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دراسات

�أ�صبح 
�إ�صالح �لقطاع �لأمني عن�صر�ً 

جوهريًا في �أي م�صعى لبناء 

 وفي ظل قيادة رئي�س �لحكومة �صالم 
1

دولة.

فيا�س خالل �لفترة 2007 - 2013، �عتمدت 

�ل�صلطة �لفل�صطينية برنامج �إ�صالح �لقطاع

�لأمني ب�صفته �لعمود �لفقري في م�صروع بناء 

 فف�صاًل عن تح�صين قدر�ت �لقو�ت 
2

�لدولة.

�لأمنية من خالل �لتجهيز و�لتدريب، �صعت 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لإ�صالح �لهيكليات و�لت�صل�صل 

�لهرمي و�لت�صل�صل �لقيادي على �أ�صا�س �لهدف 

�لمعلن لبناء حوكمة وحكم ديمقر�طيين �ن�صجامًا 

مع مطالب د�عميها �لماليين �لرئي�صيين في 

 ومع تقدم و��صتمر�ر 
3

مجتمع �لمانحين �لدوليين.

 �أ�صبحت �ل�صفة �لغربية 
4

�إ�صالح �لقطاع �لأمني،

�لمحتلة ف�صاء �أمنيًا وم�صرحًا لحمالت �أمنية 

�لغر�س �لظاهر منها هو �إر�صاء ''�لقانون 

و�لنظام''.

تم �إ�صالح وتح�صين فاعلية �لقو�ت �لأمنية 

لل�صلطة �لفل�صطينية خا�صة، و�لقطاع �لأمني 

عالء الرتتري*

جترمي املقاومة: حالة خميَمي َبالطة وجنني لالجئني**

�عتمدت �ل�صلطة �لفل�صطينية برنامج �إ�صالح للقطاع �لأمني ين�صجم مع توجهات �لممولين، 

ب�صفته �لعمود �لفقري في م�صروعها لبناء �لدولة ما بعد �صنة 2007. ومع تقدم و��صتمر�ر 

�إ�صالح �لقطاع �لأمني تحولت �ل�صفة �لغربية �لمحتلة �إلى ف�صاء �أمني وم�صرح للحمالت 

و�إحالل  �لقانون  تطبيق  هو  �لظاهري  وهدفها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  تنفذها  �لتي  �لأمنية 

ي 
َ
�لنظام. تتطرق هذه �لدر��صة �إلى عو�قب �لحمالت �لأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية في مخيم

بالطة وجنين لالجئين من وجهة نظر �لنا�س، من خالل منهجية �إثنوغر�فية من �لأ�صفل �إلى 

رة عن �لقاعدة تتحدث عن �لم�صكلة وتفح�س �لحمالت �لأمنية، 
ّ
�لأعلى. وهذه �لأ�صو�ت �لمعب

وت�صرح كيف ولماذ� يتم تجريم �لمقاومة �صد �إ�صر�ئيل. وتخل�س �لدر��صة �إلى �لمجادلة باأن 

�إجر�ء �إ�صالح �أمني ل�صمان �ل�صتقر�ر، في �صياق �لحتالل �لكولونيالي ومن دون �لت�صدي 

لغياب تو�زن �لقوى، ل يمكن �أن ينجم عنه �إّل نتيجتان: تعاون ''�أف�صل'' مع �لقوة �لمحتلة، 

و�نتهاك لأمن �لفل�صطينيين وحقوقهم �لوطنية، من جانب قو�تهم �لأمنية نف�صها.

* باحث في مرحلة ما بعد �لدكتور�ه في مركز در��صات 
�ل�صر�ع و�لتنمية وبناء �ل�صالم (CCDP) في �لمعهد 

�لعالي للدر��صات �لدولية و�لتنمية (IHEID) في جنيف، 

ومدير �لبر�مج في ''�ل�صبكة: �صبكة �ل�صيا�صات �لفل�صطينية''.

** �لم�صدر:
 Alaa Tartir, “Criminalizing Resistance: The
 Cases of Balata and Jenin Refugee Camps”,

 Journal of Palestine Studies, vol. XLVI, no. 2
(Winter 2017), pp.7-22.

ترجمة: �صفاء كنج، ومر�جعة �لكاتب.
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 ليكونا ''م�صروعين تجريبيين'' 
11

وفو�صى''،

12
لإ�صالح �لقطاع �لأمني.

�إن نظرة �لفل�صطينيين �لعاديين �إلى هذه 

�لحمالت ــ �صو�ء من �لناحية �لأمنية �أو من 

�لإطار �لأو�صع لديناميات �لمقاومة �صد 

�لحتالل ــ تمثل نقطة �لتركيز �لرئي�صية لهذه 

�لدر��صة. وت�صتند �لمعطيات �لإثنوغر�فية �لمقدمة 

على در��صة �أجريتها بين �آب/�أغ�صط�س وكانون 

ين 
َ
ين �لمذكور

َ
�لأول/دي�صمبر 2012 في �لمخيم

�صابقًا، معتمد�ً على مقابالت �صبه منظمة، وعلى 

مجموعات �لتركيز مع �صباب من �لجن�صين. 

�صملت عينة �لبحث مجموعة و��صعة من �لفئات 

�لجتماعية، وهدفت �إلى �لتعبير عن �صوت 

فاعلين ثانويين يتم في �لعادة تهمي�صهم في 

�لخطاب و�لكتابات �ل�صائدة، ومنهم قادة من 

ين، وكادر�ت في �ل�صفوف �لقيادية 
َ
�لمخيم

�لو�صطى في ف�صائل �صيا�صية، و�أع�صاء ف�صائل 

م�صلحة، ومقاتلون �صابقون، ون�صاء ورجال 

و�صباب، ومعتقلون �صابقون لدى �ل�صلطة 

�لفل�صطينية خالل �لحمالت �لأمنية. لقد كان 

�لت�صابه �صادمًا من �لناحية �لإثنوغر�فية بين 

ين، وبالتالي فاإن �لدر��صة لن ُتجري 
َ
�لمخيم

مقارنة ب�صاأن �أوجه �ل�صبه و�لتعار�س بينهما، 

و�إنما �صيتم ��صتخد�مهما معًا ب�صفتهما وحدة 

تحليل رئي�صية و�حدة. �إن هذه �لدر��صة في 

جوهرها، تحاجج �أن �لهدف �لرئي�صي من 

�إ�صالح �لقطاع �لأمني عامة، و�لحمالت �لأمنية 

خا�صة، كان تجريم �لمقاومة �صد �لحتالل 

�لإ�صر�ئيلي و�إ�صكات �لمعار�صة للـهيمنة 

�ل�صتعمارية لإ�صر�ئيل. ونتيجة ذلك، يمكن �لنظر 

�إلى �لحمالت �لأمنية ب�صفتها �لمر�حل �لأولى 

في �لتحول �ل�صتبد�دي لل�صلطة �لفل�صطينية �لذي 

يتمظهر في �ل�صتخد�م �لمفرط لالعتقال 

�لتع�صفي و�لتعذيب في �صجون �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، وكذلك في ت�صييق �لف�صاء �لمتاح 

لالأ�صو�ت �لمعار�صة �أو للمقاومة د�خل �لكيان 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني.

عامة، تحت �لحتالل �لع�صكري �لإ�صر�ئيلي، وفي 

�صياق �لهيمنة �ل�صتعمارية. ونظر�ً �إلى عدم 

تكافوؤ عالقات �لقوة بين �إ�صر�ئيل و�لفل�صطينيين، 

ف�صاًل عن �ل�صروط �لم�صبقة �لتي و�صعتها 

�إ�صر�ئيل و�لأ�صرة �لدولية �لمانحة، فاإن �صوغ 

 كان بمثابة �إمالء�ت 
5

�لعقيدة �لأمنية �لفل�صطينية

�أثارت فاعليتها و�صرعيتها �صكوكًا عميقة لدى 

�لجمهور �لفل�صطيني في �ل�صفة �لغربية.

لفهم حجم �لمهمة، من �لمفيد �أن ن�صع في 

�أذهاننا �أن �لقطاع �لأمني �لفل�صطيني ي�صم �ليوم 

83.276 �صخ�صًا )في �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة مجتمعين( بينهم 312 برتبة عميد ــ 

ولو�صع هذه �لأرقام في ن�صابها، فاإن �لجي�س 

�لأميركي باأكمله يتباهى باأنه ي�صم 410 

�صباط برتبة بريغادير جنر�ل )عميد(، ياأتمر 

232 منهم باأو�مر �ل�صلطة �لفل�صطينية، ويتبع 

 ويوظف قطاع �لأمن %44 
6

80 لحركة ''حما�س''.

 �أي ما 
7

من مجمل �لعاملين في �لخدمة �لمدنية،

يو�زي مليار دولر من ميز�نية �ل�صلطة 

 علمًا باأن هذه �لميز�نية تعتمد في 
8

�لفل�صطينية،

نحو 30% منها على �لم�صاعد�ت �لدولية �لمقدمة 

9
�إلى �لفل�صطينيين.

�إلى جانب بر�مج �لتدريب وتحديث �لأ�صلحة، 

�عتمد �إ�صالح �لقطاع �لأمني �لذي �نطلق في 

�أعقاب �لنتفا�صة �لثانية على �لحمالت �لأمنية 

�لتي نفذتها في �ل�صفة �لغربية قو�ت �لأمن 

�لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية و�لمدربة تدريبًا 

�أميركيًا. وكانت �أهد�ف هذه �لحمالت هي: مر�قبة 

�أن�صطة حركَتي ''حما�س'' و�لجهاد �لإ�صالمي 

ب�صورة خا�صة، وكذلك �أجنحتهما �لع�صكرية؛ 

�حتو�ء �لمقاتلين �لمن�صوين في �إطار حركة 

''فتح'' من خالل تعاونهم مع �لقو�ت �لأمنية 

�لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية ودمجهم فيها 

وترتيبات �لعفو؛ قمع �لأن�صطة �لإجر�مية و�إعادة 

 وقد �ختيرت محافظتا 
10

فر�س �لنظام �لعام.

ي بالطة وجنين 
َ
نابل�س وجنين، وتحديد�ً مخيم

لالجئين في �صمال �ل�صفة �لغربية �للذين كانا 

عتبر�ن ''قالعًا للمقاومة'' و/�أو ''مناطق فلتان 
ُ
ي
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من �لمخيم تدمير�ً كاماًل، وبات �أكثر من ربع 

�صكانه بال ماأوى، بينما تحول هذ� �لمخيم بف�صل 

مقاومته و�صموده خالل �لمعركة �إلى رمز 

للمقاومة في �لنتفا�صة �لثانية، وهو ما �حتفى 

به �لرئي�س �لفل�صطيني �لر�حل يا�صر عرفات 

معتبر�ً �أن جنين تمثل ''�صتالينغر�د'' �لفل�صطينيين. 

اها عرفات، 
ّ
كانت معركة ''جنين ــ غر�د''، كما �صم

و�صتبقى، م�صدر فخر لقادتها و�صكانها على 

�ل�صو�ء، فهي �لمعركة �لتي �أدت دور�ً مركزيًا في 

ت�صكيل �لهوية �لجماعية لل�صكان �لالجئين. و�صهد 

مخيما بالطة وجنين، ولدة كتائب �صهد�ء 

�لأق�صى، �لجناح �لم�صلح لحركة ''فتح'' خالل 

�لنتفا�صة �لثانية، وفعاًل، لم يكن م�صموحًا 

للقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية دخول 

ين �للذين كانت �لف�صائل �لم�صلحة ت�صيطر 
َ
�لمخيم

 هذه 
16

عليهما وتفر�س �صلطتها في د�خلهما.

بع�س من �لأ�صباب �لعديدة �لتي جعلت �إ�صر�ئيل 

ين على �لدو�م، و�لتي تف�صر 
َ
ت�صتهدف �لمخيم

ين رئي�صيين 
َ
�أي�صًا لماذ� كانا �أول موقع

��صتهدفتهما �لحمالت �لأمنية لل�صلطة 

17
�لفل�صطينية.

كانت �لحمالت �لأمنية �لتي ُنفذت في �صنة 

2007 عمليات هجومية ��صُتخدمت فيها 

تكتيكات تقليدية عنيفة، و�صملت هذه �لحمالت 

�إعادة ن�صر قو�ت �أمنية مدربة ومجهزة في 

ت �صلطة �ل�صلطة �لفل�صطينية 
ّ
�لبلد�ت �لتي تحد

وحكمها، ول �صيما هدف �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إر�صاء �حتكار حق ��صتخد�م �لعنف بال منازع في 

 لم تكن تلك �لأن�صطة �أن�صطة 
18

�لمجال �لأمني.

�أمنية �عتيادية �أو عمليات روتينية، و�إنما 

هجمات مركزة ذ�ت �أهد�ف محددة م�صبقًا، 

وجد�ول زمنية، ومنهجيات و��صتر�تيجيات.

في �ليوم �لذي �نطلقت �لحمالت، �قتحم 

رجال ح�صنو �للبا�س وجيدو �لتجهيز و�لتدريب، 

ي جنين وبالطة، على متن 
َ
ومعظمهم مقّنع، مخيم

ع�صر�ت من �ل�صيار�ت �لع�صكرية �لجديدة �لتي 

تمت حيازتها باأمو�ل خارجية. ومع دخولهم 

ين من عدة نقاط ل�صمان فر�س �صيطرتهم 
َ
�لمخيم

خميما بالطة وجنني لالجئني: متهيد

يقع مخيما جنين وبالطة في �صمال �ل�صفة 

�لغربية �لمحتلة، وقد �أن�صاأتهما وكالة �لأمم 

�لمتحدة لغوث وت�صغيل �لالجئين �لفل�صطينيين 

في �ل�صرق �لأدنى )�لأونرو�( في �صنَتي 1953 

و1950 تباعًا لإيو�ء �لفل�صطينيين �لنازحين 

لبت �أر�صهم منهم في �أعقاب نكبة 
ُ

�لذين �ص

1948. ويعي�س في مخيم جنين، على م�صاحة 

، نحو 16.260 �صخ�صًا، بينما يعي�س 
2

0.42 كم

في مخيم بالطة ــ وهو �لأكبر من حيث عدد 

�ل�صكان في �ل�صفة �لغربية ــ 23.600 �صخ�س، 

. وي�صترك �لمخيمان في 
2

على م�صاحة 0.25 كم

�لموؤ�صر�ت �لجتماعية ــ �لقت�صادية، �إذ يبلغ 

معدل حجم �لأ�صرة 5.5، ونحو 60% من �ل�صكان 

هم تحت �صن 24 عامًا، وتتر�وح ن�صبة �لفقر 

 وتوؤكد �لأونرو� �أن 
13

و�لبطالة بين 35 و%40.

�رتفاع �لبطالة و�كتظاظ �لمد�ر�س و�لكثافة 

�ل�صكانية وتهالك �صبكَتي �لماء و�لمجاري هي 

ة �لتي يعانيها 
ّ
بع�س �أكثر �لم�صكالت �لملح

14
�لمخيمان.

ف�صاًل عن ظروف �لعي�س �لقا�صية، عانى 

�ء قمع 
ّ
ين على مدى �أعو�م، جر

َ
�صكان �لمخيم

�لجي�س �لإ�صر�ئيلي و��صطهاده، بما في ذلك 

عمليات �لقتحام و�لقمع �لأمنية �لوح�صية، فقد 

ين تحديد�ً 
َ
��صتهدفت �إ�صر�ئيل هذين �لمخيم

لدورهما �لفاعل في ت�صكيل ف�صائل م�صلحة، 

لي�صبحا بالتالي بوؤرَتي �لمقاومة �صد �لحتالل 

�لإ�صر�ئيلي. و�أدى �لمخيمان دور�ً رئي�صيًا ور�ئد�ً 

خالل �لحتجاجات �ل�صعبية و�لع�صيان �لمدني 

في �إبان �لنتفا�صة �لأولى )1987 - 1993(، 

كما �أنه في �أثناء �لنتفا�صة �لثانية )2000 - 

2005(، عندما �جتاحت �إ�صر�ئيل �ل�صفة �لغربية، 

�صكلت جنين موقع معركة حملت ��صمها في 

ني�صان/�أبريل 2002، و�رتكب خاللها �لجي�س 

�لإ�صر�ئيلي جر�ئم حرب ��صتناد�ً �إلى منظمة �لعفو 

 
15

�لدولية ومنظمة ''هيومن ر�يت�س ووت�س''.

مرت �أجز�ء كبيرة 
ُ
عالوة على �لخ�صائر �لب�صرية، د
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�ل�صلطة �لفل�صطينية، فاإن �لفكرة ور�ء �لحمالت 

�لأمنية كانت ب�صيطة، وهي: ''�أردنا �أن نبرهن 

للمانحين ولإ�صر�ئيل �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

يمكنها �أن تحكم �لمجتمع �لفل�صطيني''، وفق ما 

قاله لي م�صوؤول كبير في �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

ي بالطة 
َ
''حتى في مناطق م�صتع�صية مثل مخيم

21
وجنين.''

لقد جرى تد�ول فكرة �عتماد ر�فعة �لإ�صالح 

 فخالل 
22

�لأمني على �أعلى �لم�صتويات �لدولية،

ماأدبة ع�صاء مع ممثل �للجنة �لرباعية �لدولية 

في حينه طوني بلير، وكبار �لدبلوما�صيين 

�لأميركيين في �لمنطقة، �قترح �لجنر�ل �لأميركي 

جيم جونز ''نهجًا جديد�ً'' ل�صنع �ل�صالم: بدًل من 

�لتوجه �إلى عقد �صفقة كبيرة مع �لإ�صر�ئيليين، 

د�فع جونز عن �ّتباع نهج متدرج ي�صتلزم تحويل 

موقع خا�صع لالحتالل �لإ�صر�ئيلي ''نموذجًا''، 

وهكذ� ن�صاأت فكرة ''م�صروع جنين �لتجريبي'' 

�صف 
ُ
 كان هذ� �لم�صروع �لذي و

23
.)Pilot Jenin(

باأنه ''مبادرة �إ�صر�ئيلية''، ''برنامجًا يجري 

تطبيقه من خالل �لتن�صيق �لمبا�صر بين 

�لفل�صطينيين و�إ�صر�ئيل مع تدّخل �أميركي محدود. 

و�لبرنامج جزء من م�صاعي تعزيز �لمخيم 

�لفل�صطيني �لمعتدل بقيادة �أبو مازن )رئي�س 

�ل�صلطة �لفل�صطينية محمود عبا�س(، عبر تطبيق 

 نتيجة ذلك، ومثلما 
24

نتائج موؤتمر �أنابولي�س.''

كتب �أحد �ل�صحافيين، ''�كت�صبت ]جنين[ �صهرة 

ب�صفتها منطقة �أمنية نموذجية حّلت فيها قو�ت 

�لأمن �لنظامية �لتي تحترم هرمية �لقيادة محل 

 وفيما 
25

�لع�صابات �لم�صلحة وزعماء �لحرب.''

بعد، و�صف رئي�س بلدية جنين �ل�صابق، فترة 

 
26

2008 - 2009 باأنها ''�لع�صر �لذهبي''،

و�أ�صار �صحافي �أميركي �إليها على �أنها ''ثورة 

27
هادئة''.

�س تحويل جنين ونابل�س �إلى مثاَلين 
ّ
تعر

حتذى بهما بالن�صبة �إلى بلد�ت �ل�صفة �لغربية 
ُ
ي

�ء �لعدو�ن و�لح�صار، 
ّ
 �لتي عانت جر

28
�لأُخرى

هها عدد من �لأكاديميين. فقد 
ّ

لنتقاد�ت وج

كتبت ليند� طبر �أن ''�لمقاومة في جنين خّفت 

ب�صورة �أف�صل، ن�صقت �لقو�ت �لأمنية لل�صلطة 

�لفل�صطينية تحركاتها وعملياتها مع �لجي�س 

�لإ�صر�ئيلي �لذي كان ول يز�ل �ل�صلطة �لمطلقة 

ين من 
َ
في �ل�صفة �لغربية �لمحتلة. دخلو� �لمخيم

�أزقتهما �ل�صيقة، و�تخذ �لقنا�صة مو�قع لهم على 

�أ�صطح مبان ��صتر�تيجية �أو قريبة من مركز 

�لعمليات، و�قتحمت �لقو�ت �لأمنية �لتابعة 

لل�صلطة �لفل�صطينية �لمنازل لتوقيف �أ�صخا�س 

م�صتهدفين، و�أجرت عمليات تفتي�س عن �لأ�صلحة 

ك�صفت خاللها عن مخابئ لالأ�صلحة و�صادرت 

�أ�صلحة فردية. و�أعقب ذلك ��صتباكات عنيفة مع 

ين �لذين 
َ
�لف�صائل �لم�صلحة، ومع �صكان �لمخيم

19
قاومو� �لهجوم.

ين 
َ
��صتندت فكرة �لحملة �إلى تنظيف �لمخيم

من �ل�صالح �لخارج عن �صلطة �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

ون 
ّ
و�إلى نزع �لأ�صلحة، وتوقيف �أولئك �لذين يتحد

�صلطة �ل�صلطة �لفل�صطينية، وتوجيه ر�صالة 

و��صحة �إلى �صكانهما باأن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

فقط هي �لهيئة �لحاكمة، و�أنها �ل�صلطة �لوحيدة 

�لم�صموح بها. �إن تحقيق �حتكار ��صتخد�م �لعنف، 

وتوطيد �ل�صلطة في �لقطاع �لأمني، كانا �لهدفين 

نع جهاز �ل�صلطة �لفل�صطينية 
ُ
�لرئي�صيين بعدما م

�لأمني من دخول �لمخيمات طو�ل فترة 

�لنتفا�صة �لثانية، عندما كانت �لف�صائل 

�لم�صلحة تفر�س �صيطرتها �لمطلقة على �لو�صع. 

وفي �إطار عملية �لإ�صالح �لموؤ�ص�صاتي، وم�صروع 

بناء �لدولة في �أعقاب �لنتخابات �لت�صريعية 

و�لرئا�صية �لفل�صطينية، و�لنق�صام �لفل�صطيني 

�لذي نجم عنها، ��صتهدفت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

مت ب�صورة منهجية �أعمال 
ّ
�لمخيمات، وجر

20
�لمقاومة.

�نطلقت �لحملة �لأمنية في نابل�س في ت�صرين 

�لثاني/نوفمبر 2007، و�أعقبتها في �أيار/مايو 

2008 حملة مماثلة في جنين �أُطلق عليها 

للمفارقة ��صم ''حملة �لب�صمة و�لأمل'' ــ بما يوحي 

باأن �ل�صلطة �لفل�صطينية جاءت �إلى �لمخيمات 

لإعادة �لبهجة �إلى �لنا�س، و�لأمل �إلى �لنفو�س 

بعد �أعو�م من ''�لفلتان �لأمني''. ومن منظور 
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نحو �ل�صتبد�د يمكنه، على �لمدى �لبعيد، �أن 

يوهن، وب�صورة عميقة، �لمجتمع �لفل�صطيني 

ن �لفح�س �لدقيق �أن 
ّ
 بمعنى �آخر، يبي

30
عامة.''

''هذ� �لتو�فق كان �صطحيًا ولم ي�صتمر، ففي 

نت ��صتطالعات �لر�أي �أن 
ّ
ني�صان/�أبريل 2012، بي

م�صتوى �صعبية تاأييد حكومة فيا�س كان يتر�جع 

31
ب�صورة �صاملة.''

توؤيد وجهات نظر �صكان �لمخيم �لذين تمت 

مقابلتهم لغر�س هذه �لدر��صة مثل هذه 

ر 
ّ
�لمالحظات �لنتقادية وتزيدها حدة. وقد عب

قيادي من حركة ''فتح'' في مخيم جنين خالل 

مقابلتنا له عن موقفه كالتالي: ''لم يكن هناك 

ظاهرة فلتان �أمني. �ل�صلطة �لفل�صطينية �صخمت 

�لأمر فقط، وهو ما يعك�س عجزها عن �لقيادة. 

بمرور �لوقت من خالل ��صتخد�م و�صائل �ل�صيطرة 

)technologies of power(، بما في ذلك، و�لأهم 

بينها، �لحملة �لكولونيالية �لممتدة �صد 

�لنتفا�صة �لتي تبعتها م�صاريع مدفوعة 

بتوجهات �لمانحين لإعادة بناء �لمخيم و�إعادة 

 وفي حالة 
29

�إر�صاء �لتعاون �لأمني مع �إ�صر�ئيل.''

بالطة، كتب فيليب ليت�س �أن �لنجاح �لمت�صور 

لل�صلطة �لفل�صطينية في فر�س �لقانون و�لنظام 

في �لمخيم )وفي نابل�س عامة( بعد �صنة 2007، 

وكذلك �لقبول �ل�صعبي �لأولي لالأجندة �لأمنية 

لل�صلطة �لفل�صطينية، ''لم يبرهنا عن تاأييد عام 

ل�صرعية �ل�صلطة �لفل�صطينية. وبالأحرى، فاإن 

�لقبول �لذي حظيت به مثل هذه �لتد�بير كان 

ل �ل�صلطة �لفل�صطينية 
ّ
�صطحيًا، كما �أن ت�صارع تحو

وحدة من قوات الأمن الفل�سطينية خالل دورية راجلة يف نابل�ش بعد يوم من حملة تفتي�ش عن الأ�سلحة يف املدينة 

القدمية، والتي ت�سببت مبقتل 4 فل�سطينيني )مدنيان وعن�رصان من القوى الأمنية(. وهذه الدورية جزء من تعزيزات 

اأمنية اأمر رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش ورئي�ش احلكومة/وزير الدفاع رامي حمد اللـه باإر�سالها.

امل�سدر: اأ. ف. ب. )ت�سوير جعفر ا�ستية ــ 19 اآب/اأغ�سط�ش(.
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مخيم جنين: ''هذ� هو �لمق�صود بالأمن في 

�لأ�صا�س.'' و�صملت �لأدو�ت �لتي وظفتها �ل�صلطة 

�لفل�صطينية خالل �لعملية: ��صتخد�م �لتن�صيق 

�لأمني ب�صفته عقيدة؛ ��صتخد�م )�إ�صاءة ��صتخد�م( 

�لنظام �لق�صائي لتر�صيخ �لحكم �ل�صتبد�دي بدًل 

من تطبيق �لعد�لة؛ ��صتخد�م �آليات تر�صية غير 

ر�صمية؛ �ل�صتخد�م �لمفرط للقوة �لتي كر�صت 

ثقافة �لخوف ونزعت �ل�صدقية عن مقاومة 

�لحتالل �لإ�صر�ئيلي.

انعدام الثقة واأزمة ال�رصعية

على �لرغم من �ختالف �نتماء�تهم 

و�أو�صاعهم �لجتماعية وغيرها من �لمتغير�ت 

ن تمت 
ّ
�لديموغر�فية، فاإن �لأغلبية �ل�صاحقة مم

ين �أعربت عن وجهات نظر 
َ
مقابلتهم في �لمخيم

مماثلة ب�صاأن فاعلية �لقو�ت �لأمنية لل�صلطة 

رت عن م�صتويات مت�صابهة 
ّ
�لفل�صطينية، كما عب

من �نعد�م �لثقة حيالها. وتتعار�س �لمو�قف 

رو� عنها و�لت�صريحات �لتي �أدلو� بها 
ّ
�لتي عب

حيال �لحمالت �لأمنية ب�صكل �صارخ مع خطاب 

�ل�صلطات �لمتوهج �لالمع، �لأمر �لذي ي�صلط 

�ل�صوء على ما هو جاٍر من نق�س في �ل�صفافية 

وفي �إ�صر�ك �لمجتمع �لمحلي في �لبر�مج 

.)local ownership( لمتعلقة به�

قالت لي �مر�أة قابلتها في مركز ن�صائي في 

مخيم جنين لالجئين: ''عندما بد�أت �لحمالت 

�لأمنية في �صنة 2007، �صعرنا ببع�س �لأمل 

و�لتفاوؤل، لكن �لأمور بد�أت تتدهور بعد ذلك: لم 

نتمكن من فهم ما يريدونه، وما هي �أنو�ع 

�لأ�صلحة �لتي ي�صتهدفونها، ولماذ� كانو� يوقفون 

قادة �لمخيم �لذين قادو� �لنتفا�صة، ولماذ� 

كانو� يقتلون �آخرين. كنا نقدم لهم )قو�ت �لأمن 

 لهم 
ّ
�لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية( �لزهور وُنعد

�لقهوة و�لطعام، لكنهم �صكرونا باإطالق 

�لر�صا�س وباقتحام بيوتنا.'' وقال كادر من 

حركة ''فتح'' من مخيم بالطة كان قائد�ً محليًا 

خالل �لنتفا�صة �لأولى، �إن ''�لحمالت �لأمنية 

�إنهم ي�صتخدمون �لآلة �لإعالمية لي�صورونا على 

�أننا تهديد لالأمن على �لم�صتويين �لوطني 

و�لمجتمعي.'' و��صتخدم م�صدر من مخيم بالطة 

لديه توجهات �صيا�صية ي�صارية �لو�صف �لتالي: 

''هناك ثالث كلمات رئي�صية لو�صف �لحمالت 

�لأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية: كذب و�إعالم 

وم�صاري. �لماكينة �لإعالمية كانت معهم طو�ل 

�لوقت تغطي على كذبهم، ول يوجد �أي نق�س في 

�لمو�رد عندما يتعلق �لأمر باأمن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية.'' وو�صفت �صابة من بالطة �لحمالت 

�لأمنية باأنها مثل ''�أن تعطي �أحد�ً بار��صيتامول 

لعالج �ل�صرطان.''

�إن �لفجوة �لظاهرة ما بين حديث �لنا�س 

رت �أ�صو�ت 
ّ
وخطاب �ل�صلطات مذهلة، وقد عب

�لقاعدة عن مو�قفها حيال م�صروع �ل�صلطة 

�لفل�صطينية لبناء �لدولة ما بعد �صنة 2007 

با�صتخد�م كلمات مثل ''ممولين، وف�صاد، ودولة 

 لكن ما يلفت �لنتباه ب�صكل �أكبر هو 
32

�لبولي�س.''

�أن هذه �لأ�صو�ت تركز على �لمقاومة ب�صفتها 

�لعد�صة �لتي تحكم من خاللها على عو�قب 

�إ�صالح �لقطاع �لأمني على حياتهم �ليومية 

ون�صالهم �لوطني. بعبار�ت �أُخرى، �إنهم يقي�صون 

تبعات وفاعلية �إ�صالح �لقطاع �لأمني في تاأثيره 

في قدرة �لنا�س على مقاومة �لحتالل 

�لإ�صر�ئيلي. و�أكد �لذين تمت مقابلتهم �أن �إجر�ء 

�إ�صالح �أمني من �أجل �صمان �ل�صتقر�ر، في 

�صياق �لحتالل �لكولونيالي، ومن دون �لت�صدي 

لغياب تو�زن �لقوة ومر�جعة �صروط ''�تفاقات 

�ل�صالم''، ل يمكن �أن ينجم عنه �إّل نتيجتان: 

تعاون ''�أف�صل'' مع �لقوة �لمحتلة، و�نتهاك �أمن 

�ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه �لوطنية على يد 

حكومته نف�صها وقو�ته �لأمنية �لوطنية.

�عُتبرت �لنجاحات �لإجر�ئية �لق�صيرة �لمدى 

للقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية 

�صعيفة وموقتة وم�صروطة بمدى ح�صن نية 

�إ�صر�ئيل و�صخاء �لممولين. وكان هناك تو�فق 

لدى �لقاعدة باأن �لأمر يتعلق في نهاية �لمطاف 

بديناميات �لقوة، وقال �أحد �لذين قابلناهم من 
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منهم. وي�صرح م�صوؤول لجنة خدمات مخيم جنين 

�لتي تديرها حركة ''فتح'':

و�لجهاد  ''حما�س''  عنا�صر  �صّلمنا  �إن  ما 

�لإ�صالمي وكذلك زعر�ن )�ل�صو�رع �لعاديين( 

دورنا  جاء  حتى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إلى 

�ل�صلطة  قيادة  فككت  فقد  ''فتح''(.  في  )نحن 

�لأمنية  بعقيدتها  م�صتعينة  �لفل�صطينية، 

و�صادرو�  �لع�صكري  جناحنا  و�أجهزتها، 

ما�صي،  وقلنا  عمليًا ــ  قتلونا  �أ�صلحتنا؛ 

�صنقبل ذلك. لكنهم �لآن يعتقلوننا محاولين 

ونبّدل  ثلنا، 
ُ
وم لمبادئنا  نتنكر  يجعلونا  �أن 

قناعاتنا �ل�صيا�صية، وفوق هذ� كله يهددوننا 

�أيار/مايو من  ففي  �صنخ�صر وظائفنا.  باأننا 

هذه �ل�صنة، وبعد وفاة محافظ جنين، �عتقلت 

من  �صخ�س   700 نحو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�لعمليات  هذه  باخت�صار،  وعذبتهم.  �لمخيم 

�ل�صلطة  �أفقدت  لزوم  لها  لي�س  �لتي  �لأمنية 

�لمخيم ــ  في  بالكامل  �صرعيتها  �لفل�صطينية 

لو كان لها �أي �صرعية �أ�صا�صًا.

ف�صاًل عن ذلك، �أرغمت �لقو�ت �لأمنية �لتابعة 

لل�صلطة �لفل�صطينية �لنا�س على �لن�صياع لنتائج 

�لآليات غير �لر�صمية للعد�لة، وحالت دون �ل�صعي 

 لقد 
33

لت�صحيح �لأمور عبر �لقنو�ت �لر�صمية.

�رتكبت تلك �لقو�ت �لأمنية �لعديد من �نتهاكات 

حقوق �لإن�صان مثل تعذيب �ل�صجناء �ل�صيا�صيين، 

و�إهانة �لنا�س علنًا، و�حتجازهم من دون تهمة، 

و�ل�صغط على �لعائالت و�لحمولت لمعالجة هذه 

�لتجاوز�ت على �أ�صا�س �صخ�صي عبر �لآليات 

�لتقليدية للم�صالحة �لع�صائرية، بدًل من �أن يتم 

ذلك عبر �لمحاكم �أو �لنظام �لق�صائي �لر�صمي. 

وجرت معالجة مثل هذه �لم�صائل على ''فنجان 

قهوة وعطوة'' )م�صالحة(، �لأمر �لذي �أدى �إلى 

زيادة تر�صيخ فجوة �ل�صرعية وت�صخيم �نعد�م 

�لثقة. وقالت لي �مر�أة في �لخام�صة و�لثالثين من 

عمرها من مخيم جنين:

خرقت ق�صيتنا ون�صالنا �لوطني ومالأتها 

بالثقوب وكذلك �أج�صامنا بالمعنى �لحرفي 

للكلمة، و�لقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة 

 قط لترميم ذلك. لقد حولت 
َ
�لفل�صطينية لم ت�صع

�ل�صلطة �لفل�صطينية، بحمالتها �لأمنية، 

مجتمعاتنا �إلى ما ي�صبه �لجبنة �ل�صوي�صرية... 

مالأى بالثقوب.''

خالل عملي �لميد�ني كنت �ألم�س حالة �نعد�م 

�لثقة بين �لقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة 

�لفل�صطينية و�صكان �لمخيم في �ل�صتخد�م �ل�صائع 

لتو�صيف �لآخر )''هم'' و''نحن''(. �صاب من مخيم 

جنين �عتبر �أن ''�لمخيم ��صُتهدف لي�س لأننا 

ع�صابة من �لزعر�ن �أو �لمجرمين، كما ُت�صورنا 

�لقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، و�إنما 

لأننا مثل �صجرة محملة بالثمار: �لكل يريد �أن 

يرمي حجر�ً على �لثمرة ويح�صل على قطعة 

لم�صلحته �لأنانية.'' وقالت كادر في حركة ''فتح'' 

من مخيم بالطة �إنه ''عندما يبد�أ �لأطفال في 

�لمخيمات بالترحيب بالقو�ت �لأمنية �لتابعة 

لل�صلطة �لفل�صطينية بالزهور ولي�س بالحجارة''، 

عندها يكون هناك بارقة �أمل لج�صر فجوة 

�ل�صرعية.

و�متد �نعد�م �لثقة في �لموؤ�ص�صة �لأمنية 

لل�صلطة �لفل�صطينية �إلى �ل�صلك �لق�صائي �لر�صمي 

وغير �لر�صمي على حد �صو�ء. و�صعيًا لإ�صباغ 

درجة من �ل�صرعية على �لعملية، �عتمدت �لقو�ت 

�لأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية في �لبد�ية 

على �لقادة �لمحليين في �لمخيمات لت�صهيل 

�لحمالت �لأمنية وتنفيذ عمليات محددة، وكان 

هوؤلء �لقادة جزء�ً من حمالت نزع �ل�صالح وجمع 

�لأ�صلحة، و�صهود�ً على �لتعوي�صات �لمالية �لتي 

فعت عندما تم ت�صليم �أ�صلحة �إلى �ل�صلطة 
ُ
د

�لفل�صطينية. ولم يكتِف �ل�صكان بالعتر��س ب�صدة 

لين لالأمر 
ّ
على دور �لقادة �لمحليين كم�صه

فح�صب، بل زعمو� �أي�صًا �أنهم ��صتفادو� ماليًا من 

�لحمالت �لأمنية. وللمفارقة، فاإن �لقو�ت �لأمنية 

�لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، وبعد �صيطرتها على 

�لو�صع، �صرفت �لقياد�ت �لمحلية و�أوقفت �لعديد 
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ن قابلناهم، في 
ّ
�لفل�صطينية، كما قال �أحد مم

�لتمييز بو�صوح بين ''�أ�صلحة �لفو�صى'' و�صالح 

''�لمقاومة �لم�صلحة''، عنى �أن �لنا�س كانو� 

م�صتهدفين ب�صورة مت�صاوية، �أكانو� مجرمين �أم 

مقاتلين مقاومين. وطرح �أحد �صكان مخيم بالطة 

�صوؤ�ًل بليغًا بقوله: ''كيف يمكن �حتجاز ل�س في 

�لزنز�نة نف�صها مع مقاوم؟''

كان تجريم �لمقاومة �صد �لحتالل 

�لإ�صر�ئيلي مو�صوعًا م�صتركًا �أثاره �لم�صاركون 

في �لدر��صة. وعّلق ع�صو �صابق في كتائب �صهد�ء 

�لأق�صى �لتابعة لحركة ''فتح'' �عتقلته �ل�صلطة 

�لفل�صطينية خالل �لحمالت �لأمنية في جنين، 

على ذلك بالتالي:

�أمام  وي�صوقوننا  مجرمين،  يعتبروننا  �إنهم 

قاومنا  لأننا  �لع�صكرية  �لمحكمة  ق�صاة 

�لحتالل. هل هي جريمة �أن نقاوم �لحتالل؟ 

كل  �لمحتل!  �ل�صعب  و�جب  بالتاأكيد  �إنها 

من  وتجريدنا  �إخ�صاعنا  هو  يريدون  ما 

كر�متنا... تعر�صُت للتعذيب في �صجن �ل�صلطة 

من  يومًا   83 طو�ل  �أريحا  في  �لفل�صطينية 

دون تهمة �أو قدرة على �لت�صال بمحام، ثم 

 
ّ
علي �أن  ن�صيحته  وكانت  محاميًا  لي  عينو� 

�أن �أعترف و�أوّقع تعهد�ً يفيد باأنني �صاأتوقف 

عن �لم�صاركة فيما ي�صمى ن�صاط �إجر�مي. �أنا 

مقاوم، ول�صت ل�صًا!

و�أوقف �أي�صًا ع�صو �صابق �آخر في كتائب �صهد�ء 

�لأق�صى خالل �إحدى �لحمالت �لأمنية في 

نابل�س، وقد �حتجزته �ل�صلطة �لفل�صطينية 54 

يومًا في �صجن �لجنيد )نابل�س(، ثم 32 يومًا 

�إ�صافية في �صجن �لظاهرية في �لخليل )من 25 

حزير�ن/يونيو حتى 27 تموز/يوليو 2012(. 

وعلى �لرغم من �ندماجه بنجاح في �ل�صرطة 

�لمدنية لل�صلطة �لفل�صطينية، ومن �أن لديه �أربعة 

�أطفال، فاإنه �حُتجز على خلفية عدة تهم مبهمة، 

ومتناق�صة �أحيانًا، ومنها: ت�صكيل تهديد �أمني 

لمجتمعه؛ تعاطي �لمخدر�ت و�لمتاجرة بها؛ 

�ل�صلطة  لدى  للتعذيب  �س 
ّ
�عُتقل زوجي وتعر

وعندما  يومًا.   45 �متد�د  على  �لفل�صطينية 

جاء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مقا�صاة  �أردنا 

�ل�صلطة  من  باأمر  بيتنا ــ  �إلى  �لعائلة  كبير 

ـ يجر ور�ءه خم�صين رجاًل لل�صغط  �لفل�صطينيةـ 

لقد  وّدية.  بطريقة  �لم�صاألة  لحل  زوجي  على 

يًا! 
ّ
ب

ُ
ح �لم�صاألة  نحل  �أن  مّنا  ويريدون  قتلونا 

لم يكن لدينا خيار... لكن طبعًا، ما يعنيه ذلك 

و�لمذلة معنا  �لمعاناة  �صنحمل هذه  �أننا  هو 

�أجبرنا  ن 
َ
م كل  �أبد�ً  �أ�صامح  لن  حتى مماتنا. 

على �لتنازل عن حقوقنا.

كانت �لأولوية بالن�صبة �إلى �لقو�ت �لأمنية 

�لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، هي توطيد �صيطرتها 

و�صمان �حتكار ��صتخد�م �لعنف في �لنظام 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني بغ�ّس �لنظر عن تبعات ذلك. 

وكانت مهمتها تقوم على �إر�صاء نظام ''بندقية 

 وهو 
34

و�حدة؛ قانون و�حد؛ �صلطة و�حدة''،

�ل�صعار �لنتخابي �لرئي�صي لحملة محمود عبا�س 

لنتخابات 2005، و�لمبد�أ �لأ�صا�صي لحكومات 

فيا�س �لمتعاقبة بعد �صنة 2007، حتى �إن تم 

ذلك على ح�صاب �أمن �لنا�س وحقوق �لإن�صان 

�لأ�صا�صية، �أو حتى قدرتهم فعاًل على مقاومة 

�لحتالل. وفي �لو�قع، فاإن تطبيق �صعار ''بندقية 

و�حدة، قانون و�حد، �صلطة و�حدة''، عنى 

�ل�صطد�م وجهًا لوجه مع مفهوم �لمقاومة 

وممار�صتها، وتحديد�ً �لمقاومة �لم�صلحة �صد 

�لحتالل �لإ�صر�ئيلي.

تروي�ش املخيمات، تروي�ش املقاومة: 

التحول ال�ستبدادي والعتقال التع�سفي

لم تكن �لحمالت �لأمنية �لتي نفذتها �ل�صلطة 

�لفل�صطينية غير �صرعية في �أعين �لم�صتهدفين بها 

فح�صب، بل كان لها �أي�صًا تاأثير مدمر في حركة 

�لمقاومة، وكانت هذه هي �لر�صالة �لتي �صكلت 

�صميم ما �أر�دت �أ�صو�ت �لقاعدة من �لأ�صفل 

�لتعبير عنه. �إن ''�لف�صل �لمتعمد'' لل�صلطة 
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مر�رة، وكانت �صاقاه ترتجفان ويت�صبب عرقًا:

�أ�صو�أ  و�لخم�صون  �لأربعة  �لأيام  تلك  كانت 

�أيام حياتي. كنت �أطيل �لحديث مع �لعناكب 

�أقول  وكنت  زنز�نتي،  في  و�لبرغ�س  و�لنمل 

لها: خذي ح�صتك من دمي و�تركيني و�صاأني! 

�لبطيئة في  �لنمل  بدقة حركات  �أر�قب  كنت 

هذ�  �أقتلها.  ثم  �أُطعمها  وكنت  زنز�نتي... 

تمامًا ما تفعله �ل�صلطة �لفل�صطينية بنا. تدفع 

لنا مرتباتنا ثم تقتلنا.

توقف في منت�صف جملته و�أم�صك بمعدته وقال 

�أنه ي�صعر بدو�ر. وبينما ��صتمر في �لرتجاف 

و�لعرق يت�صبب منه، �أ�صاف: ''كلما �أتحدث عن 

�لمو�صوع �أ�صعر باآلم فظيعة في معدتي وفي 

ج�صمي كله.''

�أُفرج عن هذ� �لرجل من �ل�صجن بعد �أن �أ�صدر 

�لرئي�س عبا�س عفو�ً �أمنيًا في رم�صان وعيد 

�لفطر من تلك �ل�صنة )2012(. وخ�صية توجهه �إلى 

منظمة لحقوق �لإن�صان ورفع دعوى، طلبت منه 

�لقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية كفالة 

مالية قدرها 7000 دينار �أردني )10.000 

دولر تقريبًا( موّقعة من غرفة �لتجارة في 

د مكتوب بالعربية 
ّ
نابل�س، عالوة على توقيع تعه

و�لإنجليزية و�لعبرية باأنه لن يحمل �صالحًا، ولن 

ي�صافر �أو يتجول د�خل �ل�صفة �لغربية، و�أنه 

يو�فق على �أن يتم �حتجازه خالل �لليل في مركز 

�ل�صرطة �لرئي�صي في نابل�س بين �ل�صاعة �لثامنة 

م�صاء و�لثامنة �صباحًا من كل يوم.

خالل حديثنا �لذي ��صتمر �صاعتين، و�صف 

�أحد قادة معركة جنين )2002( �لذي كان على 

قائمة �أبرز �لذين تطاردهم �إ�صر�ئيل خالل 

�لنتفا�صة �لثانية، توقيفه و�عتقاله في �صجن 

�أريحا �لتابع لل�صلطة �لفل�صطينية بين �أيار/مايو 

وت�صرين �لأول/�أكتوبر 2012، بالتالي:

�لمدنية  �ل�صرطة  مدير  من  �ت�صاًل  تلقيت 

�إلى  �إن و�صلت  �لقهوة معه، لكن ما  لتناول 

ممار�صة �أن�صطة �إجر�مية و�لف�صاد؛ حيازة �أ�صلحة 

 ع�صو 
35

و�لمتاجرة بها؛ من �أتباع محمد دحالن؛

في ''حما�س''! وفي ت�صرين �لثاني/نوفمبر 

2007، �صّلم �ل�صلطة �لفل�صطينية بندقيتين: �أم 16 

ق�صيرة مع �صارة �إ�صر�ئيلية، و�أم 16 طويلة عليها 

�صجرة �أرز لبنانية، وت�صّلم عن �لبندقيتين 

18.500 دولر، وعفو�ً م�صروطًا من �إ�صر�ئيل 

ل�صهر بعد ت�صليمهما. وتقول وثيقة �لعفو �لتي 

يحملها معه طو�ل �لوقت )وجعلني �أّطلع عليها 

خالل �لمقابلة( �إن �لعفو ي�صبح لغيًا في حال 

بّلغ عنه �أي �صخ�س، �أو �صوهد برفقة �أ�صخا�س 

مطلوبين من طرف �ل�صلطات، �أو يحمل �أي نوع 

من �ل�صالح حتى لو كان �صالح �لعمل �لذي ت�صّلمه 

من �ل�صلطة �لفل�صطينية. يقول:

�لظاهرية.  �صجن  في  �إرهاب''  ''حفلة  كانت 

و�أ�صو�ت  كلها  �لجدر�ن  تغطي  �لدماء  كانت 

و�أنت  هذ�  كل  �لمبنى ــ  عبر  تتردد  �لتعذيب 

يبكون  �أنا�صًا  ت�صمع  �لعينين،  مع�صوب 

ُت�صفق،  و�أبو�بًا  وي�صرخون،  عاٍل  ب�صوت 

�صدمهم  يتم  �أ�صخا�س  �أج�صاد  و�صوت 

بالجدر�ن... �أت�صاءل �أين تعّلمو� هذه �لعد�ئية 

�أيامي  ق�صيت  بتعذيبي.  تلذذو�  لقد  كلها؟ 

]�صنتيمتر�ً[  و20  متر�ً  �صيقة،  زنز�نة  في 

مياه  فيه  بدلو  جاوؤو�  يوم  وفي  مترين.  في 

كان  كلها.  �لزنز�نة  في  و�صبوه  و�صخة 

ل�صاعات  و�لتعليق  تعذيبًا وتحقيقًا  كابو�صًا: 

�لوقت  طو�ل  و�لخ�صوع   
36

ِبح، �ل�صَّ بطريقة 

لمر�قبة �لكامير�ت و�أجهزة ��صت�صعار �ل�صوت 

�لنوم  من  حرمانًا  مكان،  كل  في  �لموجودة 

منت�صف  بعد  �لزنز�نات  مد�همة  �لليل،  في 

وهكذ�  يوم،  كل  �لمحققين  تغيير  �لليل، 

�أن  �أر�دو�  لأنهم  هذ�  كل  توقف ــ  دون  من 

يوقفوني عن مقاومة �لحتالل!

قطع حديثنا �صوت �صفارة عالية جد�ً كانت 

نغمة هاتفه �لجو�ل. و��صل حديثه وفي �صوته 
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يزعجني  �لأمر  عن  �لحديث  �لإذلل...  من 

كثير�ً، ويغمرني �صعور بالنك�صار.

لّخ�س �أحد �صكان بالطة عو�قب �لحملة �لأمنية 

على ما هو متاح لل�صوت �لمعار�س على �لوجه 

�صمح بتنظيم 
ُ
�لتالي: ''منذ �صنة 2007، ل ي

تجمعات عامة �إّل في ثالث منا�صبات فقط: 

ع �أمام �ل�صجون.''
ّ
�لأعر��س و�لماآتم �أو �لتجم

�أخبرني باحث ميد�ني يعمل في منظمة 

فل�صطينية رئي�صية لحقوق �لإن�صان �أن �لنتهاكات 

�لقانونية متف�صية، وتت�صمن ''�لتوقيف ومد�همة 

�لمنازل من دون �إذن ق�صائي، و�لتحقيق �لمطول 

في مجمع للقوة �لأمنية من دون توجيه تهمة �أو 

محاكمة، و�لمثول �أمام �لمحكمة بعد �أ�صابيع من 

�لعتقال من دون تهمة، عدم توجيه تهم ر�صمية، 

�أو �تهامات محددة.'' و�أ�صاف: ''في �لو�قع، تلقيت 

للتو �ت�صاًل من جهاز �لأمن �لوقائي كي �أذهب 

و�أقابلهم، و�أنا �أكيد �أنهم �صي�صاألونني عن �آخر 

تقرير كتبته.''

بعد �أ�صابيع من �لإفر�ج عنه، قال لي �صاب 

في �لثامنة ع�صرة من عمره من مخيم جنين 

و�آثار �لتعذيب ل تز�ل ظاهرة على �أجز�ء من 

ج�صمه: ''�تهموني باأني �أ�صبب بلبلة �جتماعية، 

و�أهدد �لنظام �لعام ب�صفتي قائد ع�صابة 

'�ل�صياطين'. �تهموني باأنني كتبت بيانًا ون�صرته 

في �لمخيم كله، لكن �لم�صكلة هي �أنني ل �أقر�أ ول 

�أكتب!''

وقال لي نجار في �لر�بعة و�لع�صرين من 

عمره و�لحزن يغمر وجهه وهو يقف د�خل 

منجرته ويد�ه و�صاقاه ترتجفان:

�أوقفوني و�عتقلوني ثالث مر�ت في �صجون 

لم  وجنين.  �أريحا  في  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

في  حدث  كما  لالإذلل  حياتي  في  �أتعر�س 

م�صبوح  و�أنا  نوم  بال  يومًا   12 �ل�صنة.  تلك 

في  �ل�صال�صل  وموؤلم.  مك�صور  كر�صي  على 

 17 عظامي.  وفي  جلدي  في  �نغرزت  يدي 

يومًا في �ل�صجن �لنفر�دي في زنز�نة �صديدة 

فقد  فخًا،  لي  ن�صب  �أنه  فهمت  حتى  هناك 

�أفر�د  من  مجموعة  فجاأة  �لمكتب  �قتحمت 

خلف   
َّ

يدي وقيدو�  �لوقائي،  �لأمن  قو�ت 

ظهري بعنف، وو�صعو� غطاء )كي�س خي�س( 

على ر�أ�صي، و�صحبوني على �لدرج �إلى �صيارة 

�لجيب �لع�صكرية. قادوني طو�ل �لطريق �إلى 

كلها.  �لإ�صر�ئيلية  �لحو�جز  متخّطين  �أريحا 

عجيب كيف �أن كل حاجز ع�صكري �إ�صر�ئيلي 

�ل�صلطة  �أوقفتني  عندما  لي  مفتوحًا  كان 

)قو�ت  �صمعتهم  �إنني  حتى  �لفل�صطينية! 

�لأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية( يتحدثون 

''�أم�صكنا به!''  عبر �لهاتف بالعبرية قائلين: 

ر�صا�صات  فخم�س  �صحية،  م�صكالت   
ّ

لدي

في  ر�صا�صات  و�أربع  �صاقي،  في  تز�ل  ل 

قنبلة  �أن  كما   ،2002 �صنة  منذ  ظهري 

�نفجرت في وجهي )في �صنة 2002(، لكنهم 

�لفل�صطينية(  لل�صلطة  �لتابعة  �لأمن  )قو�ت 

رف�صو� �أن ي�صمحو� لالأطباء باأن يروني في 

�لزنز�نة  �أر�س  على  بقيت  �أن  وبعد  �ل�صجن. 

بالتهاب  �أ�صبت  لأ�صبوع،  و�لمبللة  �لو�صخة 

جرثومي في ظهري، وعندها بد�أو� بتعذيبي 

ج�صديًا. كانو� ي�صدمونني بقوة بالجد�ر ثم 

طريقة  م�صتخدمين  كر�صي  على  يمدونني 

على  �أيام  ثمانية  وبعد  �أيام.  لثالثة  ِبح  �ل�صَّ

�أنه كان يجب  �لرغم من  هذه �لحال، وعلى 

توفير فر�صة لي، فاإنهم رف�صو� �أن يعطوني 

�إياها �إذ� لم �أعترف بجريمة لم �أقترفها قط. 

في  ق�صيتها  �لتي  �لخم�صة  �لأ�صهر  خالل 

�لأ�صئلة  بطرح  نيابة  وكيل  يقم  لم  �ل�صجن 

 ول مرة. جعلوني ِعبرة كي يفهم �صائر 
ّ
علي

�أنهم ل  ون ــ 
َّ
�صم

ُ
ي ''�ل�صجناء �لأمنيين'' ــ كما 

�لمقاومة  قادة  حتى  و�أنه  �أحد�ً،  ي�صتثنون 

عو�  خ�صَ
ُ
وي عتقلو� 

ُ
ي �أن  يمكن  �لم�صلحة 

على  ومددوني   
َّ
عيني ع�صبو�  للتعذيب. 

�لأر�س وو�صعو� ر�أ�صي تحت جزمة �لمحقق، 

ثم فتحو� فتحة �لمر�قبة �ل�صغيرة في �أعلى 

من  �لآخرون  �ل�صجناء  يتمكن  كي  �لباب 

ذلك كثير  �لحالة. كان في  روؤيتي في هذه 
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لل�صلطة �لفل�صطينية و�لجي�س �لإ�صر�ئيلي بعدة 

طرق ت�صتمل على: قيام �لقو�ت �لأمنية �لتابعة 

لل�صلطة �لفل�صطينية بتوقيف م�صتبه فيهم 

فل�صطينيين مطلوبين لدى �إ�صر�ئيل؛ قمع 

�لحتجاجات �لفل�صطينية �صد �لجنود 

�لإ�صر�ئيليين و/�أو �لم�صتوطنين؛ تقا�صم 

�لمعلومات �ل�صتخبار�تية بين �لجي�س �لإ�صر�ئيلي 

و�لقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية؛ 

ت�صكيل باب دو�ر بين �ل�صجون �لإ�صر�ئيلية 

و�صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي يدخلها 

�لنا�صطون �لفل�صطينيون تباعًا للتهم نف�صها؛ عقد 

�جتماعات م�صتركة ومنتظمة �إ�صر�ئيلية ــ 

42
فل�صطينية وور�صات عمل وتدريب.

في �أيار/مايو 2014، �أكد �لرئي�س عبا�س �أن 

''�لتن�صيق �لأمني مقد�س، مقد�س. و�صن�صتمر �صو�ء 

 لكن �لأغلبية 
43

�ختلفنا �أو �تفقنا في �ل�صيا�صة''،

�ل�صاحقة من �ل�صعب �لفل�صطيني، وبكل ب�صاطة، ل 

ن ��صتطالع بين �لفل�صطينيين 
ّ
تو�فق على ذلك. فقد بي

�لمقيمين في �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �أجر�ه 

�لمركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات في �صنة 

2014، �أن 80% من �لم�صتطَلعين عار�صو� ��صتمر�ر 

44
�لتن�صيق �لأمني مع �إ�صر�ئيل.

هذ� �لختالف �لأ�صا�صي بين �ل�صعب 

�لفل�صطيني وقيادته �ل�صيا�صية �لر�صمية �أدى �إلى 

تنامي �لغ�صب �ل�صعبي، وقاد في �لنهاية �إلى 

�حتجاجات ُقمعت بالقوة. وينعك�س هذ� �لغ�صب 

نظر بها �إلى �لقو�ت 
ُ
كذلك في �لطريقة �لتي ي

�لأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية. فبعد �صنة 

2007، غالبًا ما كان ي�صار �إلى �لقو�ت �لأمنية 

�لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية ب�صفتها ''قو�ت 

د�يتون'' على ��صم �لجنر�ل �لأميركي كيث د�يتون 

�لذي قام بت�صكيل فريق �لمن�صقين �لأمنيين 

�لأميركي )USSC( �لم�صوؤول عن تدريب �لكتائب 

ي 
َ
�لت�صع �لتي نفذت �لحمالت �لأمنية في مخيم

بالطة وجنين لالجئين. ففي كلمة �ألقاها في 

ا �لجنر�ل 
ّ
�صنة 2009 في مدينة و��صنطن، حي

د�يتون ''�لرجال �لفل�صطينيين �لجدد'' �لذين 

�صّكلهم فريقه، ونقل عن كبار قادة �لجي�س 

و�أ�صو�أ  ومقززة،  مهترئة  فر�صة  على  �لبرودة 

في  �أنني  ظننت  تت�صوره.  �أن  يمكن  طعام 

غو�نتانامو. �ل�صجن في �أريحا تحت �لأر�س، 

وفيه 28 زنز�نة، وثالث غرف �أكبر، ومطبخ 

للمحقق  وغرفة  للتعذيب،  �صتخدم 
ُ
ي ما  غالبًا 

�صمى �لوحدة �ل�صحية. �إنه �لت�صميم 
ُ
فيها ما ي

نف�صه مثل �صجون �إ�صر�ئيل.

يت�صح من هذه �ل�صهاد�ت وغيرها من �ل�صهاد�ت 

ين، 
َ
�لمماثلة �أن كثيرين من �لنا�س في �لمخيم

�أكانو� من نا�صطي �لمجتمع �لمدني، �أم �أع�صاء 

في ف�صائل محلية، يعتبرون �أن �لهدف من 

�لحمالت �لأمنية كان غر�س ثقافة �لخوف بحيث 

تتمكن �ل�صلطة �لفل�صطينية من توطيد �صلطتها 

و�إظهار قدرتها على �لحكم في �أماكن �صديدة 

�ل�صعوبة. �إن ديناميات �لتن�صيق �لأمني مع 

�إ�صر�ئيل تمثل بالن�صبة �إلى �صكان �لمخيم م�صادر 

د�خلية �أو نابعة من �لد�خل لنعد�م �لأمن، و�لتي 

ت�صكل طبقة �أُخرى �إ�صافية من �لخوف و�لإذلل 

في تجربتهم مع �لحتالل �لإ�صر�ئيلي.

التن�سيق الأمني: هيمنة على �سكل 

تعاون37

يمثل �لتن�صيق �لأمني مع �إ�صر�ئيل �صمة 

�أ�صا�صية في �لعقيدة �لأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية، 

وم�صدر�ً رئي�صيًا للتوتر بين �ل�صكان �لفل�صطينيين 

 ومع �أنه كان من نتائج �تفاق 
38

وقيادتهم.

 �إّل �إنه بات طاغيًا في 
39

�أو�صلو في �صنة 1993، 

�لخطاب �ل�صيا�صي و�لعملي ما �إن �أ�صبحت �أجندة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لبناء دولة في �أوجها، ثم 

 
40

جرى تر�صيخها بالتالي فيما بعد �صنة 2007. 

ومع ذلك، يرى معار�صو �لتن�صيق �لأمني �أنه كان 

له تاأثير �صار في �صرعية �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

بينما ير�ه �لعديد من �لفل�صطينيين ك�صكل من 

41
�لخيانة �لوطنية.

يجري �لتن�صيق بين �لقو�ت �لأمنية �لتابعة 
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�ل�صلطة �لفل�صطينية �عتقلتني �إ�صر�ئيل تمامًا للتهم 

ت �لكلمات نف�صها بال�صبط.''
َ
ذ�تها. لقد ��صتخدم

وفي �ل�صياق ذ�ته، يروي كادر من حركة 

''فتح''، في �لثالثة و�لثالثين من عمره، وهو من 

مخيم بالطة، �أنه:

)من  �لإد�ري  �لعتقال  في  �أ�صهر  �صتة  بعد 

�صجن  في  محاكمة(  �أو  تهمة  توجيه  دون 

طعم  تذوق  من  �أتمكن  �أن  وقبل  �إ�صر�ئيلي، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  قو�ت  �قتحمت  �لحرية، 

منزلنا بعد منت�صف �لليل و�عتقلوني لثمانية 

�أ�صهر. لم ي�صاألوني ول �أي �صوؤ�ل في �ل�صجن. 

وثيقة   
ّ
علي عر�صو�  �أنهم  هو  فعلوه  ما  كل 

بالعبرية(؛  طيب،  )ومعناها  ''ب�صيدر''  وقالو� 

ب�صيدر، ملفك جاهز، وكل ما عليك �أن تفعله 

�لآن هو �أن تنتظر رحمة �للـه ...!''

لكن حتى �أولئك �لذين �عتقدو� �أن �لحمالت 

�لأمنية و�لإ�صالحات حققت نتائج �إيجابية، 

48
كانو� حذرين في �لتعبير عن �رتياح �صامت.

الأمن باإ�رصاف الحتالل

كان لدى �أفر�د �لأجهزة �لأمنية �لتابعة 

لل�صلطة �لفل�صطينية وجهات نظر مختلفة تمامًا 

رت عنها �لأغلبية �لأو�صع من 
ّ
عن تلك �لتي عب

رو� 
ّ
�لنا�س. فهمو� عملهم في جو�نبه �لمهنية، وعب

عن حر�صهم على �تباع �لأو�مر كما �صرحها لهم 

قادتهم. ''�ل�صغل هو �ل�صغل، و�أنا �أوؤدي عملي''، 

قال لي ع�صو في �لقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة 

�لفل�صطينية في نابل�س. و�أ�صاف: ''�ذهب و��صاأل 

�لنا�س و�صتعرف �أننا نفعل �لأمور �ل�صحيحة، 

وكل ما عد� ذلك خطاأ.'' و�أكد م�صوؤول �أمني محلي 

�آخر بثقة: ''ل يمكنك �أن ت�صع ديكين في قن 

ا �لقو�ت �لأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية، 
ّ
و�حد، فاإم

ا �لميلي�صيات و�لف�صائل �لم�صلحة. ل مبرر 
ّ
و�إم

لوجود �ل�صلطة �لفل�صطينية �إذ� لم تكن مهمتها 

ر �صابط في جهاز 
ّ
�لأولى تطبيق �لأمن.'' وعب

�لإ�صر�ئيلي �أنهم ي�صاألونه: ''كم من هوؤلء 

�لفل�صطينيين �لجدد يمكنك �أن تخلق، وباأي 

�صرعة؟'' و�أ�صار �لجنر�ل �لأميركي �أي�صًا �إلى ما 

قاله م�صوؤول فل�صطيني كبير متحدثًا �إلى �صف 

من خريجي �لقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة 

�لفل�صطينية في �لأردن �لذين تدربو� باإ�صر�ف 

فريق �لمن�صقين �لأمنيين �لأميركي، وينقل عنه 

قوله: ''لم يتم �إر�صالكم �إلى هنا كي تتعلمو� كيف 

تحاربون �إ�صر�ئيل، و�إنما لتتعلمو� كيف 

تحافظون على �لقانون و�لنظام، وتحترمون 

حقوق جميع مو�طنينا، وتفر�صون حكم �لقانون 

كي نتمكن من �لعي�س في �صالم و�أمن مع 

ا 
ّ
 مثل هذه �لت�صريحات، ف�صاًل عم

45
�إ�صر�ئيل.''

 �صاهما 
46

ك�صفته ت�صريبات ''�أور�ق فل�صطينية''،

في تعميق �ل�صورة �ل�صلبية لدى �لنا�س عن عقيدة 

�لتن�صيق �لأمني وعو�قبه وتبعاته على حياة 

47
�لفل�صطينيين �لعاديين.

ن �صاركت في 
ّ
رت �لأغلبية �ل�صاحقة مم

ّ
عب

ين عن عدم ر�صا عام 
َ
��صتطالع �لر�أي في �لمخيم

عن �لتن�صيق �لأمني. وقال لي قائد محلي في 

 م�صكلة معه �إذ� كان �لأمر 
ّ

مخيم جنين: ''لي�س لدي

متبادًل، لكن �لأمر لي�س كذلك. �صيكون �لأمر 

مختلفًا تمامًا عندما ت�صتطيع �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�أن تطلب من �إ�صر�ئيل توقيف م�صتوطن وحماية 

�أمن �لمو�طن �لفل�صطيني. ل يوجد �أي معنى 

للتن�صيق، �إنه مجرد هيمنة.'' وب�صر�حة �أكبر، قال 

م�صوؤول محلي من مخيم بالطة: ''�لحمالت 

�لأمنية حققت �صيئًا و�حد�ً: خففت �لهجمات 

�لإ�صر�ئيلية �ليومية �إلى �لحد �لأدنى، و�أوكلت �إلى 

قو�ت �لأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية دور قو�ت 

�لحتالل ــ ما فعلوه هو �لتق�صيم في �لعمل.''

ة موؤلمة 
ّ

�صكلت ظاهرة ''�لباب �لدو�ر'' غ�ص

�ءها. قال 
ّ
ن عانو� جر

َ
ب�صورة خا�صة في حلق م

لي م�صارك في �لدر��صة من مخيم جنين �عُتقل في 

�صجون �إ�صر�ئيل و�ل�صلطة �لفل�صطينية: ''�عُتقلت 

لت�صعة �أ�صهر في �صجن جهاز �لأمن �لوقائي لدى 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لأنني �أنتمي �إلى 'حما�س'. 

وبعد ثالثة �أ�صابيع من �لإفر�ج عني من �صجن 
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وفاعلية �لقو�ت �لأمنية �لتابعة لل�صلطة 

�لفل�صطينية و�صمان �ل�صتقر�ر و�لأمن لإ�صر�ئيل، 

بل �صعى �أي�صًا لتروي�س �لمقاومة �صد �لحتالل 

�لإ�صر�ئيلي و�لهيمنة �لكولونيالية من خالل 

تجريم �لن�صال وتجريده من بنيته �لتحتية 

�لأ�صا�صية. فقد ��صتخدمت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

وقو�تها �لأمنية �لم�صايقة و�لتهمي�س و�لتوقيف 

و�لعتقال و�لتعذيب �صد �أولئك �لمنخرطين في 

مقاومة �إ�صر�ئيل، وفككت �لهيكليات �لتي تدعم 

مثل هذه �لمقاومة من خالل �صن حمالت �أمنية 

م�صددة على �لمو�قع �لتي �صمت �أكثر تجمعات 

�لمنا�صلين في �ل�صفة �لغربية �لمحتلة.

معت 
ُ

ومثلما ت�صير �لأدلة �لإثنوغر�فية �لتي ج

يتهم ''�أ�صو�ت 
ّ
من �لنا�س �لعاديين، وهم �لذين �صم

�لقاعدة'' �أو ''�لأ�صو�ت �لمتاأتية من �لأ�صفل'' في 

نظر على 
ُ
ي بالطة وجنين لالجئين، فاإنه ي

َ
مخيم

نطاق و��صع �إلى �لحمالت �لأمنية باعتبارها غير 

ت 
ّ
�صرعية وغير فاعلة على حد �صو�ء. لقد تحد

�أ�صو�ت �لقاعدة ب�صكل �أ�صا�صي �لدعاء �أن قو�ت 

�لأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية كانت تقوم 

بعملها في تطبيق �لقانون و�لحفاظ على �لنظام، 

وقالت �أنها بدًل من �ل�صعور بح�س �أكبر من 

ل �ل�صلطة �لفل�صطينية 
ّ
�لأمان، فاإنها �صهدت تحو

�إلى نظام م�صتبد تت�صرف قو�ته �لأمنية بطرق 

تقترب من دولة بولي�صية في طور �لتكوين.

وبينما قام معيار �لإ�صالح �لأمني على بناء 

موؤ�ص�صة �أمنية مهنية، تطّلع �لنا�س �لعاديون �إلى 

�لحماية من �لم�صدر �لرئي�صي لنعد�م �لأمن، 

وتحديد�ً �لحتالل �لع�صكري �لإ�صر�ئيلي. و�صرح 

�أحد �لم�صاركين في �لدر��صة ذلك بقوله: ''هذ� لي�س 

، فما فائدة �أن يكون 
ّ
له �أي معنى بالن�صبة �إلي

لدينا �أف�صل قو�ت �أمن وجي�س في �لعالم �إذ� 

كانت عاجزة عن حمايتي؟''

�إن مهمة جمع ونقل ما يريد �لنا�س �لعاديون 

قوله تنطوي على تحديات كبيرة ب�صورة خا�صة، 

وهي �أمر �صعب، وخ�صو�صًا بالن�صبة �إلى �لق�صية 

�لتي بين �أيدينا، لي�س فقط ب�صبب ح�صا�صية 

�لم�صائل �لأمنية بحد ذ�تها، بل �أي�صًا نظر�ً �إلى 

�لأمن �لوقائي �لمذكور �آنفًا عن ذلك بقوله: ''ل 

يوجد �صيء ��صمه مقاومة )ف�صاًل عن �لمقاومة 

�لم�صلحة(، ولهذ� فاإن �لأو�صاع �لأمنية �أف�صل، 

لكن لالأ�صف، �لحمالت �لأمنية معناها �أن '�ل�صلطة 

لزم تاكل ولدها'. ما �أعنيه �أن �لكل يتحدث عن 

�ل�صجناء و�لتعذيب، مع �أنه ل يوجد �صيء من هذ�، 

لكن ل �أحد يتحدث عن �لم�صكالت �لتي تو�جه 

�لمحققين. هذ� �صغلهم وهم بحاجة �إلى ��صتجو�ب 

�ل�صجناء، لكن ل �أحد يحميهم �إذ� ما قرر �ل�صجناء 

�لنتقام لحقًا.''

ولدى �ل�صوؤ�ل عن عدو�نية �لقو�ت �لأمنية 

�لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، و��صتخد�مها �لمفرط 

للقوة �صو�ء خالل �لحمالت �لأمنية �أو د�خل 

�صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، قال لي م�صوؤول �أمني 

في مكتب �لرتباط في �صرطة نابل�س:

للقوة  �لمفرط  �ل�صتخد�م  يكون  قد  ح�صنًا، 

يوجد  ل  �لحالت  بع�س  في  لكن  م�صكلة، 

�لدولي  �لقانون  ذلك.  �إلى  �للجوء  غير  خيار 

�إياه  �لقوة بح�صب ما عّلمنا  ي�صمح با�صتخد�م 

خبر�ء �أوروبيون ومحليون، لكن هذه �لقو�نين 

منحازة جد�ً )�إلى جهة �لعتبار�ت �لإن�صانية(، 

ويجب تعديلها، لأننا نحتاج �إلى مجال �أو�صع 

ل�صتعمال �لقوة �لج�صدية على �لمعتقلين.

عندما نقلت هذ� �لكالم �إلى م�صوؤول كبير في وز�رة 

�لد�خلية في �ل�صلطة �لفل�صطينية، كان جو�به �لأول: 

''لماذ� �أنت م�صتغرب؟ هذ� عملنا.'' ثم �أ�صاف: ''في 

نهاية �لأمر، عمل قو�ت �لأمن �لفل�صطينية 

)باإ�صر�ف( �لحتالل هو �أمر محرج للجميع، لأن 

�لنا�س يريدون لهذه �لقو�ت �لأمنية �أن تحميهم من 

�لإ�صر�ئيليين، لكن هذ� لن يحدث �أبد�ً.''

خامتة

�إن �إ�صالح �لقطاع �لأمني في �إطار �أجندة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لبناء �لدولة بعد �صنة 2007 

لم يهدف فقط �إلى تح�صين �لأد�ء �لوظيفي 
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و�حد لأعطيها �إياه، فالأف�صل �أن �أقتل نف�صي. 

عندما تعلِّقنا �لقيادة �لفل�صطينية بالمقلوب في 

�لهو�ء، ما �لذي يبقى �إذ�ً في هذه �لحياة؟'' كان 

�لرجل يحمل زجاجة مالأى بالكاز وعلبة ثقاب 

باإحدى يديه، ويم�صك �بنته بالأُخرى، ولم يوقفه 

عن عزمه على �إ�صعال �لنار غير �صر�خ �لطفلة 

�لمرعوبة. مثل هذه �لأحد�ث لم يعد ��صتثناء 

عندما ي�صبح �لبوؤ�س و�لغ�صب و�لظلم �ل�صمات 

دة للحياة �ليومية. 
ِّ
�لمحد

�رتفاع م�صتوى �لإحباط و�لياأ�س لدى 

�ء �لعقدين �لما�صيين من 
ّ
�لفل�صطينيين جر

�لحتالل �لإ�صر�ئيلي، وتز�يد �لنزعة �ل�صتبد�دية 

في حكم �ل�صلطة �لفل�صطينية.

عند مغادرتي مخيم جنين في �ليوم �لأخير 

من عملي �لميد�ني، ر�أيت عدد�ً من �لنا�س 

متجمعين حول رجل. كان �لرجل ي�صيح بالمارة: 

''عندما تتمنى �بنتي �لموت، كم هو موؤلم �صماع 

مثل هذه �لأمنية. وعندما ل يكون لدي �صيكل 
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''اأوراق فل�سطينية'' هي وثائق عن ال�سراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي �ُسربت من خالل ''الجزيرة'' في كانون   46

الثاني/يناير 2011. وقد ن�سر هذا المنفذ الإخباري نحو 1700 ملف، واآلف ال�سفحات من المرا�سالت 

الدبلوما�سية ب�ساأن ما ُيطَلق عليه ا�سم ''عملية ال�سالم''. ولمزيد من المعلومات عن ''اأوراق فل�سطينية''، 

انظر:

www.aljazeera.com/palestinepapers/  

 Mark Perry, “Dayton’s Mission: A Reader’s Guide”, Al-Jazeera, 25 January 2011,  47

http://www.aljazeera.com/palestinepapers/2011/01/2011125145732219555.html
اإن ال�سعور العام في المخيَمين، والذي يعّبر عنه النا�ش العاديون والقادة المحليون، هو اأن ''ال�سلطة   48

الفل�سطينية وقوات الأمن يكرهوننا.'' وفي م�سعى لتو�سيح هذه الم�ساألة، قال رئي�ش اللجنة ال�سعبية 

لخدمات مخيم جنين: ''كانت ال�سلطة الفل�سطينية معزولة، ومهم�سة، وغائبة طوال 8 اأعوام، في الوقت 

اأقوى،  الذي كانت لجان النتفا�سة تقود المجتمع الفل�سطيني. الآن، عادت ال�سلطة الفل�سطينية، وهي 

ولذلك فاإنها تريد التعوي�ش عن اأعوام التجاهل تلك كلها، وكذلك لالنتقام.''


