مذكرة سياساتية من الشبكة

قطاع األمن الفلسطيني :ترسيخ القمع والسلطوية

عالء الرتتري

كشف الفريق األهيل الفلسطيني لدعم شفافية املوازنة العامة يف ترشين األول/أكتوبر  2021أن قطاع أمن السلطة الفلسطينية ما يزال يحظى بنصيب األسد من
نفق يف النصف األول من عام  2021ما يزيد عىل  50مليون شيكل إرسائييل (حوايل  16مليون دوالر) عىل إصالح قوات األمن التابعة للسلطة
ميزانيتها ،حيث أُ َ
الفلسطينية .وتلقت تلك القوات أيضً ا  1،675مليون شيكل (حوايل  538مليون دوالر)  -أي ما يزيد عىل  22%من إجاميل ميزانية السلطة  -خ ُِّصص  88%منها
للرواتب ،بزيادة بلغت  115مليون شيكل (~  37مليون دوالر) مقارنة باألشهر الستة األوىل من العام .2020
ت ُرب ُز هذه األرقام الرشخ الواسع بني احتياجات الشعب الفلسطيني وأولويات السلطة الفلسطينية .فبينام يسعى الفلسطينيون إىل إنهاء اإلطار األمني القمعي الذي
فرضته اتفاقات أوسلو ،تواصل السلطة الفلسطينية االستثامر سياسيًا وماليًا ومؤسسيًا يف الوضع الراهن ،وترسيخ اإلطار األمني بحجة االستقرار وبناء الدولة.
وبدالً من تبني عملية للتحول الدميقراطي ومبادئ التشاركية الشمولية واملساءلة ،أفضت عمليات اإلصالح األمني يف السلطة الفلسطينية املنفذة برعاية دولية -
والتي كانت العمود الفقري ملرشوع السلطة لبناء الدولة يف مرحلة ما بعد عام  - 2007إىل القمع واالضطهاد واحرتاف االستبداد الفلسطيني والسلطوية .وهكذا بات
متأصل يف النظام السيايس الفلسطيني.
ً
االستبداد البنيوي

القمع والتدهور االجتامعي

متأصل يف
ً
«بات االستبداد البنيوي
النظام السيايس الفلسطيني».

يف أعقاب مقتل الناشط وناقد السلطة الفلسطينية ،نزار بنات ،يف حزيران/يونيو  ،2021أخذت
قوات أمن السلطة الفلسطينية تقمع االحتجاجات السلمية بالقوة غري املرشوعة ،واستهدفت
الصحفيني وناشطي املجتمع املدين واملحامني باالعتقاالت التعسفية والتعذيب .وصل القمع املامرس
يف صيف  2021إىل مستوى غري مسبوق ،وكانت تعقيداته وتجلياته واضحة ،حيث كان ينم عن تقارب مطرد بني املؤسسات القانونية والسياسية واألمنية واالقتصادية
وينع
للسلطة الفلسطينية .وهذا التقارب من أجل القمع بفاعلية أكرب تطو ٌر مقلق للغاية ،وما مل يوا َجه بآليات املساءلة الشعبية ،فإن العدوان االستبدادي سيشتدُ ،
التحول الدميقراطي.
ٍ
كهدف رئييس .فسعت حمالت قوات أمن السلطة الفلسطينية يف  2007إىل “تطهري”
ال تزال السلطة الفلسطينية عاكف ًة عىل تركيز القوة والسلطة بيد قطاع األمن
الضفة الغربية من األسلحة غري التابعة للسلطة الفلسطينية ،وتنفيذ عملية لنزع السالح ،واعتقال متحدي أوامر السلطة الفلسطينية ،وإرسال رسالة واضحة إىل
الفلسطينيني بأن السلطة الفلسطينية هي هيكل الحكم الوحيد والقوة الوحيدة .وهكذا تبنت السلطة الفلسطينية مقارب ًة شاملة ملصادرة األسلحة ،وتعمدت طمس
الفوارق بني أسلحة الفوىض وأسلحة املقاومة .فلم تف ِّرق بني املجرمني واملقاومني واستهدفتهم جمي ًعا عىل ٍ
حد سواء .وال أبلغ تعب ًريا عن هذه املفارقة من تعبري أحد
لص ومقاوم يف زنزان ٍة واحد ٍة؟”
أهايل مخيم بالطة لالجئني ،حني تساءل مستهج ًنا“ :كيف يُعقل أن يُحتج َز ٌ
تستغرق تبعات عمليات إصالح قطاع األمن وقتًا لتتجىل يف املجتمع ،وقد أصبحت واضحة اآلن يف فلسطني .أسفرت الحمالت األمنية لعام  ،2007واملسامة عىل سبيل
املفارقة “عملية االبتسامة واألمل” ،وعملية اإلصالح املستمرة التي تلتها ،عن مشاكل وأوجه قصور هيكلية عميقة أدت إىل ترسيخ ثقافة الخوف ،وترويض املقاومة
وتجرميها ،وترسيخ عدم الثقة لدى الفلسطينيني تجاه قيادتهم.
اعتقال تعسفيًا واحتجازهم يف ظروف غري إنسانية ،وارتفاع مستويات الرقابة ،وتدين مستويات التسامح
ً
إن تعذيب املعارضني السياسيني وقتلهم ،واعتقال املنتقدين
والتعددية ،هي عنارص رئيسية ت ُفيض إىل تدهور املجتمع الفلسطيني .وستؤدي الزيادة يف أمننة املساحات االجتامعية إىل إضعاف الشعب الفلسطيني ،وترسيخ
تجزؤهم ،وتقويض قدرته عىل مقاومة الهياكل االستعامرية والقمعية بفاعلية.
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مراجعة حوكمة قطاع األمن
ال بد ألي حوار وطني جاد وشامل أن ينطوي عىل مراجعة حوكمة قطاع األمن الفلسطيني مبا يويل األولوية للشعب الفلسطيني .فرتسيخ السلطة ،يف مقابل مبادئ
التشاركية الشمولية واملساءلة ،يعني أن قوات أمن السلطة الفلسطينية باتت مساءل ًة أكرث أمام املانحني والنظام اإلرسائييل منها أمام الشعب الفلسطيني .ويُع ّد قَلب
هذه الحال من املقتضيات األساسية إلصالح قطاع األمن .وتحقيقًا لذلك:
•يجب أن يلتزم املجتمع املدين الفلسطيني والقيادة الفلسطينية باالنخراط يف حوار وطني حقيقي وشامل للكافة .فإعادة النظر يف الربنامج الوطني الفلسطيني من
منظور حوكمة قطاع األمن ميكن أن يخدم أغراضً ا متعدد ألنه يقتيض مناقشة اسرتاتيجيات املقاومة وطبيعة هياكل الحكم وآليات املساءلة.
عادل ،مبا يف ذلك يف القطاعات االقتصادية
•يجب عىل الفصائل السياسية الفلسطينية واملجتمع املدين أن يطالبوا السلطة الفلسطينية بإعادة توزيع ميزانيتها توزي ًعا ً
املنتجة ،لوضع حد لتضخم ميزانية املؤسسة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
•يجب عىل املجتمع املدين الفلسطيني أن يضغ َط عىل السلطة الفلسطينية لتنفيذ قرار منظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع إرسائيل ،األمر الذي
فشلت السلطة الفلسطينية يف تنفيذه رغم ادعاءاتها.
•يجب أن يتبنى املجتمع املدين والقيادة الفلسطينية اسرتاتيجية مقاومة موحدة ،تشمل االتفاق عىل أطر وأشكال املقاومة املسلحة ،لتفادي استخدام األسلحة يف
االقتتال الداخيل بني الفصائل السياسية خاصة يف أوقات انتقال الحكم وفراغ القيادة.

عالء الرتتري هو مستشار الربامج لدى الشبكة .يعمل باحثًا مشاركًا يف مركز
وزميل زائ ًرا يف قسم علم اإلنسان وعلم
دراسات الرصاع والتنمية وبناء السالمً ،
االجتامع باملعهد العايل للدراسات الدولية والتنمية يف جنيف ،سويرساَ .ع ِم َل
زميل يف مرحلة ما بعد الدكتوراة يف مركز جنيف لسياسات األمن
يف السابق ً
رضا ( )2015يف قسم التاريخ وتاريخ
ومحا
ا
ر
ائ
ز
ًا
ث
وباح
،2016-2017
يف الفرتة
ً
ً
الفنون بجامعة أوترخت يف هولندا.

«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.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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