الوا�صح تجاه الأدوات القت�صادية )مثلما 

يت�صح من اإيمانه الثابت بالتجارة والتنمية(، 

هو في و�صع غير مالئم لالإجابة عن هذا 

ال�صوؤال. ومع ذلك، �صيكون التحاد مخادعًا 

وكاذبًا اإذا اّدعى اأن ل م�صلحة له في الأمر، اأو 

اأن هذا اأمر يقرره الفل�صطينيون في نهاية 

المطاف، ذلك باأن م�صتوى ال�صتثمار المالي 

الذي وظفه لم يترافق مع اإعالنه ب�صاأن 

م�صلحته ال�صيا�صية الوا�صحة. ونظراً اإلى اأن 

تدخالته �صاهمت في اإ�صفاء طابع مهني على 

ال�صلطوية )التي تج�صدت في غياب برلمان 

فاعل وانتهاكات لحقوق الإن�صان وتجريم 

المقاومة(، فمن الوا�صح اأن على التحاد 

الأوروبي اأن يقّدم روؤيته ال�صيا�صية اإلى 

الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة. فعندما تولى 

التحاد الأوروبي م�صوؤولية البعثة الأوروبية 

لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية، �صعى هذا 

التحاد لتطوير دور فريد له، لكن حتى كتابة 

هذه المقالة، ما زال هذا الدور غير وا�صح اإلى 

حد ما وغير �صفاف.

رابعًا، يجب اأن يتجاوز اأي م�صروع 

لإ�صالح القطاع الأمني حدود التفوي�س 

التقني، كي ي�صمل الأ�صكال الهيكلية للعنف 

التي ت�صكل جزءاً ل يتجزاأ من الحياة في 

الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة. اإن اأحد مالمح 

الحياة والمجتمع الفل�صطيني هو اأنهما 

م�صي�صان للغاية في كل جانب تقريبًا، وحتى 

الأعمال اليومية العتيادية والأ�صا�صية يمكن 

�صة ب�صهولة.61
ّ
اأن ت�صبح م�صي

اأخيراً، يحتاج التحاد الأوروبي اإلى ال�صعي 

لدمج وجهات نظر اأولئك الذين يتاأثرون ب�صكل 

اإلى اأن �صانعي ال�صيا�صة الأوروبيين يواجهون 

�صعوبة كبيرة في التفكير النقدي فيما يتعلق 

بتدخالتهم الجارية. فمن خالل الحتفاء 

ظهر التحاد الأوروبي انف�صاًل 
ُ
بنجاحاته، ي

مذهاًل تمامًا عن الحقائق المادية والراأي 

العام الفل�صطيني، الأمر الذي يعني وجود 

م�صروع حيوي بعيد المدى ل يقت�صر فقط على 

الت�صكيك في المنتج النهائي، بل اأي�صًا على 

الو�صائل التي يتم من خاللها اإنتاج ممار�صات 

ال�صيا�صة وا�صتراتيجياتها.60

ثانيًا، يجب اأي�صًا طرح اأ�صئلة ب�صاأن �صيق 

نطاق المهمة ''التقنية'' للبعثة وتحّديه، ذلك 

باأن اإ�صالح القطاع المني لي�س م�صروعًا 

تقنيًا يمكن تنفيذه بمعزل عن ال�صياق 

التاريخي اأو ال�صيا�صي الأو�صع. وحتى لو كان 

ذلك الإ�صالح لأغرا�س تح�صين التنفيذ، فاإنه 

يجب العتراف باأن هذا ال�صياق الأو�صع 

�صيكون له تاأثير مهم وحتى حا�صم في تنفيذ 

اإ�صالح القطاع الأمني، اإذ ل معنى بالن�صبة 

اإلى الفل�صطينيين، للحديث عن ''الأمن'' عندما 

عالج الم�صدر الرئي�صي لنعدام الأمن، اأو 
ُ
ل ي

يتم التعامل معه على اأنه عقبة غير مريحة 

يمكن اللتفاف عليها. وي�صاعد تحليل ''الأمن 

الإن�صاني'' على اإظهار اأوجه الق�صور والعيوب 

�صمن تعريفات البعثة لكل من ''الأمن'' 

و''انعدام الأمن''؛ وبالمنا�صبة، فاإن من المفيد 

اأي�صًا ت�صليط ال�صوء على الفجوة بين عرو�س 

�صيا�صة التحاد الأوروبي والممار�صة الفعلية، 

وفي هذه الحالة، فاإن ال�صوؤال الأجدر باأن 

ر�صية 
ُ
ن؟ ينتظر اإجابة م

َ
ُن م

ْ
طرح، وهو: اأَم

ُ
ي

واأكثر ا�صتدامة؛

ثالثًا، لم ينجح انخراط التحاد الأوروبي 

في اإ�صالح القطاع الأمني في الإجابة عن 

ال�صوؤال ب�صاأن اأي نوع من الحكم يود اأن ي�صود 
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لإ�صالح القطاع الأمني. ومع ذلك، اأود اأن اأوؤكد 

اأن الآثار المترتبة على هذه المقالة تتجاوز 

مجالها المحدود ن�صبيًا، واأن مهمة التحاد 

ُهج غير  الأوروبي تحدد بو�صوح محدودية النُّ

ال�صيا�صية والتكنوقراطية عند تطبيقها في 

�صة للغاية. فهذه النُّهج من خالل 
ّ
اأماكن م�صي

ف�صلها في تقديم تقييم نقدي بما فيه الكفاية 

لعالقات القوة غير المتوازنة، تعمل في 

النهاية كو�صيلة لإعادة اإنتاج هذه ال�صلطة. 

وبعيداً عن ت�صكيل النظام العالمي بقوته 

المعيارية، �صار التحاد الأوروبي، في حالة 

فل�صطين، اإحدى القنوات التي يتم من خاللها 

الحفاظ على الحكم ال�صتعماري. اإن روؤيته اإلى 

ال�صالم القائم على الأمن ل تعدو اأن تكون 

مجرد تكرار مبتذل، وا�صتمرار للديناميات 

ال�صتعمارية التي �صوهت الحياة والمجتمع 

الفل�صطيني على امتداد ن�صف قرن. اإن الفح�س 

الدقيق الم�صتمر �صرط م�صبق وا�صح اإذا ما اأراد 

التحاد الأوروبي اأن يك�صر هذه الحلقة، واأن 

ي�صبح جزءاً من الحل، بدًل من اأن يكون جزءاً 

من الم�صكلة. 

مبا�صر اأكثر بتدخالته، اأي الفل�صطينيين 

المقيمين في الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة. 

فكلمتا ''الملكية'' و''الم�صاركة'' هما من 

الكلمات الطنانة التي غالبًا ما ي�صت�صهد بها 

م�صوؤولو التحاد الأوروبي في وثائق 

�صيا�صاتهم، ونادراً ما نحتاج اإلى الإ�صارة اإلى 

اأنها اأقل تكراراً بكثير في ممار�صة تلك 

ال�صيا�صات. وفي هذا ال�صدد، فاإن مهمة البعثة 

الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة الفل�صطينية لي�صت 

ا 
ّ
ا�صتثناء، ومن الوا�صح اأن هناك كثيراً مم

يجب عمله اإذا كان على التحاد الأوروبي 

ر عنه اأحد الذين تمت 
ّ
اإزالة النطباع الذي عب

مقابلتهم في مخيم جنين لالجئين، والذي 

قال: ''المهمة الأمنية الأميركية هي ال�صيطان 

الكبير والعدواني، والمهمة الأمنية الأوروبية 

هي ال�صيطان ال�صغير واللطيف. كالهما 

�صيطان، لكن في عبوة مختلفة.''62

لدى البعثة الأوروبية لم�صاندة ال�صرطة 

الفل�صطينية ال�صيء الكثير لتقوله عن حدود 

م�صاهمة التحاد الأوروبي ودوره في ال�صراع 

الفل�صطيني - الإ�صرائيلي، واإلى هذا الحد، 

يمكن اعتبارها درا�صة حالة لمثال معين 
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