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دراسات

الرتتري*

خميمي َبالطة وجنني لالجئني**
جترمي املقاومة :حالة
َ
اعتمدت ال�سلطة الفل�سطينية برنامج �إ�صالح للقطاع الأمني ين�سجم مع توجهات الممولين،
ب�صفته العمود الفقري في م�شروعها لبناء الدولة ما بعد �سنة  .2007ومع تقدم وا�ستمرار
�إ�صالح القطاع الأمني تحولت ال�ضفة الغربية المحتلة �إلى ف�ضاء �أمني وم�سرح للحمالت
الأمنية التي تنفذها ال�سلطة الفل�سطينية ،وهدفها الظاهري هو تطبيق القانون و�إحالل
مخيمي
النظام .تتطرق هذه الدرا�سة �إلى عواقب الحمالت الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية في
َ
بالطة وجنين لالجئين من وجهة نظر النا�س ،من خالل منهجية �إثنوغرافية من الأ�سفل �إلى
المعبرة عن القاعدة تتحدث عن الم�شكلة وتفح�ص الحمالت الأمنية،
الأعلى .وهذه الأ�صوات
ّ
وت�شرح كيف ولماذا يتم تجريم المقاومة �ضد �إ�سرائيل .وتخل�ص الدرا�سة �إلى المجادلة ب�أن
�إجراء �إ�صالح �أمني ل�ضمان اال�ستقرار ،في �سياق االحتالل الكولونيالي ومن دون الت�صدي
لغياب توازن القوى ،ال يمكن �أن ينجم عنه �إ ّال نتيجتان :تعاون ''�أف�ضل'' مع القوة المحتلة،
وانتهاك لأمن الفل�سطينيين وحقوقهم الوطنية ،من جانب قواتهم الأمنية نف�سها.

�أ�صبح

�إ�صالح القطاع الأمني عن�صراً
جوهري ًا في �أي م�سعى لبناء
دولة 1.وفي ظل قيادة رئي�س الحكومة �سالم
فيا�ض خالل الفترة  ،2013 - 2007اعتمدت

* باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مركز درا�سات
ال�صراع والتنمية وبناء ال�سالم ) (CCDPفي المعهد
العالي للدرا�سات الدولية والتنمية ) (IHEIDفي جنيف،
ومدير البرامج في ''ال�شبكة� :شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية''.
** الم�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 ،ومراجعة الكاتب.

ال�سلطة الفل�سطينية برنامج �إ�صالح القطاع
الأمني ب�صفته العمود الفقري في م�شروع بناء
ال عن تح�سين قدرات القوات
الدولة 2.فف�ض ً
الأمنية من خالل التجهيز والتدريب� ،سعت
ال�سلطة الفل�سطينية إل�صالح الهيكليات والت�سل�سل
الهرمي والت�سل�سل القيادي على �أ�سا�س الهدف
المعلن لبناء حوكمة وحكم ديمقراطيين ان�سجام ًا
مع مطالب داعميها الماليين الرئي�سيين في
مجتمع المانحين الدوليين 3.ومع تقدم وا�ستمرار
�إ�صالح القطاع الأمني� 4،أ�صبحت ال�ضفة الغربية
المحتلة ف�ضاء �أمني ًا وم�سرح ًا لحمالت �أمنية
الغر�ض الظاهر منها هو �إر�ساء ''القانون
والنظام''.
تم �إ�صالح وتح�سين فاعلية القوات الأمنية
لل�سلطة الفل�سطينية خا�صة ،والقطاع الأمني
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عامة ،تحت االحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي ،وفي
�سياق الهيمنة اال�ستعمارية .ونظراً �إلى عدم
تكاف�ؤ عالقات القوة بين �إ�سرائيل والفل�سطينيين،
ال عن ال�شروط الم�سبقة التي و�ضعتها
ف�ض ً
�إ�سرائيل والأ�سرة الدولية المانحة ،ف�إن �صوغ
العقيدة الأمنية الفل�سطينية 5كان بمثابة �إمالءات
�أثارت فاعليتها و�شرعيتها �شكوك ًا عميقة لدى
الجمهور الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية.
لفهم حجم المهمة ،من المفيد �أن ن�ضع في
�أذهاننا �أن القطاع الأمني الفل�سطيني ي�ضم اليوم
� 83.276شخ�ص ًا (في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة مجتمعين) بينهم  312برتبة عميد ــ
ولو�ضع هذه الأرقام في ن�صابها ،ف�إن الجي�ش
الأميركي ب�أكمله يتباهى ب�أنه ي�ضم 410
�ضباط برتبة بريغادير جنرال (عميد) ،ي�أتمر
 232منهم ب�أوامر ال�سلطة الفل�سطينية ،ويتبع
 80لحركة ''حما�س'' 6.ويوظف قطاع الأمن %44
من مجمل العاملين في الخدمة المدنية� 7،أي ما
يوازي مليار دوالر من ميزانية ال�سلطة
الفل�سطينية 8،علم ًا ب�أن هذه الميزانية تعتمد في
نحو  %30منها على الم�ساعدات الدولية المقدمة
�إلى الفل�سطينيين9.
�إلى جانب برامج التدريب وتحديث الأ�سلحة،
اعتمد �إ�صالح القطاع الأمني الذي انطلق في
�أعقاب االنتفا�ضة الثانية على الحمالت الأمنية
التي نفذتها في ال�ضفة الغربية قوات الأمن
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية والمدربة تدريب ًا
�أميركي ًا .وكانت �أهداف هذه الحمالت هي :مراقبة
�أن�شطة حرك َتي ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي
ب�صورة خا�صة ،وكذلك �أجنحتهما الع�سكرية؛
احتواء المقاتلين المن�ضوين في �إطار حركة
''فتح'' من خالل تعاونهم مع القوات الأمنية
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ودمجهم فيها
وترتيبات العفو؛ قمع الأن�شطة الإجرامية و�إعادة
فر�ض النظام العام 10.وقد اختيرت محافظتا
مخيمي بالطة وجنين
نابل�س وجنين ،وتحديداً
َ
لالجئين في �شمال ال�ضفة الغربية اللذين كانا
ُيعتبران ''قالع ًا للمقاومة'' و�/أو ''مناطق فلتان

وفو�ضى'' 11،ليكونا ''م�شروعين تجريبيين''
لإ�صالح القطاع الأمني12.
�إن نظرة الفل�سطينيين العاديين �إلى هذه
الحمالت ــ �سواء من الناحية الأمنية �أو من
لطار الأو�سع لديناميات المقاومة �ضد
ا إ
االحتالل ــ تمثل نقطة التركيز الرئي�سية لهذه
الدرا�سة .وت�ستند المعطيات الإثنوغرافية المقدمة
على درا�سة �أجريتها بين �آب�/أغ�سط�س وكانون
المذكورين
المخيمين
الأول/دي�سمبر  2012في
َ
َ
�سابق ًا ،معتمداً على مقابالت �شبه منظمة ،وعلى
مجموعات التركيز مع �شباب من الجن�سين.
�شملت عينة البحث مجموعة وا�سعة من الفئات
االجتماعية ،وهدفت �إلى التعبير عن �صوت
فاعلين ثانويين يتم في العادة تهمي�شهم في
الخطاب والكتابات ال�سائدة ،ومنهم قادة من
المخيمين ،وكادرات في ال�صفوف القيادية
َ
الو�سطى في ف�صائل �سيا�سية ،و�أع�ضاء ف�صائل
م�سلحة ،ومقاتلون �سابقون ،ون�ساء ورجال
و�شباب ،ومعتقلون �سابقون لدى ال�سلطة
الفل�سطينية خالل الحمالت الأمنية .لقد كان
الت�شابه �صادم ًا من الناحية الإثنوغرافية بين
المخيمين ،وبالتالي ف�إن الدرا�سة لن ُتجري
َ
مقارنة ب�ش�أن �أوجه ال�شبه والتعار�ض بينهما،
و�إنما �سيتم ا�ستخدامهما مع ًا ب�صفتهما وحدة
تحليل رئي�سية واحدة� .إن هذه الدرا�سة في
جوهرها ،تحاجج �أن الهدف الرئي�سي من
�إ�صالح القطاع الأمني عامة ،والحمالت الأمنية
خا�صة ،كان تجريم المقاومة �ضد االحتالل
الإ�سرائيلي و�إ�سكات المعار�ضة للـهيمنة
اال�ستعمارية لإ�سرائيل .ونتيجة ذلك ،يمكن النظر
�إلى الحمالت الأمنية ب�صفتها المراحل الأولى
في التحول اال�ستبدادي لل�سلطة الفل�سطينية الذي
يتمظهر في اال�ستخدام المفرط لالعتقال
التع�سفي والتعذيب في �سجون ال�سلطة
الفل�سطينية ،وكذلك في ت�ضييق الف�ضاء المتاح
للأ�صوات المعار�ضة �أو للمقاومة داخل الكيان
ال�سيا�سي الفل�سطيني.
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خميما بالطة وجنني لالجئني :متهيد
يقع مخيما جنين وبالطة في �شمال ال�ضفة
الغربية المحتلة ،وقد �أن�ش�أتهما وكالة الأمم
المتحدة لغوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين
في ال�شرق الأدنى (الأونروا) في �سن َتي 1953
و 1950تباع ًا لإيواء الفل�سطينيين النازحين
الذين ُ�سلبت �أر�ضهم منهم في �أعقاب نكبة
 .1948ويعي�ش في مخيم جنين ،على م�ساحة
 0.42كم ،2نحو � 16.260شخ�ص ًا ،بينما يعي�ش
في مخيم بالطة ــ وهو الأكبر من حيث عدد
ال�سكان في ال�ضفة الغربية ــ � 23.600شخ�ص،
على م�ساحة  0.25كم .2وي�شترك المخيمان في
الم�ؤ�شرات االجتماعية ــ االقت�صادية� ،إذ يبلغ
معدل حجم الأ�سرة  ،5.5ونحو  %60من ال�سكان
هم تحت �سن  24عام ًا ،وتتراوح ن�سبة الفقر
والبطالة بين  35و 13.%40وت�ؤكد الأونروا �أن
ارتفاع البطالة واكتظاظ المدار�س والكثافة
ال�سكانية وتهالك �شبك َتي الماء والمجاري هي
الملحة التي يعانيها
بع�ض �أكثر الم�شكالت
ّ
المخيمان14.
ال عن ظروف العي�ش القا�سية ،عانى
ف�ض ً
جراء قمع
�سكان
َ
المخيمين على مدى �أعوامّ ،
الجي�ش الإ�سرائيلي وا�ضطهاده ،بما في ذلك
عمليات االقتحام والقمع الأمنية الوح�شية ،فقد
ا�ستهدفت �إ�سرائيل هذين
المخيمين تحديداً
َ
لدورهما الفاعل في ت�شكيل ف�صائل م�سلحة،
لي�صبحا بالتالي ب�ؤر َتي المقاومة �ضد االحتالل
ا إل�سرائيلي .و�أدى المخيمان دوراً رئي�سي ًا ورائداً
خالل االحتجاجات ال�شعبية والع�صيان المدني
في �إبان االنتفا�ضة الأولى (،)1993 - 1987
كما �أنه في �أثناء االنتفا�ضة الثانية (- 2000
 ،)2005عندما اجتاحت �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية،
�شكلت جنين موقع معركة حملت ا�سمها في
ني�سان�/أبريل  ،2002وارتكب خاللها الجي�ش
ا إل�سرائيلي جرائم حرب ا�ستناداً �إلى منظمة العفو
الدولية ومنظمة ''هيومن رايت�س ووت�ش''15.
عالوة على الخ�سائر الب�شريةُ ،دمرت �أجزاء كبيرة

ال ،وبات �أكثر من ربع
من المخيم تدميراً كام ً
�سكانه بال م�أوى ،بينما تحول هذا المخيم بف�ضل
مقاومته و�صموده خالل المعركة �إلى رمز
للمقاومة في االنتفا�ضة الثانية ،وهو ما احتفى
به الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات
معتبراً �أن جنين تمثل ''�ستالينغراد'' الفل�سطينيين.
�سماها عرفات،
كانت معركة ''جنين ــ غراد'' ،كما ّ
و�ستبقى ،م�صدر فخر لقادتها و�سكانها على
ال�سواء ،فهي المعركة التي �أدت دوراً مركزي ًا في
ت�شكيل الهوية الجماعية لل�سكان الالجئين .و�شهد
مخيما بالطة وجنين ،والدة كتائب �شهداء
الأق�صى ،الجناح الم�سلح لحركة ''فتح'' خالل
ال ،لم يكن م�سموح ًا
االنتفا�ضة الثانية ،وفع ً
للقوات الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية دخول
المخيمين اللذين كانت الف�صائل الم�سلحة ت�سيطر
َ
عليهما وتفر�ض �سلطتها في داخلهما 16.هذه
بع�ض من الأ�سباب العديدة التي جعلت �إ�سرائيل
المخيمين على الدوام ،والتي تف�سر
ت�ستهدف
َ
موقعين رئي�سيين
�أي�ض ًا لماذا كانا �أول
َ
ا�ستهدفتهما الحمالت الأمنية لل�سلطة
الفل�سطينية17.
كانت الحمالت الأمنية التي ُنفذت في �سنة
 2007عمليات هجومية ا�س ُتخدمت فيها
تكتيكات تقليدية عنيفة ،و�شملت هذه الحمالت
�إعادة ن�شر قوات �أمنية مدربة ومجهزة في
تحدت �سلطة ال�سلطة الفل�سطينية
البلدات التي ّ
وحكمها ،وال �سيما هدف ال�سلطة الفل�سطينية
�إر�ساء احتكار حق ا�ستخدام العنف بال منازع في
المجال الأمني 18.لم تكن تلك الأن�شطة �أن�شطة
�أمنية اعتيادية �أو عمليات روتينية ،و�إنما
هجمات مركزة ذات �أهداف محددة م�سبق ًا،
وجداول زمنية ،ومنهجيات وا�ستراتيجيات.
في اليوم الذي انطلقت الحمالت ،اقتحم
رجال ح�سنو اللبا�س وجيدو التجهيز والتدريب،
مخيمي جنين وبالطة ،على متن
ومعظمهم مق ّنع،
َ
ع�شرات من ال�سيارات الع�سكرية الجديدة التي
تمت حيازتها ب�أموال خارجية .ومع دخولهم
المخيمين من عدة نقاط ل�ضمان فر�ض �سيطرتهم
َ

خميمي َبالطة وجنين لالجئين
جتريم املقاومة :حالة
َ

ب�صورة �أف�ضل ،ن�سقت القوات الأمنية لل�سلطة
الفل�سطينية تحركاتها وعملياتها مع الجي�ش
ا إل�سرائيلي الذي كان وال يزال ال�سلطة المطلقة
المخيمين من
في ال�ضفة الغربية المحتلة .دخلوا
َ
�أزقتهما ال�ضيقة ،واتخذ القنا�صة مواقع لهم على
�أ�سطح مبان ا�ستراتيجية �أو قريبة من مركز
العمليات ،واقتحمت القوات الأمنية التابعة
لل�سلطة الفل�سطينية المنازل لتوقيف �أ�شخا�ص
م�ستهدفين ،و�أجرت عمليات تفتي�ش عن الأ�سلحة
ك�شفت خاللها عن مخابئ للأ�سلحة و�صادرت
�أ�سلحة فردية .و�أعقب ذلك ا�شتباكات عنيفة مع
المخيمين الذين
الف�صائل الم�سلحة ،ومع �سكان
َ
قاوموا الهجوم19.
المخيمين
ا�ستندت فكرة الحملة �إلى تنظيف
َ
من ال�سالح الخارج عن �سلطة ال�سلطة الفل�سطينية،
يتحدون
و�إلى نزع الأ�سلحة ،وتوقيف �أولئك الذين
ّ
�سلطة ال�سلطة الفل�سطينية ،وتوجيه ر�سالة
وا�ضحة �إلى �سكانهما ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية
فقط هي الهيئة الحاكمة ،و�أنها ال�سلطة الوحيدة
الم�سموح بها� .إن تحقيق احتكار ا�ستخدام العنف،
وتوطيد ال�سلطة في القطاع الأمني ،كانا الهدفين
الرئي�سيين بعدما ُمنع جهاز ال�سلطة الفل�سطينية
الأمني من دخول المخيمات طوال فترة
االنتفا�ضة الثانية ،عندما كانت الف�صائل
الم�سلحة تفر�ض �سيطرتها المطلقة على الو�ضع.
وفي �إطار عملية ا إل�صالح الم�ؤ�س�ساتي ،وم�شروع
بناء الدولة في �أعقاب االنتخابات الت�شريعية
والرئا�سية الفل�سطينية ،واالنق�سام الفل�سطيني
الذي نجم عنها ،ا�ستهدفت ال�سلطة الفل�سطينية
وجرمت ب�صورة منهجية �أعمال
المخيماتّ ،
المقاومة20.
انطلقت الحملة الأمنية في نابل�س في ت�شرين
الثاني/نوفمبر  ،2007و�أعقبتها في �أيار/مايو
 2008حملة مماثلة في جنين �أُطلق عليها
للمفارقة ا�سم ''حملة الب�سمة والأمل'' ــ بما يوحي
ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية جاءت �إلى المخيمات
لإعادة البهجة �إلى النا�س ،والأمل �إلى النفو�س
بعد �أعوام من ''الفلتان الأمني'' .ومن منظور
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ال�سلطة الفل�سطينية ،ف�إن الفكرة وراء الحمالت
الأمنية كانت ب�سيطة ،وهي�'' :أردنا �أن نبرهن
للمانحين و إل�سرائيل �أن ال�سلطة الفل�سطينية
يمكنها �أن تحكم المجتمع الفل�سطيني'' ،وفق ما
قاله لي م�س�ؤول كبير في ال�سلطة الفل�سطينية،
مخيمي بالطة
''حتى في مناطق م�ستع�صية مثل
َ
وجنين21''.
لقد جرى تداول فكرة اعتماد رافعة ا إل�صالح
الأمني على �أعلى الم�ستويات الدولية 22،فخالل
م�أدبة ع�شاء مع ممثل اللجنة الرباعية الدولية
في حينه طوني بلير ،وكبار الدبلوما�سيين
الأميركيين في المنطقة ،اقترح الجنرال الأميركي
جيم جونز ''نهج ًا جديداً'' ل�صنع ال�سالم :بد ًال من
التوجه �إلى عقد �صفقة كبيرة مع الإ�سرائيليين،
دافع جونز عن ا ّتباع نهج متدرج ي�ستلزم تحويل
موقع خا�ضع لالحتالل الإ�سرائيلي ''نموذج ًا''،
وهكذا ن�ش�أت فكرة ''م�شروع جنين التجريبي''
( 23.)Pilot Jeninكان هذا الم�شروع الذي ُو�صف
ب�أنه ''مبادرة �إ�سرائيلية'''' ،برنامج ًا يجري
تطبيقه من خالل التن�سيق المبا�شر بين
تدخل �أميركي محدود.
الفل�سطينيين و�إ�سرائيل مع ّ
والبرنامج جزء من م�ساعي تعزيز المخيم
الفل�سطيني المعتدل بقيادة �أبو مازن (رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية محمود عبا�س) ،عبر تطبيق
نتائج م�ؤتمر �أنابولي�س 24''.نتيجة ذلك ،ومثلما
كتب �أحد ال�صحافيين'' ،اكت�سبت [جنين] �شهرة
ب�صفتها منطقة �أمنية نموذجية ح ّلت فيها قوات
الأمن النظامية التي تحترم هرمية القيادة محل
الع�صابات الم�سلحة وزعماء الحرب 25''.وفيما
بعد ،و�صف رئي�س بلدية جنين ال�سابق ،فترة
 2009 - 2008ب�أنها ''الع�صر الذهبي''26،
و�أ�شار �صحافي �أميركي �إليها على �أنها ''ثورة
هادئة''27.
تعر�ض تحويل جنين ونابل�س �إلى مثا َلين
ّ
ُيحتذى بهما بالن�سبة �إلى بلدات ال�ضفة الغربية
28
جراء العدوان والح�صار،
الأُخرى التي عانت ّ
وجهها عدد من الأكاديميين .فقد
النتقادات ّ
كتبت ليندا طبر �أن ''المقاومة في جنين خ ّفت
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وحدة من قوات الأمن الفل�سطينية خالل دورية راجلة يف نابل�س بعد يوم من حملة تفتي�ش عن الأ�سلحة يف املدينة
القدمية ،والتي ت�سببت مبقتل  4فل�سطينيني (مدنيان وعن�رصان من القوى الأمنية) .وهذه الدورية جزء من تعزيزات
�أمنية �أمر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ورئي�س احلكومة/وزير الدفاع رامي حمد اللـه ب�إر�سالها.
امل�صدر� :أ .ف .ب( .ت�صوير جعفر ا�شتية ــ � 19آب�/أغ�سط�س).
بمرور الوقت من خالل ا�ستخدام و�سائل ال�سيطرة
( ،)technologies of powerبما في ذلك ،والأهم
بينها ،الحملة الكولونيالية الممتدة �ضد
االنتفا�ضة التي تبعتها م�شاريع مدفوعة
بتوجهات المانحين لإعادة بناء المخيم و�إعادة
�إر�ساء التعاون الأمني مع �إ�سرائيل 29''.وفي حالة
بالطة ،كتب فيليب ليت�ش �أن النجاح المت�صور
لل�سلطة الفل�سطينية في فر�ض القانون والنظام
في المخيم (وفي نابل�س عامة) بعد �سنة ،2007
وكذلك القبول ال�شعبي الأولي للأجندة الأمنية
لل�سلطة الفل�سطينية'' ،لم يبرهنا عن ت�أييد عام
ل�شرعية ال�سلطة الفل�سطينية .وبالأحرى ،ف�إن
القبول الذي حظيت به مثل هذه التدابير كان
تحول ال�سلطة الفل�سطينية
�سطحي ًا ،كما �أن ت�سارع ّ

نحو اال�ستبداد يمكنه ،على المدى البعيد� ،أن
يوهن ،وب�صورة عميقة ،المجتمع الفل�سطيني
30
يبين الفح�ص الدقيق �أن
عامة ''.بمعنى �آخرّ ،
''هذا التوافق كان �سطحي ًا ولم ي�ستمر ،ففي
بينت ا�ستطالعات الر�أي �أن
ني�سان�/أبريل ّ ،2012
م�ستوى �شعبية ت�أييد حكومة فيا�ض كان يتراجع
ب�صورة �شاملة31''.
ت�ؤيد وجهات نظر �سكان المخيم الذين تمت
مقابلتهم لغر�ض هذه الدرا�سة مثل هذه
عبر
المالحظات االنتقادية وتزيدها حدة .وقد ّ
قيادي من حركة ''فتح'' في مخيم جنين خالل
مقابلتنا له عن موقفه كالتالي'' :لم يكن هناك
ظاهرة فلتان �أمني .ال�سلطة الفل�سطينية �ضخمت
الأمر فقط ،وهو ما يعك�س عجزها عن القيادة.

خميمي َبالطة وجنين لالجئين
جتريم املقاومة :حالة
َ

�إنهم ي�ستخدمون الآلة الإعالمية لي�صورونا على
�أننا تهديد للأمن على الم�ستويين الوطني
والمجتمعي ''.وا�ستخدم م�صدر من مخيم بالطة
لديه توجهات �سيا�سية ي�سارية الو�صف التالي:
''هناك ثالث كلمات رئي�سية لو�صف الحمالت
الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية :كذب و�إعالم
وم�صاري .الماكينة ا إلعالمية كانت معهم طوال
الوقت تغطي على كذبهم ،وال يوجد �أي نق�ص في
الموارد عندما يتعلق الأمر ب�أمن ال�سلطة
الفل�سطينية ''.وو�صفت �شابة من بالطة الحمالت
الأمنية ب�أنها مثل ''�أن تعطي �أحداً بارا�سيتامول
لعالج ال�سرطان''.
�إن الفجوة الظاهرة ما بين حديث النا�س
عبرت �أ�صوات
وخطاب ال�سلطات مذهلة ،وقد ّ
القاعدة عن مواقفها حيال م�شروع ال�سلطة
الفل�سطينية لبناء الدولة ما بعد �سنة 2007
با�ستخدام كلمات مثل ''ممولين ،وف�ساد ،ودولة
البولي�س 32''.لكن ما يلفت االنتباه ب�شكل �أكبر هو
�أن هذه الأ�صوات تركز على المقاومة ب�صفتها
العد�سة التي تحكم من خاللها على عواقب
�إ�صالح القطاع الأمني على حياتهم اليومية
ون�ضالهم الوطني .بعبارات �أُخرى� ،إنهم يقي�سون
تبعات وفاعلية �إ�صالح القطاع الأمني في ت�أثيره
في قدرة النا�س على مقاومة االحتالل
الإ�سرائيلي .و�أكد الذين تمت مقابلتهم �أن �إجراء
�إ�صالح �أمني من �أجل �ضمان اال�ستقرار ،في
�سياق االحتالل الكولونيالي ،ومن دون الت�صدي
لغياب توازن القوة ومراجعة �شروط ''اتفاقات
ال�سالم'' ،ال يمكن �أن ينجم عنه �إ ّال نتيجتان:
تعاون ''�أف�ضل'' مع القوة المحتلة ،وانتهاك �أمن
ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية على يد
حكومته نف�سها وقواته الأمنية الوطنية.
اع ُتبرت النجاحات الإجرائية الق�صيرة المدى
للقوات الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية
�ضعيفة وموقتة وم�شروطة بمدى ح�سن نية
�إ�سرائيل و�سخاء الممولين .وكان هناك توافق
لدى القاعدة ب�أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف
بديناميات القوة ،وقال �أحد الذين قابلناهم من
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مخيم جنين'' :هذا هو المق�صود بالأمن في
الأ�سا�س ''.و�شملت الأدوات التي وظفتها ال�سلطة
الفل�سطينية خالل العملية :ا�ستخدام التن�سيق
الأمني ب�صفته عقيدة؛ ا�ستخدام (�إ�ساءة ا�ستخدام)
النظام الق�ضائي لتر�سيخ الحكم اال�ستبدادي بد ًال
من تطبيق العدالة؛ ا�ستخدام �آليات تر�ضية غير
ر�سمية؛ اال�ستخدام المفرط للقوة التي كر�ست
ثقافة الخوف ونزعت ال�صدقية عن مقاومة
االحتالل الإ�سرائيلي.

انعدام الثقة و�أزمة ال�رشعية
على الرغم من اختالف انتماءاتهم
و�أو�ضاعهم االجتماعية وغيرها من المتغيرات
ممن تمت
الديموغرافية ،ف�إن الأغلبية ال�ساحقة ّ
المخيمين �أعربت عن وجهات نظر
مقابلتهم في
َ
مماثلة ب�ش�أن فاعلية القوات الأمنية لل�سلطة
عبرت عن م�ستويات مت�شابهة
الفل�سطينية ،كما ّ
من انعدام الثقة حيالها .وتتعار�ض المواقف
عبروا عنها والت�صريحات التي �أدلوا بها
التي ّ
حيال الحمالت الأمنية ب�شكل �صارخ مع خطاب
ال�سلطات المتوهج الالمع ،الأمر الذي ي�سلط
ال�ضوء على ما هو جارٍ من نق�ص في ال�شفافية
وفي �إ�شراك المجتمع المحلي في البرامج
المتعلقة به (.)local ownership
قالت لي امر�أة قابلتها في مركز ن�سائي في
مخيم جنين لالجئين'' :عندما بد�أت الحمالت
الأمنية في �سنة � ،2007شعرنا ببع�ض الأمل
والتفا�ؤل ،لكن الأمور بد�أت تتدهور بعد ذلك :لم
نتمكن من فهم ما يريدونه ،وما هي �أنواع
الأ�سلحة التي ي�ستهدفونها ،ولماذا كانوا يوقفون
قادة المخيم الذين قادوا االنتفا�ضة ،ولماذا
كانوا يقتلون �آخرين .كنا نقدم لهم (قوات الأمن
عد لهم
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية) الزهور و ُن ّ
القهوة والطعام ،لكنهم �شكرونا ب�إطالق
الر�صا�ص وباقتحام بيوتنا ''.وقال كادر من
حركة ''فتح'' من مخيم بالطة كان قائداً محلي ًا
خالل االنتفا�ضة الأولى� ،إن ''الحمالت الأمنية
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خرقت ق�ضيتنا ون�ضالنا الوطني وملأتها
بالثقوب وكذلك �أج�سامنا بالمعنى الحرفي
للكلمة ،والقوات الأمنية التابعة لل�سلطة
ت�سع قط لترميم ذلك .لقد حولت
الفل�سطينية لم َ
ال�سلطة الفل�سطينية ،بحمالتها الأمنية،
مجتمعاتنا �إلى ما ي�شبه الجبنة ال�سوي�سرية...
ملأى بالثقوب''.
خالل عملي الميداني كنت �ألم�س حالة انعدام
الثقة بين القوات الأمنية التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية و�سكان المخيم في اال�ستخدام ال�شائع
لتو�صيف الآخر (''هم'' و''نحن'')� .شاب من مخيم
جنين اعتبر �أن ''المخيم ا�س ُتهدف لي�س لأننا
ع�صابة من الزعران �أو المجرمين ،كما ُت�صورنا
القوات الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،و�إنما
لأننا مثل �شجرة محملة بالثمار :الكل يريد �أن
يرمي حجراً على الثمرة ويح�صل على قطعة
لم�صلحته الأنانية ''.وقالت كادر في حركة ''فتح''
من مخيم بالطة �إنه ''عندما يبد�أ الأطفال في
المخيمات بالترحيب بالقوات الأمنية التابعة
لل�سلطة الفل�سطينية بالزهور ولي�س بالحجارة''،
عندها يكون هناك بارقة �أمل لج�سر فجوة
ال�شرعية.
وامتد انعدام الثقة في الم�ؤ�س�سة الأمنية
لل�سلطة الفل�سطينية �إلى ال�سلك الق�ضائي الر�سمي
وغير الر�سمي على حد �سواء .و�سعي ًا لإ�سباغ
درجة من ال�شرعية على العملية ،اعتمدت القوات
الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية في البداية
على القادة المحليين في المخيمات لت�سهيل
الحمالت الأمنية وتنفيذ عمليات محددة ،وكان
ه�ؤالء القادة جزءاً من حمالت نزع ال�سالح وجمع
الأ�سلحة ،و�شهوداً على التعوي�ضات المالية التي
ُدفعت عندما تم ت�سليم �أ�سلحة �إلى ال�سلطة
ِ
يكتف ال�سكان باالعترا�ض ب�شدة
الفل�سطينية .ولم
كم�سهلين للأمر
على دور القادة المحليين
ّ
فح�سب ،بل زعموا �أي�ض ًا �أنهم ا�ستفادوا مالي ًا من
الحمالت الأمنية .وللمفارقة ،ف�إن القوات الأمنية
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،وبعد �سيطرتها على
الو�ضع� ،صرفت القيادات المحلية و�أوقفت العديد

منهم .وي�شرح م�س�ؤول لجنة خدمات مخيم جنين
التي تديرها حركة ''فتح'':

ما �إن �س ّلمنا عنا�صر ''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي وكذلك زعران (ال�شوارع العاديين)
�إلى ال�سلطة الفل�سطينية حتى جاء دورنا
(نحن في ''فتح'') .فقد فككت قيادة ال�سلطة
الفل�سطينية ،م�ستعينة بعقيدتها الأمنية
و�أجهزتها ،جناحنا الع�سكري و�صادروا
�أ�سلحتنا؛ قتلونا عملي ًا ــ وقلنا ما�شي،
�سنقبل ذلك .لكنهم الآن يعتقلوننا محاولين
ونبدل
ومثلناّ ،
�أن يجعلونا نتنكر لمبادئنا ُ
قناعاتنا ال�سيا�سية ،وفوق هذا كله يهددوننا
ب�أننا �سنخ�سر وظائفنا .ففي �أيار/مايو من
هذه ال�سنة ،وبعد وفاة محافظ جنين ،اعتقلت
ال�سلطة الفل�سطينية نحو � 700شخ�ص من
المخيم وعذبتهم .باخت�صار ،هذه العمليات
الأمنية التي لي�س لها لزوم �أفقدت ال�سلطة
الفل�سطينية �شرعيتها بالكامل في المخيم ــ
لو كان لها �أي �شرعية �أ�سا�س ًا.
ال عن ذلك� ،أرغمت القوات الأمنية التابعة
ف�ض ً
لل�سلطة الفل�سطينية النا�س على االن�صياع لنتائج
الآليات غير الر�سمية للعدالة ،وحالت دون ال�سعي
لت�صحيح الأمور عبر القنوات الر�سمية 33.لقد
ارتكبت تلك القوات الأمنية العديد من انتهاكات
حقوق ا إلن�سان مثل تعذيب ال�سجناء ال�سيا�سيين،
و�إهانة النا�س علن ًا ،واحتجازهم من دون تهمة،
وال�ضغط على العائالت والحموالت لمعالجة هذه
التجاوزات على �أ�سا�س �شخ�صي عبر الآليات
التقليدية للم�صالحة الع�شائرية ،بد ًال من �أن يتم
ذلك عبر المحاكم �أو النظام الق�ضائي الر�سمي.
وجرت معالجة مثل هذه الم�سائل على ''فنجان
قهوة وعطوة'' (م�صالحة) ،الأمر الذي �أدى �إلى
زيادة تر�سيخ فجوة ال�شرعية وت�ضخيم انعدام
الثقة .وقالت لي امر�أة في الخام�سة والثالثين من
عمرها من مخيم جنين:

خميمي َبالطة وجنين لالجئين
جتريم املقاومة :حالة
َ

وتعر�ض للتعذيب لدى ال�سلطة
اع ُتقل زوجي ّ
الفل�سطينية على امتداد  45يوماً .وعندما
�أردنا مقا�ضاة ال�سلطة الفل�سطينية جاء
كبير العائلة �إلى بيتنا ــ ب�أمر من ال�سلطة
الفل�سطينية ــ يجر وراءه خم�سين رج ًال لل�ضغط
ودية .لقد
على زوجي لحل الم�س�ألة بطريقة ّ
قتلونا ويريدون م ّنا �أن نحل الم�س�ألة ُح ّبياً!
لم يكن لدينا خيار ...لكن طبعاً ،ما يعنيه ذلك
هو �أننا �سنحمل هذه المعاناة والمذلة معنا
حتى مماتنا .لن �أ�سامح �أبداً كل َمن �أجبرنا
على التنازل عن حقوقنا.
كانت الأولوية بالن�سبة �إلى القوات الأمنية
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،هي توطيد �سيطرتها
و�ضمان احتكار ا�ستخدام العنف في النظام
بغ�ض النظر عن تبعات ذلك.
ال�سيا�سي الفل�سطيني ّ
وكانت مهمتها تقوم على �إر�ساء نظام ''بندقية
واحدة؛ قانون واحد؛ �سلطة واحدة'' 34،وهو
ال�شعار االنتخابي الرئي�سي لحملة محمود عبا�س
النتخابات  ،2005والمبد�أ الأ�سا�سي لحكومات
فيا�ض المتعاقبة بعد �سنة  ،2007حتى �إن تم
ذلك على ح�ساب �أمن النا�س وحقوق ا إلن�سان
ال على مقاومة
الأ�سا�سية� ،أو حتى قدرتهم فع ً
االحتالل .وفي الواقع ،ف�إن تطبيق �شعار ''بندقية
واحدة ،قانون واحد� ،سلطة واحدة'' ،عنى
اال�صطدام وجه ًا لوجه مع مفهوم المقاومة
وممار�ستها ،وتحديداً المقاومة الم�سلحة �ضد
االحتالل الإ�سرائيلي.

تروي�ض املخيمات ،تروي�ض املقاومة:
التحول اال�ستبدادي واالعتقال التع�سفي
لم تكن الحمالت الأمنية التي نفذتها ال�سلطة
الفل�سطينية غير �شرعية في �أعين الم�ستهدفين بها
فح�سب ،بل كان لها �أي�ض ًا ت�أثير مدمر في حركة
المقاومة ،وكانت هذه هي الر�سالة التي �شكلت
�صميم ما �أرادت �أ�صوات القاعدة من الأ�سفل
التعبير عنه� .إن ''الف�شل المتعمد'' لل�سلطة
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ممن قابلناهم ،في
الفل�سطينية ،كما قال �أحد ّ
التمييز بو�ضوح بين ''�أ�سلحة الفو�ضى'' و�سالح
''المقاومة الم�سلحة'' ،عنى �أن النا�س كانوا
م�ستهدفين ب�صورة مت�ساوية� ،أكانوا مجرمين �أم
مقاتلين مقاومين .وطرح �أحد �سكان مخيم بالطة
اال بليغ ًا بقوله'' :كيف يمكن احتجاز ل�ص في
�س�ؤ ً
الزنزانة نف�سها مع مقاوم؟''
كان تجريم المقاومة �ضد االحتالل
الإ�سرائيلي مو�ضوع ًا م�شترك ًا �أثاره الم�شاركون
في الدرا�سة .وع ّلق ع�ضو �سابق في كتائب �شهداء
الأق�صى التابعة لحركة ''فتح'' اعتقلته ال�سلطة
الفل�سطينية خالل الحمالت الأمنية في جنين،
على ذلك بالتالي:

�إنهم يعتبروننا مجرمين ،وي�سوقوننا �أمام
ق�ضاة المحكمة الع�سكرية لأننا قاومنا
االحتالل .هل هي جريمة �أن نقاوم االحتالل؟
�إنها بالت�أكيد واجب ال�شعب المحتل! كل
ما يريدون هو �إخ�ضاعنا وتجريدنا من
تعر�ضت للتعذيب في �سجن ال�سلطة
كرامتنا...
ُ
الفل�سطينية في �أريحا طوال  83يوم ًا من
دون تهمة �أو قدرة على االت�صال بمحام ،ثم
علي
عينوا لي محامي ًا وكانت ن�صيحته �أن ّ
�أن �أعترف و�أو ّقع تعهداً يفيد ب�أنني �س�أتوقف
عن الم�شاركة فيما ي�سمى ن�شاط �إجرامي� .أنا
مقاوم ،ول�ست ل�ص ًا!
و�أوقف �أي�ض ًا ع�ضو �سابق �آخر في كتائب �شهداء
الأق�صى خالل �إحدى الحمالت الأمنية في
نابل�س ،وقد احتجزته ال�سلطة الفل�سطينية 54
يوم ًا في �سجن الجنيد (نابل�س) ،ثم  32يوم ًا
�إ�ضافية في �سجن الظاهرية في الخليل (من 25
حزيران/يونيو حتى  27تموز/يوليو .)2012
وعلى الرغم من اندماجه بنجاح في ال�شرطة
المدنية لل�سلطة الفل�سطينية ،ومن �أن لديه �أربعة
�أطفال ،ف�إنه اح ُتجز على خلفية عدة تهم مبهمة،
ومتناق�ضة �أحيان ًا ،ومنها :ت�شكيل تهديد �أمني
لمجتمعه؛ تعاطي المخدرات والمتاجرة بها؛
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ممار�سة �أن�شطة �إجرامية والف�ساد؛ حيازة �أ�سلحة
والمتاجرة بها؛ من �أتباع محمد دحالن؛ 35ع�ضو
في ''حما�س''! وفي ت�شرين الثاني/نوفمبر
� ،2007س ّلم ال�سلطة الفل�سطينية بندقيتين� :أم 16
ق�صيرة مع �شارة �إ�سرائيلية ،و�أم  16طويلة عليها
�شجرة �أرز لبنانية ،وت�س ّلم عن البندقيتين
 18.500دوالر ،وعفواً م�شروط ًا من �إ�سرائيل
ل�شهر بعد ت�سليمهما .وتقول وثيقة العفو التي
يحملها معه طوال الوقت (وجعلني � ّأطلع عليها
خالل المقابلة) �إن العفو ي�صبح الغي ًا في حال
ب ّلغ عنه �أي �شخ�ص� ،أو �شوهد برفقة �أ�شخا�ص
مطلوبين من طرف ال�سلطات� ،أو يحمل �أي نوع
من ال�سالح حتى لو كان �سالح العمل الذي ت�س ّلمه
من ال�سلطة الفل�سطينية .يقول:

كانت ''حفلة �إرهاب'' في �سجن الظاهرية.
كانت الدماء تغطي الجدران كلها و�أ�صوات
التعذيب تتردد عبر المبنى ــ كل هذا و�أنت
مع�صوب العينين ،ت�سمع �أنا�س ًا يبكون
ب�صوت عالٍ وي�صرخون ،و�أبواب ًا ُت�صفق،
و�صوت �أج�ساد �أ�شخا�ص يتم �صدمهم
بالجدران� ...أت�ساءل �أين تع ّلموا هذه العدائية
كلها؟ لقد تلذذوا بتعذيبي .ق�ضيت �أيامي
في زنزانة �ضيقة ،متراً و�[ 20سنتيمتراً]
في مترين .وفي يوم جا�ؤوا بدلو فيه مياه
و�سخة و�صبوه في الزنزانة كلها .كان
كابو�س ًا :تعذيب ًا وتحقيق ًا والتعليق ل�ساعات
ال�شبِح 36،والخ�ضوع طوال الوقت
بطريقة َّ
لمراقبة الكاميرات و�أجهزة ا�ست�شعار ال�صوت
الموجودة في كل مكان ،حرمان ًا من النوم
في الليل ،مداهمة الزنزانات بعد منت�صف
الليل ،تغيير المحققين كل يوم ،وهكذا
من دون توقف ــ كل هذا لأنهم �أرادوا �أن
يوقفوني عن مقاومة االحتالل!
قطع حديثنا �صوت �صفارة عالية جداً كانت
نغمة هاتفه الجوال .وا�صل حديثه وفي �صوته

مرارة ،وكانت �ساقاه ترتجفان ويت�صبب عرق ًا:

كانت تلك الأيام الأربعة والخم�سون �أ�سو أ�
�أيام حياتي .كنت �أطيل الحديث مع العناكب
والنمل والبرغ�ش في زنزانتي ،وكنت �أقول
لها :خذي ح�صتك من دمي واتركيني و�ش�أني!
كنت �أراقب بدقة حركات النمل البطيئة في
زنزانتي ...وكنت �أُطعمها ثم �أقتلها .هذا
تمام ًا ما تفعله ال�سلطة الفل�سطينية بنا .تدفع
لنا مرتباتنا ثم تقتلنا.
توقف في منت�صف جملته و�أم�سك بمعدته وقال
�أنه ي�شعر بدوار .وبينما ا�ستمر في االرتجاف
والعرق يت�صبب منه� ،أ�ضاف'' :كلما �أتحدث عن
المو�ضوع �أ�شعر ب�آالم فظيعة في معدتي وفي
ج�سمي كله''.
�أُفرج عن هذا الرجل من ال�سجن بعد �أن �أ�صدر
الرئي�س عبا�س عفواً �أمني ًا في رم�ضان وعيد
الفطر من تلك ال�سنة ( .)2012وخ�شية توجهه �إلى
منظمة لحقوق الإن�سان ورفع دعوى ،طلبت منه
القوات الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية كفالة
مالية قدرها  7000دينار �أردني (10.000
دوالر تقريب ًا) مو ّقعة من غرفة التجارة في
تعهد مكتوب بالعربية
نابل�س ،عالوة على توقيع ّ
والإنجليزية والعبرية ب�أنه لن يحمل �سالح ًا ،ولن
ي�سافر �أو يتجول داخل ال�ضفة الغربية ،و�أنه
يوافق على �أن يتم احتجازه خالل الليل في مركز
ال�شرطة الرئي�سي في نابل�س بين ال�ساعة الثامنة
م�ساء والثامنة �صباح ًا من كل يوم.
خالل حديثنا الذي ا�ستمر �ساعتين ،و�صف
�أحد قادة معركة جنين ( )2002الذي كان على
قائمة �أبرز الذين تطاردهم �إ�سرائيل خالل
االنتفا�ضة الثانية ،توقيفه واعتقاله في �سجن
�أريحا التابع لل�سلطة الفل�سطينية بين �أيار/مايو
وت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2012بالتالي:

تلقيت ات�صا ًال من مدير ال�شرطة المدنية
لتناول القهوة معه ،لكن ما �إن و�صلت �إلى

خميمي َبالطة وجنين لالجئين
جتريم املقاومة :حالة
َ

هناك حتى فهمت �أنه ن�صب لي فخ ًا ،فقد
اقتحمت المكتب فج�أة مجموعة من �أفراد
يدي خلف
قوات الأمن الوقائي ،وقيدوا َّ
ظهري بعنف ،وو�ضعوا غطاء (كي�س خي�ش)
على ر�أ�سي ،و�سحبوني على الدرج �إلى �سيارة
الجيب الع�سكرية .قادوني طوال الطريق �إلى
متخطين الحواجز ا إل�سرائيلية كلها.
�أريحا
ّ
عجيب كيف �أن كل حاجز ع�سكري �إ�سرائيلي
كان مفتوح ًا لي عندما �أوقفتني ال�سلطة
الفل�سطينية! حتى �إنني �سمعتهم (قوات
الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية) يتحدثون
عبر الهاتف بالعبرية قائلين�'' :أم�سكنا به!''
لدي م�شكالت �صحية ،فخم�س ر�صا�صات
ّ
ال تزال في �ساقي ،و�أربع ر�صا�صات في
ظهري منذ �سنة  ،2002كما �أن قنبلة
انفجرت في وجهي (في �سنة  ،)2002لكنهم
(قوات الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية)
رف�ضوا �أن ي�سمحوا للأطباء ب�أن يروني في
ال�سجن .وبعد �أن بقيت على �أر�ض الزنزانة
الو�سخة والمبللة لأ�سبوع� ،أ�صبت بالتهاب
جرثومي في ظهري ،وعندها بد�أوا بتعذيبي
ج�سدي ًا .كانوا ي�صدمونني بقوة بالجدار ثم
يمدونني على كر�سي م�ستخدمين طريقة
ال�شبِح لثالثة �أيام .وبعد ثمانية �أيام على
َّ
هذه الحال ،وعلى الرغم من �أنه كان يجب
توفير فر�شة لي ،ف�إنهم رف�ضوا �أن يعطوني
�إياها �إذا لم �أعترف بجريمة لم �أقترفها قط.
خالل الأ�شهر الخم�سة التي ق�ضيتها في
ال�سجن لم يقم وكيل نيابة بطرح الأ�سئلة
علي وال مرة .جعلوني ِعبرة كي يفهم �سائر
ّ
�سمون ــ �أنهم ال
''ال�سجناء الأمنيين'' ــ كما ُي َّ
ي�ستثنون �أحداً ،و�أنه حتى قادة المقاومة
خ�ضعوا
وي َ
الم�سلحة يمكن �أن ُيعتقلوا ُ
للتعذيب .ع�صبوا
عيني ومددوني على
َّ
الأر�ض وو�ضعوا ر�أ�سي تحت جزمة المحقق،
ثم فتحوا فتحة المراقبة ال�صغيرة في �أعلى
الباب كي يتمكن ال�سجناء الآخرون من
ر�ؤيتي في هذه الحالة .كان في ذلك كثير
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من ا إلذالل ...الحديث عن الأمر يزعجني
كثيراً ،ويغمرني �شعور باالنك�سار.
لخ�ص �أحد �سكان بالطة عواقب الحملة الأمنية
ّ
على ما هو متاح لل�صوت المعار�ض على الوجه
التالي'' :منذ �سنة  ،2007ال ُي�سمح بتنظيم
تجمعات عامة �إ ّال في ثالث منا�سبات فقط:
التجمع �أمام ال�سجون''.
الأعرا�س والم�آتم �أو
ّ
�أخبرني باحث ميداني يعمل في منظمة
فل�سطينية رئي�سية لحقوق ا إلن�سان �أن االنتهاكات
القانونية متف�شية ،وتت�ضمن ''التوقيف ومداهمة
المنازل من دون �إذن ق�ضائي ،والتحقيق المطول
في مجمع للقوة الأمنية من دون توجيه تهمة �أو
محاكمة ،والمثول �أمام المحكمة بعد �أ�سابيع من
االعتقال من دون تهمة ،عدم توجيه تهم ر�سمية،
�أو اتهامات محددة ''.و�أ�ضاف'' :في الواقع ،تلقيت
للتو ات�صا ًال من جهاز الأمن الوقائي كي �أذهب
و�أقابلهم ،و�أنا �أكيد �أنهم �سي�س�ألونني عن �آخر
تقرير كتبته''.
بعد �أ�سابيع من الإفراج عنه ،قال لي �شاب
في الثامنة ع�شرة من عمره من مخيم جنين
و�آثار التعذيب ال تزال ظاهرة على �أجزاء من
ج�سمه'' :اتهموني ب�أني �أ�سبب بلبلة اجتماعية،
و�أهدد النظام العام ب�صفتي قائد ع�صابة
'ال�شياطين' .اتهموني ب�أنني كتبت بيان ًا ون�شرته
في المخيم كله ،لكن الم�شكلة هي �أنني ال �أقر�أ وال
�أكتب!''
وقال لي نجار في الرابعة والع�شرين من
عمره والحزن يغمر وجهه وهو يقف داخل
منجرته ويداه و�ساقاه ترتجفان:

�أوقفوني واعتقلوني ثالث مرات في �سجون
ال�سلطة الفل�سطينية في �أريحا وجنين .لم
�أتعر�ض في حياتي للإذالل كما حدث في
تلك ال�سنة 12 .يوم ًا بال نوم و�أنا م�شبوح
على كر�سي مك�سور وم�ؤلم .ال�سال�سل في
يدي انغرزت في جلدي وفي عظامي17 .
يوم ًا في ال�سجن االنفرادي في زنزانة �شديدة
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البرودة على فر�شة مهترئة ومقززة ،و�أ�سو�أ
طعام يمكن �أن تت�صوره .ظننت �أنني في
غوانتانامو .ال�سجن في �أريحا تحت الأر�ض،
وفيه  28زنزانة ،وثالث غرف �أكبر ،ومطبخ
غالب ًا ما ُي�ستخدم للتعذيب ،وغرفة للمحقق
فيها ما ُي�سمى الوحدة ال�صحية� .إنه الت�صميم
نف�سه مثل �سجون �إ�سرائيل.
يت�ضح من هذه ال�شهادات وغيرها من ال�شهادات
المخيمين،
المماثلة �أن كثيرين من النا�س في
َ
�أكانوا من نا�شطي المجتمع المدني� ،أم �أع�ضاء
في ف�صائل محلية ،يعتبرون �أن الهدف من
الحمالت الأمنية كان غر�س ثقافة الخوف بحيث
تتمكن ال�سلطة الفل�سطينية من توطيد �سلطتها
و�إظهار قدرتها على الحكم في �أماكن �شديدة
ال�صعوبة� .إن ديناميات التن�سيق الأمني مع
�إ�سرائيل تمثل بالن�سبة �إلى �سكان المخيم م�صادر
داخلية �أو نابعة من الداخل النعدام الأمن ،والتي
ت�شكل طبقة �أُخرى �إ�ضافية من الخوف والإذالل
في تجربتهم مع االحتالل الإ�سرائيلي.

التن�سيق الأمني :هيمنة على �شكل
تعاون37
يمثل التن�سيق الأمني مع �إ�سرائيل �سمة
�أ�سا�سية في العقيدة الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية،
وم�صدراً رئي�سي ًا للتوتر بين ال�سكان الفل�سطينيين
وقيادتهم 38.ومع �أنه كان من نتائج اتفاق
�أو�سلو في �سنة � 39 ،1993إ ّال �إنه بات طاغي ًا في
الخطاب ال�سيا�سي والعملي ما �إن �أ�صبحت �أجندة
ال�سلطة الفل�سطينية لبناء دولة في �أوجها ،ثم
جرى تر�سيخها بالتالي فيما بعد �سنة 40 .2007
ومع ذلك ،يرى معار�ضو التن�سيق الأمني �أنه كان
له ت�أثير �ضار في �شرعية ال�سلطة الفل�سطينية،
بينما يراه العديد من الفل�سطينيين ك�شكل من
الخيانة الوطنية41.
يجري التن�سيق بين القوات الأمنية التابعة

لل�سلطة الفل�سطينية والجي�ش الإ�سرائيلي بعدة
طرق ت�شتمل على :قيام القوات الأمنية التابعة
لل�سلطة الفل�سطينية بتوقيف م�شتبه فيهم
فل�سطينيين مطلوبين لدى �إ�سرائيل؛ قمع
االحتجاجات الفل�سطينية �ضد الجنود
الإ�سرائيليين و�/أو الم�ستوطنين؛ تقا�سم
المعلومات اال�ستخباراتية بين الجي�ش ا إل�سرائيلي
والقوات الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية؛
ت�شكيل باب دوار بين ال�سجون الإ�سرائيلية
و�سجون ال�سلطة الفل�سطينية ،والتي يدخلها
النا�شطون الفل�سطينيون تباع ًا للتهم نف�سها؛ عقد
اجتماعات م�شتركة ومنتظمة �إ�سرائيلية ــ
فل�سطينية وور�شات عمل وتدريب42.
في �أيار/مايو � ،2014أكد الرئي�س عبا�س �أن
''التن�سيق الأمني مقد�س ،مقد�س .و�سن�ستمر �سواء
اختلفنا �أو اتفقنا في ال�سيا�سة'' 43،لكن الأغلبية
ال�ساحقة من ال�شعب الفل�سطيني ،وبكل ب�ساطة ،ال
بين ا�ستطالع بين الفل�سطينيين
توافق على ذلك .فقد ّ
المقيمين في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أجراه
المركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات في �سنة
� ،2014أن  %80من الم�ستط َلعين عار�ضوا ا�ستمرار
التن�سيق الأمني مع �إ�سرائيل44.
هذا االختالف الأ�سا�سي بين ال�شعب
الفل�سطيني وقيادته ال�سيا�سية الر�سمية �أدى �إلى
تنامي الغ�ضب ال�شعبي ،وقاد في النهاية �إلى
احتجاجات ُقمعت بالقوة .وينعك�س هذا الغ�ضب
كذلك في الطريقة التي ُينظر بها �إلى القوات
الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية .فبعد �سنة
 ،2007غالب ًا ما كان ي�شار �إلى القوات الأمنية
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ب�صفتها ''قوات
دايتون'' على ا�سم الجنرال الأميركي كيث دايتون
الذي قام بت�شكيل فريق المن�سقين الأمنيين
الأميركي ( )USSCالم�س�ؤول عن تدريب الكتائب
مخيمي
الت�سع التي نفذت الحمالت الأمنية في
َ
بالطة وجنين لالجئين .ففي كلمة �ألقاها في
حيا الجنرال
�سنة  2009في مدينة وا�شنطنّ ،
دايتون ''الرجال الفل�سطينيين الجدد'' الذين
�ش ّكلهم فريقه ،ونقل عن كبار قادة الجي�ش

خميمي َبالطة وجنين لالجئين
جتريم املقاومة :حالة
َ

الإ�سرائيلي �أنهم ي�س�ألونه'' :كم من ه�ؤالء
الفل�سطينيين الجدد يمكنك �أن تخلق ،وب�أي
�سرعة؟'' و�أ�شار الجنرال الأميركي �أي�ض ًا �إلى ما
قاله م�س�ؤول فل�سطيني كبير متحدث ًا �إلى �صف
من خريجي القوات الأمنية التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية في الأردن الذين تدربوا ب�إ�شراف
فريق المن�سقين الأمنيين الأميركي ،وينقل عنه
قوله'' :لم يتم �إر�سالكم �إلى هنا كي تتعلموا كيف
تحاربون �إ�سرائيل ،و�إنما لتتعلموا كيف
تحافظون على القانون والنظام ،وتحترمون
حقوق جميع مواطنينا ،وتفر�ضون حكم القانون
كي نتمكن من العي�ش في �سالم و�أمن مع
عما
�إ�سرائيل 45''.مثل هذه الت�صريحات ،ف�ض ً
ال ّ
ك�شفته ت�سريبات ''�أوراق فل�سطينية''� 46،ساهما
في تعميق ال�صورة ال�سلبية لدى النا�س عن عقيدة
التن�سيق الأمني وعواقبه وتبعاته على حياة
الفل�سطينيين العاديين47.
ممن �شاركت في
ّ
عبرت الأغلبية ال�ساحقة ّ
المخيمين عن عدم ر�ضا عام
في
أي
�
الر
ا�ستطالع
َ
عن التن�سيق الأمني .وقال لي قائد محلي في
لدي م�شكلة معه �إذا كان الأمر
مخيم جنين'' :لي�س ّ
متباد ًال ،لكن الأمر لي�س كذلك� .سيكون الأمر
مختلف ًا تمام ًا عندما ت�ستطيع ال�سلطة الفل�سطينية
�أن تطلب من �إ�سرائيل توقيف م�ستوطن وحماية
�أمن المواطن الفل�سطيني .ال يوجد �أي معنى
للتن�سيق� ،إنه مجرد هيمنة ''.وب�صراحة �أكبر ،قال
م�س�ؤول محلي من مخيم بالطة'' :الحمالت
الأمنية حققت �شيئ ًا واحداً :خففت الهجمات
الإ�سرائيلية اليومية �إلى الحد الأدنى ،و�أوكلت �إلى
قوات الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية دور قوات
االحتالل ــ ما فعلوه هو التق�سيم في العمل''.
غ�صة م�ؤلمة
�شكلت ظاهرة ''الباب الدوار'' ّ
جراءها .قال
ب�صورة خا�صة في حلق َمن عانوا ّ
لي م�شارك في الدرا�سة من مخيم جنين اع ُتقل في
�سجون �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية'' :اع ُتقلت
لت�سعة �أ�شهر في �سجن جهاز الأمن الوقائي لدى
ال�سلطة الفل�سطينية لأنني �أنتمي �إلى 'حما�س'.
وبعد ثالثة �أ�سابيع من الإفراج عني من �سجن
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ال�سلطة الفل�سطينية اعتقلتني �إ�سرائيل تمام ًا للتهم
ا�ستخدمت الكلمات نف�سها بال�ضبط''.
ذاتها .لقد
َ
وفي ال�سياق ذاته ،يروي كادر من حركة
''فتح'' ،في الثالثة والثالثين من عمره ،وهو من
مخيم بالطة� ،أنه:

بعد �ستة �أ�شهر في االعتقال الإداري (من
دون توجيه تهمة �أو محاكمة) في �سجن
�إ�سرائيلي ،وقبل �أن �أتمكن من تذوق طعم
الحرية ،اقتحمت قوات ال�سلطة الفل�سطينية
منزلنا بعد منت�صف الليل واعتقلوني لثمانية
�أ�شهر .لم ي�س�ألوني وال �أي �س�ؤال في ال�سجن.
علي وثيقة
كل ما فعلوه هو �أنهم عر�ضوا ّ
وقالوا ''ب�سيدر'' (ومعناها طيب ،بالعبرية)؛
ب�سيدر ،ملفك جاهز ،وكل ما عليك �أن تفعله
الآن هو �أن تنتظر رحمة اللـه ''!...
لكن حتى �أولئك الذين اعتقدوا �أن الحمالت
الأمنية والإ�صالحات حققت نتائج �إيجابية،
كانوا حذرين في التعبير عن ارتياح �صامت48.

الأمن ب�إ�رشاف االحتالل
كان لدى �أفراد الأجهزة الأمنية التابعة
لل�سلطة الفل�سطينية وجهات نظر مختلفة تمام ًا
عبرت عنها الأغلبية الأو�سع من
عن تلك التي ّ
وعبروا
النا�س .فهموا عملهم في جوانبه المهنيةّ ،
عن حر�صهم على اتباع الأوامر كما �شرحها لهم
قادتهم'' .ال�شغل هو ال�شغل ،و�أنا �أ�ؤدي عملي''،
قال لي ع�ضو في القوات الأمنية التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية في نابل�س .و�أ�ضاف'' :اذهب وا�س�أل
النا�س و�ستعرف �أننا نفعل الأمور ال�صحيحة،
وكل ما عدا ذلك خط�أ ''.و�أكد م�س�ؤول �أمني محلي
�آخر بثقة'' :ال يمكنك �أن ت�ضع ديكين في قن
واحد ،ف� ّإما القوات الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية،
و� ّإما الميلي�شيات والف�صائل الم�سلحة .ال مبرر
لوجود ال�سلطة الفل�سطينية �إذا لم تكن مهمتها
وعبر �ضابط في جهاز
الأولى تطبيق الأمنّ ''.
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الأمن الوقائي المذكور �آنف ًا عن ذلك بقوله'' :ال
ال عن المقاومة
يوجد �شيء ا�سمه مقاومة (ف�ض ً
الم�سلحة) ،ولهذا ف�إن الأو�ضاع الأمنية �أف�ضل،
لكن للأ�سف ،الحمالت الأمنية معناها �أن 'ال�سلطة
الزم تاكل والدها' .ما �أعنيه �أن الكل يتحدث عن
ال�سجناء والتعذيب ،مع �أنه ال يوجد �شيء من هذا،
لكن ال �أحد يتحدث عن الم�شكالت التي تواجه
المحققين .هذا �شغلهم وهم بحاجة �إلى ا�ستجواب
ال�سجناء ،لكن ال �أحد يحميهم �إذا ما قرر ال�سجناء
االنتقام الحق ًا''.
ولدى ال�س�ؤال عن عدوانية القوات الأمنية
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،وا�ستخدامها المفرط
للقوة �سواء خالل الحمالت الأمنية �أو داخل
�سجون ال�سلطة الفل�سطينية ،قال لي م�س�ؤول �أمني
في مكتب االرتباط في �شرطة نابل�س:

ح�سناً ،قد يكون اال�ستخدام المفرط للقوة
م�شكلة ،لكن في بع�ض الحاالت ال يوجد
خيار غير اللجوء �إلى ذلك .القانون الدولي
ي�سمح با�ستخدام القوة بح�سب ما ع ّلمنا �إياه
خبراء �أوروبيون ومحليون ،لكن هذه القوانين
منحازة جداً (�إلى جهة االعتبارات ا إلن�سانية)،
ويجب تعديلها ،لأننا نحتاج �إلى مجال �أو�سع
ال�ستعمال القوة الج�سدية على المعتقلين.
عندما نقلت هذا الكالم �إلى م�س�ؤول كبير في وزارة
الداخلية في ال�سلطة الفل�سطينية ،كان جوابه الأول:
''لماذا �أنت م�ستغرب؟ هذا عملنا ''.ثم �أ�ضاف'' :في
نهاية الأمر ،عمل قوات الأمن الفل�سطينية
(ب�إ�شراف) االحتالل هو �أمر محرج للجميع ،لأن
النا�س يريدون لهذه القوات الأمنية �أن تحميهم من
الإ�سرائيليين ،لكن هذا لن يحدث �أبداً''.

خامتة
�إن �إ�صالح القطاع الأمني في �إطار �أجندة
ال�سلطة الفل�سطينية لبناء الدولة بعد �سنة 2007
لم يهدف فقط �إلى تح�سين الأداء الوظيفي

وفاعلية القوات الأمنية التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية و�ضمان اال�ستقرار والأمن لإ�سرائيل،
بل �سعى �أي�ض ًا لتروي�ض المقاومة �ضد االحتالل
الإ�سرائيلي والهيمنة الكولونيالية من خالل
تجريم الن�ضال وتجريده من بنيته التحتية
الأ�سا�سية .فقد ا�ستخدمت ال�سلطة الفل�سطينية
وقواتها الأمنية الم�ضايقة والتهمي�ش والتوقيف
واالعتقال والتعذيب �ضد �أولئك المنخرطين في
مقاومة �إ�سرائيل ،وفككت الهيكليات التي تدعم
مثل هذه المقاومة من خالل �شن حمالت �أمنية
م�شددة على المواقع التي �ضمت �أكثر تجمعات
المنا�ضلين في ال�ضفة الغربية المحتلة.
ومثلما ت�شير الأدلة الإثنوغرافية التي ُجمعت
�سميتهم ''�أ�صوات
من النا�س العاديين ،وهم الذين ّ
القاعدة'' �أو ''الأ�صوات المت�أتية من الأ�سفل'' في
مخيمي بالطة وجنين لالجئين ،ف�إنه ُينظر على
َ
نطاق وا�سع �إلى الحمالت الأمنية باعتبارها غير
تحدت
�شرعية وغير فاعلة على حد �سواء .لقد ّ
�أ�صوات القاعدة ب�شكل �أ�سا�سي االدعاء �أن قوات
الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية كانت تقوم
بعملها في تطبيق القانون والحفاظ على النظام،
وقالت �أنها بد ًال من ال�شعور بح�س �أكبر من
تحول ال�سلطة الفل�سطينية
الأمان ،ف�إنها �شهدت ّ
�إلى نظام م�ستبد تت�صرف قواته الأمنية بطرق
تقترب من دولة بولي�سية في طور التكوين.
وبينما قام معيار ا إل�صالح الأمني على بناء
م�ؤ�س�سة �أمنية مهنية ،تط ّلع النا�س العاديون �إلى
الحماية من الم�صدر الرئي�سي النعدام الأمن،
وتحديداً االحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي .و�شرح
�أحد الم�شاركين في الدرا�سة ذلك بقوله'' :هذا لي�س
إلي ،فما فائدة �أن يكون
له �أي معنى بالن�سبة � ّ
لدينا �أف�ضل قوات �أمن وجي�ش في العالم �إذا
كانت عاجزة عن حمايتي؟''
�إن مهمة جمع ونقل ما يريد النا�س العاديون
قوله تنطوي على تحديات كبيرة ب�صورة خا�صة،
وهي �أمر �صعب ،وخ�صو�ص ًا بالن�سبة �إلى الق�ضية
التي بين �أيدينا ،لي�س فقط ب�سبب ح�سا�سية
الم�سائل الأمنية بحد ذاتها ،بل �أي�ض ًا نظراً �إلى
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خميمي َبالطة وجنين لالجئين
 حالة:جتريم املقاومة
َ

. فالأف�ضل �أن �أقتل نف�سي،واحد لأعطيها �إياه
عندما تعلِّقنا القيادة الفل�سطينية بالمقلوب في
 ما الذي يبقى �إذاً في هذه الحياة؟'' كان،الهواء
الرجل يحمل زجاجة ملأى بالكاز وعلبة ثقاب
 ولم يوقفه، ويم�سك ابنته بالأُخرى،ب�إحدى يديه
عن عزمه على �إ�شعال النار غير �صراخ الطفلة
 مثل هذه الأحداث لم يعد ا�ستثناء.المرعوبة
عندما ي�صبح الب�ؤ�س والغ�ضب والظلم ال�سمات
.المحددة للحياة اليومية
ِّ

ارتفاع م�ستوى الإحباط والي�أ�س لدى
جراء العقدين الما�ضيين من
ّ الفل�سطينيين
 وتزايد النزعة اال�ستبدادية،االحتالل ا إل�سرائيلي
.في حكم ال�سلطة الفل�سطينية
عند مغادرتي مخيم جنين في اليوم الأخير
 ر�أيت عدداً من النا�س،من عملي الميداني
: كان الرجل ي�صيح بالمارة.متجمعين حول رجل
 كم هو م�ؤلم �سماع،''عندما تتمنى ابنتي الموت
 وعندما ال يكون لدي �شيكل.مثل هذه الأمنية
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