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اأداء الأجهزة الأمنية لل�شلطة الفل�شطينية

متهيد:

منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �هتمامات  الئحة  يف  متقدماً  موقعاً  �الأمني  �مللف  �كت�صب 

على  و�ملادية،  �لب�رشية  ومو�ردها  �ل�صلطة  جهود  من  كبري�ً  قدر�ً  و��صتنزف  تاأ�صي�صها، 

لعاملني  نتيجة  ذلك  �الأحيان. وقد جاء  �الأولوية يف بع�ص  ذ�ت  �مللفات  ح�صاب غريه من 

�أ�صا�صيني: �أولهما حجم �لرتكيز �لكبري �لذي �أولته �التفاقيات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية 

جتاوب  ملقد�ر  �ملحدد  �ملعيار  هو  �الأمني  �ل�صلطة  �أد�ء  فيه  بات  �لذي  �حلد  �إىل  �مللف،  لهذ� 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي معها ومقد�ر ما يقدمه لها من “تنازالت”؛ وثانيهما —وهو مرتبط 

�لفل�صطيني،  �لد�خلي  �ل�صيا�صي  �ل�صعيد  على  �مللف  هذ�  تاأثري  بحجم  يتعلق  باالأول— 

و�لعالقة بني �ل�صلطة و�لف�صائل �لفل�صطينية وبني �لف�صائل نف�صها.

ي�صعى هذ� �لف�صل لالإحاطة باجلو�نب �ملختلفة �ملتعلقة باأد�ء �ل�صلطة يف �مللف �الأمني، 

�بتد�ًء با�صتعر��ص �أبرز �لبنود �الأمنية �لتي وردت يف �التفاقيات �لفل�صطينية – �الإ�رش�ئيلية 

بو�صفها �الإطار �ملوؤ�ص�ص لالأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، وت�صكيل �لقطاع �الأمني وتطوره 

بنيوياً وقانونياً، وبحث ملَفي �لتن�صيق �الأمني و�لفلتان �الأمني وتاأثريهما على �ل�صعيد 

�لد�خلي، �إىل جانب تناول مدى �حرت�م �الأجهزة �الأمنية حلقوق �الإن�صان، ودور �لعامل 

�خلارجي يف قطاع �الأمن.

امللـف االأمنـي فـي االتفـاقـيـات الفـل�شـطيـنـيـة  اأواًل: 

االإ�شرائيلية:

�صّكل �مللف �الأمني �أحد �أبرز نقاط �لرتكيز يف �التفاقيات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية، ومع 

�أن �لبنود �ملخ�ص�صة لتناول هذ� �مللف كانت حمدودة يف �لبد�ية، �إال �أنها �أ�صبحت حمور 

وممار�صة  م�صوؤولياتها  بت�صلم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بدء  مع  متز�يدة  ب�صورة  �لرتكيز 

مهامها على �الأر�ص.

ومن خالل �لتمعن يف قر�ءة �لن�صو�ص �ملرتبطة باالأمن يف تلك �التفاقيات، و�أخذ ظروف 

�ملفاو�صات و�لتطور�ت �مليد�نية بعني �العتبار، كان من �ملالحظ �أن تز�يد �الهتمام بامللف 
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�الأمني مل ياأتِ تلبية الحتياجات �الأمن �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية ب�صكل “متو�زن”، و�إمنا 

تلبية للمتطلبات �الإ�رش�ئيلية، �لتي باتت مبثابة “و�جبات” على �ل�صلطة �لوفاء بها، الإثبات 

�إ�صافية، مل تقدمها يف  “تنازالت”  “�إ�رش�ئيل” الأّي  ح�صن نو�ياها، ك�رشط ي�صبق تقدمي 

�أمنهم  �لفل�صطينيني بدفع مقابلها، على ح�صاب  �لتز�م  �لرغم من  �الأحيان على  كثري من 

�لد�خلي ووحدتهم �لوطنية.

1. وثيقة اإعالن املبادئ 11993:

و�لتي   ،1993 �صبتمب  �أيلول/  يف  و��صنطن  يف  �ملوقعة  �ملبادئ  �إعالن  وثيقة  ت�صمنت 

�الأمنية  �ل�صالحيات  عن  للحديث  خم�ص�صة  وحيدة  مادة  �أو�صلو،  �تفاق  با�صم  عُرفت 

بعنو�ن   8 �ملادة  وهي  �إن�صائها؛  على  �لتو�فق  مّت  �لتي  �النتقايل،  �لذ�تي  �حلكم  ل�صلطة 

حول  بالوثيقة  �مللحق  �لبوتوكول  يف  �لو�ردة  وتو�صيحاتها  �لعام”،  و�الأمن  “�لنظام 
 Protocol Concerning �أريحا  ومنطقة  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �ن�صحاب 

Withdrawal of Israeli Military Forces and Security Arrangements. غري �أن 
�لوثيقة �أ�صارت �إىل بع�ص �لرتتيبات �الإجر�ئية �لتي �صيتم �تخاذها على �الأر�ص يف �ملجال 

وت�صكيل  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت  متو�صع  باإعادة  تتعلق  �أخرى،  مو��صع  ب�صع  يف  �الأمني 

جلنة للتن�صيق �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي �مل�صرتك “الأغر��ص �الأمن �ملتبادل”.

�أّي معامل حمددة لل�صالحيات �الأمنية �ملوكلة لل�صلطة �لفل�صطينية،  مل يحمل �التفاق 

با�صتثناء �قت�صارها على ت�صكيل “قوة �رشطة قوية” بهدف “�صمان �لنظام �لعام و�الأمن 

�لد�خلي للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة”، بينما �حتفظت “�إ�رش�ئيل” مبوجب 

�الأمن  وم�صوؤولية  �خلارجية”  �لتهديد�ت  �صّد  “�لدفاع  جمايل  يف  ب�صالحياتها  �التفاق 

�الإجمايل �الإ�رش�ئيلي، مبا يف ذلك �أمن �مل�صتعمر�ت �ملقامة على �أر�ص �ل�صفة و�لقطاع.

2. اتفاق القاهرة 1994:

يف  �لذ�تي  �حلكم  تنفيذ  “�تفاق  م�صمى  حتت   1994 مايو  �أيار/  يف  �لقاهرة  �تفاق  جاء 

قطاع غزة ومنطقة �أريحا”، وعرف �أي�صاً با�صم �تفاق غزة – �أريحا، وت�صمن �لرتتيبات 

على  �صالحياتها  ومبا�رشة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  لقيام  �أ�ص�صت  �لتي  �الإجر�ئية 

تف�صيالً  �أكرث  �الأمنية  و�لرتتيبات  �ل�صالحيات  جاءت  وقد  عليها.  �ملتفق  �الأر��صي 

�آب/  19 يف  عليها  �ملتفق  �لنهائية  )�مل�صودة  �النتقالية  �لذ�تية  �حلكومة  ترتيبات  ب�صاأن  مبادئ  “�إعالن   
1

.183-175 1993، �ص  16، خريف  �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة   ”،)1993 �أغ�صط�ص 
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�ملو�د  باالأمن  �ملت�صلة  �مل�صائل  و�صملت  �ملرة،  هذه  �أكب  حيز�ً  و�حتلت  �حلال،  بطبيعة 

ب�صاأن  �لتف�صيلي  �لبوتوكول   1 رقم  �مللحق  ت�صمن  فيما  ؛ 
2
�التفاق من  و18–20   9–8

.
3
�ن�صحاب �لقو�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية و�لرتتيبات �الأمنية

لن�ص  �لقاهرة م�صابهاً  �تفاق  �لعام” يف  �الأمن و�لنظام  “ترتيبات   8 �ملادة  جاء ن�صّ 

قوية  فل�صطينية  “�رشطة  �إن�صاء  �إىل  �أ�صار  حيث  �ملبادئ،  �إعالن  وثيقة  يف  نف�صها  �ملادة 

ومنطقة  غزة  قطاع  يف  للفل�صطينيني  �لد�خلي  و�الأمن  �لعام  �لنظام  ل�صمان   ]...[

�أريحا”، بينما تتوىل “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولية “�لدفاع �صّد �لتهديد�ت �خلارجية”، مبا يف 

�لتهديد�ت  �الأردين، و�لدفاع يف مو�جهة  �لهدنة  �مل�رشية، وخّط  “حماية �حلدود  ذلك 

و�مل�صتوطنات  �الإ�رش�ئيليني  �أمن  عن  �مل�صوؤولية  و�أي�صاً  و�جلو،  �لبحر  من  �خلارجية 

عامة”. ب�صفة 

�أما �ملادة 9، فتناولت تنظيم �ل�رشطة �لفل�صطينية �مل�صماة “�ملديرية �لفل�صطينية لقوة 

و�الأحكام  وت�صكيلها،  و�نت�صارها،  وبنيتها،  ووظائفها،  و�جباتها،  و�أرجعت  �ل�رشطة”، 

�مللحق  �إىل  ن�صاطاتها  حتكم  �لتي  �ل�صلوكية  و�لقو�عد  وعملياتها،  بعتادها  تتعلق  �لتي 

رقم 1 من �التفاق. ومن بني �الأمور �لتي تناولها �مللحق، حددت �ملادة �لثالثة منه و�جبات 

�ل�رشطة �لفل�صطينية على �لنحو �لتايل: “�أد�ء وظائف �ل�رشطة �لعامة مبا يف ذلك �حلفاظ 

�إ�صاعة  على  و�لعمل  وممتلكاته،  �جلمهور  وحماية  �لعام؛  و�لنظام  �لد�خلي  �الأمن  على 

للقانون؛  طبقاً  �جلر�ئم  ملنع  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  كافة  وتبني  و�الأمان؛  باالأمن  �ل�صعور 

وحماية �ملن�صاآت �لعامة و�الأماكن ذ�ت �الأهمية �خلا�صة”.

�رشطي،  �آالف  بت�صعة  �حلني  ذلك  يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  قوة  حجم  ح�رشت  كما 

و�لدفاع  و�ملخابر�ت،  �لعام،  و�الأمن  �ملدنية،  �ل�رشطة  هي:  فروع،  باأربعة  وت�صكيالتها 

�لتجنيد  قبل  �ل�رشطة  يف  جتنيدهم  �صيقبل  �لذين  �الأفر�د  على  �رشوطاً  وو�صعت  �ملدين. 

�لفل�صطينية  لل�رشطة  يكن  �لتي  و�ملعد�ت  و�لذخائر،  �الأ�صلحة،  �أنو�ع  وحددت  وبعده، 

بالتن�صيق  �ملتعلقة  تلك  �الأمنية، وخ�صو�صاً  �لرتتيبات  و�أعد�دها، وغريها من  �متالكها، 

“�تفاق تنفيذ �حلكم �لذ�تي يف قطاع غزة ومنطقة �أريحا، �لقاهرة، 1994/5/4،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية،   2

�لعدد 18، ربيع 1994، �ص 263-255.

 Gaza-Jericho Agreement, Annex I: Protocol Concerning Withdrawal of Israeli Military Forces  3

and Security Arrangements, 4/5/1994, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://mfa.gov.il/
MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Gaza-Jericho%20Agremeent%20Annex%20I.aspx
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�جلوي،  �ملجال  و�أمن  �ملعابر،  و�إد�رة  �مل�صرتك،  �الإ�رش�ئيلي   – �لفل�صطيني  �الأمني 

و�لرتتيبات على حدود قطاع غزة بر�ً وبحر�ً، ويف حميط �مل�صتوطنات.

�أما �ملادة 18 من �التفاق فرتكزت حول “منع �الأعمال �لعد�ئية”، ون�صت على �تخاذ 

�الإرهابية  �الأعمال  ملنع  �ل�رشورية  “�الإجر�ء�ت  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �جلانبني 

و�تخاذ  �صلطته،  حتت  �ملوجودين  و�الأفر�د  �الآخر  �جلانب  �صّد  و�العتد�ء�ت”  و�جلر�ئم 

“�الإجر�ء�ت �لقانونية �ل�رشورية �صّد �ملعتدين”. وي�صمل ذلك م�صوؤولية �جلانب �لفل�صطيني 

عن “منع �الأعمال �لعدو�نية �صّد �مل�صتوطنات”، وم�صوؤولية �جلانب �الإ�رش�ئيلي عن “منع 

�الأعمال �لعد�ئية �ل�صادرة عن �مل�صتوطنني”.

يف  �لتعاون  على  �أ�صا�صاً  وركزت  �ملفقودون”،  “�الأ�صخا�ص  بعنو�ن  جاءت   19 �ملادة 

�لبحث عن �إ�رش�ئيليني “مفقودين” يف �ملناطق �خلا�صعة لل�صلطة، فيما ت�صمنت �ملادة 20، 

و�ملعنية �أ�صا�صاً باالإفر�ج عن �أ�رشى فل�صطينيني يف �صجون �الحتالل، نقطة متعلقة بـ“حّل 

�إىل  �إ�صارة  �الإ�رش�ئيلية”، يف  �ل�صلطات  �ت�صال مع  كانو� على  �لذين  �لفل�صطينيني  م�صكلة 

عمالء �الحتالل، وتعهد�ً بعدم مالحقة هوؤالء ق�صائياً �أو �إيذ�ئهم.

3. اتفاق وا�شنطن 1995:

�تفاق  �إىل  �أ�صا�صاً   1995/9/28 يف  �ملوّقع  و��صنطن  �تفاق  يف  �الأمنية  �لبنود  ��صتندت 

�لقاهرة، ولكنها جاءت بقدر �أكب من �لتفا�صيل و�ملتطلبات، حيث خ�ص�ص �لف�صل �لثاين 

مو�د  �صبع  وت�صمن  �الأمنية”،  و�لرتتيبات  �النت�صار  “�إعادة  ملو�صوع  �التفاق  من  كامالً 

، مّت تف�صيلها ب�صورة �أو�صع يف �لبوتوكول �لذي ت�صمنه �مللحق �الأول 
4
)�ملو�د 10–16(

.
5
باالتفاقية

�الأمنية  �إ�صافات كان حتديد �ل�صالحيات  �تفاق و��صنطن من  �أبرز ما ت�صمنه  ولكن 

ثالث  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  تق�صيم  مّت  حيث  �ملنطقة،  بح�صب  �لفل�صطينية 

فيها  ومتتلك  ب  و�ملنطقة  كاملة،  �أمنية  �صالحيات  �ل�صلطة  فيها  ومتتلك  �أ  �ملنطقة  فئات: 

 “وثائق مفاو�صات �ل�صالم، �التفاق �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني �النتقايل يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و��صنطن، 
4

1995/9/28،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 25، �صتاء 1996، �ص 202-189.

 See The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Annex I:  5

 Protocol Concerning Redeployment and Security Arrangements, 28/9/1995, Israel Ministry
of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/THE%20
 ISRAELI-PALESTINIAN%20INTERIM%20AGREEMENT%20-%20Annex%20I.aspx
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ج  و�ملنطقة  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  مع  بالتن�صيق  وم�رشوطة  حمدودة  �أمنية  �صالحيات 

�التفاق  �أن  �لعلم  مع  �الإ�رش�ئيلية.  �الأمنية  لل�صيطرة  كامل  ب�صكل  خا�صعة  تبقى  و�لتي 

حدد بالتف�صيل توزيع �أفر�د �ل�رشطة على حمافظات �ل�صفة �لغربية يف منطقة �أ ومنطقة ب، 

�أفر�د  وعدد  ب،  �ملنطقة  يف  باإقامتها  �صمح  �لتي   25 �لـ  �ل�رشطة  مر�كز  توزيع  حدد  كما 

�ل�رشطة �لعاملني يف كل منها وت�صليحهم وجتهيز�تهم.

و�إىل جانب ذلك، فقد ن�ّص �التفاق على ت�صكيل “�للجنة �مل�صرتكة للتن�صيق و�لتعاون 

بـ“�صيا�صة  يتعلق  فيما  �أكب  تف�صيالً  وت�صّمن  ووظائفها،  بنيتها  حتديد  مع  �الأمني” 

على  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  “عمل  ت�صمل  وهي  �لعنف”.  و�أعمال  �الإرهاب  ملنع  �الأمن 

“�مل�صتبه  �الأفر�د  �لعنف و�الإرهاب”، و�عتقال وحماكمة  �أ�صكال  نحو منظم �صّد جميع 

م�رشح  غري  �أ�صلحة  “�أّي  م�صادرة  على  و�لعمل  و�الإرهاب”،  �لعنف  باأعمال  بقيامهم 

قانونياً”. بها 

كما �أدخل �التفاق تعديالً على حجم �ل�رشطة �لفل�صطينية وت�صكيالتها، بحيث �صمح 

باأن ي�صل �لعدد �الإجمايل لرجال �ل�رشطة يف جميع فروعها يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

�ل�رشطة  فروع:  �صتة  ت�صم  وباتت  �لقطاع(،  يف  �ألفاً  و18  �ل�صفة  يف  �ألفاً   12( �ألفاً   30 �إىل 

�ملدنية، و�الأمن �لعام، و�الأمن �لوقائي، و�أمن �لرئا�صة، و�ملخابر�ت، و�لدفاع �ملدين.

4. اتفاق واي ريفر 1998:

عملية  نّظم  �لذي  �الإطار   1998/10/23 يف  و��صنطن  يف  �ملوقّع  ريفر  و�ي  �تفاق  �صكّل 

“�إعادة �النت�صار” �لثانية لقو�ت �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية. وقد كان �مللف �الأمني حمور 

�لرتكيز �الأ�صا�صي لالتفاق. فقد مّت مبوجبه نقل م�صاحات �إ�صافية حمدودة من �ل�صفة �إىل 

�ل�صيطرة �الأمنية �لفل�صطينية، مقابل جمموعة من �لتد�بري �الأمنية �لو�جب على �ل�صلطة 

�تخاذها يف جمال “�لت�صدي لالإرهاب”؛ و�صملت “�عتبار �ملنظمات �الإرهابية خارجة على 

�لقانون، و�لت�صّدي لها” و“منع �الأ�صلحة غري �ل�رشعية” و“منع �لتحري�ص”، �إىل جانب 

�التفاق  �ألزم  كما  و�الإ�رش�ئيليني.  �لفل�صطينيني  بني  “�لكامل”  �الأمني  �لتن�صيق  مو��صلة 

وذلك  �الإ�رش�ئيلي،  للجانب  �ل�رشطة  �أفر�د  باأ�صماء  الئحة  بتقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
“عمالً باالتفاقات �ل�صابقة”6

�ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  للقو�ت  �لثانية  �النت�صار  �إعادة  ب�صاأن  ريفر  و�ي  مذكرة  �ل�صالم،  مفاو�صات  “وثائق   
6

�لغربية، و��صنطن، 1998/10/23،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 37، �صتاء 1999، �ص 175-170.
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وقد ن�صّ هذ� �التفاق على وجود دور مبا�رش للواليات �ملتحدة يف �الإ�رش�ف على قيام 

�ل�صلطة �لفل�صطينية بو�جباتها �الأمنية، ودخولها كطرف ثالث يف جمال �لتن�صيق �الأمني 

من خالل ت�صكيل جلنة تن�صيق ثالثية، جتتمع كل �أ�صبوعني )�إىل جانب مو��صلة �لتن�صيق 

�لثنائي �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي(.

معاجلة  على  �قت�رشت  عليها  �ملن�صو�ص  �الأمنية  �لتد�بري  �أن  �ملالحظ  من  وكان 

�لد�خلي؛  �لفل�صطيني  �الأمن  �عتبار�ت  �إىل  تتطّرق  �أن  دون  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  �عتبار�ت 

وبطريقة �صعت ب�صكل �رشيح لو�صع �ل�صلطة يف مو�جهة ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، 

بو�صفها “خارجة على �لقانون”.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �تخذته  �لذي  �لقر�ر  �أن  �إىل  �ل�صياق  هذ�  يف  �الإ�صارة  وجتدر 

1998/11/11 باملو�فقة على �تفاق و�ي ريفر، جاء م�رشوطاً مبجموعة من �لنقاط،  يف 

حددتهم  �أمنياً  “م�صبوهاً”  لثالثني  �ل�صلطة  �عتقال  �رشورة  �رش�حة  ت�صّمن  كما 

خرقاً  �صيعّد  الحق  وقت  يف  منهم  �أّي  عن  �الإفر�ج  �أن  على  و�صّددت  “�إ�رش�ئيل”، 

.
7

لالتفاق

5. مذكرة �رشم ال�شيخ 1999:

�الأمنية  بالتز�ماتها  �ل�صلطة  �ملذكرة على �رشورة وفاء  �الأمني يف هذه  �ل�صق  �صّدد 

جمال  يف  ريفر،  و�ي  �تفاق  وخ�صو�صاً  �ل�صابقة،  �التفاقات  يف  عليها  �ملن�صو�ص 

�لتقارير  وتقدمي  �مل�صبوهني”  على  �لقب�ص  و“�إلقاء  �مل�رشوعة”  غري  �الأ�صلحة  “جمع 

تعهدت  �ملقابل،  ويف  �الأمني.  �لتن�صيق  مو��صلة  على  �لتاأكيد  مع  �خل�صو�ص،  بهذ� 

يف  �لفل�صطينية  لل�صيطرة  �خلا�صعة  �مل�صاحات  بزيادة  �التفاق  مبوجب  “�إ�رش�ئيل” 

.
8

�لغربية �ل�صفة 

ويف �ملح�صلة، فقد بلغت ن�صبة �الأر��صي �لتي يفرت�ص �أن تكون خا�صعة لل�صيطرة 

من   %18.2 �ملذكرة  هذه  توقيع  بعد  �أ،  �ملنطقة  �أي  لل�صلطة،  �لكاملة  و�ملدنية  �الأمنية 

“قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية باإعالن مو�فقتها �مل�رشوطة على مذكرة و�ي ريفر، �لقد�ص، 1998/11/11،” جملة   
7

الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 37، �صتاء 1999، �ص 230-229.

من  �ملعلقة  �اللتز�مات  لتنفيذ  �لزمني  �جلدول  ب�صاأن  �ل�صيخ  �رشم  مذكرة  �ل�صالم،  مفاو�صات  “وثائق  �نظر:   
8

�تفاقات موقعة و��صتئناف مفاو�صات �لو�صع �لد�ئم، 1999/9/4،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 40، 

خريف 1999، �ص 210-207.
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بقي  حني  يف  منها،   %21.8 ب  �ملنطقة  �صّكلت  فيما  و�لقطاع،  �ل�صفة  �أر��صي  جممل 

�الأمنية و�ملدنية  لل�صيطرة  )60%( خا�صعاً  �ل�صفة و�لقطاع  �أر��صي  �الأكب من  �جلزء 

.
9

ج �ملنطقة  �صمن  �الإ�رش�ئيلية 

ثانيًا: ت�شكيل االأجهزة االأمنية وتطورها:

1. بنية الأجهزة الأمنية:

�لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  ت�صكيل  حكمت  �لتي  �لن�صو�ص  ��صتعر��ص  خالل  من 

وتطورها، �أي �التفاقات �لفل�صطينية – �الإ�رش�ئيلية �مل�صار �إليها �صابقاً، جند �أن عدد تلك 

ت�صم  �أجهزة  باأربعة  بد�أ  فقد  �لنظرية.  �لناحية  من   
ً
و��صحا كان  وم�صّمياتها  �الأجهزة 

ت�صعة �آالف فرد يف �تفاق �لقاهرة )غزة - �أريحا( �صنة 1994، ثم �رتفع �إىل �صتة �أجهزة 

على  �لو�قع  �أن  �إال  2(؛  )�أو�صلو  و��صنطن  �تفاق  مبوجب  �لتالية  �ل�صنة  يف  �ألفاً   30 ت�صم 

�إىل وجود ت�صارب كبري بني �مل�صادر  �أدى  �أكرث تعقيد�ً و�أقل و�صوحاً، مما  �الأر�ص كان 

�ملختلفة �لتي عر�صت لدر��صة قطاع �الأمن �لفل�صطيني يف تقدير عدد �الأجهزة �الأمنية �لتي 

.
10ً

�ُصّكلت، تر�وح ما بني 8–17 جهاز�ً خمتلفا

لقد مّرت �الأجهزة �الأمنية منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة بحالة م�صتمرة من �لتقلّب و�لتغري يف 

ت�صكيالتها وت�صمياتها ومهامها، مما �أدى �إىل عدم وجود بنية �أو هيكلية و��صحة حتكم 

عملها، وخ�صو�صاً خالل فرتة حكم �لرئي�ص يا�رش عرفات؛ �لذي كانت �الأجهزة �الأمنية 

 ،2002 �صنة  حتى  �لفل�صطينية  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  باعتباره  مبا�رشة  له  تتبع  �ملختلفة 

عرفات  �أن  �إال  �لد�خلية،  بوز�رة  �ملدين  و�لدفاع  �لوقائي  و�الأمن  �ل�رشطة  �إحلاق  مّت  حني 

�أريج، �أو�مر �إ�رش�ئيلية بوقف �لبناء و�لعمل يف عدد من �ملنازل �لفل�صطينية يف قرية يتما جنوب مدينة نابل�ص،   
9

موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2009/8/6، �نظر:

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2052

و�آخرون،  فريدريك  روالند  �أي�صاً:  و�نظر  207؛  �ص  القد�س،  اإىل  الطريق  �صالح،  حممد  حم�صن  مثالً:  �نظر   
10

الت�رشيعات ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن )جنيف ور�م �هلل: مركز جنيف 

للرقابة �لديوقر�طية على �لقو�ت �مل�صلحة، 2008(، �ص 21، يف:

http://www.dcaf.ch/Publications/The-Security-Sector-Legislation-of-the-Palestinian-National-
 Authority
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بقية  على  �ملبا�رشة  �صيطرته  جانب  �إىل  �الأجهزة،  تلك  على  �لفعلية  بال�صيطرة  �حتفظ 

.
�الأجهزة، حتى وفاته �صنة 112004

ب�صخ�ص  حم�صورة  مركزية  �صيا�صة  و�تباع  �ملوؤ�ص�صية،  �لهيكلية  لغياب  ونتيجة 

عززت  نظامية  غري  بيئة  ظهرت  فقد  �الأمنية،  �الأجهزة  �إد�رة  يف  �لوقت،  ذلك  يف  �لرئي�ص، 

�لتناف�ص بينها وتد�خل �صالحياتها  �لفردي لقادة تلك �الأجهزة، يف ظّل تز�يد  �لدور  من 

و�رش�ع قياد�تها، و�أ�صعفت دور �لقيادة �جلماعية �ل�صاملة �لتي يفرت�ص �أن تتوىل ر�صم 

.
12

�ل�صيا�صات وحتديد �ال�صرت�تيجيات و�إقر�ر خطط �لعمل

ولكن �لبنية �ملوؤ�ص�صية بد�أت تاأخذ �صكالً �أكرث �نتظاماً بعد تويل �لرئي�ص حممود عبا�ص 

�أبرز  �صمن  كانت  �الأمني  �لقطاع  تنظيم  �إعادة  �إن  �إذ   ،2005 �صنة  مطلع  �ل�صلطة  رئا�صة 

�صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  بعد  تعرقلت  �لعملية  تلك  �أن  �إال  �أولوياته؛ 

�لرئا�صة  بني  �الأمنية  �ل�صالحيات  على  و�ل�رش�ع  �ل�صيا�صي  �النق�صام  ب�صبب   ،2006

و�حلكومة �لتي تولت حما�ص ت�صكيلها. فقد تكر�ص بعدها و�قع جديد على �الأر�ص بعد 

2007. ومنذ ذلك �حلني، فقد  �صيطرة حركة حما�ص على قطاع غزة يف حزير�ن/ يونيو 

�أجهزتها  كانت هناك �صلطتان خمتلفتان يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، تدير كل منهما 

�الأمنية ب�صكل م�صتقل عن �الأخرى.

وعند نهاية �لفرتة �لزمنية �لتي يتناولها هذ� �لبحث، كان عدد �الأجهزة �الأمنية �لعاملة 

ت�صكيالت  ثالثة  �إطار  يف  تعمل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أجهزة  �صبعة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف 

، كالتايل: 
رئي�صية مبوجب قانون �خلدمة يف قوى �الأمن �لفل�صطينية رقم 8 ل�صنة 132005

و�ال�صتخبار�ت  �لوطني،  �الأمن  قو�ت  وي�صم  مبا�رشة  �لرئا�صة  )يتبع  �لوطني  �الأمن 

اإىل اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني )جنيف  املدخل   �نظر: روالند فريدريك و�أرنولد ليتهولد )حمرر�ن(، 
11

ور�م �هلل: مركز جنيف للرقابة �لديوقر�طية على �لقو�ت �مل�صلحة، 2007(، �ص 15-17، يف:

http://www.dcaf.ch/Publications/Entry-Points-to-Palestinian-Security-Sector-Reform

 �أمان، الإ�شالح الإداري واملايل يف املوؤ�ش�شة الأمنية الفل�شطينية، �صل�صلة تقارير )18( )ر�م �هلل: �أمان، �أيلول/ 
12

�صبتمب 2008(، �ص 3، �نظر:

http://www.aman-palestine.org/Documents/Publication/18_SecurityRpt.pdf 
و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:   ،2005 ل�صنة   )8( رقم  �لفل�صطينية  �الأمن  قوى  يف  �خلدمة  قانون  �نظر:   

13

 .248-198 الت�رشيعات ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 
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�الأمن  )وي�صم  �لد�خلي  و�الأمن  �لعامة،  و�ملخابر�ت   ،
14

�لرئا�صي( و�حلر�ص  �لع�صكرية، 

؛ بينما كانت �الأجهزة �الأمنية �لعاملة يف قطاع غزة 
15

�لوقائي، و�ل�رشطة، و�لدفاع �ملدين(

و�لدفاع  و�ل�رشطة،  �لد�خلي،  و�الأمن  و�حلماية،  و�الأمن  �لوطني،  �الأمن  هي:  خم�صة، 

. و�صنتناول هذه �الأجهزة بالتف�صيل الحقاً.
16

�ملدين

�أن  بدل  و�لذي  �الأمني،  �لقطاع  يف  �لعاملني  �الأفر�د  عدد  �أي�صاً  ر�فقت  �لتقلب  حالة 

يقت�رش على 30 �ألفاً ت�صّخم لي�صم يف �صفوفه نحو 82 �ألف فرد يف �صنة 2006 )49% من 

�إجمايل موظفي �ل�صلطة(، قبل �أن يعاود �النخفا�ص جمدد�ً ليبلغ نحو 65 �ألفاً يف �صنة 2011 

، علماً �أن هذ� �لرقم ي�صمل فقط �أفر�د �الأمن �لذين يتلقون 
17

)42% من �إجمايل �ملوظفني(

رو�تبهم من �حلكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، مبن فيهم �ملوجودون يف قطاع غزة، ولكنهم 

ال يعملون يف �الأجهزة �الأمنية �لتي تديرها حكومة حما�ص �ملقالة يف �لقطاع، و�لذين يقّدر 

.
18ً

عددهم بنحو 34 �ألفا

بعدد  مقارنة  جد�ً  �صخماً  يعّد  �الأمنية  �لقوى  عنا�رش  عدد  فاإن  حال،  �أّي  وعلى 

بلغ  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �أ�صا�ص  فعلى  �ل�صكان، 

ُيظهر  �أعاله  �لو�ردة  لالأرقام  ب�صيطاً  حتليالً  فاإن   ،
192011 �صنة  يف  ن�صمة  مليون   4.23

�أن ن�صبة �أفر�د �ل�رشطة لعدد �ل�صكان بلغ 15.4 �رشطي لكل �ألف مو�طن يف تلك �ل�صنة، 

�أن عدد  �أ�صا�ص  2006 )على  �ألف مو�طن يف �صنة  22.7 �رشطي لكل  �لن�صبة  بينما كانت 

ال�شفة  يف  ال�شلطوي  والتحول  الفل�شطيني  الأمني  النظام  املجتمع؟  �شبط  اأم  الدولة  بناء  �صايغ،  يزيد   
14

الغربية وقطاع غزة )بريوت: مركز كارنيغي لل�رشق �الأو�صط، �صباط/ فب�ير 2011(، �ص 7، �نظر:

 http://carnegieendowment.org/files/TEXT-AR.pdf

 �الأجهزة �الأمنية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:
15

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2336

 http://www.moi.gov.ps :نظر: موقع وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني، قطاع غزة، يف� 
16

قباجة،  �أحمد  و�نظر:  5؛  �ص  �شابق،  مرجع  )فل�صطني(،  �ملو�زنة  �صفافية  لدعم  �الأهلي  �لفريق  �نظر:   
17

مرجع �شابق، �ص 66. 

 �صما، 2013/3/30. جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �إحدى �لتقدير�ت ذكرت �أن عدد قو�ت �الأمن �لفل�صطينية �لعاملة يف �صنة 
18

2011، با�صتثناء عنا�رش �لدفاع �ملدين، تر�وح ما بني 27-29 �ألفاً يف �ل�صفة �لغربية، وما بني 15,500-12,500 
�لرو�تب  �لعاملني يف غزة مدرجاً �صمن جد�ول  �أّي من  �إذ� كان  �أنها مل تو�صح فيما  �إال  عن�رش يف قطاع غزة، 

�لتابعة حلكومة ر�م �هلل. �نظر: يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2011 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
19

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 311.
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(، �أي �أكرث من �صبعة �أ�صعاف �ملتو�صط �لعاملي لن�صبة 
20

�ل�صكان بلغ 3.61 مليون ن�صمة

بح�صب  مو�طن  �ألف  لكل  ثالثة  بنحو  �ل�صنة  تلك  يف  و�ملقدر  �ل�صكان،  لعدد  �ل�رشطة 

لكل  �رشطة  رجال  �أربعة  تتجاوز  ن�صبة  �أّي  �إىل  ُت�رش  مل  و�لتي  �ملتحدة،  �الأمم  تقدير�ت 

.
21

�ألف مو�طن يف �أّي مكان يف �لعامل

ونتيجة لذلك، فقد �صّكل �الإنفاق على �الأمن نقطة ��صتنز�ف مليز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�ملثال،  �صبيل  على   2011 �صنة  ففي   .
22%32-27 بني  ما  تر�وحت  بن�صبة  �أ�صالً،  �ملثقلة 

�أهمية  تقل  ال  �أخرى  ملفات  تنل  مل  فيما   ،%31 �جلارية  �لنفقات  من  �الأمن  ح�صة  كانت 

على  و%19.4   %11 ح�صتها  كانت  و�لتي  نف�صها،  �حل�صة  و�لتعليم  و�لرتبية  كال�صحة 

. وجتدر �الإ�صارة يف هذ� �ل�صياق �إىل �أن رو�تب �ملوظفني �الأمنيني يف �ل�صنة نف�صها 
23

�لتو�يل

.
24

�صّكلت 42% من �إجمايل �إنفاق �ل�صلطة على �لرو�تب

اأ. قوات الأمن الوطني:

�خت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها  توؤدي  نظامية،  ع�صكرية  هيئة  �لوطني  �الأمن 

�لقر�ر�ت  ي�صدر  �لذي  وهو  �لعام،  �لقائد  قيادة  وحتت  �لوطني  �الأمن  وزير  برئا�صة 

�لالزمة الإد�رة عملها وتنظيم �صوؤونها كافة، وفقاً الأحكام �لقانون و�الأنظمة �ل�صادرة 

.
25

مبقت�صاه

�حلدود  حماية  مهام  تتوىل  ع�صكرية،  كتائب  ع�رش  من  �لوطني  �الأمن  قو�ت  تتاألف 

�لتجمعات  خارج  �لفل�صطينية  �ل�صيطرة  مناطق  �صمن  �الأمن  و�صبط  عليها،  و�ل�صيطرة 

ح�صب  �لعام  منت�صف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملقدر  �ل�صكان  عدد  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
20

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/gover.htm :ملحافظة 1997-2016، �نظر�

 State of Crime and Criminal Justice Worldwide: Report of the Secretary–General,  21

 Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador,
 Brazil, 12–19/4/2010, A/CONF.213/1, site of United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), 1/2/2010, p. 19, http://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-
 Congress/Documents/A_CONF.213_3/V1050608e.pdf

 �أمان، الإ�شالح الإداري واملايل يف املوؤ�ش�شة الأمنية الفل�شطينية، �ص 6.
22

.xi أحمد قباجة، مرجع �شابق، �ص� 
23

24 املرجع نف�شه، �ص 66.

و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:   ،7 مادة   ،2005 ل�صنة   )8( رقم  �لفل�صطينية  �الأمن  قوى  يف  �خلدمة  قانون   
25

الت�رشيعات ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن. 
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�ل�صكانية، وم�صاعدة قوى �الأمن �لد�خلي يف �صبط �الأمن ومالحقة �ملطلوبني د�خلها عند 

�حلاجة، ومهام منع �ملظاهر �مل�صلحة، وحماربة جتارة �الأ�صلحة و�ملتفجر�ت وت�صنيعها، 

لف�ص  �أمنية  وحد�ت  لتحريك  معه  و�لتن�صيق  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  �الرتباط  وتاأمني 

�ل�صكانية يف �ملنطقة ب. كما تتبع لقو�ت  �لنز�عات �ملتعلقة بفل�صطينيني د�خل �لتجمعات 

.
26

�الأمن �لوطني وحدة �ل�رشطة �جلوية

بعد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  نف�صه  �مل�صمى  حتت  عامالً  �جلهاز  هذ�  بقي 

�النق�صام، �إال �أن جهاز �ل�صفة يتبع لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية مبا�رشة، فيما يتبع مثيله 

. ويقّدر 
27

يف غزة لوز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني، وترتكز مهمته يف تاأمني حدود �لقطاع

عدد قو�ت هذ� �جلهاز بنحو 9,300-9,700 فرد يف �ل�صفة �لغربية، وما بني 1,200-800 

.
28

فرد يف قطاع غزة

ب. جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية:

باالأمن  “�لعدو �خلارجي”، كما تهتم  �ملعلومات عن  هو هيئة ع�صكرية مكلفة بجمع 

�ال�صتخبار�ت  جهاز  تاأ�ص�ص   .
29

�لع�صكرية �ل�رشطة  على  �أي�صاً  وت�رشف  �لد�خلي، 

عرفات،  مو�صى  �للو�ء  يد  على   ،1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  مع  �لع�صكرية 

وكان يعد ثالث �أكب جهاز �أمني بعد �الأمن �لوطني و�ل�رشطة، وكان له دور يف مالحقة 

معار�صي �ل�صلطة، حيث قام بحمالت �عتقال و��صعة يف �صفوف حركتي حما�ص و�جلهاد 

.
30

�الإ�صالمي

كان دور �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية بارز�ً يف قطاع غزة على وجه �خل�صو�ص يف �أثناء 

تويل �للو�ء مو�صى عرفات قيادتها )1994–2005(. و�صاد �لتوتر �ل�صديد عالقة �جلهاز 

قادة  من  وبعدد  فتح،  حركة  يف  �أطر�ف  �صمنها  ومن  �لفل�صطينية،  بالف�صائل  ورئي�صه 

 http://www.nsf.pna.ps/index.php :نظر: موقع قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطيني، ر�م �هلل، يف� 
26

 http://www.nsf.gov.ps/ar :نظر: موقع قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطيني، غزة، يف� 
27

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
28

 �صيدي �أحمد ولد �أحمد �صامل، �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت، 2007/10/7، �نظر:
29

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6cdc6c1c-9587-45ec-879c-cf6d86a901e1

30 امل�شتقبل، 2004/7/19.
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�غتيال،  حماوالت  لعدة  لها  نتيجة  عرفات  �للو�ء  تعر�ص   ،
31

�الأخرى �الأمنية  �الأجهزة 

.
32

�نتهت �آخرها بت�صفيته على يد جمموعة كبرية من �مل�صلحني بعد �قتحام منزله

يونيو  حزير�ن/  يف  �لوطني  لالأمن  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  جهاز  �صّم  مّت  وقد 

، وهو ُيعّد حالياً �أ�صغر �الأجهزة �الأمنية من حيث عدد �أفر�ده، �إذ ُيقّدرون بنحو 
332005

.
34

1,500–2,000 عن�رش

ج. احلر�س الرئا�شي:

هو جهاز ع�صكري من �أجهزة �الأمن �لفل�صطيني �لتي ن�صاأت مع قيام �ل�صلطة، ويتبع 

لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية مبا�رشة يف تلقي تعليماته. متثلت مهمته �الأ�صا�صية بد�ية يف 

�حلماية  تاأمني  لت�صمل  تو�صعت  ثم  مقر�ته،  وحماية  للرئي�ص  �ل�صخ�صية  �حلماية  تاأمني 

�ل�صلطة،  يف  �لكبار  و�مل�صوؤولني  �لوزر�ء  وبع�ص  �لفل�صطينية،  �حلكومة  وزر�ء  لرئي�ص 

ولكبار زو�رها. مّت تو�صيع مهام �جلهاز يف �صنة 2006 لت�صمل �مل�صاركة يف عمليات فر�ص 

.
35

�لقانون و�صبط �لو�صع �الأمني د�خل مناطق �ل�صلطة

ُيعّد �حلر�ص �لرئا�صي من �أكرث �الأجهزة �الأمنية جتهيز�ً وتدريباً، وقد تاأ�ص�ص يف بد�ياته 

كامتد�د للجهاز �لذي كان يتوىل حماية رئي�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يا�رش عرفات 

.
يف بريوت وتون�ص قبل تاأ�صي�ص �ل�صلطة، و�لذي كان ُيعرف با�صم “�لقوة 17”36

�لتابع للد�خلية �ملقالة يف قطاع غزة مهام  بعد �النق�صام، توىّل جهاز �الأمن و�حلماية 

و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صخ�صيات  حماية  مهمة  به  و�أنيطت  �لرئا�صي،  �حلر�ص  ملهام  رديفة 

�متد�د�ً  كان  �إذ  �لرئا�صي،  للحر�ص  م�صابهة  بطريقة  �جلهاز  ت�صّكل  وقد  �حلكومية. 

 كانت �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية طرفاً يف مو�جهات م�صلحة عديدة مع �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة، من 
31

تبادل  �ل�صالح،  علي  مثالً:  �نظر  �ل�صعبية.  �ملقاومة  وجلان  �لق�صام  وكتائب  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  �صمنها 

�التهامات بني رئي�ص �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �لفل�صطينية وحما�ص وجلان �ملقاومة بعد مهاجمة منزله ليالً، 

�لعربية.نت،  موقع  عرفات،  تو�جه  باجلملة  ��صتقاالت  �أزمة  �أيـ�صـاً:  و�نـظر  2001/7/25؛  الأو�شط،  ال�رشق 

 http://www.alarabiya.net/articles/2004/07/18/5065.html :2004/7/18، يف

32 ال�رشق الأو�شط، 2005/9/8.

33 الريا�س، 2005/6/3.

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
34

 http://spg.ps/ar/?page_id=11 :لدور �لوطني، موقع �حلر�ص �لرئا�صي �لفل�صطيني، �نظر� 
35

 �صيدي �أحمد ولد �أحمد �صامل، مرجع �صابق.
36
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2005 حلماية قياد�تها  جلهاز �الأمن و�حلماية �لذي �صكّلته حركة حما�ص يف نهاية �صنة 

جهاز  �إىل  يتحول  �أن  قبل  الحقاً،  ووزر�ئها  ونو�بها  �النتخابية،  ومكاتبها  ومر�صحيها 

.
37

حكومي يعمل حتت �إطار وز�رة �لد�خلية

2,300 عن�رش، فيما يرت�وح عدد عنا�رش  �لرئا�صي بنحو  �أفر�د �حلر�ص  وُيقّدر عدد 

.
جهاز �الأمن و�حلماية يف غزة بني 1,000–381,600

د. جهاز املخابرات العامة:

�خت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها  توؤدي  �لرئي�ص،  تتبع  نظامية  �أمنية  هيئة  �ملخابر�ت 

وفقاً الأحكام �لقانون برئا�صة رئي�صها وحتت قيادته وهو �لذي ي�صدر �لقر�ر�ت �لالزمة 

الإد�رة عملها وتنظيم �صوؤونها كافة، ويعني رئي�ص �ملخابر�ت بقر�ر من �لرئي�ص وبدرجة 

، وقد نّظمت 
40

3,000-3,500 عن�رش �أفر�د جهاز �ملخابر�ت بنحو  . ويقّدر عدد 
39

وزير

:
41

مهامه ح�رش�ً يف �لقانون لت�صمل �لتايل

ُتعّد �ملخابر�ت �جلهة �ملكلفة ر�صمياً مبمار�صة �الأن�صطة و�ملهام �الأمنية خارج �حلدود   .1

�جلغر�فية لفل�صطني.

فل�صطني،  لدولة  �جلغر�فية  �حلدود  د�خل  حمددة  �أمنية  مهام  �ملخابر�ت  متار�ص   .2

ال�صتكمال �الإجر�ء�ت و�لن�صاطات �لتي بد�أت بها خارج �حلدود.

تتخذ �ملخابر�ت �لتد�بري �لالزمة للوقاية من �أّي �أعمال تعرِّ�ص �أمن و�صالمة فل�صطني   .3

للخطر، وتتخذ �الإجر�ء�ت �لالزمة �صّد مرتكبيها وفقاً الأحكام �لقانون.

�لقومي  باالأمن  �مل�صا�ص  �صاأنها  من  �لتي  �خلارجية  �الأخطار  عن  �ملخابر�ت  تك�صف   .4

تهدد  �أخرى  �أعمال  �أّي  �أو  و�لتخريب،  و�لتاآمر،  �لتج�ص�ص،  جماالت  يف  �لفل�صطيني 

وحدة �لوطن و�أمنه و��صتقالله ومقدر�ته.

 �نظر: نبذة تعريفية عن جهاز �الأمن و�حلماية، موقع جهاز �الأمن و�حلماية، 2012/10/31، يف:
37

 http://moidev.moi.gov.ps/sites/Details.aspx?id=33852&cat=37&sd=74

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
38

الت�رشيعات  2 و4، يف: روالند فريدريك و�آخرون،  �ملادتان   ،2005 ل�صنة   )17( �لعامة رقم  �ملخابر�ت   قانون 
39

ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 275-267.

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
40

الت�رشيعات  و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:   ،10-8 �ملو�د   ،2005 ل�صنة   )17( رقم  �لعامة  �ملخابر�ت  قانون   
41

ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن. 
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تتعاون �ملخابر�ت باال�صرت�ك مع �أجهزة �لدول �ل�صديقة �مل�صابهة، ملكافحة �أّي �أعمال   .5

تهدد �ل�صلم و�الأمن �مل�صرتك �أو �أّي من جماالت �الأمن �خلارجي، �رشيطة �ملعاملة باملثل.

هـ. جهاز الأمن الوقائي:

�لد�خلية،  تتبع وز�رة  �لتي  �لد�خلي  �الأمن  �أمنية نظامية �صمن قوى  �إد�رة عامة  هو 

من  قر�ر  على  بناًء  �ل�صلطة،  رئي�ص  عن  �صادر  بقر�ر  ونائبه  للجهاز  �لعام  �ملدير  ويعني 

.
42

�لوزير �ملخت�ص وتن�صيب مدير عام �الأمن �لد�خلي

وقد حدد عمل �جلهاز بقانون �الأمن �لوقائي �ل�صادر �صنة 2007، و�لذي عّرف مهام 

�لد�خلي  �الأمن  تهدد  �لتي  �جلر�ئم  ومتابعة  �لد�خلي،  �الأمن  حماية  على  بالعمل  �جلهاز 

لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و/ �أو �لو�قعة عليه، و�لعمل على منع وقوعها، و�لك�صف عن 

�جلر�ئم �لتي ت�صتهدف �الإد�ر�ت �حلكومية و�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لعاملني فيها. وللجهاز 

.
43

�صفة �ل�صبطية �لق�صائية يف �صبيل ت�صهيل مبا�رشة مهامه

كان هذ� �جلهاز يو�صف باأنه �أكرث �الأجهزة �الأمنية تنظيماً و�الأحكم بناء، وكان معظم 

عنا�رشه من ن�صطاء حركة فتح من �لد�خل ب�صكل خا�ص؛ خالفاً لالأجهزة �الأمنية �الأخرى 

�لتي �عتمدت على �لفل�صطينيني �لعائدين مع تاأ�صي�ص �ل�صلطة. وكثري�ً ما �تهم بتعذيب ن�صطاء 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، وُن�صبت �إليه �مل�صوؤولية عن بع�ص �لفرق �ملتخ�ص�صة كـ“فرقة 

�ملوت” �لتي كثري�ً ما نفى م�صوؤولو �جلهاز وجودها، �إىل �أن �أعلن رئي�صه ر�صيد �أبو �صباك 

عن حلّها يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2005. وقد توىل حممد دحالن قيادة �جلهاز يف غزة 

.
فيما توىل جبيل �لرجوب قيادته يف �ل�صفة �لغربية، وذلك منذ تاأ�صي�صه حتى �صنة 442002

�أن�صاأت وز�رة �لد�خلية �لتابعة للحكومة �لفل�صطينية �ملقالة بغزة جهاز �الأمن �لد�خلي 

كبديل لهذ� �جلهاز، وهو يقوم باملهام نف�صها �ملن�صو�ص عليها يف قانون �الأمن �لوقائي 

.
45

�أعاله، كما يتوىل مالحقة �لعمالء �مل�صتبه بتخابرهم مع �الحتالل

و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:  و4،   2 �ملادتان  �لوقائي،  �الأمن  ب�صاأن   2007 ل�صنة   )11( رقم  بقانون  قر�ر   
42

الت�رشيعات ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 278-276. 

43 املرجع نف�شه، �ملادتان 6–7.

 �صيدي �أحمد ولد �أحمد �صامل، مرجع �صابق.
44

 �نظر: وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني، قطاع غزة، يف:
45

 http://www.moi.gov.ps/page.aspx?page=content&id=2



461

اأداء االأجهزة االأمنية لل�شلطة الفل�شطينية

3,500 عن�رش، وعنا�رش  �لغربية بنحو  �ل�صفة  �لوقائي يف  �الأمن  ُيقّدر عدد عنا�رش 

.
46

�الأمن �لد�خلي يف غزة بنحو �ألف، عد� عن �ملخبين

و. ال�رشطة املدنية:

يتبع جهاز �ل�رشطة لقوى �الأمن �لد�خلي، ويتوىل مهمة �حلفاظ على �لقانون، وخدمة 

 .
47

�لعامة و�الآد�ب  �لعام  و�لنظام  �الأمن  حفظ  على  و�ل�صهر  �ملجتمع،  وحماية  �ل�صعب، 

وتتبع للجهاز جمموعة من �الإد�ر�ت �ملتخ�ص�صة، �أبرزها: �ل�رشطة �لق�صائية، و�ملباحث 

�لعامة، و�ملعابر و�حلدود، و�رشطة �ل�صياحة و�الآثار، و�رشطة �ملرور، ومر�كز �الإ�صالح 

و�لتاأهيل، ومكافحة �ملخدر�ت، وهند�صة �ملتفجر�ت، وقو�ت �ل�رشطة �خلا�صة، و�أكاديية 

، �إ�صافة �إىل �ل�رشطة �لبحرية يف قطاع غزة.
48

�ل�رشطة

ونحو  �لغربية،  �ل�صفة  يف   8,000–7,300 بنحو  �ملدنية  �ل�رشطة  �أفر�د  عدد  ُيقّدر 

.
49

8,500–9,200 يف قطاع غزة

ز. الدفاع املدين:

�الأ�صا�صي على  �لقانون هدفها  �لد�خلية، وقد بنّي  �لدفاع �ملدين لوز�رة  تتبع مديرية 

�أنه وقاية �ملدنيني وممتلكاتهم، وتاأمني �صالمة �ملو��صالت باأنو�عها، و�صمان �صري �لعمل 

بانتظام يف �ملر�فق �لعامة، وحماية �ملباين و�ملن�صاآت و�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة؛ �صو�ء 

من �أخطار �لغار�ت �جلوية وغريها من �الأعمال �حلربية، �أم من �أخطار �لكو�رث �لطبيعية، 

. وقد منحت لهذ� �جلهاز مبوجب 
50

�أم �حلر�ئق، �أم �الإنقاذ �لبحري، �أم �أّي �أخطار �أخرى

.
51

قر�ر رئا�صي �صفة �ل�صبط �لق�صائي، لتنفيذ �أحكام قانون �لدفاع �ملدين

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
46

 �أمان، الإ�شالح الإداري واملايل يف املوؤ�ش�شة الأمنية الفل�شطينية، �ص 5.
47

 �الإد�ر�ت �ملتخ�ص�صة، موقع �ل�رشطة �لفل�صطينية، ر�م �هلل، �نظر:
48

 http://www.palpolice.ps/ar/?page_id=11

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
49

 قانون �لدفاع �ملدين �لفل�صطيني رقم )3( ل�صنة 1998، �ملادتان 2–3، يف: روالند فريدريك و�آخرون، الت�رشيعات 
50

ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 266-259.

 قر�ر رقم )19( ل�صنة 2000 مبنح �صفة �ل�صبط �لق�صائي ملدير عام �لدفاع �ملدين ولفئات من موظفي �ملديرية، 
51

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �لد�خلية، موقع �لدفاع �ملدين �لفل�صطيني، �نظر:

 http://pcd.ps/ar/showpage.php?id= 21
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2. الت�رشيعات الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية:

يف  �إليه  �ال�صتناد  مّت  �لذي  �الأ�صا�ص  �الإ�رش�ئيلية   – �لفل�صطينية  �التفاقيات  مثّلت 

�إطار  لت�صكيل  كافية  تكن  مل  ولكنها  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  ت�صكيل 

�ل�صلطة  جهود  فاإن  ذلك  ومع  �صامل.  ب�صكل  �الأجهزة  تلك  عمل  ينظم  �صليم،  قانوين 

�لفل�صطينية الإيجاد هذ� �الإطار �لقانوين مل تبد�أ جدياً حتى �صنة 2002، نتيجة لعدد من 

�التفاقات  قيود  ب�صبب  �لقانونية  �لت�رشيعات  �إ�صد�ر  بع�صها ب�صعوبة  �رتبط  �لعو�مل، 

، فيما �رتبط بع�صها �الآخر باأ�صلوب �لرئي�ص يا�رش عرفات 
52

– �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية 

�ل�صلطات  �لعالقة بني  �لذي ينظم  �الأ�صا�صي،  �لقانون  �ل�صلطة، وبتاأخر �صدور  �إد�رة  يف 

�لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية ويبني م�صوؤوليات كل منها و�صالحياتها.

وقد تناول �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �ملعدل ل�صنة 2003 �ل�صق �الأمني يف خم�ص 

للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  هو  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  على  ن�صت  وقد   39 �ملادة  كالتايل:  مو�د، 

�لنظام  حفظ  م�صوؤولية  �لوزر�ء  جمل�ص  تويل  على  ن�صت  �لتي   69 و�ملادة  �لفل�صطينية، 

و�ل�رشطة،  �الأمن  قوى  تعريف  ت�صمنت  �لتي   84 و�ملادة  �لد�خلي،  و�الأمن  �لعام 

حظر  بخ�صو�ص   13 و�ملادة  و�ملوقوف،  عليه  �ملقبو�ص  بحقوق  تتعلق  �لتي   12 و�ملادة 

.
53

�الإكر�ه �أو �لتعذيب

عن  �ل�صادرة  و�لقر�ر�ت  �لت�رشيعات  متابعة  خالل  فمن  �لت�رشيعي،  �الإطار  يف  �أما 

�الإطار  تنظيم  جهود  �إن  �لقول  يكن  �الأمن،  بقطاع  يتعلق  فيما  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

وجاءت  عرفات،  �لرئي�ص  رحيل  بعد  �أو�صح  ب�صورة  ظهرت  قد  �لقطاع  لهذ�  �لقانوين 

�صمن م�صاعي �ل�صلطة و�لرئي�ص حممود عبا�ص الإ�صالح هذ� �لقطاع بدعم غربي. فمن 

تنظيم  2007 يف جماالت  نهاية  �ل�صلطة حتى  �تخذتها  تنفيذياً  وقر�ر�ً  37 ت�رشيعاً  �أ�صل 

�الأمن وهيكليته، و�لقانون و�لنظام، و�الإجر�ء�ت �جلز�ئية، فاإن ع�رشة منها فقط  قطاع 

 29 �لـ  �لذي �متد لنحو ع�رش �صنو�ت، فيما �صدرت  �لرئي�ص عرفات  �صدرت خالل عهد 

.
54

�لباقية خالل �ل�صنو�ت �لثالثة �لتي تلت رحيله

ليتهولد،  و�أرنولد  فريدريك  روالند  يف:  �لفل�صطيني،”  �الأمني  �لقطاع  حلكم  �لقانوين  “�الإطار  خليل،  عا�صم   
52

املدخل اإىل اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني، �ص 32-30.

ال�شلطة  عن  ال�شادرة  الت�رشيعات  و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون   
53

الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 56-33.

 �نظر: املرجع نف�شه.
54
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جدول رقم )1(: الإطار القانوين لقطاع الأمن الفل�شطيني

الرئي�ستاريخ اإ�شدارهمو�شوعهالقانون

1995/2/13د�ئرة �ل�صري]قرار بقانون[ رقم )3( ل�شنة 1995

يا�رش عرفات

1998/5/20�الأ�صلحة و�لذخائررقم )2( ل�شنة 1998

1998/5/28�لدفاع �ملدينرقم )3( ل�شنة 1998

1998/5/28مر�كز �الإ�صالح و�لتاأهيل )�ل�صجون(رقم )6( ل�شنة 1998

1998/12/28�الجتماعات �لعامةرقم )12( ل�شنة 1998

2001/5/12�الإجر�ء�ت �جلز�ئيةرقم )3( ل�شنة 2001

2004/12/28�لتاأمني و�ملعا�صات لقوى �الأمن �لفل�صطينيرقم )16( ل�شنة 2004
روحي فتوح

2005/1/11تعديل بع�ص �أحكام �لقانون رقم 6 ل�صنة 1998رقم )3( ل�شنة 2005

2005/4/26�لتقاعد �لعامرقم )7( ل�شنة 2005

حممود عبا�ص

2005/6/4�خلدمة يف قوى �الأمن �لفل�صطينية رقم )8( ل�شنة 2005

2005/10/23تعديل بع�ص �أحكام �لقانون رقم 16 ل�صنة 2004رقم )16( ل�شنة 2005

2005/10/26�ملخابر�ت �لعامةرقم )17( ل�شنة 2005

2006/2/15قانون معدل لقانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئيةقرار بقانون رقم )8( ل�شنة 2006

2007/11/20�الأمن �لوقائيقرار بقانون رقم )11( ل�شنة 2007

�لت�رشيعات  فاإن  �لقانوين،  �الإطار  يف  �ل�صلطة  بذلتها  �لذي  �جلهود  من  �لرغم  وعلى 

�لبيطانية  �لت�رشيعات  من  عدد�ً  ت�صم  ز�لت  ما  �لفل�صطيني  �الأمني  �لقطاع  حتكم  �لتي 

و�مل�رشية و�الأردنية �لتي ما تز�ل �صارية �ملفعول، ب�صبب عدم �صدور قو�نني �أو مر��صيم 

�لبيطاين  �النتد�بي  �لعقوبات  قانون  �أبرزها  من  مكانها،  حتل  فل�صطينية  رئا�صية 

 6 رقم  �مل�رشي  بقانون  و�لقر�ر   ،1960 ل�صنة  �الأردين  �لعقوبات  وقانون   ،1936 ل�صنة 

.
55

ل�صنة 1963 ب�صاأن �ل�رشطة

كال�رشطة  �الأمنية،  �الأجهزة  من  �لعديد  تتوالها  �لتي  و�ل�صالحيات  �ملهام  �أن  كما 

�لت�رشيعات  بع�ص  فاإن  وكذلك  حمددة،  غري  تز�ل  ما  �ملثال،  �صبيل  على  �لوطني  و�الأمن 

مل تنجح يف �لتاأثري على �الأعمال �لتي توؤديها �الأجهزة �الأمنية على �أر�ص �لو�قع يف بع�ص 

�الأحيان، �إما ب�صبب عدم تنفيذها �أ�صالً �أو عدم تنفيذها على �لنحو �ملطلوب.

55 املرجع نف�شه، �ص 18.



464

ال�سلطة الفل�سطينية

وفيما يت�صل بالرقابة على �أد�ء �الأجهزة �الأمنية، جند �أن �لقانون �الأ�صا�صي و�لنظام 

�لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي ين�صان على �إنفاذ �إجر�ء�ت و��صحة بهذ� �خل�صو�ص، ولكن 

�الإطار  �لرقابة تنبع يف جانب كبري منها من تنفيذ هذ�  �لتي تو�كب �صعف هذه  �مل�صاكل 

.
56

�لقانوين، وعدم �نت�صار ثقافة �مل�صاءلة يف �أو�صاط �ملجتمع �لفل�صطيني

ثالثًا: التن�شيق االأمني الفل�شطيني االإ�شرائيلي:

�حتلت �اللتز�مات �الأمنية �ملرتتبة على �ل�صلطة �لفل�صطينية جتاه “�إ�رش�ئيل” مبوجب 

�ل�صد�رة يف  �الأمني، موقع  بالتن�صيق  ُيعرف  �إطار ما  �لطرفني، يف  �ملوقعة بني  �التفاقات 

�صلم �أولويات عمل �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية. وقد جاء ذلك نتيجة المتالك “�إ�رش�ئيل” 

�لقوة فيما يتعلق بتطور �ملفاو�صات و�صري �الأحد�ث على �الأر�ص، وربطها  �أور�ق  كافة 

“مكافحة  �إطار  يف  �إجناز  من  �ل�صلطة  حتققه  ما  مبقد�ر  طرفها  من  “تنازالت”  �أّي  تقدمي 

�الإرهاب”، ووقف �لعمليات �مل�صلحة وكافة �أ�صكال “�لتحري�ص” �صدها.

�ملقاومة  ب�صكل كبري مبدى قدرة ف�صائل  �مل�صا�ص  �إىل  �الأمني  �لتن�صيق  �أدى هذ�  وقد 

�لفل�صطينية على �صّن عمليات �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. كما كان له م�صاعفات �صلبية 

كبرية على �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، فاإىل جانب ما ذكرناه �صابقاً حول �حل�صة �لتي 

�إىل  �أفر�د �الأمن  ي�صتهلكها قطاع �الأمن من �ملو�رد �الإد�رية و�ملالية لل�صلطة، ون�صبة عدد 

�لتن�صيق �الأمني،  �ملو�طنني، وما جّره ت�صخم قطاع �الأمن من م�صكالت، فقد كان ملف 

وما يز�ل، مبثابة �لفتيل �لذي يوؤجج نار �خلالفات �لد�خلية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية منذ 

قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل يومنا هذ�. 

1. املرحلة الأوىل )1996-1994(:

على  عملها  �الأمنية  �الأجهزة  وبدء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  مرحلة  تر�فقت 

�لف�صائل  مع  و�صد�مات  �حتكاكات  وقوع  مع  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأر�ص 

حيث  �الإ�صالمي؛  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  وخ�صو�صاً  �أو�صلو،  التفاق  �ملعار�صة 

كانت �ل�صلطة ت�صن حمالت �عتقال يف �صفوف هذه �لف�صائل عقب وقوع هجمات �صّد 

�الإ�رش�ئيلي. �الحتالل 

56 املرجع نف�شه، �ص 28.
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ويف هذ� �ل�صياق، �صنت �ل�صلطة 12 حملة �عتقال �صملت �أكرث من �ألف فل�صطيني خالل 

�أنها د�همت خالل �صهر و�حد فقط  1995، كما  �أغ�صط�ص  1994 و�آب/  �أيار/ مايو  �لفرتة 

)4/19-1995/5/19( زهاء 57 م�صجد�ً 138 مرة، تعر�صت للتفتي�ص و�لعبث و�لتخريب. 

غزة،  قطاع  يف  �الأمنية  �أن�صطتها  تركزت  فقد  لل�صلطة،  �الأمني  �النت�صار  خلريطة  وتبعاً 

.
57ً

حيث كان لها 24 مركز توقيف و�عتقال و32 حاجز�ً ع�صكريا

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لعالقات  توتر  يف  �صبباً  هذه  �العتقال  حمالت  كانت 

باعتقال  �ل�صلطة  قيام  �إثر  حدته  ز�دت  حما�ص،  حركة  وخ�صو�صاً  �ملعار�صة،  وف�صائل 

حممود  بينهم   ،1995 يونيو  حزير�ن/  �أو�خر  يف  غزة  قطاع  يف  �حلركة  قياد�ت  من  عدد 

.
58

�لزهار، و�أحمد بحر، و�أحمد منر، وتعر�صهم للتعذيب و�الإهانة خالل �عتقالهم

 1995 فب�ير  �صباط/  يف  �لدولة  �أمن  ملحكمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  �أن  كما 

“مكافحة �الإرهاب”؛  جاء ��صتجابة لل�صغوط �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، يف �صياق جهود 

يف  ب�صلوعهم  �مل�صتبه  من  كانو�  للمحكمة  تقديهم  مّت  �لذين  �ملتهمني  غالبية  �إن  حيث 

للف�صائل  �مل�صلحة  لالأجنحة  باالنتماء  �أو  منفذيها،  بتجنيد  �أو  ��صت�صهادية  عمليات 

�الإ�صالمية. وقد كانت هذه �ملحكمة ت�صدر �أحكامها ب�صكل �رشي وباإجر�ء�ت مقت�صبة، 

وكثري�ً ما كانت تعقد يف منت�صف �لليل، ويكون ق�صاتها وممثلو �الدعاء و�لدفاع فيها 

.
59

�لع�صكريني من 

وذلك  �لفل�صطينية،  �الأمن  باأجهزة   1996 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �ل�صاباك  �أ�صاد  وقد 

.
لنجاحها يف منع ثمانني عملية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية خالل �صنة 601995

 حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 209.
57

58 املرجع نف�شه، �ص 210.

�ل�صيا�صيون �ملحتجزون بدون  �ملعتقلون  �لقانون:  �لفل�صطينية: تقوي�ص حكم  �ل�صلطة  �لدولية،  �لعفو   منظمة 
59

تهمة �أو حماكمة، رقم �لوثيقة MDE 21/03/99، ني�صان/ �أبريل 1999، �ص 5-6، �نظر: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/003/1999/en/f069b4e8-e285-11dd-abce-
 695d390cceae/mde210031999ar.pdf

60 الراأي، 1996/1/3.
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2. املـرحـلـة التـالـيـة ملـوؤمتـر “مكـافـحـة الإرهــاب” يف �شــرم ال�شــيـخ 
:)2000-1996(      

عقب �صل�صلة �لهجمات �ال�صت�صهادية �لتي نفذتها حركة حما�ص يف �لعمق �الإ�رش�ئيلي 

دخل   ،1996/1/5 يف  عيا�ص  يحيى  �ل�صهيد  �لق�صام  كتائب  يف  �لقيادي  �غتيال  على  رد�ً 

�إقليمياً  حتركاً  �ملرة  هذه  ��صتدعى  جديدة،  مرحلة  و�حلركة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ل�رش�ع 

ودولياً.

�ل�صيخ  �رشم  يف   1996/3/13 يف  “�الإرهاب”  ملكافحة  موؤمتر  عقد  �إىل  �مل�صارعة  متت 

مب�رش، مب�صاركة كل من �ل�صلطة �لفل�صطينية، و“�إ�رش�ئيل”، و�أمريكا، وم�رش، و�الأردن، 

Kofi Annan. وكان من  �إىل جانب �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة يف ذلك �لوقت كويف عنان 

�أعمال �الإرهاب”، وعلى تن�صيق جهود وقفها  “كّل  �إد�نة  �لتاأكيد على  �أبرز ما �صدر عنه 

متويل  م�صادر  حتديد  على  و�لعمل  و�لدولية”،  و�الإقليمية  �لثنائية  �مل�صتويات  “على 

�لتدريب  وتوفري  �صخها،  وقف  يف  و�لتعاون  �الأعمال  تلك  ور�ء  تقف  �لتي  �جلماعات 

.
61

و�لدعم لالأطر�ف �لتي تتخذ خطو�ت �صّد تلك �جلماعات

مقرر�ت  ترجمة  بالفعل  بد�أت  قد  كانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لقمة، من خالل تنفيذ حملة �عتقال يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف �لفرتة �لتي �أعقبت 

من  �الأكب  هي  �حلملة  هذه  وكانت   .1996 مار�ص  و�آذ�ر/  فب�ير  �صباط/  يف  �لهجمات 

�أم�صى كثريون  �الإ�صالمية،  �لتيار�ت  �أن�صار  1,200 �صخ�ص من  نوعها، و�صملت قر�بة 

منهم �أ�صابيع رهن �العتقال يف عزلة عن �لعامل �خلارجي؛ ثم ظلو� يف �ل�صجن لعدة �صهور، 

. كما ��صتهدفت �لبنية �لتحتية حلركتي 
62

دون توجيه �تهام �إليهم �أو تقديهم للمحاكمة

وجلان  �خلريية،  و�جلمعيات  �ملد�ر�ص،  �إغالق  خالل  من  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص 

.
63

�لزكاة، ورعاية �الأيتام وغريها من �ملوؤ�ص�صات �لتي يديرها �أن�صار �حلركتني

 “�لن�ص �لر�صمي للبيان �لذي �أ�صدره �لرئي�صان ح�صني مبارك وبيل كلينتون يف ختام “�ملوؤمتر �لدويل ل�صانعي 
61

�ل�صالم” �لذي عقد برئا�صتهما يف �رشم �ل�صيخ، 1996/3/13،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 26، ربيع 

1996، �ص 240.

 منظمة �لعفو �لدولية، �ل�صلطة �لفل�صطينية: تقوي�ص حكم �لقانون، �ص 6. 
62

 حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 210.
63
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�ل�صنو�ت  خالل  �ملقاومة  ن�صطاء  مالحقة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  ن�صاط  تو��صل  وقد 

�الأق�صى، مع ظهور دور لوكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية  �نتفا�صة  �ندالع  �لتالية، وحتى 

�الأمريكية يف ملف �لتن�صيق �الأمني، �أخذ �صكل �لو�صاطة بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني 

رد�ً على  �الأمني موؤقتاً  �لتن�صيق  �لرئي�ص يا�رش عرفات وقف  �أعلن  1997 عندما  يف �صنة 

�إعالن “�إ�رش�ئيل” تو�صيع م�صتعمرة يف �رشقي �لقد�ص. ثم �أخذ طابعاً ر�صمياً مبوجب �تفاق 

و�ي ريفر �لذي مّت توقيعه يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1998، ولكن دون �إ�صارة مبا�رشة 

.
64

�إىل �لوكالة

وقد تبعت توقيع �التفاق �ملذكور حملة �عتقاالت يف �صفوف �ملعار�صني له، وخ�صو�صاً 

حركة حما�ص، �لتي �عتقل 200 من عنا�رشها وقياد�تها، ومّت و�صع زعيمها �ل�صيخ �أحمد 

على  �الحتالل  جنود  �أحد  مقتل  عن  �أ�صفرت  عملية  �إثر  �جلبية،  �الإقامة  حتت  يا�صني 

.
65

�لطريق �ملوؤدي ملجمع م�صتوطنات غو�ص قطيف يف قطاع غزة

3. مرحلة انتفا�شة الأق�شى )2004-2000(:

�الأمني  �لتعاون  مفاعيل  توقف  �إىل   2000/9/28 يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  �أدى 

بها  تقوم  �لتي  �العتقاالت  وترية  تر�جعت  حيث  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني 

�ل�صلطة. كما مّت �الإفر�ج عن غالبية �ملعتقلني �إثر تعر�ص �ملقار �الأمنية �لفل�صطينية يف مدينة 

.
غزة للق�صف �الإ�رش�ئيلي يف 662000/10/12

لالنتفا�صة  �الأوىل  �ل�صنة  خالل  ��صتمرت  قد  �جلانبني  بني  �الأمنية  �للقاء�ت  �أن  ومع 

�الأجهزة  م�صوؤويل  �أن  �إال  �الأمني،  �لتن�صيق  ��صتئناف  بحث  بهدف  �أمريكية  بو�صاطة 

�الأمنية �لفل�صطينية �أكدو� �أنهم غري معنيني باالأمر �إال “بعد زو�ل �الحتالل”؛ نظر�ً لتقييد 

 �إلني �صبي�ص وفرينون لويب، “وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية تنهي تعاونها يف جمال �لتن�صيق �الأمني 
64

بني �لفل�صطينيني و�إ�رش�ئيل،” ال�رشق الأو�شط، 2001/3/23.

حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:   1998 لعام  ال�شنوي  التقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
65

�الإن�صان، 1999(، �ص 53 و63-64، �نظر:

 http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual%20report1998.pdf

حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:   2000 لعام  ال�شنوي  التقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
66

�الإن�صان، 2001(، �ص 67-68، �نظر:

 http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual%20report%202000.pdf
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�صمنها.  �لعمل  بهم  يفرت�ص  �لتي  للمناطق  وح�صارها  لتحركاتهم  �الحتالل  �صلطات 

�الحتالل  �صّد  عمليات  ينفذ  فل�صطيني  �أّي  �عتقال  نيتهم  عدم  �مل�صوؤولون  هوؤالء  و�أعلن 

باعتبارها “عمليات ن�صال �رشعية، يجيزها منطق رف�ص �الحتالل”، وفقاً لو�صف قائد 

. ولكن هذ� 
67

جهاز �الأمن �لوقائي يف �ل�صفة �لغربية يف ذلك �لوقت �لعقيد جبيل �لرجوب

�ملوقف مل يُحل دون ��صتجابة �ل�صلطة لل�صغوط �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية الحقاً، و�إن يف 

حاالت حمدودة، كان �أبرزها �عتقال �الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �أحمد 

�صعد�ت يف 2002/1/15، بعد �غتيال �جلبهة لوزير �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلي رحبعام زئيفي 

.
يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 682001

وقد تدهورت عالقة �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية باالحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صورة كبرية، 

ربيع  يف  �الحتالل  جي�ص  �صنها  �لتي   Defensive Shield �لو�قي”  “�ل�صور  حملة  �إثر 

2002 الإعادة �جتياح مناطق �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية، و�أتبعها بعملية “�مل�صار �حلا�صم” 

يف حزير�ن/ يونيو – متوز/ يوليو من �ل�صنة نف�صها؛ �إذ �أ�صفرت �حلملتان عن تدمري قوى 

. كما قامت “�إ�رش�ئيل” 
69

�الأمن �لفل�صطينية وبنيتها �لتحتية �ملادية و�لتنظيمية ب�صكل كامل

�لكبار  �ل�صباط  �لفل�صطينيني من خالل ت�رشيح  �الأمني مع  �لتن�صيق  بتخفي�ص م�صتوى 

، و�إلغاء 
70

�أقل مكانهم �آخرين برتب و�صالحيات  �لذين كانو� مكلفني بهذ� �مللف وتعيني 

.
71

غالبية مكاتب �الرتباط �لع�صكري بني �لطرفني

ويف �ل�صياق نف�صه، �دّعى �ل�صاباك، يف تقرير له حول �نتفا�صة �الأق�صى �أنه مّت �لعثور 

خالل حملة �ل�صور �لو�قي على �أدلة تثبت م�صاركة �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية يف عمليات 

“�لفل�صطينيون لالإ�رش�ئيليني: �لتن�صيق �الأمني �لذي �صبق زيارة �صارون لالأق�صى لن يعود �إال   نظري جملي، 
67

بزو�ل �الحتالل،” ال�رشق الأو�شط، 2001/6/17.

 �أحمد فيا�ص، �أحمد �صعد�ت منا�صل خلف �لق�صبان، �جلزيرة.نت، 2006/3/14، �نظر:
68

 http://www.aljazeera.net/news/pages/98f20b63-f6ed-4da6-abe7-6915412ecd2d

 جمموعة �الأزمات �لدولية، تربيع الدائرة: اإ�شالح الأمن الفل�شطيني حتت الحتالل، تقرير �ل�رشق �الأو�صط 
69

رقم )98( )بروك�صل: جمموعة �الأزمات �لدولية، �أيلول/ �صبتمب 2010(، �ص 1، �نظر:

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20
Palestine/Arabic%20translations/98%20Squaring%20the%20Circle%20Palestinian%20

 Security%20Reform%20under%20Occupation%20ARABIC.pdf

70 ال�رشق الأو�شط، 2002/11/2.

 �صحيفة البيان، 2002/12/5.
71
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�لرئي�ص  �التهامات كانت ت�صب يف �جتاه حتميل  �أن هذه  ؛ علماً 
72

�إ�رش�ئيلية �أهد�ف  �صّد 

�الأمن  لقو�ت  �الأعلى  �لقائد  ب�صفته  �لعمليات،  تلك  عن  �مل�صوؤولية  عرفات  يا�رش  �لر�حل 

�لفل�صطينية، خ�صو�صاً و�أنها جاءت متو�فقة مع نظرة كل من “�إ�رش�ئيل” و�إد�رة �لرئي�ص 

.
73

�الأمريكي جورج بو�ص �البن لعرفات على �أنه عقبة يف طريق �ل�صالم

فقد  �مل�صرتكة،  �الأمريكية   - �الإ�رش�ئيلية  للقناعة  نتيجة  جاء  �أنه  بد�  وفيما  وبالتايل، 

ر�أت خطة خريطة �لطريق، �لتي �أُعلن عنها ر�صمياً يف 2003/4/30 برعاية �للجنة �لرباعية 

�لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  وبنية  �ل�صلطة  قيادة  يف  تغيري  �إحد�ث  �رشورة  �لدولية، 

للوزر�ء،  رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  يتم  بحيث  �الأمني”،  “�لتعاون  �أ�صمته  ما  ال�صتئناف 

يتوىل من خالل وزير �لد�خلية �الإ�رش�ف على جميع �الأجهزة �الأمنية بعد دجمها يف ثالثة 

.
74

فقط

�ملطلوب  �لغر�ص  توؤدِّ  مل  �الأمنية  �الأجهزة  بنية  يف  متت  �لتي  �لتغيري�ت  �أن  وباعتبار 

منها بتجاوز �لرئي�ص عرفات، كما وردت �الإ�صارة يف مو�صع �صابق من هذ� �لف�صل، فاإن 

��صتئناف �لتن�صيق �الأمني مل يتم بال�صكل �لذي كان مر�صوماً له يف خريطة �لطريق خالل 

واليته.

الطريق  خريطة  خطة  مبوجب  الأمنية  اللتزامات  تنفيذ  مرحلة   .4
:)2005(

2005 خلفاً للرئي�ص  فور �نتخابه رئي�صاً لل�صلطة �لفل�صطينية يف كانون �لثاين/ يناير 

“�إ�رش�ئيل”  مطالباً  �لطريق،  بخريطة  �لتز�مه  عن  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  عّب  عرفات، 

بالبدء بتنفيذ �خلطة ب�صكل متو�ٍز، كما �أعلن �أنه �صي�صعى الإبر�م وقف �إطالق نار �صامل 

.
75

معها

 �لتقرير �لكامل للمخابر�ت �الإ�رش�ئيلية حول �نتفا�صة �الأق�صى، دنيا �لوطن، 2005/5/3، �نظر:
72

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/21094.html

 �نظر: حممد �صادق، “بو�ص: ال �أحد يثق باحلكومة �لفل�صطينية �جلديدة،” ال�رشق الأو�شط، 2002/6/11.
73

ال�شلطة  بني  الأمني  امللف  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم  �نظر:   
74

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:   )11( معلومات  تقرير  �صل�صلة  واإ�رشائيل،  الفل�شطينية 

2009(، �ص 31-28.

75 ال�رشق الأو�شط، 2005/1/16.
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�لقاهرة  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  �تفاق  �إبر�م  من  عبا�ص  متكن  �الإطار،  هذ�  ويف 

 ،
76

�ل�صنة نهاية  حتى  و�حد  جانب  من  فل�صطينية  تهدئة  الإعالن   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

�لد�خلي،  )�الأمن  فقط  ثالثة  يف  دجمها  فاأعاد  �الأمنية،  �الأجهزة  الإ�صالح  خطو�ته  وبد�أ 

�لتقاعد  �إىل  �الأمنية  �الأجهزة  �لوطني(، و�أحال عدد�ً من قادة  �لعامة، و�الأمن  و�ملخابر�ت 

من  عدد  جانب  �إىل  مكانهم،  �الإ�صالح”  على  �نفتاحاً  و“�أكرث  �صناً  �أ�صغر  �صباطاً  وعني 

.
77

�خلطو�ت �لت�رشيعية و�لتنظيمية �الأخرى �لتي �تخذتها �ل�صلطة

يف  ُعقد  �لذي  �لفل�صطينية”  �ل�صلطة  لدعم  لندن  “�جتماع  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  كما 

و�الأمنية  �الإد�رية  �الإ�صالحات  من  مبجموعة  بالقيام  �ل�صلطة  و�ألزم   ،2005/3/1
و�القت�صادية، ركزت �الأمنية منها على �إيجاد �لظروف �ملو�تية ال�صتئناف عملية �ل�صالم، 

باإ�رش�ف  �لد�خلي،  �ل�صعيد  على  �لعنف  �أعمال  ومنع  �لنظام،  وفر�ص  �لقانون،  و�إنفاذ 

و�إ�صهام كل من م�رش و�الحتاد �الأوروبي، �إىل جانب �الإ�رش�ف �الأمريكي �لذي مّت �لتو�فق 

�الأمريكي،  �لفريق  مبوجبه  وي�رشف  �الجتماع،  هذ�  مع  بالتو�زي  منف�صل  ب�صكل  عليه 

بقيادة �جلرن�ل وليام و�رد William Ward، كذلك على عملية �لتن�صيق �الأمني �ملرتبطة 

.
78

بتنفيذ خطة فّك �الرتباط

5. مرحلة بداية النق�شام الفل�شطيني )2007-2006(:

 2006 �صنة  مطلع  يف  جرت  �لتي  �لت�رشيعية  باالنتخابات  حما�ص  حركة  فوز  �أوجد 

“�الأزمة” يف �لقطاع �الأمني، وخ�صو�صاً فيما  وت�صكيلها للحكومة �لفل�صطينية نوعاً من 

يتعلق مبلف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، و�لذي لطاملا طالبت �حلركة بوقفه باعتباره 

يخدم م�صلحة �إ�رش�ئيلية بحتة. فعلى عك�ص موقف �لرئي�ص حممود عبا�ص �لد�عي ل�صحب 

كل �صالح ال يقع حتت �صيطرة �الأجهزة �الأمنية، فاإن �حلكومة �أكدت �أنها لن تعمل على 

�صحب �صالح �ملقاومة �أو �لتعر�ص ملنفذي �لعمليات �صّد �الحتالل، بينما �صت�صعى ل�صبط 

.
79

�ل�صالح �لفو�صوي

76 ال�رشق الأو�شط، 2005/3/18.

اإىل  “�إعادة هيكلة �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية،” يف روالند فريدريك و�أرنولد ليتهولد، املدخل   �أحمد ح�صني، 
77

اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني، �ص 67-64.

78 املرجع نف�شه، �ص 59-58.

 2007-2006 الفل�شطينية  ال�شلطة  اإدارة  يف  وحما�س  فتح  بني  ال�شالحيات  �رشاع  عيتاين،  مرمي   
79

.80-79 2008(، �ص  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  )بريوت: مركز 
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ظهر �أن تويل �حلكومة �ملنتخبة ل�صالحياتها �لد�صتورية يف قطاع �الأمن )�إد�رة جهاز 

عرقلة  يعني  �ملدين(  و�لدفاع  �لوقائي،  و�الأمن  �ل�رشطة،  ي�صمل  �لذي  �لد�خلي  �الأمن 

للم�رشوع �لذي بد�أته �ل�صلطة يف جمال �إ�صالح �لقطاع �الأمني، من وجهة نظر �لرئا�صة؛ 

�لتي ر�أت يف موقف حما�ص �إخالالً بااللتز�مات �لتي �صبق �أن �أعلنت �ل�صلطة �لتز�مها بها، 

�صو�ء يف �أو�صلو �أم مبوجب خطة خريطة �لطريق، و�لتي ت�صكل �أ�صا�ص �لبنامج �ل�صيا�صي 

للرئي�ص �ملنتخب �أي�صاً.

وقد �أدى هذ� �لتعار�ص يف �لروؤية �ل�صيا�صية بني �صطري �ل�صلطة �لتنفيذية �للذين تتبع 

لهما �الأجهزة �الأمنية، �أي �لرئا�صة و�حلكومة، �إىل تنازع �ل�صالحيات �الأمنية بني �لطرفني، 

�ل�صلطة،  لت�صمل خمتلف موؤ�ص�صات  �متدت  �لتي  �الأمني دو�مة �النق�صام  �لقطاع  ليدخل 

جتلت �أبرز بو�دره يف �صعي �لرئا�صة لنقل �صالحية �إد�رة �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لوز�رة 

.
80

�لد�خلية للرئا�صة ب�صورة فعلية، و�إن بقيت �صكلياً تابعة للحكومة

عن  للحكومة  حما�ص  ت�صكيل  عقب  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت  �لتطور�ت،  هذه  مع  بالتو�زي 

وقف عمليات �لتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية ومكاتب �الرتباط �لفل�صطينية، و�أخذ �لتن�صيق 

من  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �ل�صقاق  تغذية  حماولة  �جتاه  يف  �صّب  خمتلفاً،  �صكالً  �الأمني 

دون  مبا�رشة  للرئا�صة  تتبع  �لتي  �الأمنية  لالأجهزة  و�لت�صهيالت  �لدعم  تقدمي  خالل 

غريها، بهدف دعمها ملو�جهة حما�ص، وفقاً لت�رشيحات عدد من �لقياد�ت �الإ�رش�ئيلية، 

Binyamin Ben–Eliezer ورئي�ص  �إليعازر  �لتحتية بنيامني بن  �لبنى  من بينهم وزير 

.
81Amos Gilad ل�صعبة �ل�صيا�صية �الأمنية يف وز�رة �الأمن �الإ�رش�ئيلية عامو�ص جلعاد�

بعد  و“�إ�رش�ئيل”  �لرئا�صة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  عودة  على  موؤ�رش�ت  ظهرت  وقد 

ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية يف �آذ�ر/ مار�ص 2007، من خالل جلنة �أمنية 

رباعية ت�صم رئا�صة �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” و�أمريكا وم�رش، يف مو��صيع �صملت مر�قبة 

.
82

معب رفح، وتهريب �ل�صالح �إىل قطاع غزة و�إطالق �ل�صو�ريخ منه

نف�شه،  املرجع  �نظر:  �لفرتة،  تلك  يف  و�حلكومة  �لرئا�صة  بني  �الأمنية  �ل�صالحيات  تنازع  حول  للتفا�صيل   
80

�ص 77-55.

املعنية  والأطراف  وحما�س  لفتح  الأمني  ال�شلوك  الإرادات:  �رشاع  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
81

.239-236 2008(، �ص  �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  2006-2007 )بريوت: مركز 

82 املرجع نف�شه، �ص 240-239.
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6. املرحلة التالية ل�شيطرة حما�س على قطاع غزة )2013-2007(:

�إثر �ملو�جهات �لد�مية �لتي �ندلعت بني حركتي فتح وحما�ص يف قطاع غزة يف منت�صف 

حزير�ن/ يونيو 2007، و�لتي �نتهت ب�صيطرة حما�ص ب�صورة كاملة على �لقطاع، تعزز 

�ل�صفة  �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” ب�صورة غري م�صبوقة يف  �ل�صلطة  �الأمني بني  �لتن�صيق 

و�قت�صادياً  ع�صكرياً  �لتحتية  وبنيتها  �ملقاومة  ��صتئ�صال  �جتاه  يف  و�صّب  �لغربية، 

من  غريها  ي�صتثني  �أن  دون  ولكن  خا�ص  ب�صكل  حما�ص  حركة  و��صتهدف  و�جتماعياً، 

ف�صائل �ملقاومة. كما تز�يد �لدور �الأمريكي يف �الإ�رش�ف على عمليات �لتن�صيق و�لتدريب 

و�الإ�صالح يف �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة، من خالل �ملن�صق �الأمني �جلرن�ل كيث د�يتون 

�لذي حلّ مكان �جلرن�ل و�رد.

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أنه عقب �صيطرة حما�ص على قطاع غزة، مّت �التفاق على “�لعفو” 

عن مطلوبني �أمنيني لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صفة �لغربية، غالبيتهم من كتائب �صهد�ء �الأق�صى 

�أنف�صهم  �ملح�صوبة على حركة فتح، مقابل تعهدهم بعدم �صّن عمليات �صدها، وت�صليم 

�لبنامج  نهاية  مع  �صخ�صاً   469 جمموعهم  بلغ  وقد   ،
83

�لفل�صطيني لالأمن  و�صالحهم 

.
بحلول حزير�ن/ يونيو 842010

وقد ��صتعاد �لتن�صيق �الأمني يف هذه �ملرحلة �صورته �الأوىل عند تاأ�صي�ص �ل�صلطة، �إذ 

حقق م�صلحة “�إ�رش�ئيل” يف “مو�جهة �الإرهاب”، وم�صلحة �ل�صلطة يف ر�م �هلل يف مو�جهة 

على   Yuval Diskin دي�صكني  يوفال  �ل�صاباك  رئي�ص  علّق  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �ملعار�صة. 

��صتئناف �لتعاون �الأمني مع �ل�صلطة يف �ل�صفة باأنه “جيد جد�ً خا�صة يف حماربة �الإرهاب 

�ل�صفارة  عن  �صادرة  “�رشي”  �صفة  حتمل  برقية  وك�صفت   ،
�ملوؤ�ص�صات”85 و�إغالق 

�الأمريكية يف تل �أبيب يف 2007/6/13، �أن دي�صكني �أ�صاد بـ“عالقة �لعمل �جليدة جد�ً” مع 

�الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة، �لتي تتقا�صم مع �ل�صاباك كّل �ملعلومات �ال�صتخبار�تية �لتي 

83 املرجع نف�شه، �ص 244.

 جمموعة �الأزمات �لدولية، مرجع �شابق، �ص 6.
84

بالعربية،  �صي  بي  بي  �ل�صفة،  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  قبل  من  �العتقاالت  �زدياد  �لبديري،  �أحمد   
85

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7678000/7678733.stm :2008/10/19، �نظر
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. �إال �أن جمعيات حقوقية �أ�صارت �إىل �أن غالبية �ملعتقلني يف �ل�صفة لي�ص 
86ً

جتمعها تقريبا

لهم عالقة بالعمل �لع�صكري �أو بالدعم �ملايل حلما�ص، و�إمنا مّت �عتقالهم ب�صبب �خلالف 

.
87

�ل�صيا�صي

ووفقاً للتقارير �الإ�رش�ئيلية، فاإن م�صتوى �لتن�صيق كان �أكب من ذي قبل، حيث �أ�صار 

تقرير لوز�رة �لد�خلية يف نهاية �صنة 2008 �إىل �أن “�لتن�صيق �الأمني مل ي�صبق له مثيل من 

.
خالل جهد �صادق من جانب �ل�صلطة �لفل�صطينية”88

منوذجاً  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  حول  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  تقدم  كما 

 2012 �صنة  تقرير  ي�صري  �إذ  و�ل�صلطة،  “�إ�رش�ئيل”  بني  �الأمني  �لتعاون  حجم  تز�يد  عن 

�أمنياً بني قادة و�صباط �أمنيني �إ�رش�ئيليني  �إىل �أنه مّت خالل تلك �ل�صنة عقد 843 �جتماعاً 

�صملت  �لتن�صيق  جماالت  �أن  �إىل  و�أ�صار   ،2011 �صنة  عن   %9 بزيادة  وفل�صطينيني، 

�مل�صاعدة يف بناء من�صاآت تابعة لقوى �الأمن �لفل�صطينية، و�إجر�ء دور�ت تدريبية لعنا�رش 

و�لبحث  �ال�صتجو�ب  و�أ�صاليب  و�حلا�صوب،  �لعبية،  �للغة  جماالت  يف  فل�صطينيني  �أمن 

لعمليات  �الإجمايل  �لعدد  �أن  �إىل   2011 �صنة  تقرير  �أ�صار  فيما   .
89

�ملدين و�لدفاع  �جلنائي 

.
�لتن�صيق بلغ 5,086 عملية، بزيادة قدرها 24% عن �صنة 902010

على  �لتعرف  �الأمني  بالتن�صيق  �ملتعلقة  �مليد�نية  �الأخبار  متابعة  خالل  من  ويكن 

�ملجاالت �لتي �صملها هذ� �لتن�صيق، و�لتي ت�صمنت �إعادة م�صتوطنني دخلو� �ل�صفة �لغربية 

�إىل  �لفل�صطيني مع معتقلني فل�صطينيني  �الأمن  “�إ�رش�ئيل”، وت�صليم حما�رش حتقيق  �إىل 

 مركز در��صات وحتليل �ملعلومات �ل�صحفية، ملف معلوماتي: �أبرز ما ُن�رش من وثائق ويكيليك�ص يف �صهري 
86

ت�رشين �لثاين وكانون �الأول 2010، 2011/1/5، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:

http://www.palinfo.us/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=106819 

 �أحمد �لبديري، مرجع �صابق.
87

ال�شلطة  بني  الأمني  امللف  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
88

الفل�شطينية واإ�رشائيل، �ص 45-44.

 State of Israel, Ministry of Defence, Coordination of Government Activities in the Territories  89

 (COGAT), Summary 2012 (COGAT, 2012), p. 10,
 http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/6/3916.pdf 

 State of Israel, Ministry of Defence, Coordination of Government Activities in the Territories  90

 (COGAT), Summary 2011 (COGAT, 2012), p. 8,
 http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/1/3101.pdf
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. وقد بلغت حدود �لتن�صيق 
91

�الحتالل، و�عتقال منفذي �لعمليات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية

لكتائب  عن�رشين  من  خلية  ت�صفية  مثالً  مّتت  حيث  �ملقاومة،  ن�صطاء  ت�صفية  �الأمني 

�أفر�د  من  ثالثة  مقتل  عن  كذلك  �أ�صفر  ��صتباك  خالل   2009/5/31 يف  قلقيلية  يف  �لق�صام 

�ل�صلطة  �أجهزة  �إن  عبيدة  �أبو  غزة  يف  �لكتائب  با�صم  �لناطق  قال  وقد  �الأمنية.  �الأجهزة 

بالتن�صيق مع  مّت  �لعملية  تنفيذ  �أن  �أ�صبوع، م�صيفاً  �ملجموعة ملدة تزيد عن  تلك  طاردت 

�أن  �إىل   2011 �صنة  يف  �جلزيرة  قناة  ن�رشتها  وثائق  �أ�صارت  كما   .
92

�الحتالل خمابر�ت 

ح�صن  �الأق�صى  كتائب  يف  �لقائد  �غتيال  عملية  ن�صقتا  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
93

�ملدهون

2010 عن  �صنة  �ل�صاباك يف  �الأمني حديث  �لتن�صيق  �لتطور يف  ��صتدعى كل هذ�  وقد 

عن  يزيد  ما  منذ  مرة  الأول  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملطلوبني  ي�صميهم  ممن  قائمته  خلو 

�صّد  لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  لفعالية  دي�صكني  يوفال  رئي�صه  و�متد�ح  عاماً،  ع�رشين 

.
94

حما�ص يف �ل�صفة

�لذي  �لكبري  بالدور  بار�ك  �إيهود  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �أ�صاد وزير  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

درجات  وتوفري  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صتوطنني  حماية  يف  �ل�صفة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  تلعبه 

غري م�صبوقة من �الأمن لهم من خالل �لتن�صيق �الأمني. ودعا، خالل مقابلة مع �الإذ�عة 

من  �لرغم  على  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �الأمو�ل  �صّخ  يف  �ال�صتمر�ر  �إىل  �لعامة  �الإ�رش�ئيلية 

�الأجهزة  متويل  يف  ي�صّب  ذلك  “الأن  حما�ص  مع  م�صاحلة  التفاق  عبا�ص  �لرئي�ص  توقيع 

.
�الأمنية �لتي تعمل ل�صاحلنا”95

��صتمر�ره على  �الأمني وتاأكيد  �الإ�صادة بالتن�صيق  �لفل�صطيني، جاءت  وعلى �جلانب 

�الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  معه  �أجرتها  مقابلة  خالل  قال  �لذي  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  ل�صان 

ي�صمح  لن  �إنه   ،2011/3/14 يف   Reshet Bet بيت   ري�صيت  �لعبية  باللغة  �لر�صمية 

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، �رشاع الإرادات، �ص 245-244.
91

 http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=43775 :صما، 2009/5/31، �نظر� 
92

 �جلزيرة.نت، 2011/1/26، �نظر: 
93

http://aljazeera.net/news/pages/6b48aa92-b824-44a6-bf4d-1021b356b929

The Jerusalem Post newspaper, 13/9/2010. 94

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2012/1/2، �نظر:
95

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=64355 
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�ل�صلطة، و�أكد  �أمنية طاملا هو رئي�ص  �إىل فو�صى  �لو�صع  �أن ي�صل  �أو  �نتفا�صة،  باندالع 

. كما �صدد خالل 
96

�أنه طاملا يجل�ص على كر�صّي �لرئا�صة فاإنه لن يوقف �لتن�صيق �الأمني

“تن�صيق جيد” فيما  لقائه عدد�ً من �لكتّاب و�ملثقفني �الإ�رش�ئيليني يف ر�م �هلل على وجود 

تعك�ص  ت�رشيحات  وهي   .
�الأو�صاع”97 هدوء  على  و�ملحافظة  �الإرهاب  بـ“منع  و�صفه 

و�عتباره  �الأمني،  �لتن�صيق  مو��صلة  على  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إ�رش�ر  مدى 

جزء�ً ال يتجز�أ من وظيفة �الأجهزة �الأمنية، بغ�ص �لنظر عن �جلدل �لد�ئر حوله يف �ل�صاحة 

�لفل�صطينية.

رابعًا: الفلتان االأمني: خلفياته وجهود مواجهته:

�ل�صلطة  �الأمن يف  �لتي و�جهت قطاع  �لتحديات  �أبرز  �الأمني و�حد�ً من  �لفلتان  �صكل 

عامة،  ب�صورة  غزة  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  و�ملجتمع  �لفل�صطينية، 

و�تخذت مظاهره �أ�صكاالً عديدة من �العتد�ء على �لقانون �أو حماولة �أخذه باليد، �صملت 

و�الأفر�د  �لعامة  �ل�صخ�صيات  على  و�عتد�ء  و�صطو،  وتعذيب،  وخطف،  قتل،  عمليات 

�صيا�صية  بني  ما  متنوعة  خلفيات  على  �رتكبت  و�خلا�صة،  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  وعلى 

)كاأحد�ث �القتتال �لد�خلي(، و�أمنية )كت�صفية �ملتهمني بالعمالة لالحتالل دون حماكمة(، 

و�جتماعية )كعمليات �لثاأر و�لقتل على خلفية �رشف �لعائلة(، وجنائية )كال�صطو و�لقتل 

الأ�صباب مادية(.

ت�صاعدت  ثم   ،
98

�لفل�صطينية �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  بعد  �الأمني  �لفلتان  مظاهر  �أوىل  بد�أت 

، �لتي �صهدت تدمري �الحتالل ملنظومة �الأمن 
992002 وحتّولت لظاهرة مقلقة منذ �صنة 

�ندلعت  �لتي  �لد�خلي  �أحد�ث �القتتال  �لفل�صطيني ب�صورة �صبه تامة، لتبلغ ذروتها مع 

بني حركتي فتح وحما�ص يف قطاع غزة خالل �لفرتة 2006–2007.

96 القد�س العربي، 2011/3/15.

Haaretz newspaper, 21/10/2011, http://www.haaretz.com 
97

 موقع مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، تقرير �إح�صائي موجز حول �النتهاكات �لد�خلية ومظاهر غياب �صيادة 
98

�لقانون يف قطاع غزة، كانون �لثاين/ يناير 2013، �نظر:

 http://www.mezan.org/upload/insecurity_2013_jan.pdf

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، حول حالة النفالت الأمني و�شعف �شيادة القانون يف اأرا�شي 
99

حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة  �هلل:  )ر�م   )43( خا�صة  تقارير  �صل�صلة  الفل�شطينية،  الوطنية  ال�شلطة 

 http://www.ichr.ps/pdfs/sp43.pdf :ملو�طن، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2005(، �ص 5، �نظر�
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ذلك  حتى  �الأمني  �لفلتان  مو�جهة  يف  �الأمنية  و�أجهزتها  �ل�صلطة  جهود  �ت�صمت  وقد 

و�لتي  �صن�صتعر�صها،  �لتي  �لعو�مل  من  لعدد  نتيجة  �ل�صعف،  من  كبري  بقدر  �لوقت 

خ�صو�صاً  حماربتها،  على  �ل�صلطة  قدرة  نف�صه  �لوقت  يف  و�أ�صعفت  �لظاهرة  هذه  غّذت 

و�أن غالبيتها كانت عو�مل ذ�تية من د�خل بنية �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها �الأمنية و�لت�رشيعية 

و�لق�صائية.

�لتي مل تتوقف ب�صورة نهائية، مع تعزيز  �لفلتان �الأمني،  وتر�فق �نح�صار مظاهر 

موؤ�ص�صة �لرئا�صة وحكومة �صالم فيا�ص ل�صلطتها يف �ل�صفة �لغربية من جهة، وتعزيز 

حكومة حما�ص ل�صلطتها يف غزة. �إذ عمل �لطرفان على مو�جهة �أّي وجود م�صلح يتحدى 

�صيطرتهما، فتمت مالحقة كل �صالح خارج �إطار �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية، مبا 

فيها ف�صائل �ملقاومة و�صالحها، فيما عملت حما�ص يف غزة على حماربة ما �أ�صمته �صالح 

�لفو�صى دون �أن تعمل على مالحقة �صالح �ملقاومة، و�إن عملت على �صبطه من خالل 

تفاهمات �صيا�صية مع بقية �لف�صائل.

جدول رقم )2(: �شحايا الفلتان الأمني 2003/1/1–1002013/9/30

خمطوفونجرحىقتلىعدد احلوادثال�شنة

200339181110

20041225717811

200539410189324

20068762691,21990

20071,4655102,754196

200859820460324

200930518349023

20105198557216

2011293992960

2012227792480

2013153461478

4,8381,6057,364384املجموع

 مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، خ�صائر �لفلتان �الأمني، �نظر:
100

 http://www.mezan.org/ar/messege.php?view=falatan 
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جدول رقم )3(: حوادث الفلتان الأمني 2003/1/1–1012013/9/30

اأ�رشار مركباتاأ�رشار منازلجرحىقتلىعدد احلوادثاخللفية

402125472301عبث بال�شالح
12332155104�رشاع على نفوذ

161795442�شوء تخزين اأ�شلحة
7092404بغر�س ال�شلب

79109550تدريب
318374482513احتجاج

7731037231110اعتداء على موؤ�ش�شات
12977153155ثاأر

501157491اإطالق �شورايخ حملية ال�شنع
7355102�شغب

16932150110خطف واحتجاز
1,3823872,50828278خالف يف الراأي )فكري – عقائدي – �شيا�شي(

741110اغت�شاب
4463900اإطالق نار جمهول امل�شدر

801619701اإطالق نار
2927800تخابر - خلفية عمالة

2322300نفق داخلي
76584260�رشف

1524200مظاهرات
47127212ج�شم م�شبوه

8436189233نزاع على ملكية
40125205�شطو
44522259900اأنفاق

11337204143اعتقال
55119187910225�شجار عائلي/ �شخ�شي

4,4031,3946,607622161املجموع

ب�صكل عام، تنق�صم �لعو�مل �لتي �أ�صهمت يف ظهور �لفلتان �الأمني و�نت�صاره يف �أر��صي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �صقني: د�خلي مرتبط بال�صلطة �لفل�صطينية و�ملجتمع �لفل�صطيني، 

وخارجي يرتبط ب�صورة �أ�صا�صية باالحتالل �الإ�رش�ئيلي.

 �ملرجع نف�صه.
101
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1. العوامل الداخلية:

اأ. �شلوك الإدارة ال�شيا�شية:

توفري  يف  ق�صد،  بغري  �أو  بق�صد  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ل�صيا�صية  �الإد�رة  �أ�صهمت 

�إعطاء  خالل  من  �لقانون،  �صيادة  �حرت�م  عدم  مظاهر  بانت�صار  �صمحت  �لتي  �الأر�صية 

�لوظيفة �ل�صيا�صية الأجهزة �الأمن، و�ملتمثلة يف فر�ص �حرت�م �لتز�مات �ل�صلطة مبوجب 

من  دونها  ما  على  �الأولوية  �ل�صيا�صية،  وقو�ه  �لفل�صطيني  �ملجتمع  على  �أو�صلو  �تفاق 

�إىل جتاوز  �الأجهزة  تلك  �لد�خلي(؛ وخ�صو�صاً مع جلوء  �الأمن  �لوظائف )ويف مقدمتها 

�لقانون ب�صورة م�صتمرة يف �أد�ء تلك �لوظيفة، كاالعتقال �ل�صيا�صي، وممار�صة �لتعذيب، 

.
102

وجتاوز �أحكام �لق�صاء

وعد� عن ت�صيي�ص قوى �الأمن ب�صورة غري معقولة، فقد تعدى �الأمر م�صاركة �الأجهزة 

�الأمنية يف مظاهر �لفلتان �الأمني �إىل �مل�صاركة يف �أعمال �ال�صتغالل �ملايل، و�لف�صاد، و�نتهاك 

.
103

حقوق �ملو�طنني دون وجه م�رشوع

ويف �ملقابل، �أ�صهم تقاع�ص �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة عن مالحقة �لعمالء وتنفيذ �أحكام 

�لق�صاء بحقهم، مبوجب �تفاق �أو�صلو كذلك، يف تعزيز مظاهر �لفلتان ب�صورة �إ�صافية، 

�أن هذه �حلركات  �ملقاومة للق�صا�ص منهم، على �عتبار  من خالل توفري د�فع حلركات 

.
104

وعنا�رشها �أكرث �ملت�رشرين من عملهم

وي�صاف �إىل ما تقّدم، تنازع �ل�صالحيات �ملتعلقة باالأمن بني �صقي �ل�صلطة �لتنفيذية 

لل�صلطة، �لرئا�صة و�حلكومة، �إبان فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية وت�صكيلها 

�أ�صعل �القتتال �لد�خلي خالل �لفرتة  2006، و�لذي �صّكل �لفتيل �لذي  للحكومة يف �صنة 

2006–2007، بني حركة فتح و�الأجهزة �الأمنية �ملو�لية للرئا�صة من جهة، وحركة حما�ص 

و�لقوة �لتنفيذية �لتي �أ�ص�صتها �حلكومة يف غزة من جهة �أخرى.

 �صالح �لنعامي، �لفلتان �الأمني يف �ل�صلطة: خماطر �لتوظيف �الإ�رش�ئيلي، �جلزيرة.نت، 2005/6/23، �نظر:
102

 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7506b58e-50d1-461b-91d1-54a1398e6267

 روالند فريدريك و�أرنولد ليتهولد، املدخل اإىل اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني، �ص 23.
103

 �صالح �لنعامي، �لفلتان �الأمني يف �ل�صلطة: خماطر �لتوظيف �الإ�رش�ئيلي.
104
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ب. �شلوك الأجهزة الأمنية:

عك�ص تورط �أفر�د �الأجهزة �الأمنية يف مظاهر �لفلتان �الأمني عمق �الأزمة �لتي ير بها 

قطاع �الأمن �لفل�صطيني؛ فبدالً من �أن يكون هوؤالء هم من يتوىل حفظ �الأمن كما تفرت�ص 

�أعمال �لفلتان �الأمني، على �الأقل يف  وظيفتهم، فقد �صّكلت جتاوز�تهم �جلزء �الأكب من 

�الأمن  بحفظ  يكلفون  �لتي  �ملناطق  يف  و�لنظام  �الأمن  حفظ  يف  بدورهم  قيامهم  عدم  ظّل 

.
105

و�لنظام فيها

وقد �أ�صار �ملجل�ص �لت�رشيعي يف تقريرين له حول �لو�صع �الأمني يف مناطق �ل�صلطة 

�الأمنية  �الأجهزة  تقاع�ص  �إىل   ،2006 يونيو  وحزير�ن/   2005 مايو  �أيار/  يف  �لفل�صطينية، 

هذ�  من  جانباً  ُمرجعاً  �الأمنية،  �الأو�صاع  تدهور  من  للحد  بدورها  �لقيام  يف  وقادتها 

�لتقاع�ص �إىل �صعف �حلماية �لقانونية �ملتوفرة لعنا�رش �الأجهزة �الأمنية. علماً �أن �لتقرير 

�الأول كان قد حّمل عنا�رش يف �الأجهزة �الأمنية �مل�صوؤولية عن جزء كبري يف حالة �لفتان 

�الأمني، ونبّه �إىل غياب �لتن�صيق بني �الأجهزة �الأمنية �ملختلفة ووجود تناف�ص بينها يبلغ 

.
106

حّد �ل�رش�ع

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تق�صري �الإد�رة �ل�صيا�صية يف مالحقة منت�صبي �الأجهزة �الأمنية 

�لقانون،  فوق  باأنهم  �ل�صعور  هوؤالء  منح  يف  �أ�صهم  �الأمني  �لفلتان  مظاهر  يف  �ملتورطني 

.
107

و�أ�صهم بالتايل يف ��صتمر�ر تلك �لظاهرة

ج. �شعف الأطر القانونية الت�رشيعية والرقابية:

�قت�صت مو�جهة ظاهرة �لفلتان �الأمني وجود �أطر قانونية و��صحة تبني �أوالً ماهية 

ثانياً  وتبني  للمحا�صبة،  عر�صة  مرتكبيها  وجتعل  للقانون  خمالفة  ُتعّد  �لتي  �الأعمال 

�ملحا�صبة و�لعقوبات، من  �إجر�ء�ت  تطبيق  ثالثاً  �رتكابها، وتكفل  �ملرتتبة عن  �لعقوبات 

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، حول حالة النفالت الأمني و�شعف �شيادة القانون يف اأرا�شي 
105

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، �ص 5.

 �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لفرتة �الأوىل، �لدورة �لعا�رشة، تقرير جلنة �لرقابة �لعامة وحقوق �الإن�صان 
106

�لد�خلي،  �الأمن  يف  �الخت�صا�ص  ذ�ت  �جلهات  ودور  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأمنية  �الأو�صــاع  حــول 

�أيار/ مايو 2005؛ و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لفرتة �لثانية، �لدورة �الأوىل، تقرير جلنة �لرقابة �لعامة 

�لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  مناطق  يف  �الأمني  �لفلتان  حول  �لعامة  و�حلريات  �الإن�صان  وحقوق 

حزير�ن/ يونيو 2006، يف روالند فريدريك و�أرنولد ليتهولد، املدخل اإىل اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني، 

�ص 199–205.

 �صالح �لنعامي، �لفلتان �الأمني يف �ل�صلطة: خماطر �لتوظيف �الإ�رش�ئيلي.
107
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خالل �لرقابة عليها. ولكن يف ظّل �صعف هذه �الأطر، وغيابها يف بادئ �الأمر، وعدم �جلدية 

يف تطبيقها فيما بعد، فقد تعززت ممار�صات جتاوز �لقانون ب�صورة عامة، ومن �صمنها 

مظاهر �لفلتان �الأمني.

وقد كان ل�صعف �لت�رشيعات �لناظمة لقطاع �الأمن، و�لتي �صبق �حلديث عنها، تاأثري 

كبري يف تف�صي �ملمار�صات �ل�صلبية بني �أفر�د �الأجهزة �الأمنية ب�صورة خا�صة.

د. �شعف ال�شلطة الق�شائية:

جتلى �صعف �ل�صلطة �لق�صائية يف مو�جهة �لفلتان �الأمني يف عدة مظاهر، من بينها 

عدم جدية �جلهات �لق�صائية يف �لبت يف بع�ص ملفات �ملوقوفني، وحتديد�ً �مللفات �الأمنية، 

وتر�خيها يف نظر �مللفات �جلز�ئية، و�لبّت يف �ملنازعات �لنا�صئة بني �ملو�طنني، �إىل جانب 

�ل�صعف �ملرتتب عن تق�صري �الأجهزة �الأمنية يف تقدمي �ملخالفني من عنا�رشها �إىل �لق�صاء 

�لع�صكري �ملخت�ص، وعن عدم ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية يف مو�جهة �ل�صلطة �لتنفيذية 

.
108

و�أجهزتها �الأمنية، و�نعد�م �حلدود و�لفو��صل بني �ل�صلطتني

وقد �أدى �صعف �ل�صلطة �لق�صائية �إىل فقد�ن �ملو�طنني �لثقة بها وبقدرتها على �لبّت 

كالق�صاء  حقوقهم  لتح�صيل  بديلة  و�صائل  �إىل  و�لتجائهم  �الأحكام،  وتنفيذ  �لنز�عات  يف 

.
109

�لع�صائري وجلان �الإ�صالح و�لتوفيق، �أو �أخذ �لقانون باليد

عدم  خالل  من  �لق�صاء،  الأحكام  �لتنفيذية  �ل�صلطة  جتاوز  �لعامل  هذ�  من  فاقم  وقد 

قر�ر�ت  و�أبرزها  �ل�صيا�صيني،  �ملعتقلني  عن  باالإفر�ج  �ملتعلقة  �ملحاكم  قر�ر�ت  �حرت�م 

.
110

حمكمة �لعدل �لعليا، �لتي ُتعّد �أكب مرجعية ق�صائية يف �ل�صلطة

هـ. العوامل الجتماعية:

وهي تتمثل ب�صورة �أ�صا�صية يف �لنز�عات �لعائلية �أو �لع�صائرية وثقافة �لثاأر من جهة، 

ومبا ُيعرف بق�صايا “�رشف �لعائلة” من جهة �أخرى.

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، حول حالة النفالت الأمني و�شعف �شيادة القانون يف اأرا�شي 
108

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، �ص 38-42 و46.

109 املرجع نف�شه، �ص 47.

 �صالح �لنعامي، �لفلتان �الأمني يف �ل�صلطة: خماطر �لتوظيف �الإ�رش�ئيلي.
110
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و. انت�شار ال�شالح:

وّفر �نت�صار �ل�صالح عامالً م�صاعد�ً يف �نت�صار مظاهر �النفالت �الأمني �ملتعلقة باإ�صاءة 

�أو  �لفردية  �لنز�عات  يف  و��صتخد�مه  �الأمنية،  �الأجهزة  �أفر�د  قبل  من  �ل�صالح  ��صتخد�م 

�إىل �أن توفر �ل�صالح مل يكن حمفز�ً م�صتقالً  �أو �لف�صائلية. ولكن جتدر �الإ�صارة  �لعائلية 

�ملغذية  �الأخرى  بالعو�مل  ��صتخد�مه  �إ�صاءة  �رتبطت  و�إمنا  �الأمني،  للفلتان  ذ�ته  بحد 

لل�رش�ع و�لفو�صى وغياب �لقانون يف مناطق �ل�صلطة.

2. العوامل اخلارجية:

اأ. تدمري البنية التحتية لالأجهزة الأمنية:

يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  لالأجهزة  �لتحتية  للبنية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تدمري  �أ�صفر 

�ل�صنة �لثانية النتفا�صة �الأق�صى عن �نهيار كامل للمنظومة �الأمنية لل�صلطة، حيث تر�فق 

تدمري مقر�ت �الأجهزة �الأمنية ومر�كز �الإ�صالح و�لتاأهيل مع منع عنا�رش تلك �الأجهزة 

�أو �لقيام باأي دور فعلي يف �صبيل �ملحافظة  �أو حمل �ل�صالح،  من �رتد�ء �لزّي �لر�صمي، 

.
111

على �الأمن و�لنظام �لعام

ب. ت�شجيع القتتال الداخلي:

�الأمني  �لو�صع  توتري  يف  و�الأمريكي  �الإ�رش�ئيلي  �لدور  يف  �أ�صا�صاً  �لعامل  هذ�  متثل 

وت�صجيع �القتتال �لد�خلي بني حركتي فتح وحما�ص خالل �لفرتة 2006–2007. حيث 

كان لل�صلوك �الإ�رش�ئيلي تاأثري كبري على �الأو�صاع �الأمنية يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إ�صعال فتيل  يف �لفرتة �لتي تلت فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، ودور م�صهم يف 

و�الأمني  و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  �ل�صغط  و�صائل  عب  �لد�خلي،  و�القتتال  �لفتنة 

.
112

و�لع�صكري �ملختلفة �لتي متتلكها

كما كان للواليات �ملتحدة كذلك تاأثري كبري على �الأو�صاع �الأمنية يف تلك �ملرحلة، من 

.
113

خالل �خلطط �الأمنية �لتي �صعت لتقوية طرف فل�صطيني وتعبئته �صّد طرف �آخر

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، حول حالة النفالت الأمني و�شعف �شيادة القانون يف اأرا�شي 
111

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، �ص 33.

 حم�صن حممد �صالح، �رشاع الإرادات، �ص 247–248.
112

 �نظر: املرجع نف�شه، �ص 288-277.
113
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خام�شًا: احرتام حقوق االإن�شان:

ُيعّد �حرت�م حقوق �الإن�صان �أحد �أهم �ملعايري �لتي تقي�ص مدى �لتز�م �ملوؤ�ص�صة �الأمنية 

من  وحمايته  خلدمته  وجدت  �لذي  �ملجتمع  خدمة  يف  وفعاليتها  �لقانون،  �صيادة  مببد�أ 

�لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  لعمل  �حلاكمة  �الأطر  ويف  و�خلارجية.  �لد�خلية  �الأخطار 

�أن متار�ص كل  14 منها على  �ملادة  �أريحا( قد ن�صت يف  �لقاهرة )غزة -  �تفاقية  �أن  جند 

�التفاق  هذ�  مبوجب  وم�صوؤولياتهما  �صالحياتهما  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل  من 

 .
�لقانون”114 �الإن�صان وحكم  �ملتفق عليها وحقوق  �لدولية  �آخذتني يف �العتبار �الأعر�ف 

كما ن�ّص �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �ملعدل ل�صنة 2003 وبع�ص �لقو�نني �لفل�صطينية 

�لتي مّت تناولها �صابقاً يف هذ� �لف�صل على جمموعة من �ل�صو�بط �لتي يجب على �أجهزة 

�الأمن و�أفر�دها �حرت�مها فيما يتعلق بحقوق �الإن�صان، وخ�صو�صاً على �صعيد حترمي 

�لتعذيب، وحقوق �ل�صجناء و�ملوقوفني.

�نتهاكات  وجود  �أظهرت  و�لدولية  �ملحلية  �الإن�صان  حقوق  منظمات  تقارير  �أن  �إال 

�الأر�ص،  على  �الأمنية  �الأجهزة  �صلوك  يف  �الإن�صان  وحلقوق  �لن�صو�ص  لتلك  �رشيحة 

تاريخه،  وحتى  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  �أحياناً—  —وممنهجة  م�صتمرة  ب�صورة 

ووجود ق�صور يف جهود مو�جهة تلك �النتهاكات، و�إن كانت تلك �جلهود قد حت�صنت 

يف بع�ص �الأوقات.

�صدر  تقرير  ذكر  حيث  �النتهاكات،  لهذه  �ملبكرة  �لبد�ية  لالنتباه  �لالفت  من  وكان 

من  طائفة  من  �أ�صا�صية  �إن�صانية  “حقوقاً  �أن  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  على  و�حد  عام  نحو  بعد 

�حلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية تعر�صت لالنتهاك من قبل �أجهزة �ل�صلطة �الأمنية على مد�ر 

. وقد ت�صاعدت �ل�صكاوى جر�ء �النتهاكات �مل�صتمرة حلقوق 
�لعام �الأول من عمرها”115

عمر  من  �الأوىل  �ل�صنو�ت  خالل  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  خمتلف  �أيدي  على  �الإن�صان 

.
116

�ل�صلطة

“�تفاق تنفيذ �حلكم �لذ�تي يف قطاع غزة ومنطقة �أريحا، �لقاهرة، 1994/5/4،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية،   114

�لعدد 18، ربيع 1994، �ص 263-255.

الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الإن�شان  حقوق  م�شتمرة:  وانتهاكات  متغرية  اأو�شاع  �حلق،  موؤ�ص�صة   
115

الإ�رشائيلي ويف مناطق احلكم الذاتي )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �حلق، 1995(، �ص 118.

�إياد �ل�رش�ج، “حقوق �الإن�صان يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 30، ربيع   
116

1997، �ص 58.



483

اأداء االأجهزة االأمنية لل�شلطة الفل�شطينية

1. اأبرز النتهاكات:

�العتقال  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  قبل  من  �ملمار�صة  �النتهاكات  �أبرز  ت�صمل 

�لتعذيب و�صوء  �أمنية(، وممار�صة  �أو  �لقانوين )وخ�صو�صاً على خلفيات �صيا�صية  غري 

�لقوة  با�صتخد�م  �ل�صلمي،  و�لتجمع  و�لتعبري  �لر�أي  حرية  حقوق  و�نتهاك  �ملعاملة، 

�ملفرطة و�ملميتة يف بع�ص �الأحيان.

وي�صاف �إىل قائمة �نتهاكات حقوق �الإن�صان تاأ�صي�ص �ل�صلطة ملحكمة �أمن �لدولة �لعليا 

يف �صباط/ فب�ير 1995 للنظر يف �لق�صايا �حل�صا�صة ذ�ت �لبعد �الأمني، و�لذي جاء نتيجة 

تعمل  باعتبارها  �الإرهاب”،  لـ“مكافحة  �ل�صلطة  على  و�الأمريكية  �الإ�رش�ئيلية  لل�صغوط 

ب�صكل يخالف معايري �ملحاكمة �لعادلة و�الإجر�ء�ت �لقانونية �ل�صليمة، ويهدد �حلريات 

.
117

�لعامة و��صتقالل �لق�صاء

اأ. العتقال غري القانوين )الحتجاز التع�شفي(:

�لقانون،  يف  �ملبينة  �ل�صليمة  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  دون  �الأ�صخا�ص  �عتقال  به  وُيق�صد 

ودومنا �إبر�ز �صند قانوين يبر �حلرمان من �حلرية )دون �إبر�ز �أمر �عتقال من �لنيابة 

�أو  �ملثال(،  �صبيل  على  توقيفهم  لتمديد  ق�صاة  على  �ملوقوفني  عر�ص  دون  �أو  �لعامة، 

هذ�  وي�صمل  عنهم.  باالإفر�ج  �لق�صاء  عن  �صادرة  الأحكام  خالفاً  �عتقالهم  ��صتمر�ر 

�الإجر�ء ب�صورة �أ�صا�صية �العتقاالت �أو �ال�صتدعاء�ت �لتي تتم على خلفيات �صيا�صية �أو 

�أمنية، وهو �أحد �أبرز �النتهاكات �لتي مار�صتها �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، وما تز�ل، 

و�أكرثها تكر�ر�ً.

تقارير  بينها  �مللف، ومن  تتابع هذ�  �لتي  �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية  تقارير  ملتابعة  ووفقاً 

�الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  و�لهيئة   Amnesty International �لدولية  �لعفو  منظمة 

�لغالبية  �رتبطت  فقد  وغريها،  �حلق  وموؤ�ص�صة  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  و�ملركز 

�لعظمى من �العتقاالت غري �لقانونية �لتي متت �إبان تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �إطار 

قمع �لف�صائل و�لقوى �ملعار�صة التفاق �أو�صلو، �أو يف �إطار مالحقة ن�صطاء ف�صائل �ملقاومة 

خالل �لفرت�ت �لتي �صهدت ت�صاعد�ً يف عملياتها �صّد �الحتالل، يف �إطار �لتن�صيق �الأمني.

)غزة:   1997 31 دي�شمرب  1 يناير -  تقرير الن�شاطات والتقرير املايل  �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان،  �ملركز   
117

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 1998(، �ص 56، �نظر: 

 http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual%20report1997.pdf
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�إال  �الأق�صى،  �نتفا�صة  �ندالع  وكما ورد �صابقاً، فاإن وترية �العتقاالت تر�جعت مع 

�أنها ��صتوؤنفت بعد �النق�صام �لفل�صطيني يف حزير�ن/ يونيو 2007؛ حيث ت�صاعدت وترية 

�العتقاالت �ل�صيا�صية بحق عنا�رش ف�صائل �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، وخ�صو�صاً حركة 

حما�ص، وت�صاعدت يف �ملقابل وترية �العتقاالت و�ال�صتدعاء�ت �لتي قامت بها �الأجهزة 

�الأمنية �لتابعة للحكومة �ملقالة يف غزة، و�لتي ت�صيطر عليها حركة حما�ص، بحق عنا�رش 

.
118

حركة فتح

ب. ممار�شة التعذيب:

ُت�صري �لتقارير �لتي تناولت ممار�صة �لتعذيب من قبل �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، �إىل 

�أنها ممار�صة م�صتمرة مل تتوقف، و�إن كانت تفاوتت يف وتريتها تبعاً للظروف �ل�صيا�صية 

�لد�خلية.

فخالل �ل�صنو�ت �الأوىل، وردت �إ�صار�ت �إىل كون �لتعذيب “�صيا�صة منظمة ومنهاجاً 

لدى بع�ص �الأجهزة �الأمنية”، تر�فق مع جتاهل �جلهات �مل�صوؤولة الأغلب �ل�صكاوى ب�صاأن 

. و�إن كانت وترية �لتعذيب قد �صهدت تر�جعاً خالل �صنو�ت �النتفا�صة، 
119

تلك �حلاالت

�إال �أنها ت�صاعدت على نحو خا�ص بعد �النق�صام، مما يوؤكد �تخاذ �لتعذيب �صفة منهجية 

.
120

ولي�ص �صفة جمرد ت�رشف فردي

�الأمن  �أجهزة  �ملعتقلني لدى  �لتعذيب على  �مل�صتخدمة يف ممار�صة  �الأ�صاليب  وت�صمل 

بعيد  حّد  �إىل  م�صابهة  �أ�صاليب  غزة،  قطاع  يف  �أم  �لغربية  �ل�صفة  يف  �صو�ء  �لفل�صطينية، 

ت�صمل  وهي  �الحتالل،  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  بحق  متار�ص  �لتي  لالأ�صاليب 

�ملجدولة  �الأ�صالك  �أم  �لع�صي،  با�صتخد�م  �أم  و�الأرجل،  باالأيدي  )�صو�ء  �ملبح  �ل�رشب 

وغريها(، و�لفلقة، و�ل�صبح، و�لعزل �النفر�دي، و�ل�صتم باألفاظ نابية، و�الإرهاب �لنف�صي 

�الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:   2007 ال�شنوي  التقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
118

ني�صان/ �أبريل 2008(، �ص 72-76، �نظر:

 http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/Ann-Rep-07-Arb.pdf

 �إياد �ل�رش�ج، مرجع �شابق، �ص 62-61.
119

�لفل�صطينية  �لتوقيف  ومر�كز  �صجون  يف  �لتعذيب  جر�ئم  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
120

خالل �لفرتة بني �صبتمب 2011 – مايو 2013، �ص 5، �نظر:

http://www.pchrgaza.org/files/2013/Torture%20Report%202013.pdf 
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�إ�صماع �ملعتقل �أ�صو�ت تعذيب لطرف ثالث(،  �أو  �أو �لقتل،  )كالتهديد باالعتد�ء �جلن�صي 

و�ال�صتدعاء �ملتكرر على خلفية �النتماء �حلزبي يف ظروف قا�صية، و�حلرمان من �لنوم، 

.
121

و�حلرمان من �الأكل و�ل�رش�ب �ل�صحي

�أو موقوفاً، د�خل  47 �صجيناً  �أنه مّت توثيق وفاة  �إىل  ويف هذ� �ل�صياق، جتدر �الإ�صارة 

�أيار/  وحتى  �ل�صلطة  قيام  منذ  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لتابعة  �لتوقيف  ومر�كز  �ل�صجون 

مايو 2013، ق�َصو� �إما نتيجة لتعر�صهم للتعذيب، �أو ب�صبب �الإهمال �لطبي، �أو تق�صري 

.
122

�جلهات �لر�صمية يف توفري �حلماية �ل�صخ�صية لهم

�لوفيات  تلك  ن�صف  نحو  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  توثيق  ويظهر 

غزة  قطاع  يف   15 منها  �لفل�صطيني،  �النق�صام  تلت  �لتي  �لفرتة  يف  وقعت  وفاة(   23(

غزة  يف  وقعت  �لتي  �لوفيات  �أن  �حلاالت  تلك  يف  �لتدقيق  وُيظهر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  و8 

كانت جميعها ملوقوفني على خلفيات �أمنية �أو جنائية، وي�صتبه �أن ع�رشة منها متت نتيجة 

للتعذيب؛ يف حني �أن غالبية �لوفيات يف �ل�صفة �لغربية كانت ملعتقلني على خلفية �صيا�صية 

)خم�صة من �أ�صل ثمانية(، وي�صتبه بوفاة ثالثة معتقلني منهم على �الأقل حتت �لتعذيب، 

بينما �أفادت �الأجهزة �الأمنية �أن �ملعتقلنَي �الآخَرين قاما باالنتحار. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن 

حاالت �لتعذيب �الأخرى �لتي وثقها �ملركز يف قطاع غزة متت بحق معتقلني على خلفيات 

�ل�صفة  يف  �ملوثقة  �حلاالت  غالبية  كانت  بينما  �صيا�صية(،  �أو  �أمنية،  �أو  )جنائية،  متنوعة 

.
123

�لغربية بحق معتقلني على خلفية �صيا�صية ب�صكل خا�ص

 �ملرجع نف�صه، �ص 14-13.
121

�الإن�صان خالل  �لفل�صطيني حلقوق  �ملركز  �ل�صادرة عن  �ل�صنوية  �لتقارير  �إىل  ��صتناد�ً  �لرقم  �إح�صاء هذ�  مّت   
122

�إياد  �نظر:   ،1997 فب�ير  �صباط/   -  1994 يوليو  متوز/  من  �ملمتدة  للفرتة  بالن�صبة   .2012-1997 �لفرتة 

�ملركز  �نظر:   ،2013 مايو  �أيار/   – يناير  �لثاين/  كانون  من  �ملمتدة  وللفرتة  61؛  �ص  �شابق،  مرجع  �ل�رش�ج، 

خالل  �لفل�صطينية  �لتوقيف  ومر�كز  �صجون  يف  �لتعذيب  جر�ئم  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني 

�لفرتة بني �صبتمب 2011 – مايو 2013، �ص 17-14. 

يف  �لتوقيف  ومر�كز  �ل�صجون  يف  �لتعذيب  ممار�صات  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
123

http://www.pchrgaza.org/files/2010/ :ل�صلطة �لفل�صطينية، �أغ�صط�ص 2010، �ص 10-15 و18-21، �نظر�

PCHR%20Report-25-8-10.pdf؛ و�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير حول جر�ئم �لتعذيب يف �ل�صلطة 
http://www.pchrgaza. :لفل�صطينية خالل �لفرتة بني �أغ�صط�ص 2010 – �صبتمب 2011، �ص 8-9 و18، �نظر�

جر�ئم  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  و�ملركز  org/files/2011/pchr-report-5-10-2011.pdf؛ 
�لتعذيب يف �صجون ومر�كز �لتوقيف �لفل�صطينية خالل �لفرتة بني �صبتمب 2011 – مايو 2013، �ص 17-14.
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ج. انتهاك احلق يف حرية الراأي والتعبري والتجمع ال�شلمي:

�لفل�صطيني  و�ملركز  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  عن  �ل�صادرة  �لتقارير  �صجّلت 

يف  �ل�صلمي  و�لتجمع  و�لتعبري  �لر�أي  حرية  يف  �حلق  �أو�صاع  حول   ،
124

�الإن�صان حلقوق 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، �رتكاب �الأجهزة �الأمنية النتهاكات لهذه �حلقوق ب�صورة م�صتمرة، 

�ل�صحفيني  �عتقال  كذلك  و�صملت  �ل�صيا�صي،  �العتقال  ملف  مع  منها  جزء  يف  تقاطعت 

�قتحام  �إىل  باالإ�صافة  بعينها،  �أحد�ث  تغطية  من  ومنعهم  عليهم  و�العتد�ء  وتوقيفهم 

�ل�صلمية،  و�لتظاهر�ت  �مل�صري�ت  على  قيود  وفر�ص  و�إغالقها،  �الإعالمية  �ملوؤ�ص�صات 

��صتخد�م  �أ�صفر  وقد  لف�صها.  �ملفرطة  �لقوة  و��صتخد�م  فيها،  �مل�صاركني  على  و�العتد�ء 

�لقوة لف�ص �لتظاهر�ت عن �صقوط قتلى يف منا�صبات عّدة، تركزت غالبيتها يف قطاع غزة، 

وكانت �أحد�ث 1994/11/18 �لتي �أدت �إىل مقتل 13 �صخ�صاً يف حميط م�صجد فل�صطني يف 

غزة �أبرزها.

�لر�أي و�لتعبري  �ملتعلقة بحرية  �لفل�صطيني يف تز�يد �النتهاكات  �أ�صهم �النق�صام  وقد 

و�لتجمع �ل�صلمي على يد �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف كل من �ل�صفة �لغربية وقطاع 

وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �لعالقة  يف  �نفر�جاً  �صهدت  �لتي  �لفرت�ت  بع�ص  �أن  �إال  غزة، 

تر�فقت مع حت�صن ن�صبي.

ويف هذ� �ل�صياق، �أ�صار �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان �إىل �أن �لفرتة �لتالية الأحد�ث 

حزير�ن/ يونيو 2007 �صهدت ت�صعيد�ً خطري�ً يف �نتهاكات �حلق يف حرية �لر�أي و�لتعبري، 

وب�صكل غري م�صبوق، وكانت يف معظمها ترجمة حلالة �النق�صام �ل�صيا�صي، ومتت على 

�لوقت  �ل�صلمي تدهورت يف  �لتجمع  �أن حالة �حلق يف  �لفل�صطينية. كما  �الأمن  �أجهزة  يد 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لتنفيذية  �الأجهزة  �رتكبتها  �لتي  �النتهاكات  لت�صاعد  نتيجة  نف�صه، 

.
125

وقطاع غزة 

 �نظر بهذ� �ل�صدد �صل�صلة �لتقارير �ل�صادرة عن �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان حول �حلق يف حرية �لر�أي 
124

و�لتعبري و�حلق يف �لتجمع �ل�صلمي، يف:

 http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=category&id=106&Itemid=227

 �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �حلق يف حرية �لر�أي و�لتعبري و�حلق يف �لتجمع �ل�صلمي يف ظّل �ل�صلطة 
125

�لوطنية �لفل�صطينية )2006/11/1-2008/7/31(، �ص 26، �نظر: 

 http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/freedom_studay-2008.pdf
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�ل�صحفيني  �حتجاز  �أن  �ملتتالية  تقاريره  يف  �ملركز  وثقها  �لتي  �حلاالت  تتبع  وُيظهر 

�الأجهزة  �لتي متار�صها  �لر�أي و�لتعبري  �نتهاكات �حلق يف حرية  �أبرز  وتوقيفهم ي�صكل 

�الأمنية يف �ل�صفة و�لقطاع، ولكن كان من �ملالحظ �أن �عتقال �الأجهزة �الأمنية لل�صحفيني 

يف �ل�صفة �لغربية كان ي�صتمر لفرت�ت �أطول ب�صورة عامة، مع تقدمي عدد من �ل�صحفيني 

ملحاكم مدنية وع�صكرية يف بع�ص �حلاالت، ب�صكل ينعهم من ممار�صة عملهم �ل�صحفي 

غزة  قطاع  يف  �الأمنية  �الأجهزة  قبل  من  �ل�صحفيني  �حتجاز  �أن  حني  يف  مطولة،  لفرت�ت 

كان يتم لفرت�ت حمدودة ال تتجاوز ب�صع �صاعات يف غالب �الأحيان، بهدف منع تغطية 

�أحد�ث بعينها. وفيما يت�صل بحق �لتجمع �ل�صلمي فقد كان �صلوك �الأجهزة �الأمنية �إز�ءه 

يف كال �ملنطقتني مت�صابهاً ب�صورة عامة، حيث كان �النتهاك �الأبرز منع �لتجمعات �لتي مل 

حت�صل على ترخي�ص م�صبق، وخ�صو�صاً �لتجمعات �ل�صيا�صية للف�صائل و�الأحز�ب غري 

.
126

�ملو�لية للحكومة �لتي تتبع لها هذه �الأجهزة

2. اخللفيات والأ�شباب:

�الأمنية  �الأجهزة  �رتكاب  خلف  �لكامنة  و�الأ�صباب  �خللفيات  فهم  حماولة  عند 

�لذي  �لن�صق  خالل  من  نلحظ  فاإننا  �إليها،  �الإ�صارة  �صبقت  �لتي  لالنتهاكات  �لفل�صطينية 

�تخذته تلك �النتهاكات وجود جمموعة من �لعو�مل، �أبرزها:

اأ. البيئة ال�شيا�شية:

وهي ت�صمل بدورها عامالً خارجياً يتعلق باال�صتحقاقات �الأمنية �لتي �أملتها �التفاقات 

�لفل�صطينية – �الإ�رش�ئيلية وبال�صغط �خلارجي )�الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي(، وعامالً د�خلياً 

يتمثل يف �لعالقة بني �ملكونات �لد�خلية يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية.

فقد ت�صاعدت �النتهاكات ب�صورة عامة خالل �لفرت�ت �لتي كانت ت�صهد خالفاً بني 

 ،)2000 �صنة  وحتى   1994 يف  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  تلت  �لتي  )كالفرتة  و�ملعار�صة  �ل�صلطة 

�النق�صام  تلت  �لتي  )كالفرتة  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �لكبى  �ل�صيا�صية  �لقوى  بني  �أو 

�لتجمع  �لر�أي و�لتعبري و�حلق يف  �الإن�صان، �صل�صلة تقارير �حلق يف حرية  �لفل�صطيني حلقوق  �ملركز  �نظر:   
126

�ل�صلمي يف ظّل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �لتقارير 7-12 )�لفرتة 2006/11/1-2013/9/30(، يف: 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=category&id=106
&Itemid=227
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�لتن�صيق  من  عالياً  م�صتوى  نف�صه  �لوقت  يف  ت�صهد  كانت  و�لتي   ،)2007 منت�صف  منذ 

�الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وجتاوباً من �ل�صلطة جتاه �ل�صغوط �خلارجية يف جمال 

“حماربة �الإرهاب”.

ويف �ملقابل فقد تر�جعت وتريتها خالل �لفرتة 2000–2006، وهي �لفرتة �لتي �صهدت 

�نتفا�صة �الأق�صى، تر�فق مع  �لتن�صيق �الأمني عقب �ندالع  تر�جعاً و��صحاً يف م�صتوى 

توفر قدر من �لتفاهم على �مل�صتوى �ل�صيا�صي �لد�خلي خالل �النتفا�صة، وخالل مرحلة 

�لتح�صري لالنتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، بعد تويل حممود عبا�ص رئا�صة �ل�صلطة يف 

مطلع �صنة 2005، وتو�فقه مع �لف�صائل �لفل�صطينية على �إعالن تهدئة من جانب و�حد.

ب. �شعف الت�رشيع والرقابة:

بع�ص  يف  وغيابها  �الأمنية،  �الأجهزة  لعمل  ناظمة  ت�رشيعات  �صدور  تاأخر  �أ�صهم 

�حلاالت، يف عدم و�صوح �الإجر�ء�ت �لقانونية �لو�جب على �أفر�د �الأجهزة �الأمنية �تباعها 

�أدى �إىل غياب �الإجر�ء�ت �لرقابية �لتي ت�صبط عمل �الأجهزة �الأمنية  �أد�ء عملهم، كما  يف 

و�أفر�دها، وتعمل على حما�صبة �ملخالفني.

ج. نق�س التدريب واخلربة:

�رتبط هذ� �لعامل عند تاأ�صي�ص �ل�صلطة بحد�ثة ت�صكيل �الأجهزة �الأمنية، وعدم وجود 

�الأمن، ويف  �ملعينني حديثاً يف جمال �صبط  لدى عنا�رشها  �صابقة  �أو خبة   ٍ تدريب كاف

جمال حقوق �الإن�صان، وخ�صو�صاً �أن غالبيتهم كانو� من عنا�رش �لثورة �لفل�صطينية يف 

�خلارج.

�شاد�شًا: االأمن وجهود امل�شاحلة:

تو�صح �لتطور�ت �لتي �صبق ��صتعر��صها يف هذ� �لف�صل �أن �مللف �الأمني �ألقى بظالل 

�لوطنية،  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  على  ثقيلة 

و�لذي   ،2007 يونيو  حزير�ن/  منت�صف  �لفل�صطيني  باالنق�صام  نتائجها  �أخطر  متثلت 

�ل�صالحيات  �الأمني وتنازع  �لفلتان  �إنه جاء، ولو جزئياً، نتيجة لرت�كمات  �لقول  يكن 

 .2006 يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  �إبان  و�حلكومة  �لرئا�صة  بني  �الأمنية 

وكما �أ�صهم �مللف �الأمني يف �لو�صول �إىل �النق�صام، فقد لعب �أي�صاً دور�ً رئي�صياً يف تعطيل 
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جهود �مل�صاحلة، ما ز�ل يلعبه حتى كتابة هذه �ل�صطور، عالوة على كونه �أحد �لعناوين 

�أو �التفاقات �لتي جمعت فتح وحما�ص  �لرئي�صية �حلا�رشة يف جوالت �حلو�ر �لوطني، 

دون بقية �الأطر�ف.

جهة،  من  و�لرئا�صة  فتح  )حركة  �ملتنازعني  �لطرفني  بني  �لتوفيق  حماوالت  �أوىل 

وثيقة  يف  متثلت  �أخرى(  جهة  من  �صكلتها  �لتي  �لفل�صطينية  و�حلكومة  حما�ص  وحركة 

�الأمني  �مللف  وكان   ،2006/6/28 يف  �ملعدلة  ب�صيغتها  �صدرت  �لتي  �لوطني  �لوفاق 

حا�رش�ً بقوة يف مدخالتها وخمرجاتها؛ حيث �إن جهود �إطالقها من قبل قياد�ت �الأ�رشى 

يف �صجون �الحتالل تبعت �أوىل جوالت �القتتال �لد�خلي بني �لقو�ت �ملو�لية لكل من فتح 

. كما تناولت �لوثيقة �لعناوين �لرئي�صية �ملت�صلة بامللف �الأمني، بدء�ً بالفلتان 
127

وحما�ص

�الأمني و�القتتال �لد�خلي، و�إ�صالح �ملوؤ�ص�صة �الأمنية وتطويرها، و�إ�صد�ر �لت�رشيعات 

�إىل  �الإ�صارة  �الحتالل، من خالل  �الأمني مع  �لتن�صيق  �إىل ملف  لعملها، و�صوالً  �لناظمة 

�رشورة �صبط �صالح �ملقاومة وحمايته، مع �لتمييز بينه وبني “�صالح �لفو�صى و�لفلتان 

.
�الأمني”128

��صطد�مه  �إن  حيث  فعلياً،  �الأمنية  �الأو�صاع  تهدئة  من  يتمكن  مل  �التفاق  هذ�  ولكن 

لذلك، مع  نتيجة  فيه قدماً  �مل�صي  �لرئا�صة بعدم قدرتها على  �لدويل، و�صعور  بالرف�ص 

خالل  من  �الأمني  �لو�صع  على  �نعك�صا  ما  �رشعان  لل�صلطة،  �ملايل  �حل�صار  ��صتمر�ر 

�صّد  وتظاهر�تهم  �حلكوميني  �ملوظفني  �إ�رش�ب  يف  �الأمنية  �الأجهزة  عنا�رش  م�صاركة 

�الأمني عب  �لفلتان  �أعمال  تلقي رو�تبهم، و�نخر�طهم يف  على عدم  �حتجاجاً  �حلكومة، 

.
129

مهاجمة مقر�ت ر�صمية

فرتة  طو�ل  �الأمني  و�لو�صع  �ل�صيا�صية  �الأزمة  بني  �ملتبادل  �لتاأثري  حلقة  و��صتمرت 

�لوثيقة،  توقيع  تلت  �لتي  �ل�صهور  خالل  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  حو�ر�ت 

و�تخذت م�صار�ً ت�صعيدياً جديد�ً مع تعر�ص قياد�ت يف حركة حما�ص العتد�ء�ت وعمليات 

 �نظر: ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات الأمنية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2006–2007 )بريوت: مركز 
127

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 25–31.

الوثائق  2006/6/28، يف: حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد )حمرر�ن(،   ن�ّص وثيقة �حلو�ر �لوطني �ملعّدلة، 
128

الفل�شطينية ل�شنة 2006 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 518.

 ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، مرجع �شابق، �ص 35–42.
129
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يف  �لطرفان  ليدخل  عنها،  بامل�صوؤولية  عنا�رشها  �أو  �الأمنية  �الأجهزة  �تهمت  نار  �إطالق 

�لثاين/ يناير  �أكرث من خم�صني قتيالً يف كانون  �أ�صفرت عن �صقوط  �قتتال جديدة  جولة 

.
1302007

�تفاقاً  �أنتجت  و�صاطة  يف  للدخول  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �الأو�صاع  تدهور  دفع 

جديد�ً يف 2007/2/8، عُرف با�صم “�تفاق مكة”، وت�صمن جتديد �لتاأكيد على حترمي �لدم 

�لفل�صطيني و�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لكفيلة مبنع �القتتال �لد�خلي، �إىل جانب �التفاق على 

�إثره  �ُصّكلت  �لتي  �لوحدة  �التفاق وحكومة  �أن هذ�  �إال   .
131

ت�صكيل حكومة وحدة وطنية

�ل�صالحيات  على  �خلالف  و��صتمر�ر  �الأمني  �لتوتر  لتو��صل  نتيجة  طويالً،  ي�صمد�  مل 

�الأمنية؛ حيث �أ�صفرت �لعقبات �لتي و�جهها تطبيق �خلطة �الأمنية �لتي �أقرتها �حلكومة 

عن ��صتقالة وزير �لد�خلية هاين �لقو��صمي بعد �صهر و�حد من نيل حكومة �لوحدة ثقة 

�ملجل�ص �لت�رشيعي. وقد عز� �لقو��صمي ��صتقالته �إىل تنازع �ل�صالحيات �الأمنية بينه وبني 

.
132

مدير عام �الأمن �لد�خلي ر�صيد �أبو �صباك

“�حل�صم  بعد  �ملختلفة  �مل�صاحلة  مبادر�ت  بنود  يف  حا�رش�ً  �الأمني  �مللف  بقي  وقد 

“�إعادة  �إىل  ي�صري  بند�ً  للم�صاحلة  �ليمنية  �ملبادرة  ت�صمنت  فقد  غزة،  قطاع  يف  �الأمني” 

�لوحدة  وحكومة  �لعليا  �ل�صلطة  تتبع  بحيث  وطنية،  �أ�ص�ص  على  �الأمنية  �الأجهزة  بناء 

. كما كان �مللف �الأمني حا�رش�ً يف �لورقة �مل�رشية 
�لوطنية، وال عالقة الأي ف�صيل بها”133

للم�صاحلة وحو�ر�ت �لقاهرة �لتي جرت ب�صاأنها يف �صنة 2009، وتناول حينها �رشورة 

�أن ت�صمل عملية �إعادة بناء �الأجهزة �الأمنية كالً من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وم�صاألة 

 .
134

�العتقال �ل�صيا�صي، و�حرت�م حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة، وغريها

�لو�قع جعل من �مللف �الأمني يف �لوقت نف�صه  �أر�ص  ولكن عدم تغري �الأو�صاع على 

عن  �الإفر�ج  مطلب  كان  حيث  �تفاق،  �إىل  �لتو�صل  دون  حالت  �لتي  �لعر�قيل  من  جزء�ً 

�الأ�رشى  �لد�خلية �صعيد �صيام، ووزير  �إ�صماعيل هنية، ووزير  �ل�صخ�صيات رئي�ص �حلكومة  تلك  �أبرز   من 
130

و�ملحررين و�صفي قبها، ونائب رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر. �نظر: املرجع نف�شه، �ص 53-50.

 ن�ّص �تفاق مكة بني حركتي فتح وحما�ص، 2007/2/8، يف: الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، �ص 122.
131

الفل�شطينية  الوثائق  يف:   ،2007/4/17 �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  من  �لقو��صمي  هاين  ��صتقالة  ر�صالة   
132

2007، �ص 235-233. ل�شنة 

.588-587 �ص   ،2007 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق   
133

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 39-35.
134
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قدماً  للم�صي  حما�ص  حركة  �رشوط  �أبرز  �أحد  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني 

مبلف �مل�صاحلة، وهو �الأمر �لذي مل يتم تطبيقه بالكامل من وجهة نظر �حلركة، يف حني 

.
135

بقيت �ل�صلطة يف ر�م �هلل ت�رش على �أن من بقي من �ملعتقلني لديها هم معتقلون �أمنيون

وقد بقي ملف �العتقال �ل�صيا�صي عالقاً حتى بعد توقيع �تفاق �مل�صاحلة يف �لقاهرة 

، مما كان يعيد طريف �الأزمة جمدد�ً يف كل مرة �إىل �جلدل حول �لتن�صيق 
يف 1362011/5/3

�الأمني وتوظيفه �ل�صيا�صي. وهو �جلدل �لذي كان، وما يز�ل، �لعقدة �الأبرز فيما يتعلق 

عن  بعيد�ً  فل�صطينياً،  عليها  متو�فق  روؤية  وفق  �الأمنية،  �الأجهزة  ت�صكيل  باإعادة  كذلك 

.
137

�ملوؤثر�ت �خلارجية

�القتتال  �إن  �لقول  يكن  �مل�صاحلة،  ملف  على  �الأمني  �مللف  لتاأثري  تلخي�ص  ويف 

�لد�خلي كان �أحد �أبرز �لعو�مل �لتي ت�صببت يف حدوث �ل�رشخ �ل�صيا�صي و�جلغر�يف يف 

بالتن�صيق  �ملتعلقة  �الأمنية  �ل�صلطة  �لتز�مات  �أن  �إال  �الأمر،  بد�ية  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

مع �الحتالل تبدو هي �لعائق �الأبرز حالياً �أمام ��صتكمال �مل�صاحلة. ويف كال �حلالتني، 

هذ�  �صكل  حتديد  على  قدرة  �الأكرث  هي  كانت  �خلارجية  و�العتبار�ت  �ملوؤثر�ت  فاإن 

لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  ��صتقاللية  مدى  حول  جدياً  ت�صاوؤالً  يطرح  ما  وهو  �لتاأثري، 

متو�فق  وطنية  �أ�ص�ص  على  �الأجهزة  تلك  بناء  على  �ل�صلطة  قدرة  ومدى  �لفل�صطينية، 

فل�صطينياً. عليها 

�شابعًا: املوؤثرات اخلارجية:

�صعف  مبظاهر  تاأثر�ً  �لقطاعات  �أكرث  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �الأمن  قطاع  كان 

فيما  و�إ�صالحه  عمله  و��صتمر�ر  �لقطاع  هذ�  �إن�صاء  �حتياجات  �إن  �إذ  �لوطنية،  �ل�صيادة 

و�لع�صكرية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �لعو�مل  من  مبجموعة  رهناً  جميعها  كانت  بعد 

�الحتالل  ر�أ�صها  على  خارجية،  جهات  بيد  غالبيتها  يف  كانت  �لتي  و�للوجي�صتية 

 �أدى هذ� �خلالف على �صبيل �ملثال �إىل �عتذ�ر حركة حما�ص عن �مل�صاركة يف موؤمتر �مل�صاحلة �لذي كان مقر�ً 
135

يف �لقاهرة يف 2008/11/10، كما �أدى �إىل عرقلة �جلولة �ل�صابعة من جوالت �حلو�ر �لذي مّت برعاية م�رشية يف 

�صنة 2009. �نظر: املرجع نف�شه، �ص 33–34.

 حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، �ص 37.
136

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، �ص 38.
137
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يتبعهما  �لثانية،  بالدرجة  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوىل،  بالدرجة  �الإ�رش�ئيلي 

�الحتاد �الأوروبي وبع�ص �لدول �ملانحة و�لدول �الإقليمية، �لتي كانت لها �إ�صهامات يف 

جمال �لتدريب و�لتمويل.

�التفاقات  ن�صو�ص  جانب  �إىل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صعف  عو�مل  تولّت  حني  ويف 

�لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية، توفري �إمكانية نفاذ �ملوؤثر�ت �خلارجية، فاإن �الأطر�ف �خلارجية 

�الأهمية  من  عاٍل  م�صتوى  على  ملف  يف  �لتاأثري  على  �لقدرة  �أو  �لرغبة  تنق�صها  تكن  مل 

�لتو�صل  بالن�صبة لها كامللف �الأمني، و�لذي ي�صّكل جوهر �الحتياجات �الإ�رش�ئيلية من 

�لر�عي  نظر  يف  �حلل  مفتاح  نف�صه  �لوقت  يف  ويثّل  �لفل�صطينيني؛  مع  �صيا�صية  لت�صوية 

�الأ�صا�صي لهذه �لت�صوية، �أي �لواليات �ملتحدة، وبقية �أطر�ف �للجنة �لرباعية يف مرحلة 

الحقة.

وقد �متدت جماالت �لتاأثري لت�صمل �أ�ص�ص بناء �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية وعقيدتها، 

�ملايل  �لتمويل  ومقد�ر  �أ�صماءهم،  وحتى  بل  عنا�رشها،  ت�صليح  وحجم  عملها،  و�أجندة 

و�لتدريب �لذي حت�صل عليه، مما جعلها فعلياً حتت رحمة �ملوؤثر�ت �خلارجية ب�صورة 

�صبه تامة.

�لغربية  �ل�صفة  من  كل  يف  �الأمنية  �الأجهزة  �صلوك  يف  ظهرت  �لتي  �لفروق  ولعّل 

وقطاع غزة بعد �النق�صام تطرح �أ�صئلة مثرية لالهتمام حول مدى �أهمية حتييد �لعن�رش 

�خلارجي يف بناء قطاع �أمني قوي ومتما�صك، وحتقيق �إد�رة وطنية م�صتقلة؛ �إذ خل�صت 

و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �الأمن  قطاع  حول   ،2011 �صنة  �صايغ  يزيد  �لباحث  �أجر�ها  در��صة 

يف  متفّوقة  لي�صت  غزة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  قو�ت  �أن  “مع  �أنه  �إىل  �النق�صام،  بعد 

�لتي  لكنها هي وحدها  �ملعد�ت و�لتجهيز�ت،  على م�صتوى  �لتقنية، خ�صو�صاً  �ملهار�ت 

حتّدد هدفها و�جتاهها من دون توجيه من �أحد”، كما �أنها جنحت يف ت�صكيل نظام متكامل 

“على �لرغم من، ورمبا بف�صل، حرمانها من  ومرت�بط. وبيّنت �لدر��صة �أن ذلك يحدث 

يف  �الأمنية  �الأجهزة  بقر�ر  خارجية  جهات  حتكم  �إىل  �ملقابل  يف  و�أ�صارت  �ملانحني”،  دعم 

.
138

�ل�صفة �لغربية، �لتي مل تتمكن من ت�صكيل نظام متكامل ومرت�بط

�النق�صام،  بعد  �الأمني  �مللف  يف  �ل�صلطة  جتاه  �خلارجية  �الأطر�ف  �صلوك  �أظهر  وقد 

وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي، نوعاً من �لتناق�ص بني �لتز�مها �ملعلن 

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 29.
138
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ظّل  يف  �الآخر  مو�جهة  يف  د�خلياً  طرفاً  دعمت  �لتي  وممار�صتها  �لقانون،  �صيادة  بدعم 

�لت�رشيعي  �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية، ويف ظّل غياب �ملجل�ص  �ل�صلطة  �نق�صام يف 

�لذي يفرت�ص �أن يتوىل دور �لرقيب على مدى �لتز�م �أجهزة �الأمن ب�صيادة �لقانون.

1. “اإ�رشائيل”:

�ل�صلطة  يف  �الأمن  ملف  مع  �لتعامل  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تبعته  �لذي  �ل�صلوك  قر�ءة  عند 

�لفل�صطينية، �صو�ء خالل �ملفاو�صات �أم من خالل �ملمار�صة �مليد�نية، جند �أن �ملنهج �ملتبع 

كان يتلخ�ص يف �ل�صعي لتحقيق �أكب قدر من �ملكا�صب باأقل تكلفة ممكنة.

يف  للتاأثري  �ملجال  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صغط  �أور�ق  من  كبرية  جمموعة  �متالك  �أتاح  وقد 

قطاع �الأمن �لفل�صطيني بطرق عدة وعلى م�صتويات خمتلفة، حيث مّت توظيف ملف �الأمن 

لكبار  �ملمنوحة  و�المتياز�ت  �ملفاو�صات  نتائج  عليها  تتوقف  م�صاومة  كورقة  �صيا�صياً 

موظفي �ل�صلطة، وكورقة �قت�صادية تعتمد عليها حتويالت �أمو�ل �ل�رش�ئب �لتي جتنيها 

�أنف�صهم  �لفل�صطينيني  �ل�صلطة، كما مّت توظيفه ع�صكرياً مبا يحّمل  “�إ�رش�ئيل” نيابة عن 

عبء تلبية �حتياجات “�إ�رش�ئيل” �الأمنية، مع �لتذكري باأن “�إ�رش�ئيل” مل تتو�َن عن تدمري 

عن  فيها  خرجت  �ملنظومة  تلك  �أن  �صعرت  �لتي  �للحظة  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �ملنظومة 

�لوظيفة �لتي تريد لها �أن تلعبها خالل �نتفا�صة �الأق�صى، ثم ما لبثت �أن عاودت �مل�صاعدة 

يف بنائها الأغر��ص حمددة بعد �النق�صام �لفل�صطيني.

2. الوليات املتحدة:

وكان  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �الأمني  �مللف  يف  مبكر  دور  بلعب  �ملتحدة  �لواليات  بد�أت 

�صو�ء   ،
139

معها �الأمريكية  �الأمنية  �لعالقات  حمرك  ح�رش�ً  �الإرهاب”  “حماربة  مطلب 

�تخذت تلك �لعالقات �صكل �صغط �صيا�صي )كال�صغط الإقامة حمكمة �أمن �لدولة يف 1995، 

وكما حدث يف موؤمتر �رشم �ل�صيخ يف 1996(، �أم �تخذت �صكل تدريب، �أم متويل مايل، �أم 

و�صاطة، �أم تن�صيق.

وقد كانت وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية حا�رشة يف هذ� �مللف منذ �لبد�ية، 

و�ملخابر�ت  �لوقائي  �الأمن  جهاز  تدريب  يف   1996 �صنة  يف  �رشي  دور  لها  كان  حيث 

مركز  )بريوت:  واليمن  ولبنان  فل�شطني  يف  الأمن  قطاع  اإ�شالح  املتك�رشة:  النوافذ  ترميم  �صايغ،  يزيد   
139

كارنيغي لل�رشق �الأو�صط، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2009(، �ص 18، �نظر:

 http://carnegieendowment.org/files/sayegh_security.pdf
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. وقد �متد هذ� �لدور الحقاً لي�صمل �لو�صاطة بني �لفل�صطينيني 
140ً

�لعامة �مل�صكلني حديثا

و�الإ�رش�ئيليني يف ملف �لتن�صيق �الأمني �صنة 1997، ثم �أخذ طابعاً ر�صمياً مبوجب �تفاق 

و�ي ريفر يف 1998، و��صتمر حتى �صنة 2001 حني قررت �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جورج 

.
141

بو�ص �إنهاء دور �لو�صاطة �لذي كانت تقوم به �لوكالة

�إال �أن �لتاأثري �الأمريكي يف جمال �الأمن ��صتمر على �أّي حال، من خالل �ل�صغوط �لتي 

خريطة  وخطة  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  الإ�صالح  عرفات  �لرئي�ص  على  مور�صت 

�إجر�ء�ت  �إطار  يف  وح�رشتها  ق�صوى  �أولوية  �الإ�صالحات  تلك  منحت  �لتي  �لطريق 

عرفات  �لرئي�ص  مع  �لتعامل  عن  �الأمريكية  �الإد�رة  �إحجام  ولكن  �الإرهاب”.  “مكافحة 

ت�صبب يف تاأجيل �تخاذ �لواليات �ملتحدة جلهود ملمو�صة يف هذ� �الإطار �إىل ما بعد �نتخاب 

�لرئي�ص حممود عبا�ص �صنة 2005؛ حني مّت ��صتحد�ث من�صب من�صق �أمني �أمريكي يتبع 

�الأمر  وهو  تاأهيلها،  و�إعادة  �الأمنية  �الأجهزة  �إ�صالح  على  لالإ�رش�ف  �خلارجية  لوز�رة 

عدم  �إطار  يف  لي�صب  وجاء   ،2006 �نتخابات  يف  حما�ص  فوز  بعد  �إال  جدياً  يبد�أ  مل  �لذي 

.
142

متكينها من �ل�صيطرة على قو�ت �الأمن �لتابعة لل�صلطة

وقد وردت يف هذ� �ل�صياق �أكرث من �إ�صارة �إىل دور �لواليات �ملتحدة يف توتري �الأو�صاع 

�صوتو  دي  �ألفارو  ذكره  ما  منها  �لفرتة،  تلك  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �الأمنية 

Alvaro de Soto، �ملن�صق �خلا�ص لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط يف �الأمم �ملتحدة، يف 

تقرير نهاية خدمته عن �أن �لواليات �ملتحدة دفعت بو�صوح �إىل مو�جهة بني حركتي فتح 

. كما وردت �إ�صارة �أخرى يف تقرير ل�صحيفة يونغ فلت junge Welt �الأملانية، 
143

وحما�ص

حتدث عن خمطط �أعدته �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص لتفجري �الأو�صاع �الأمنية 

يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، من خالل حتري�ص ودعم قوى د�خلية ملو�جهة حما�ص 

.
144ً

ع�صكريا

140 املرجع نف�شه.

 �إلني �صبي�ص وفرينون لويب، مرجع �شابق.
141

 يزيد �صايغ، ترميم النوافذ املتك�رشة، �ص 6 و19.
142

 Alvaro de Soto, ”End of Mission Report,“ May 2007, p. 21, see The Guardian newspaper, 13/6/2007, 143

 http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/DeSotoReport.pdf

 See Wolf Reinhardt, ”Die Spur führt in die USA,“ junge Welt newspaper, 14/6/2007,  
144

 http://www.jungewelt.de/2007/06-14/020.php
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�لغربية بعد �النق�صام  �ل�صفة  �الأمن يف  �الأمريكي يف قطاع  �لدور  تز�يد  وبد� و��صحاً 

�أ�رشف  �لذي  د�يتون  كيث  �جلرن�ل  �الأمريكي  �ملن�صق  عهد  يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني، 

2,100 عن�رش  2009 على تدريب نحو  2008 و�آذ�ر/ مار�ص  ما بني كانون �لثاين/ يناير 

من قو�ت �الأمن �لوطني و�حلر�ص �لرئا�صي، مّت تدريبهم جميعاً يف �ملركز �الأردين �لدويل 

“العباً �صيا�صياً  . وقد وُجّهت �نتقاد�ت الذعة لعمل د�يتون بو�صفه 
145

لتدريب �ل�رشطة

بامتياز” توىل �الإ�رش�ف على عملية “�لتطهري �ل�صيا�صي” لل�صفة �لغربية بعد �النق�صام، 

. ولكن د�يتون نف�صه 
146

بينما كان عمله يف جوهره يهدف �إىل تعزيز �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

�أحدثه برناجمه لتاأهيل �الأجهزة  �أن �لتغيري �لذي  �إىل  �أ�صار  كان فخور�ً مبا �أجنزه، حيث 

�الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية دفع �صباطاً يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إىل �صوؤ�له: “كم 

من هوؤالء �لرجال �جلدد ت�صتطيع �أن ت�صنع، وباأية �رشعة، الأنهم �لو�صيلة �لتي �صتوؤدي 

.
�إىل رحيلنا عن �ل�صفة �لغربية”147

ويف �إ�صارة �أخرى �إىل حجم �لدور �الأمريكي يف قطاع �الأمن يف �ل�صفة، نقلت �صحيفة 

�ملخابر�ت  بني  �لعالقة  �إن  قولهم  غربيني  دبلوما�صيني  عن   The Guardian �جلارديان 

�إىل درجة �أن  �الأمريكية وبني جهازي �الأمن �لوقائي و�ملخابر�ت �لفل�صطينية “قوية جد�ً 

�ال�صتخبار�ت �الأمريكية تبدو كاأنها ت�رشف على عمل �جلهازين”؛ وبح�صب �ل�صحيفة، 

فاإن م�صوؤوالً غربياً رفيع �مل�صتوى �أكد �أن وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية “تعتب 

.
هذين �جلهازين ُملكها”148

تقدمي  على   2007 �صنة  منذ  �ملتحدة  �لواليات  و�ظبت  فقد  تقدّم،  ما  �إىل  وباالإ�صافة 

م�صاعدة �أمنية لل�صلطة بقيمة تبلغ نحو 98 مليون دوالر �صنوياً يف �ملتو�صط، ُخ�ّص�صت 

الأغر��ص �لتدريب و�ملعد�ت )غري �ملميتة( و�لبنى �لتحتية وبناء �لقدر�ت وتطوير �لب�مج 

و�لدعم؛ حيث بلغت قيمة �مل�صاعد�ت �الأمنية �لتي قدمتها �لواليات �ملتحدة لل�صلطة خالل 

 يزيد �صايغ، ترميم النوافذ املتك�رشة، �ص 8.
145

 Aisling Byrne, “Businessmen Posing as Revolutionaries: General Dayton and the New  
146

 Palestinian Breed,” site of Conflicts Forum, November 2009,
 http://www.conflictsforum.org/wp-content/uploads/2012/03/Monograph-GeneralDayton.pdf 

 Keith Dayton, Michael Stein Address on U.S. Middle East Policy, Program of the Soref Symposium, 147

 The Washington Institute for Near East Policy, 7/5/2009,
http://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/DaytonKeynote.pdf

 The Guardian, 17/12/2009. 148
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�مل�صاعد�ت  قيمة  تبلغ  �أن  ُيتوّقع  كما   ،
149

دوالر مليون   395 نحو   2010–2007 �لفرتة 

�الأمنية للفرتة 2011–2014 نحو 390 مليون دوالر، �لهدف �الأ�صا�صي منها تاأهيل قوى 

.
�الأمن �لفل�صطينية يف جمال “حماربة �الإرهاب”150

جدول رقم )4(: امل�شاعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية

2008–2014 )باملليون دولر(151

املجموع2008200920102011201220132014ال�شنة

251841001501007070699القيمة

3. الحتاد الأوروبي:

�ملتحدة يف حتديد �صكل وهدف  �لواليات  �لثانية بعد  �ملرتبة  �الأوروبي  �حتل �الحتاد 

�مل�صاعد�ت �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية منذ تاأ�صي�صها، وتوّقف �الحتاد عن تقدمي �مل�صاعدة 

بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى ب�صورة �صبه تامة، حتى عقد “�جتماع لندن لدعم �ل�صلطة 

�الأجهزة  �إ�صالح  �إطار  يف  �حلني  ذلك  منذ  م�صاعد�ته  وق�رش   ،2005 �صنة  �لفل�صطينية” 

دعم  لتن�صيق  �الأوروبي  �الحتاد  مكتب  خالل  من  بالتحديد،  �ملدنية  و�ل�رشطة  �الأمنية، 

�ل�رشطة �لفل�صطينية، �إىل جانب بعثة �مل�صاعدة �حلدودية �الأوروبية عند معب رفح و�لتي 

من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  �إبان  �ملوقع  �ملعابر  �تفاق  مبوجب  �ل�صنة  تلك  يف  عملها  بد�أت 

.
152

قطاع غزة، و�أوقفته يف منت�صف �صنة 2007 �إثر �صيطرة حركة حما�ص على �لقطاع

ولكن كانت هناك موؤ�رش�ت على �أن �لدور �الأوروبي يف ذلك �لوقت مل يكن ير عب 

�للو�ء  �لد�خلية  وزير  �تهام  �ل�صياق  هذ�  يف  وبرز  ح�رشي،  ب�صكل  �لر�صمية  �لقنو�ت 

 United States Department of State and the Broadcasting Board of Governors, Office of  149

 Inspector General, Middle East Regional Office, “Training and Logistical Support for
 Palestinian Authority Security Forces, Performance Evaluation,“ report no. MERO-I-11-09,
 July 2011, p. 6,  http://oig.state.gov/documents/organization/171993.pdf

 Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to the Palestinians,” Congressional Research Services (CRS), 150

30/9/2013, pp. 5 and 8, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf

Ibid. 151

 يزيد �صايغ، ترميم النوافذ املتك�رشة، �ص 9–10.
152
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ن�رش يو�صف مر�كز قوى، د�خل �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، باإقامة عالقات مبا�رشة 

مع دول �أوروبية ممولة لل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنة 2005، من دون تفوي�ص من قيادة 

.
153

�ل�صلطة

حما�ص  ت�صكيل  عقب  لل�صلطة  �الأمنية  م�صاعد�ته  �الأوروبي  �الحتاد  �أوقف  وقد 

للحكومة يف �صنة 2006، لي�صتاأنفها مع حكومة �صالم فيا�ص يف �ل�صفة �لغربية يف �أيلول/ 

�لنظام  جماالت  يف  �ل�رشطة  عنا�رش  تدريب  جهود  على  تركزت  حيث   ،2007 �صبتمب 

، وو�صلت قيمة �مل�صاعد�ت �الأوروبية يف جمايل 
154

�لعام و�حلماية و�لتحقيقات �جلنائية

.
155

�لتدريب و�لتجهيز�ت خالل �صنتي 2008 و2009 �إىل 47 مليون دوالر

خال�شة:

�خللل  �أوجه  من  �لعديد  من  يز�ل،  وما  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �الأمن  قطاع  عانى 

توفري  على  �ل�صلطة  قدرة  مدى  وعلى  �الأمنية،  �الأجهزة  �أد�ء  على  �أثرت  �لتي  و�ل�صعف 

�الأمن �ل�صخ�صي و�ملجتمعي للفل�صطينيني يف مناطق �صيطرتها، ناهيك عن عدم قدرتها 

عليه  متفق  مفهوم  �صياغة  يف  ف�صلها  وحتى  بل  �لفل�صطيني،  �لقومي  �الأمن  حماية  على 

فل�صطينياً لالأمن �لقومي.

�لفل�صطينية،  �الأمن  �الأمنية الأجهزة  �لعقيدة  �أ�ص�ص بناء  �ل�صعف تتمثل يف  �أبرز نقاط 

�أ�ص�ص مهنية ووطنية، و�أولت  و�لتي قامت على �لقيادة �لفردية و�لوالء �حلزبي ال على 

�لتز�ماتها �خلارجية ووظيفتها �ل�صيا�صية �أهمية تفوق �اللتز�مات �ملتعلقة بتوفري �الأمن 

�لد�خلي و�صيانة �لوحدة �لد�خلية �لفل�صطينية، ب�صكل مل ي�رّش فقط بالتيار�ت �ل�صيا�صية 

�ملعار�صة التفاق �أو�صلو، و�إمنا باخليار �ال�صرت�تيجي �لذي تتبناه تلك �لتيار�ت، �أي خيار 

�ملقاومة، مع ما حمله ذلك من �نعكا�صات على �ملوقف �ال�صرت�تيجي �لكلي للفل�صطينيني؛ 

لطاملا  حمتملة  �صغط  ورقة  بذلك  خ�رشو�  �لذين  منهم،  �ل�صيا�صي  �حلل  موؤيدي  حتى 

�صكلت جزء�ً من �خليار�ت �ملتاحة للقيادة �لفل�صطينية قبل قيام �ل�صلطة.

153 ال�رشق الأو�شط، 2005/6/10.

 يزيد �صايغ، ترميم النوافذ املتك�رشة، �ص 10.
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 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 6.
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�لد�خلي �لذي �صهد تدهور�ً كبري�ً  �إىل �لو�صع �الأمني  وقد �متدت تاأثري�ت هذ� �خللل 

عملت  �لتي  و�الأجندة  �لروؤى،  يف  �لتعار�ص  هذ�  غّذ�ه  �لذي  �ل�صيا�صي  باالنق�صام  �رتبط 

ممار�صات  يف  �الأمنية  �الأجهزة  �أفر�د  �صلوع  �الأمر  فاقم  ومما  وفقها،  �الأمنية  �الأجهزة 

�لفلتان �الأمني، وب�صكل ممنهج �أحياناً، حتت �لغطاء �لذي وفره مناخ �لتوظيف �ل�صيا�صي 

الأجهزة �الأمن.

وقد غذى �صعف �الإطار �لقانوين �لناظم لعمل �الأجهزة �الأمنية وغياب �أنظمة �لرقابة 

و�ملحا�صبة، ت�رشيعياً وق�صائياً، مظاهر �العتد�ء على �صيادة �لقانون وثقافة �الإفالت من 

�الأجهزة  ويف  عام،  ب�صكل  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �الإن�صان  حقوق  �حرت�م  وعدم  �لعقاب 

�الأمنية ب�صكل خا�ص، يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية.

كما �أن غياب �لبنية �لهيكلية لقوى �الأمن، و�لذي تر�فق مع حالة من �لتناف�ص و�لتنازع 

يف عملها، ومع ت�صخم كبري يف عديد �أفر�دها ويف مو�زناتها �ملالية، �أ�صهم يف حتويل قطاع 

�الأمن �إىل عبء على �ل�صلطة �لفل�صطينية و�ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة. دون �أن نن�صى ما يحمله ت�صخم �الأجهزة �الأمنية من دور يف زيادة �رتهان �ل�صلطة 

للموؤثر�ت �خلارجية، يف ظّل �عتمادها على �مل�صاعد�ت �خلارجية لدفع رو�تب �لعاملني يف 

هذ� �لقطاع و�صمان ��صتمر�ر عمله.

�ل�صعف  جو�نب  �ملتحدة،  �لواليات  من  مدعوماً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  تلقف  وقد 

�لد�خلية هذه يف قطاع �الأمن �لفل�صطيني، �إىل جانب ما يتلكه �أ�صالً من مقومات ع�صكرية 

�لفل�صطيني، وتوجيه �مللف باجتاه تلبية م�صالح  و�أمنية و�قت�صادية، لتعميق �النق�صام 

“�إ�رش�ئيل” يف �لتحول �إىل �حتالل “خم�ص جنوم”.

وحتى جهود �إ�صالح �لقطاع �الأمني �لتي بد�أت يف �صنة 2005، فقد متت “هند�صتها” 

�الإ�صالح،  �لتي تولت عملية متويل هذ�  ب�صكل كامل تقريباً من قبل �جلهات �خلارجية 

و�لتي ركزت جهودها ب�صكل �أ�صا�صي على جهود ما ي�صمى “حماربة �الإرهاب”، و�لتي 

كانت تعني عملياً �رشب �ملقاومة �لفل�صطينية وتيار�تها. وقد �أدى ذلك �إىل �لدفع باجتاه 

و�إىل  متناق�صني،  م�صلحني  مع�صكرين  ون�صوء  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �حلياة  ع�صكرة 

تكري�ص �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وزيادة �صعوبة 

حتقيق �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية.
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يتمثل  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  الإ�صالح  �حلقيقي  �ملدخل  فاإن  كله،  ذلك  و�أمام 

�لد�خلي  �ل�صيا�صي  �لتوظيف  عن  �الأمن  قطاع  حتييد  ت�صمن  �صيغة  �إىل  �لتو�صل  يف 

و�خلارجي، وهذ� بدوره يقت�صي �أوالً �لتو�صل �إىل تعريف موحد وم�صرتك ملفهوم �الأمن 

يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �لعقيدة  بناء  �إعادة  وثانياً  حتقيقه،  و�صبل  �لفل�صطيني  �لقومي 

�صوئه، وثالثاً �إر�صاء قو�عد �ملهنية و�لوطنية و�حرت�م حقوق �الإن�صان كاأ�صا�ص لت�صكيل 

�أجهزة �الأمن، بعيد�ً عن �لوالء �ل�صيا�صي و�حلزبي.

�لتي  �لتاأثري �خلارجية  �الأبرز يف هذ� �ملجال يف كيفية جتاوز عو�مل  �لتحدي  ويتمثل 

�التفاقات  تفر�صها  �لتي  و�لقيود  �ل�صيا�صية،  بوظائفها  �الأمن  �أجهزة  متويل  ترهن 

غزة  يف  حما�ص  حكومة  جتربة  �أن  �إال  �الأجهزة،  تلك  عمل  على  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية 

ت�صّكل منوذجاً يكن �أن ن�صتنتج منه �أن �إمكانية حتقيق �أمر كهذ� لي�صت معدومة.

كما �أن �أمام �ل�صلطة �لفل�صطينية، مبكوناتها �لتنفيذية و�لت�رشيعية و�لق�صائية، حتدياً 

�آخر يتمثل يف ��صتكمال بناء �الأطر �لقانونية �لناظمة لعمل �أجهزة �الأمن و�أنظمة �لرقابة 

و�ملحا�صبة، وهو ما ال يكن حتقيقه يف �إطار ��صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني �لذي يعطل 

عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي وم�صار �حلياة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية بكاملها.




