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áeó≤ŸG

�ل�صلطة  لدى   IÒÑc �أهمية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أV�Qصي  يف  �’أمني  �ملل∞  يëتل 

 .Oslo Agreements عية �تف�ق�ت �أو�صلو�Q ،أمريكية’� Iدëيل“ و�لو’ي�ت �ملتF�و”�إ�رش

 Qصنة 1993، تطو� Iل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز� âومنذ �أن ت�صكل

هذ� �ملل∞ لي�صíÑ �أحد �أهº �ملع�يÒ �لتي تÑنى عليه� �أية �تف�ق�ت جديدI، �أو يتº مب≥ت†ص�ه� 

تطÑي≤ �ملر�حل �ملتÑ≥ية من �تف�ق�ت �أو�صلو. �أم� على �مل�صتوى �لد�خلي a≥د Xل �ملل∞ 

�’أمني من �أهº �مللف�ت و�أÌcه� ح†صوk�Q على �ل�ص�حة �لفل�صطينية منذ ت�أ�صي�ص �ل�صلطة 

وحتى �’ن≥�ص�Ω �لفل�صطيني وجو’ت �◊و�Q �لوطني �صنة 2009.    

�لزيتونة  مبرcز  و�’أQ�صي∞  �ملعلوم�ت   ºق�ص  Q�خت� �ملوVصو´،  �أهمية  من   k�قÓو�نط

لتن�ول �ملل∞ �’أمني  �إ�صد�Q√ �◊�دي ع�رش من �صل�صلة ت≥�Qير �ملعلوم�ت  �أن يî�ص�ص 

�’أول،   ºل≥�ص� يف  �ل†صوء،  �لت≥رير  هذ�  وي�صل§  و”�إ�رش�Fيل“.  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   Úب

عرa�ت  ي��رش  FQ��صة   Iرتa خÓل  و”�إ�رش�Fيل“  �ل�صلطة   Úب �’أمني  �لتن�صي≤  م�ص�ألة  على 

لل�صلطة، ºK يعرVص للرتتيÑ�ت �’أمنية ح�صÖ ن�صو�ص �تف�ق�ت �أو�صلو، وم� a�Q≤ ذلك 

 Ωر �رش“Dب�لتن�صي≤ �’أمني يف �أع≥�ب مو k�Qه�، مروQأمنية وتطو’� Iمن ت�صكيل �’أجهز

�ل�صيخ حول ”مك�ëaة �’إQه�ب“، و�صو’k �إ¤ aرتI �نتف�Vصة �’أق�صى �صنة 2000، وم� 

تÑع ذلك من Œميد للتن�صي≤ �’أمني. �أم� �ل≥�صº �لÊ�ã من �لت≥رير aيتن�ول �لتن�صي≤ �’أمني 

 Iأجهز’� ت�صكيل   Iإع�د� لل�صلطة، وم� �ص�حÖ ذلك من  يف aرتFQ I��صة fiمود عÑ��ص 

�إحي�ء �لتن�صي≤ �’أمني وa≤ خريطة �لطري≤. ºK يعرVص  �’أمنية �لفل�صطينية، وfi�و’ت 

ÿطة د�يتون يف �أع≥�ب نت�èF �’نتî�ب�ت �لت�رشيعية بد�ي�ت �صنة 2006، وتعزيز �لتن�صي≤ 

.Iحم��ص على قط�´ غز Iأمني يف �ل†صفة �ل¨ربية يف �أع≥�ب �صيطر’�
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á£∏°ù∏d äÉaôY ô°SÉj á°SÉFQ IÎa ∫ÓN »æeC’G ≥«°ùæàdG : k’hCG

:ƒ∏°ShCG äÉbÉØJG ¢Uƒ°üf Ö°ùM á«æeC’G äÉÑ«JÎdG .1

 Úب �أو�صلو،  �تف�ق�ت   ºب��ص �ملعروaة   ،Çد�Ñمل� �إعÓن  وKي≥ة  توقيع  �أع≥�ب  يف 

من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ يف و��صنطن يف 1993/9/13، دخلâ �ل≥†صية 

يعد  �لذي   ،1994/5/4 �ل≥�هرI يف  �تف�¥  توقيع  �لفل�صطينية مرحلة جديدI. تÓ ذلك 

تنفيذية  �تف�قي�ت  توقيع   k�أي†ص� ذلك  وتÑع  �أو�صلو.  ’تف�ق�ت  �لتنفيذي   Q�إط’� مبã�بة 

لوKي≥ة �إعÓن �ملÑ�دÇ، تن�ولâ �÷و�نÖ �’أمنية يف �لعÓقة بÚ �لطرÚa، �أهمه� �تف�قية 

و��صنطن يف 1995/9/28، و�تف�قية و�ي Qيفر The Wye River Memorandum يف 

.
11998/10/23

�أو�صلو  �تف�ق�ت   âن�ص �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �V�ÿصعة  �’أV�Qصي  �’أمن يف  و◊فظ 

�ل¨ربية  �ل†صفة  �لع�Ω يف   Ω�¶لن� �أجل Vصم�ن  �إن�ص�ء قوI �رشطة aل�صطينية قوية، من  على 

وقط�´ غزI، بينم� ت�صتمر ”�إ�رش�Fيل“ يف �’VصطÓ´ مب�صوDولية �لدV ´�aصّد �لتهديد�ت 

�Q�ÿجية، و�أ�ص�Qت �مل�دI 8 من وKي≥ة �إعÓن �ملÑ�دÇ �إ¤ طÑيعة �لعÓقة يف �ملج�ل �’أمني 

بÚ �لطرÚa، وج�ءت –â عنو�ن ”�لن¶�Ω �لع�Ω و�’أمن“. وج�ءت �لرتتيÑ�ت �’أمنية 

:
2
يف ن�صو�ص �تف�ق�ت �أو�صلو على �ل�صكل �لت�›

8 IOÉŸG

øeC’Gh ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG

�ل†صفة  يف   Úللفل�صطيني �لد�خلي  و�’أمن   Ω�لع�  Ω�¶لن� Vصم�ن  �أجل  من 

�إ�رش�Fيل  �ل¨ربية وقط�´ غزI �صين�صÅ �ملجل�ص قوI �رشطة قوية بينم� �صت�صتمر 

يف �’VصطÓ´ مب�صوDولية �لدV ´�aصد �لتهديد�ت �Q�ÿجية وcذلك مب�صوDولية 

 .Ω�لع� Ω�¶لد�خلي و�لن� ºص حم�ية �أمنهVب¨ر ÚيليF�إ�رشÓأمن �’إجم�› ل’�

 9 IOÉŸG

:ájôµ°ù©dG ôeGhC’Gh ÚfGƒ≤dG

1. �صيîول �ملجل�ص ب�لت�رشيع، وk�≤a لÓتف�¥ �’نت≥�›، يف جميع �ل�صلط�ت 

�ملن≥ولة �إلي¬.
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�ل�ص�Qية  �لع�صكرية  و�’أو�مر   Úل≥و�ن� م�صرت∑  ب�صكل  �لطرa�ن  �صÒ�جع   .2

�ملفعول يف �ملج�’ت �ملتÑ≥ية.   

10 IOÉŸG

á«æ«£°ù∏ØdG á«∏«FGöSE’G ácÎ°ûŸG •ÉÑJQ’G áæ÷

من �أجل توÒa تطÑي≤ ه�دÇ ’إعÓن �ملÑ�دÇ هذ� و’أية �تف�ق�ت ’ح≥ة 

تتعل≤ ب�لفرتI �’نت≥�لية �صت�صكل aوQ دخول �إعÓن �ملÑ�دÇ هذ� حيز �لتنفيذ 

 Öل�صطينية من �أجل مع�÷ة �ل≥†ص�ي� �لتي تتطلaيلية وF�ة �إ�رشcم�صرت •�ÑتQ� نة÷

�لتن�صي≤ وق†ص�ي� �أخرى ذ�ت �’هتم�Ω �مل�صرت∑، و�ملن�Rع�ت.

 12 IOÉŸG

öüeh ¿OQC’G ™e ¿hÉ©àdGh •ÉÑJQ’G

�صي≥وΩ �لطرa�ن بدعوI حكومتي �’أQدن وم�رش للم�ص�cQة يف �إق�مة �ملزيد 

 Úلفل�صطيني�  Úلãيل و�ملمF�إ�رش� ترتيÑ�ت �’QتÑ�• و�لتع�ون بÚ حكومة  من 

ب�لتع�ون  للنهوVص  �أخرى  جهة  من  وم�رش  �’أQدن  وحكومتي  جهة  من 

على  ب�’تف�¥   Qصت≥ر�  Iم�صتمر �إن�ص�ء ÷نة  �لرتتيÑ�ت  هذ√  و�صت†صمن   .ºبينه

غزI يف  وقط�´  �ل¨ربية  �ل†صفة  من   Úملرحل� لÓأ�صî��ص   ì�لل�صم �’أ�صك�ل 

 .Ω�¶ب�لن و�’إخÓل  �لفوVصى  ملنع  �ل†رشوQية  �’إجر�ء�ت  مع   ≥a�ب�لتو  1967

و�صتتع�طى هذ√ �للجنة مع م�ص�Fل �أخرى ذ�ت �’هتم�Ω �مل�صرت∑.

  13 IOÉŸG

á«∏«FGöSE’G äGƒ≤dG ™°Vƒ“ IOÉYEG

1. بعد دخول �إعÓن �ملÑ�دÇ هذ� حيز �لتنفيذ ويف وقâ ’ يتج�وR ع�صية 

�إع�دI “وVصع �ل≥و�ت �لع�صكرية �’إ�رش�Fيلية يف   ºب�ت �ملجل�ص �صيت�îنت�

�’إ�رش�Fيلية  �ل≥و�ت  �ن�صë�ب  �إ¤  ب�’إVص�aة   Iغز وقط�´  �ل¨ربية  �ل†صفة 

.14 Iللم�د k�≤aلذي ” تنفيذ√ و�
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وجوب  مبÑد�أ  �إ�رش�Fيل  �صت�صرت�صد  �لع�صكرية  قو�ته�  موVصعة   Iإع�د� عند   .2

�إع�دI “وVصع قو�ته� �لع�صكرية خ�êQ �ملن�ط≤ �مل�أهولة ب�ل�صك�ن.

 Öب�لتن��ص Iددfi صع يف مو�قعVلتمو� Iيجي للمزيد من �إع�دQتنفيذ تد º3. �صيت

مع تو› �مل�صوDولية عن �لن¶�Ω �لع�Ω و�’أمن �لد�خلي من قÑل قوI �ل�رشطة 

 .√Ó8 �أع Iللم�د k�≤aلفل�صطينية و�

  14 IOÉŸG

ÉëjQCG á≤£æeh IõZ ´É£b øe »∏«FGöSE’G ÜÉë°ùf’G

يف   ÚÑم هو  cم�   ،�ëيQأ� ومنط≥ة   Iغز قط�´  من  �إ�رش�Fيل   Öëصتن�ص�

.Ê�ãل� ≥ëيف �ملل ≥aول �ملرcوتوÈل�

 â– 3، �لتي ج�ءت Iل�رشطة �لفل�صطينية يف �مل�د� ºتن¶ي Iتف�قية �ل≥�هر� âوتن�ول

 ∞F�Xوو و�جÑ�ت  �’تف�قية  وحددت  �لفل�صطينية“.  �ل�رشطة   Iقو ”مديرية  عنو�ن 

 Ω�¶ل�رشطة �لع�دية، مب� يف ذلك حفظ �’أمن �لد�خلي و�لن� ∞F�Xبو Ω�ل�رشطة، وهي �ل≥ي�

�لع�Ω، وحم�ية ع�مة �لن��ص و‡تلك�تهº، و�لعمل لتوÒa �صعوQ ب�’أمن و�’طمÄن�ن، وتÑني 

جميع �’إجر�ء�ت �ل†رشوQية ملنع وقو´ �÷رية وk�≤a لل≥�نون، وحم�ية �’أم�cن �لع�مة 

 åل�رشطة، حي� بنية وتكوين  �إ¤  �’تف�قية  و�أ�ص�Qت  �’أهمية �ÿ��صة.  و�’أم�cن ذ�ت 

 ±’B� ل�صلطة �لفل�صطينية، يكون قو�مه� ت�صعة� Iصيطر� â– متك�ملة Iتتكون من وحد

 ،Ω�رو´ هي: �ل�رشطة �ملدنية، و�’أمن �لعa بعةQله�، وتتكّون من �أc �روعهa جل يفQ

.3
(Êملد� ´�aلد�) و�’إن≥�ذ ÇQ�بر�ت، وخدم�ت �لطو�îو�مل

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �لك�ملة  �’أمنية  �ل�صÓحي�ت  و��صنطن  �تف�قية   âëمن cم� 

يف  بëرية  �لعمل  يف  �ل�رشطة  ح≤  �’تف�قية  قّيدت   Úح يف  ”�أ“،   I�مل�صم� �ملنط≥ة  يف 

�’إ�رش�Fيلي.   Öن�÷� مع  �لتن�صي≤  بعد  ذلك   ºيت �أن   âو��صرتط ”ب“،   I�مل�صم� �ملنط≥ة 

و�أع�دت �’تف�قية ت�أcيد �ملهم�ت �ملنو• بجه�R �ل�رشطة �ل≥ي�Ω به�، و�لتي ن�صâ عليه� 

�تف�قية �ل≥�هرI. و�أVص�âa �إليه� ”منع �’أعم�ل �لتي قد ترتتÖ عليه� م†ص�ي≥�ت و�إي≥�´ 

�لعن∞،  �أعم�ل  على  �لتëري†ص  ومنع  �لعن∞،  و�أعم�ل  �’إQه�ب  وQ�fiبة  ع≥وب�ت، 
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تتكون  لÓتف�قية   k�≤aوو �ل�رشطة“.  ع�ت≤  على  ت≥ع  ع�دية  �أخرى  مهم�ت  ب�أي   Ω�و�ل≥ي

 ،Ω�رو´ هي: �ل�رشطة �ملدنية، و�’أمن �لعa متك�ملة ين†صوي –ته� �صتة Iل�رشطة من وحد�

.
4
Êملد� ´�aبر�ت، و�لد�îصة، و�مل��Fي، و�أمن �لرF�و�’أمن �لوق

�لعن∞“،  و�أعم�ل  �’إQه�ب  ”مك�ëaة  على  �ل†صوء  Qيفر  و�ي  �تف�قية   âو�صلط

و�عتQ�Ñ �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �مل�صلëة تن¶يم�ت خ�Qجة عن �ل≥�نون، م� �أدى �إ¤ �إل≥�ء 

 Ω�¶ص �’أمن و�لنVرa لF�ء على �ل�صلطة يف �ملج�ل �’أمني، من دون �لتطر¥ �إ¤ و�ص�Ñأع�

د�خل �ملجتمع �لفل�صطيني، �أو �إ¤ �◊�ج�ت �’أمنية �ÿ��صة ب�ل�صعÖ �لفل�صطيني ذ�ت 

.
5
�لعÓقة مبنع وقو´ �÷ر�ºF، و�صÑل مك�ëaته�، ومع�قÑة مرتكÑيه�

 â¨بل  ،1999/9/4 �ل�صيخ يف   Ωرش�  Iرcمذ ºK Qيفر، ومن  �تف�قية و�ي  توقيع  بعد 

جممل  من   %18 لل�صلطة  �لك�ملة  و�ملدنية  �’أمنية   Iلل�صيطر �V�ÿصعة  �’أV�Qصي  ن�صÑة 

 I�ملن�ط≤ �مل�صم� âصكل� Úصي �ل†صفة و�ل≥ط�´، و�أمُطل≤ عليه� �ملن�ط≤ ”�أ“، يف حV�Qأ�

”ب“ 21% من جممل �أV�Qصي �ل†صفة و�ل≥ط�´، حيå تتمتع �ل�صلطة aيه� ب�صÓحي�ت 
مدنية a ،§≤aيم� ب≥يâ �ل�صÓحي�ت �’أمنية بيد ”�إ�رش�Fيل“. وقد ب≥ي �÷زء �’أÈc من 

�’إ�رش�Fيلية،  و�ملدنية  �’أمنية   Iلل�صيطر  k�صعV�خ  ،%61 �ملëتلة،  �لفل�صطينية  �’أV�Qصي 

.
6“ê” I�صمن �ملنط≥ة �مل�صمV

:ÉgQƒ£Jh á«æ«£°ù∏ØdG á«æeC’G Iõ¡LC’G π«µ°ûJ .2

fl�و±  هن�∑   âن�c �أو�صلو  �تف�ق�ت  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة   âوقع �أن  منذ 

ح≥ي≥ية من �أن يوDدي ذلك �إ¤ �رش�´ بÚ موDيدي م�ص�Q �لت�صوية �ل�صي��صية ومع�VQصي¬ 

 Ωد�ية �لتزÑمنذ �لa .دي �إ¤ حرب �أهليةDلفل�صطيني، و�إ¤ ت�ص�عد �لتوتر ليو� Öيف �÷�ن

�أعم�ل  من  عمل  �أي  عن  و�لتîلي  ”�’إQه�ب“  بنÑذ  �أو�صلو  �تف�ق�ت  على  �ملوقعون 

�لعن∞، و�لتعهد بتد�Q∑ �أي �نته�c�ت لهذ√ �لتعهد�ت، وب�تî�ذ �إجر�ء�ت ت�أديÑية Vصّد 

 ¥�ëيلي �إ�صF�ء �’إ�رش�QRي�ص �لوFQ ¤ت �إ�aص�لة ي��رش عر�Q Öل∞ له�، وذلك ح�ص�fl أي�

 1994/5/4 يف  �ملوقعة   Iل≥�هر� �تف�قية  ويف   .1993/9/9 يف   Yitzhak Rabin  Úب�Q
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يف  ”�إ�رش�Fيل“  Vصد  و�لتëري†ص  �لدع�Fية  �◊مÓت  مبنع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تعهدت 

�’أعم�ل  ملنع  �ل†رشوQية  �’إجر�ء�ت  ب�تî�ذ  تعهدت  cم�  عليه�،  ت�صيطر  �لتي  �ملن�ط≤ 

.
7
”�’إQه�بية“ و�÷ر�ºF و�’عتد�ء�ت Vصد �لدولة �لعÈية

و’أن �تف�ق�ت �◊كº �لذ�تي موDقتة ويتÑعه� aيم� بعد �لدخول يف مف�وVص�ت �ملرحلة 

�لنه�Fية حول �ل≥†ص�ي� �÷وهرية ب�ت –≥ي≤ �أي ت≥دΩ مرهون�k برVصى �لطر± �’إ�رش�Fيلي، 

 k�م†صطر íÑخر، و�أ�صB’� ±حمة �لطرQ â– ت¬، وبد� �لطر± �لفل�صطيني’R�تن Ωرcو

لÓ�صتج�بة لل†ص¨و• �’إ�رش�Fيلية لتë≥ي≤ �أي ت≥دΩ يف �ملف�وVص�ت �أو �أية مك��صÖ مهم� 

Q�أ�صه�  وعلى  �أو�صلو  ’تف�ق�ت  �ملع�VQصة  �لفل�صطينية  �’أطر�±  و’أن  VصÄيلة.   âن�c

م≥�ومته�  يف  و��صتمرت  �’تف�ق�ت،  بهذ√  معنية   Òغ �أنه�   âأعلن� حم��ص،  حرcة 

�ل�صلطة  مع  �تف�ق�ته�  تنفيذ  يف  “�طل  �أخذت  ”�إ�رش�Fيل“  a�إن  �’إ�رش�Fيلي،  لÓحتÓل 

لدaع  �’أمر   Qو�إي≥�± جهوده�، وتطو �ملع�VQصة   ì�جم íÑبك º≤ت م� ⁄  �لفل�صطينية، 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �إ¤ �صë≤ �ل≥وى �لفل�صطينية �ملع�VQصة، وخ�صو�ص�k حرcة حم��ص، 

وVرشب بنيته� �لتëتية وموD�ص�ص�ته� �لتعليمية و�Òÿية و�’جتم�عية. و�صو�ءc k�نQ â�غÑة 

Q�fiبة  يف   k�بعيد  k�صوط� “†صي  نف�صه�  وجدت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  a�إن  Q�غÑة،   Òغ  Ωأ�

حرcة حم��ص، –≥ي≥�k ’لتز�م�ته� يف �لعملية �ل�صلمية، و“كين�k لنف�صه� ونفوذه� على 

�ل�ص�حة �لفل�صطينية، وت�صجيع�k للطر± �’إ�رش�Fيلي للم†صي يف �لعملية �ل�صلمية، وهكذ� 

 ≥F�عc صة �لفل�صطينيةVQ�مي و�ملعÓصع حم��ص و�÷ه�د �’إ�صVيل“ يف وF�إ�رش�” âë‚

.8
يف طري≤ �ل�صلطة �لفل�صطينية، حتى ت�صل �إ¤ م� –�صÑ¬ �أهد�k�a وطنية aل�صطينية

معهد  ن�رشه�  دQ��صة  يف   Stephen C. Pelletiere  Òبيلليت �صتيفن  ذcر  وcم� 

�◊كومة  FQي�ص  a�إن  �’أمريكي،  للجي�ص  �◊ربية  �لكلية  يف  �’�صرت�تيجية  �لدQ��ص�ت 

�’إ�رش�Fيلية �إ�صQ ¥�ë�بÚ ووRير خ�Qجيت¬ �صمعون بÒيز Shimon Peres قرQ� �أن يعهد� 

 ≥ëصة و�صV�لة ل≥مع �’نتف�cل�رشطي ب�لو� Qبدو Ω�رير ب�ل≥يëت ومن¶مة �لت�aلي��رش عر

.
9
�مل≥�ومة
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 ¥�Qص �رشوط¬ يف هذ√ �لت�صوية، وبيده� �أوVيل“ هي �لطر± �لذي يفرF�و’أن ”�إ�رش

�للعÑة، a�إن �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إذ� ⁄ ت�صل cف�ءI �أد�Fه� Vصّد �ملع�VQصة للمدى �لذي 

�أو بîن≤ �’قت�ص�د  �لتز�م�ته�،  �صتكون مهددI برت�جع �’أخIÒ عن  ”�إ�رش�Fيل“،   ¬Ñترغ

لمâ لل�صلطة  �لفل�صطيني ب�إغÓ¥ �ل†صفة و�ل≥ط�´، �أو ب�إع�دI �حتÓل �أجز�ء c�نâ قد �صمُ

�لعمل  –≥ي≤  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من   k�مطلوب c�ن  �’أحو�ل  cل  ويف  �لفل�صطينية. 

بكف�ءI، و�أن تنجa íيم� a�صلâ �لدولة �لعÈية يف –≥ي≥¬ طو�ل 27 �صنة �صâ≤Ñ �تف�ق�ت 

.!!
10

�أو�صلو

��صتÓمه� ’إد�IQ مدن   ºK �ëيQو�أ Iإ¤ قط�´ غز� �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ومنذ دخول 

وقرى �ل†صفة �ل¨ربية، وج�نÖ �’أمن �لد�خلي ي�أخذ �÷�نÖ �◊يوي يف ميز�نية �ل�صلطة 

و�هتم�م�ته�. وعملâ على �إن�ص�ء �رشطة قوية ت†صمن �لن¶�Ω و�’أمن يف �ل†صفة �ل¨ربية 

وج�ءت  �أو�صلو،  �تف�ق�ت  من  �لã�من  �لÑند  ت†صمن¬  م�  مع   k�صي��“ وذلك   ،Iغز وقط�´ 

 /Iة ب�تف�قية غزaملعرو� Iتف�قية �ل≥�هر� k�تف�قي�ت �ملكملة ’تف�ق�ت �أو�صلو، وخ�صو�ص’�

 ÚKÓK ¤د عدده� �إ�Rعن�رش، و ±’B� ةKÓãل�صطينية حددت بa إق�مة �رشطة� Qلت≥ر ،�ëيQأ�

، لي�صكل �أعلى ن�صÑة �رشطة يف �لع�⁄ م≥�Qنة بعدد 
11

�ألف�k، ح�صÖ �تف�قية �أو�صلو �لã�نية

.
12

�ل�صك�ن

و�’أمن  �لوطني،  �’أمن  هي:  �أمنية   Iأجهز� Kم�نية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   âصكل�

 ،17 Iص، و�ل≥و��ÿ� ت �لع�صكرية، و�’أمن�Q�Ñîبر�ت �لع�مة، و�’�صت�îي، و�ملF�لوق�

، وبل≠ عدد �’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية 
13

و�لدa�´ �ملدÊ، ب�’إVص�aة �إ¤ �ل�رشطة �ملدنية

.Iت�صعة �أجهز

:»æWƒdG øeC’G RÉ¡L .CG

�’أمن �لوطني هيÄة ع�صكرية ن¶�مية، توDدي وF�Xفه� وتÑ��رش �خت�ص��ص�ته� برF��صة 

 IQ�مة ’إدRÓت �ل�Q�ل≥ر� Qوهو �لذي ي�صد ،Ω�د �لعF�≤ل� Iقي�د â–ير �’أمن �لوطني وRو

عمله� وتن¶يº �صوDونه� a�cة، وk�≤a ’أحك�Ω �ل≥�نون و�’أن¶مة �ل�ص�دIQ مب≥ت†ص�√.
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�’أمن  على  �◊ف�®   Ω�مبه  Ωت≥و ع�صكرية   ÖF�تc  Iعد من  �لوطني  �’أمن  يت�صكل 

 ÖF�عليه�. وتنت�رش هذ√ �لكت Iجية وحم�ية �◊دود و�ل�صيطرQ�ÿ� Q�لوطني من �’أخط�

على حدود �أV�Qصي �ل�صلطة �لفل�صطينية ويف �ملن�ط≤ �لع�صكرية وعلى حدود a�fi¶�ت 

يف  �ل�رشطة   R�جه  Iوم�ص�عد �لوطن،  عن   ´�aلد� �’أ�ص��صية  مهمته�  وتكون  �لوطن، 

.
14

حفظ �’أمن و�لن¶�Ω �لع�Ω و�’Bد�ب �لع�مة ح�صÖ م≥ت†صى �◊�جة

:»FÉbƒdG øeC’G RÉ¡L .Ü

يو�ص∞ جه�R �’أمن �لوق�Fي ب�أن¬ �أÌc �’أجهزI �’أمنية تن¶يم�k و�’أحكº بن�ءk. وهو 

مكل∞ ب�’أمن �لد�خلي، �أي �أمن �’أV�Qصي �لتي ت≥ع –â �صيطرI �ل�صلطة �لفل�صطينية 

وم� ين†صوي –ت¬ من حيãي�ت c�ملî�بر�ت و�ل�صجون و�لتë≥ي≤ وم� يعني¬ ذلك من ب�ص§ 

�لن¶�Ω يف �ل�ص�Q´ �لفل�صطيني ومت�بعة مع�VQصي �ل�صΩÓ. و⁄ تن�ص �تف�ق�ت �أو�صلو على 

ت�صكيل¬ غÒ �أن¬ �أن�صÅ بعده� وk�≤a ’تف�¥ بÚ �ل�صلطة و”�إ�رش�Fيل“. وي†صº جه�R �’أمن 

 º¶ومع  Iغز وقط�´  �ل¨ربية  �ل†صفة   Úب  ÚعRمو ع†صو   ±’B� خم�صة  حو�›  �لوق�Fي 

.
15

íتa ةcعن��رش√ من ن�صط�ء حر

�لوق�Fي، cفرقة  �’أمن   R�من جه âتفرع قد  �ملتî�ص�صة  �لفر¥  بع†ص  �أن  ويعت≥د 

�صÑ�∑ عن  �أبو  Q�صيد  �أعلن  �أن  �إ¤  �÷ه�R وجوده�  م�صوDولو  نفى  م�   k�Òãc �لتي  �ملوت 

 Öي بتعذيF�أمن �لوق’� R�جه ºم� �ته k�Òãc2005. و Èمaنو /Ê�ãحله� يف �صهر ت�رشين �ل

ن�صط�ء حرcتي حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي. cم� �نت≥دت من¶م�ت ح≥وقية fiلية ودولية 

عمل �لوق�Fي يف Òãc من �’أحي�ن.

وc�ن fiمد دحÓن �أول FQي�ص ÷ه�R �’أمن �لوق�Fي يف غزI من 1994 �إ¤ 2002، 

ºّK عÚ مك�ن¬ Q�صيد �أبو �صc .∑�Ñم� c�ن جÈيل �لرجوب �أول FQي�ص للجه�R ب�ل†صفة 

.
�ل¨ربية قÑل �أن يëل fiل¬ �لعميد RهÒ من��رشI �صنة 162002
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:áeÉ©dG äGôHÉîŸG RÉ¡L .ê

 Úصة �ل�صلطة �لفل�صطينية، ويع��FQ عÑة �أمنية ن¶�مية تتÄبر�ت �لع�مة هو هي�îمل� R�جه

 Rصنو�ت ويجو� çÓK ¬تعيين Iير، ومدRجة وQي�ص وهو بدFمن �لر Q�ب≥ر R�ي�ص �÷هFQ

 Ω�أحك’ k�≤aرش �خت�ص��ص�ته� و��Ñفه� وتF�Xة وÄدي هذ√ �لهيDتو .
17

§≤a صنة� Iديده� ملد“

�ل≥�نون برF��صة FQي�صه� و–â قي�دت¬، وهو �لذي ي�صدQ �ل≥ر�Q�ت �لRÓمة ’إد�IQ عمله� 

�ل≥�نون،  �لع�مة ح�رش�k يف  وتن¶يº �صوDونه� a�cة. وقد وQدت مه�Ω جه�R �ملî�بر�ت 

:
18

بëيå تتو¤ �ملî�بر�ت �لع�مة �مله�Ω �لت�لية

�’أمنية   Ω�و�مله �’أن�صطة  مبم�Q�صة   k�صمي�Q �ملكلفة  �÷هة  �ملî�بر�ت   Èتعت  .1

.Úية لفل�صطa�دود �÷¨ر◊� êQ�خ

 Úل�صطa ية لدولةa�د�خل �◊دود �÷¨ر Iددfi أمنية� Ω�بر�ت مه�îص �مل�Q�“  .2

’�صتكم�ل �’إجر�ء�ت و�لن�ص�ط�ت �لتي بد�أت به� خ�êQ �◊دود.

و�صÓمة  �أمن  تعرVص  �أعم�ل  �أية  من  للوق�ية  �لRÓمة   Òلتد�ب� �تî�ذ   .3

 Ω�أحك’ k�≤aيه� وÑصد مرتكV مةRÓذ �’إجر�ء�ت �ل�îطر و�تîلل Úل�صطa

�ل≥�نون.

�لك�ص∞ عن �’أخط�Q�ÿ� Qجية �لتي من �ص�أنه� �مل�ص��ص ب�’أمن �ل≥ومي   .4

�لفل�صطيني يف جم�’ت �لتج�ص�ص و�لت�Bمر و�لتîريÖ �أو �أية �أعم�ل �أخرى 

تهدد وحدI �لوطن و�أمن¬ و��صت≥Óل¬ وم≥دQ�ت¬.

�لتع�ون �مل�صرت∑ مع �أجهزI �لدول �ل�صدي≥ة �مل�ص�بهة ملك�ëaة �أية �أعم�ل   .5

تهدد �ل�صلº و�’أمن �مل�صرت∑ �أو �أي من جم�’ت �’أمن �Q�ÿجي، �رشيطة 

�ملع�ملة ب�ملãل.

ي¨لÖ عليهº �’نتم�ء  2,500 �صî�ص  بنëو  �لع�مة  �ملî�بر�ت  وي≥دQ عدد عن��رش 

�لفتë�وي. وقد �أ�ص�صت¬ �أو�خر �ل�صتيني�ت جمموعة من ق�دa Iتí من بينه� �صìÓ خل∞ 

(�أبو �إي�د) وه�يل عÑد �◊ميد (�أبو �لهول). وقد �أطل≤ علي¬ ��صº جه�R �ملî�بر�ت �لع�مة 



ت≥رير معلوم�ت

14 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

�ملوحد  �’أمن  جه�Rي  توحد  �إKر  على  عرa�ت  �لرFي�ص  من   Q�ب≥ر �ل�صلطة  �إق�مة  قÑل 

و�’أمن �ملرcزي. وc�ن ير�أ�ص¬ �للو�ء �أمÚ �لهندي منذ قي�Ω �ل�صلطة �لفل�صطينية �إ¤ �أن¬ 

.
عزل يف ني�ص�ن/ �أبريل 192005

:ájôµ°ù©dG äGQÉÑîà°S’G RÉ¡L .O

 ºتهت ”�لعدو �Q�ÿجي“ cم�  �ملعلوم�ت عن  وهي وحدI ع�صكرية مكلفة بجمع 

ب�’أمن �لد�خلي، وت�رش± �أي†ص�k على �ل�رشطة �لع�صكرية �لتي –ولâ يف مرحلة ’ح≥ة 

. cم� ي�صتجوب جه�R �’�صتQ�Ñî�ت �ملعت≥لÚ من 
20

�إ¤ حر�ص Qمزي لرFي�ص �ل�صلطة

يف  �أ�ص��صي،  ب�صكل  �’إ�صÓمي  و�÷ه�د  حم��ص  حرcتي  –رc�ت   Öوير�ق �ملع�VQصة، 

 Òم� ي�صc ،íتa ةcن¬ على �ل�صلطة وحرÓد من �لتهديد �ل�صي��صي �لذين ي�صكëولة لل�fi

.
21

بع†ص �Èÿ�ء

:¢UÉÿG øeC’G RÉ¡L .`g

�أمُ�ص�ص جه�R �’أمن �ÿ��ص يف c�نون �لÊ�ã/ ين�ير 1995، برF��صة �÷Ô�ل �أبو يو�ص∞ 

�لوحيدي; وc�ن �÷ه�R يî†صع ل�صلطة ي��رش عرa�ت �ملÑ��رشI، وc�نâ وXيفت¬ مت�بعة 

وجمع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أV�Qصي   êQ�خ �ملع�VQصة  �لفل�صطينية  و�لف�ص�Fل  �ل≥وى 

�ل�صلطة،  يف   ÚولDمل�صو� –رc�ت  �ÿ��ص  �’أمن   R�جه  Öير�ق cم�  عنه�.  �ملعلوم�ت 

.
ويزود عرa�ت ب�أي �أعم�ل ”م�صÑوهة وغÒ �رشعية“22

:»°SÉFôdG øeC’G hCG 17 Iƒ≤dG .h

ي��رش  �لرFي�ص  ◊م�ية  �ل�صÑعيني�ت  ت�أ�ص�ص �÷ه�R �’أمني �مل�صمى ”�ل≥وI 17“ بد�ية 

عرa�ت وغÒ√ من Rعم�ء من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية.

�إذ يرجع¬ �لÑع†ص �إ¤   :“17 Iب`”�ل≥و R�ت�صمية �÷ه ÖÑء حول �ص�QB� Iوهن�لك عد

 ÈتمÑص� �أيلول/   ∑Q�مع �ص�âcQ يف  �لتي  �لفل�صطينية  �لع�صكرية  �لوحد�ت  �إحدى  �إن 

 169  Ú¨ل�Ñمن عن��رشه� �ل ≥Ñي ⁄ Úلفل�صطيني� ÚيF�و�لفد ÊدQي�ص �’أ÷� Ú1970 ب
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 ºلن�عمة، و�صم�ه� IQ�ن�ن و�أق�مو� يف حÑوقد توجهو� �إ¤ ل k�ص�îصوى 17 �ص� kÓم≥�ت

 Öمكت Q�1972 �ص Ω�ل` 17. ويف بد�ية ع� Iر�ت¬ �ل≥وcت يف �إحدى مذ�aي�ص عرFلر�

 ºب��ص ب�لطري≤ �÷ديدI يف بÒوت و�أ�صíÑ يعر±   Ê�هc�لف� هذ√ �ملجموعة يف حي 

�ل` 17. و�لÑع†ص يرجع¬ �إ¤ Qمزية �لرقº 17 �لذي ي�صÒ يف ذ�cرI �لفد�FيÚ �إ¤ �ل�صÑعة 

ع�رش aل�صطيني�k �لذين �ص≥طو� يف 1968/3/21 يف معرcة �لكر�مة ذ�ت �ل≥يمة �لرمزية 

يف ت�Qيخ �ملع�Q∑ �لفل�صطينية �لفد�Fية.

وقد جمعâ �ل≥وI 17 يف aرت�ت �ص�ب≥ة بÚ �لعمل �ملî�بر�تي وبÚ �لن�ص�• �لع�صكري 

من خÓل عملي�ت aد�Fية د�خل ”�إ�رش�Fيل“. وتعد �ل≥وI 17 من �أÌc �’أجهزI �’أمنية 

بع†ص  تل≥ى   åدن حيQو�’أ �ل≥وI دعم�k من م�رش  وتتل≥ى   ،k�ÑيQوتد k�هيزŒ لفل�صطينية�

.
23

عن��رشه� تدQيk�Ñ وت�صليk�ë من �لÑلدين

 Iوحد  :Úق�صم �إ¤  Vص�ب§،   ±’B� KÓKة  حو�›   ºت†ص �لتي   ،17  Iل≥و�  ºوتن≥�ص

�لفل�صطينية، و�لتهديد�ت �ملëلية;  �ملع�VQصة  �ملعلوم�ت عن  ��صتQ�Ñî�ت، و�لتي Œمع 

.
24

و�◊ر�ص �لرF��صي، �لذي يوDمن حم�ية FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية

:ÊóŸG ´ÉaódG .R

 Êملد� ´�aلد� R�يف 1994/5/4، وجه Iبعد توقيع �تف�قية �ل≥�هر Êملد� ´�aأن�ص�أ �لد�

هو �’إط�Q �ملرÖc من Qج�ل �’إطف�ء وخدم�ت �’إن≥�ذ وين�ص≤ بينهº وبÿ� Úدم�ت 

�ملدنية �’أخرى يف ح�لة �لطو�ÇQ، ويف �’أي�Ω �لع�دية ينفذ �’إط�Q خطة و��صعة لت�أهيل 

.
25

�ل�صك�ن �ملدنيÚ يف مو�Vصيع �’إ�صع�± �’أو› و�’إن≥�ذ

 Úوت�أم  ºو‡تلك�ته  Úملدني� وق�ية  يف   Êملد�  ´�aللد �’أ�ص��صي  �لهد±  ويتمãل 

 Ê�Ñمل� وحم�ية  �لع�مة   ≥a�ملر� يف   Ω�¶ب�نت �لعمل   Òص� وVصم�ن  ب�أنو�عه�،  �ملو��صÓت 

و�ملن�ص�Bت و�ملوD�ص�ص�ت �لع�مة و�ÿ��صة، �صو�ء من �أخط�Q �ل¨�Q�ت �÷وية وغÒه� من 

و�ل¨ر¥  و�’نهي�Q�ت   ≥F�و�◊ر �لطÑيعية   çQ�لكو�  Q�أخط� من  �أو  �◊ربية،  �’أعم�ل 

.
26

و�’أخط�Q �’أخرى، وب�لت�› �إنف�ذ حم�ية �◊ي�I و�ملمتلك�ت
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:á«fóŸG áWô°ûdG .ì

�لرFي�ص  وcل∞  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �’أمن  مكون�ت  �أحد  هي  �ملدنية  �ل�رشطة 

عرa�ت ع�Ω 1994 غ�Rي �÷Ñ�› بت�أ�صي�ص �ل�رشطة �لفل�صطينية مبوجÖ �تف�ق�ت �أو�صلو. 

وين≥�صº هذ� �÷ه�R �إ¤ عدI مديري�ت: مديرية �رشطة �ملروQ، ومديرية �ملÑ�حå �÷ن�Fية، 

.
27

ومديرية مك�ëaة �ملîدQ�ت، و�رشطة مك�ëaة �ل�ص¨Ö (قو�ت �لتدخل)

وتعمل �ل�رش• �ملدنية على �◊ف�® على �ل≥�نون، وخدمة �ل�صعÖ، وحم�ية �ملجتمع، 

 R�ويعمل يف هذ� �÷ه .
28

�لع�مة �لع�Ω، و�’Bد�ب   Ω�¶و�لن �’أمن،  و�ل�صهر على حفظ 

�أÌc من ع�رشB� I’± عن�رش، ينت�رشون يف قط�´ غزI، ويف 25 قرية م�صنفة ”ب“ يف 

�ل†صفة �ل¨ربية; وŒدQ �’إ�ص�IQ هن� �إ¤ �أن �ملن�ط≤ �مل�صنفة ”ب“ ’ ي�صمa íيه� لعن��رش 

.
29

�’أمن �لفل�صطيني بëمل �’أ�صلëة �لن�Qية

 áëaÉµe”  ∫ƒM  ï«°ûdG  Ωô°T  ô“Dƒe  ÜÉ≤YCG  ‘  »æeC’G  ≥«°ùæàdG  .3

:1996 áæ°S ‘ “ÜÉgQE’G

R�د توقيع �تف�قي�ت �أو�صلو، وبدء م�رشو´ �◊كº �لذ�تي من �صعوبة عملي�ت �مل≥�ومة 

�لفل�صطينية ب�صكل ع�a ،Ω≥د غدت a�ص�Fل �مل≥�ومة تتعرVص ل†ص¨§ aل�صطيني و�إ�رش�Fيلي 

م�صرت∑; ونتè عن ذلك �حتك�c�ت و�صد�م�ت موD�صفة، aمع cل عملية جه�دية Vصد 

�’حتÓل c�نâ �ل�صلطة �لفل�صطينية ت≥وΩ بëملة �عت≥�’ت و��صعة يف �صفو± حم��ص 

و�÷ه�د و�’إ�صÓمي وa�ص�Fل �ملع�VQصة، ومنذ �أي�Q/ م�يو 1994 وحتى �Bب/ �أغ�صط�ص 

 Iل�صطيني. ويف قط�´ غزa ∞من �أل Ìcأ� âل�صلطة 12 حملة �عت≥�ل �صمل� â1995 �صن

�لذي ’ تتج�وR م�ص�حت¬ c 360لc 2º�ن لل�صلطة 24 مرcز توقي∞ و�عت≥�ل، وهن�لك 

 (1995/5/19-4/19) §≤a ل �صهر و�حدÓل�صلطة خ� âود�هم .k�ع�صكري k�32 ح�جز

.
30

I138 مر k�حو�› 57 م�صجد

وc�ن من �أÌc �◊و�دç �ملوD�صفة دموية م� يعر± ب`”جمزIQ �÷معة �’أ�صود“، �لتي 

 êروÿ� نو� ينوون�c لذين� ،Úصد �مل�صلV 1994/11/18 لذ�تي يف� ºته� �رشطة �◊كÑتكQ�
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 Ω�منزل �ل�صهيد ه�ص √�Œ�ب Iيف غز Úل�صطa معة من م�صجد÷� IÓصلمية بعد �ص� IÒمب�ص

حمد، ‡� �أدى ’�صت�صه�د 13 م�صلي�k، وجرì �أÌc من م�FتB� Úخرين. و�تهمâ حم��صمُ 

�ل�صلطةn بتدبÒ �ملذبëة، وحملته� �مل�صوDولية، و�تهمته� ب�أنه� ت�صعى ”’إVQص�ء �إ�رش�Fيل“ 

و�’إÑK�ت له� �أنه� ت�صتطيع وبجد�IQ قمع �ملع�VQصة �لفل�صطينية، وب�صوIQ ’ ت≥دQ عليه� 

.
”�إ�رش�Fيل“31

وقد R�دت حدI �لتوتر بÚ �ل�صلطة وحرcة حم��ص عندم� ق�مâ ب�عت≥�ل عدد من 

 Q�لزه� بينهfi ºمود   ،1995 يونيو  �أو�خر حزير�ن/  قي�د�ت �◊رcة يف قط�´ غزI يف 

تعد  �لتي   ºه�◊  â≤وحل و�’إه�نة،   Öللتعذي وخ†صعو�  ‰ر،  و�أحمد  بëر  و�أحمد 

�أ�صد  �أن   Òغ  ،
32

�لفل�صطينية �ل�ص�حة  و��صع�k يف   k�Ñغ†ص  Q�Kأ�  �‡ �’إ�صÓمي   ºلتز�مه� Qمز 

حمÓت �’عت≥�ل قد “â يف �صهري �Bذ�Q/ م�Q�ص وني�ص�ن/ �أبريل 1996، بعد �صل�صلة 

�لعملي�ت �لتي هزت ”�إ�رش�Fيل“، ع≥Ö �غتي�ل �ل≥�Fد يف cت�ÖF �ل≥�ص�Ω �ل�صهيد يëيى 

 340  ìوجر k�يليF�إ�رش�  ÚعÑص� ل≥تل حو�›  �أدت  لعملي�ت   k�مهند�ص c�ن  (�لذي  عي��ص 

، وقد ط�لâ �’عت≥�’ت �أÌc من �أل∞ من ن�صط�ء حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي. 
33

�Bخرين)

�لتëتية للëرcتa ،Ú�أغل≥â �ملد�Q�ص و�÷معي�ت �Òÿية و÷�ن  �لÑنية   âaم� ��صتهدc

�لزI�c وQع�ية �’أيت�Ω �لتي يديره� �أن�ص�Q حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي، وقد �أ�ص�د FQي�ص 

Amnon Lipkin-Shahak وFQي�ص  ليÑكÚ �ص�ح�∑  �أمنون  �’إ�رش�Fيلي  �أcQ�ن �÷ي�ص 

 Ami Ayalon ع�مي �إي�لون Shin Bet (âبي Úص�) يليF�أمن �لد�خلي �’إ�رش’� R�جه

.
34

ب�لتëر∑ ”�ملنهجي“ �لذي ي≥وΩ ب¬ ي��رش عرa�ت Vصد حم��ص

�لفتيل  ”�إ�رش�Fيل“ مبã�بة  1996/1/5 على يد  c�ن �غتي�ل �ملهند�ص يëيى عي��ص يف 

�لذي aجر �ل�رش�´ بÚ حم��ص و”�إ�رش�Fيل“ من جهة وبÚ حم��ص و�ل�صلطة �لفل�صطينية، 

aعل  �’غتي�ل، حف�k�X على وجوده�، وخوk�a من Qد  نت�èF هذ�   ∑Q�تد  âلتي ح�ول�

Œمع�ت  Vصد  حم��ص  نفذته�  �لهجم�ت  من  �صل�صلة  �إ¤   âصVتعر �لتي  ”�إ�رش�Fيل“ 
.

35
و�أهد�± �إ�رش�Fيلية، Qد�k على �غتي�ل عي��ص
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�مل�صرتcة“   ÇQ�لطو� ÷نة  وتو�صي�ت  ب`”مد�و’ت  يعر±  م�  �إ¤   IQ�إ�ص’�  QدŒو

و�لتي  حم��ص،  مك�ëaة  لكيفية  وQوDيته�  تو�صي�ته�   Ëلت≥د عرa�ت  ي��رش  �صكله�  �لتي 

�’أQدنية يف  �ل�صÑيل  ون�رشت¬ جملة   ،1996 م�Q�ص   /Q�ذB� �إ¤ عرa�ت يف  ت≥ريره�   âعaQ

معرaة  مبëدودية   âaو�عرت  ،1996/5/6 يف  �لعربي  �’أ�صÑو´  وجملة   ،1996/4/23

:
36

Qو�fi ةKÓK �تو�صي�ته âم��ص. وت†صمنëه�ت �’أمنية �لت�بعة لل�صلطة ب÷�

�’أمني  �لطو¥   Q�و��صتمر  (Ω�ل≥�ص�  ÖF�تc) ◊م��ص  �لع�صكرية  �لÑنية  ت�صفية   : k’hCG

�أي�Q/ م�يو 1996)، و�لتع�ون  �’إ�رش�Fيلي حتى �نته�ء �’نتî�ب�ت �’إ�رش�Fيلية (يف نه�ية 

�’أمني مع �’إ�رش�FيليÚ، و�لت�صفية �÷�صدية لعدد من ق�دc Iت�ÖF �ل≥�ص�Ω على aرت�ت 

متÑ�عدI، و�إXه�Qه� على �أنه� Œ�وR�ت aردية �أو �خرت�ق�ت �إ�رش�Fيلية يع�قÖ �ملتوQطون 

aيه�، و�ل�صعي ’خرت�¥ �لتن¶يº �ل�رشي لل≥�ص�Ω، وQ�صد ومر�قÑة �أ�ص�ليÖ �لعمل و�لتجنيد 

و�لتن≥ل، وغÒه�. 

حول  �لدينية  �لروDى  تعدد   Q�هXب�إ حم��ص  ◊رcة  �ل�صي��صية   IQل≥د� تفكيك   :kÉ«fÉK

حم��ص   Iق�د  Úب �ل�صي��صي  �ÿط�ب  يف  تن�ق†ص�ت   Q�هXو�إ لل≥†صية،  �ل�صي��صي   Q�مل�ص�

�صî�صي�ت  على  �’�صت≥ط�ب  يف  و�لرتcيز  �◊�ملة  ب�ملã�لية  حم��ص   Ω�و�ته  ،ºأنف�صه�

حم��ص ”�ملعتدلÚ منهº ‡ن يتمتعون مبëدودية �لن¶رI، متو�صطي �لذc�ء، �ملندaعÚ، ‡ن 

ت�صهل قي�دتهº، وهذ� يتطلÖ ترcيز �◊و�Q مع �أمã�ل هوD’ء، ولي�ص مع �أ�صë�ب �لروDى 

�’إ�صرت�تيجية يف �صفو± �◊م�ص�ويÚ“، وتدعيº مك�نة �ملعتدلÚ منهº بت�صليمهº �ملن�بر 

و�ملوD�ص�ص�ت �÷م�هÒية بد’k من �لكو�دQ �مللتزمة ب�B’� §ÿخر، و�لت†صيي≤ على �Bلي�ت 

�تî�ذ �ل≥ر�Q لدى حم��ص. 

kÉãdÉK: �إQب�∑ وجود حم��ص يف �êQ�ÿ وهز تو�Rن¬ وخ�صو�ص� يف �’أQدن.

وب�لرغº من �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أنكرت ن�صÑة هذ√ �لوKي≥ة �إليه�، �إ’ �أن �’أو�ص�• 

�ملوDيدI ◊م��ص �أcدت ذلك. cم� �أن �ل≥ر�ءI �ملت�أنية للوKي≥ة تدaع �إ¤ �مليل ب�أنه� ب�لفعل 

من �صي�غة �إحدى �للج�ن �’أمنية يف �ل�صلطة، خ�صو�ص�k ملن يطلع على خلفي�ته� �ل�ص�ب≥ة 

.
37

و�أد�Fه�
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�لعم≤  يف  �لهجم�ت  من  �صل�صلة   Èع عي��ص  �غتي�ل  على  حم��ص  Qدت  وعندم� 

 Ωر يف مدينة �رش“Dقوى �إقليمية ودولية يف 1996/3/13 �إ¤ ع≥د مو âعQ�يلي، �صF�إ�رش’�

”موD“ر   Q�صع� â– k�ر عربي“Dملو� ”�’إQه�ب“. و�نع≥د  �ل�صيخ �مل�رشية بهد± مك�ëaة 

و�أقر  �’إQه�ب“،  مك�ëaة  ”موD“ر   Q�صع�  â–  k�يليF�و�إ�رش  k�و�أمريكي  ،“ΩÓل�ص� �صن�´ 

 ،Bill Clinton لينتونc بيل âي�ص �’أمريكي يف ذلك �لوقFر، �لذي ح†رش√ �لر“Dملو�

و�أعم�ل  ”�أ�صك�ل  بكل  و�لتنديد  �لنف�ص  عن   ´�aلد� يف  ”�إ�رش�Fيل“   ≥ëب ي�صمى  م� 

عرa�ت،  ي��رش  �لر�حل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  FQي�ص  �ملوD“ر  يف   ∑Q�و�ص  .
�’إQه�ب“38

 Ω�لع� Úو�’أم ،Úلر�حل �مللك ح�ص� ÊدQو�لع�هل �’أ ،∑Q�Ñي�ص �مل�رشي ح�صني مFو�لر

 ≥Ñأ�ص’� �’إ�رش�Fيلي  �لوQR�ء  وFQي�ص   ،Kofi Annan �أن�ن  cويف   Iدëملت� لÓأ·  �ل�ص�ب≤ 

:
40

. ويف خت�Ω �ملوD“ر �أcد �مل�ص�cQون على
39

�صمعون بÒيز

دعمهº �لك�مل لعملية �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§.  •
 ºهaهد –≥ي≤  من   ΩÓل�ص� �أعد�ء  ومنع   Q�و�’�صت≥ر �’أمن  تعزيز  على   ºعزمه  •

�’أول وهو تدمÒ �لفر�ص �◊≥ي≥ية لل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§.

�إد�نتهº �ل�صديدI لكل �أعم�ل �’إQه�ب بكل �أ�صك�له� �لنكر�ء �أي�c k�نâ دو�aعه�   •
و�أي�c k�ن مرتكÑوه�.

�لãن�Fية  �مل�صتوي�ت  على  �’إQه�ب  �أعم�ل  وق∞  �أجل  من  �÷هود  تن�صي≤   ºدع  •
و�’إقليمية و�لدولية.

وق∞  يف  و�لتع�ون  �÷م�ع�ت  هذ√  “ويل   Qم�ص�د لتëديد  �÷هد  �أق�صى  بذل   •
Vصîه�.

ق��صية  Vرشبة  توجي¬  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   âح�ول �ل�صيخ   Ωرش� موD“ر  �أع≥�ب  ويف 

◊م��ص، حيå ق�مâ �أجهزI �’أمن �لفل�صطينية ب�عت≥�ل قي�د�ت �◊رcة، و�أÌc من �ألفي 

 ºيف �صجون �ل�صلطة، منه Öلتعذي� â– ص��îأ�ص� I41. وتويف عد
�صî�ص من ن�صط�Fه�

fiمود �جميل يف 1996/7/31 وهو fi�صوب على حرcة aتí نف�صه�، و�أدى ��صت�صه�د√ 

�إ¤ موجة �صî§ ع�Qمة. ويف �ليوΩ �لت�› حدâK ت¶�هر�ت يف مدينة طولكرΩ �إKر وQود 
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 ،Ω�عن �لطع Úللع�رش�ت من معت≥لي حم��ص �مل†رشب IQية �ملتدهوëء عن �◊�لة �ل�ص�Ñأن�

 âوقد و�جه ،Úملعت≥ل� من  �لع�رش�ت  �ل�صجن و–رير   Ω�ëب�قت �ملت¶�هرون   Ω�ق  åحي

حم��ص،  على  �ملë�صوب   Iد�يد◊�  ºإبر�هي�  âوقتل �ملت¶�هرين،  �لذ�تي   ºك◊� �رشطة 

وجرحâ �لعديدين.

(Öلرقي�) �’إن�ص�ن  ح≥و¥  ملر�قÑة  �لفل�صطينية  للمجموعة  م�صرت∑  ت≥رير   Q�و�أ�ص

�ملعلوم�ت  ومرcز   ،The Palestinian Human Rights Monitoring Group

 The Israeli Information (ºبت�صيل) تلةëصي �ملV�Qيلية ◊≥و¥ �’إن�ص�ن يف �’أF�إ�رش’�

 ،Center For Human Rights In The Occupied Territories (B'Tselem)

”�إ�رش�Fيل“ عليه�، ق�مâ بëمÓت �عت≥�ل  �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية، ونتيجة Vص¨§  �إ¤ 

م�Q�ص   /Q�ذB�و Èa�ير   /•�Ñص� يف  �لفد�Fية  �لعملي�ت   Ö≤ع  k�وخ�صو�ص و��صعة  تع�صفية 

1996، حيå �عت≥لâ حو�› 1,200 �صî�ص على �أ�ص��ص �نتم�ء�تهº �ل�صي��صية، وبدون 

يف  ”�إ�رش�Fيل“   âو�عت≥ل هذ�  م�صلëة،  هجومية  ب�أعم�ل   ºطهQتو  âÑãت �أدلة  وجود 

نف�ص �لفرتI �ملÄ�ت من �لفل�صطينيÚ �مل≥يمÚ يف �ملن�ط≤ �مل�صنفة ”ب“، حيå يتعرVص 

�ل�صلطة  قÑل  من  تع�صفي  وب�صكل  لÓعت≥�ل  �ملن�ط≤  هذ√  �مل≥يمÚ يف حدود  �ل�صك�ن 

�لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ مع�k. وذcر �لت≥رير �أن �ملعت≥لÚ �لفل�صطينيÚ ع�دI م� يتعرVصون 

�إ¤ �لتعذيÖ، بدون وجود عÓقة ن�صÑية بÚ م� ق�مو� ب¬ ودQجة �لتعذيÖ �لتي تعرVصو� 

.
42

له�

�أaر�د�k من ع�ÓFت   Êق�نو Òو غëأمن �لفل�صطينية على ن’� Iم� �حتجزت �أجهزc

ي�صلº هوD’ء  �أي†ص�k، حتى   Úت �ملطلوبÓF�ص¨§ على عV و�صيلةcن، وF�رهc Úملطلوب�

 Öلتعذي� �أن  مف�ده�  نتيجة  �إ¤  �لت≥رير  وو�صل   .Iأجهز’� لتلك   ºأنف�صه� �ملطلوبون 

�أعلى  a�ل�صلطة يف  �ملîتلفة،  �’أمن   Iأجهز� بع†ص  وت�صتعمل¬  و��صع،  نط�¥  منت�رش على 

من   ،Öلتعذي� متوQطون يف  �ملîتلفة  �لفل�صطينية  �’أمن   Iأجهز� QوD�ص�ء  مع  م�صتوي�ته� 

ب�ب �لت≥�ع�ص يف �لتë≥ي≤ يف هذ√ �ل≥†ص�ي�، وخ�صو�ص�k تلك �ملدعمة ب�لوF�K≤ و�’أدلة. 
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 (k�≤ر√ �ص�بcمود �جميل، �لذي ” ذfi ملعت≥ل� Òغ) Úلت≥رير �إ¤ �أن ت�صعة معت≥ل� Q�و�أ�ص

توaو� يف �أKن�ء �لتë≥ي≤ معهº ’أ�صÑ�ب متعددI. و�أعلنâ �ل�صلطة عن aتí ملف�ت –≥ي≤ 

�ملعت≥ل   I�aو عن   ÚولDمل�صو� توقي∞   ”  åحي �ل�صجون،  د�خل   I�aلو� ح�’ت   Ö≤ع

fiمود �جميل و�إد�نتهº، و�◊كº على �KنÚ منهº ب�ل�صجن �لفعلي ملدI 15 �صنة و�Bخر 

 .
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لع�رش �صنو�ت

�للو�ء fiمد جه�د، ع†صو  1996/4/8 ق�ل  ويف ت≥رير ن�رشت¬ وc�لة قد�ص بر�ص يف 

�للجنة �ملرcزية ◊رcة aتí: �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية تنتهك ب�صوfl IQجلة �ل≥و�نÚ �لدولية 

�ملعرت± به�، و�إن �لتعذيÖ �لذي ي�Q�ص بë≤ �ملعت≥لÚ ”’ يط�¥“ و�إن هن�∑ ‡�Q�ص�ت 

�غت�ص�ب  عملي�ت   çحدو �إ¤   k�Òم�ص  “ÚÑ÷� له�  ”يندى   Úملعت≥ل�  ≥ëب  âKحد

ل�صجن�ء �صي��صيÚ، �إVص�aة �إ¤ �لتعذيÖ بو��صطة �ل�صíÑ و�÷لد و�إطف�ء �ل�صج�Fر يف �أبد�ن 

�إن  جه�د:  fiمد  ق�ل   1996/4/14 يف  �’أو�ص§  �ل�رش¥   Iريد÷  ¬ãحدي ويف   .Úملعت≥ل�

.
44“IQÈم Òصد حم��ص ”قمعية وغV ل�صلطة �’أمنية� Iإجر�ء�ت بع†ص �أجهز�

وبعد حملة �’عت≥�’ت �ل†صîمة Vصد حم��ص يف �Bذ�Q/ م�Q�ص Q 1996ّوجâ �ل�صلطة 

 Òت، غ�aصد �ل�صلطة و�غتي�ل عرV طي§ ◊ربîة ب�لتcصد �◊رV لفل�صطينية �ته�م�ت�

�أن حم��ص نفâ ذلك، و�تهمâ �لطيÖ عÑد �لرحيº ب�لتî�ص�ص يف �إ�صد�Q �لÑي�ن�ت 

 ºF�≤دت حم��ص نهجه� �لcو�أ .≥F�Kوتلفي≤ �لو Ω�ل≥�ص� ÖF�تcحم��ص و ºب��ص IQملزو�

 Öأبن�ء �ل�صع� Úت ب�aÓÿ� ºلعن∞ ◊�ص� Ω�دîد�أ �’غتي�ل �ل�صي��صي، و��صتÑص م†aQ على

�لو�حد، و�أcدت �أن جه�ده� موج¬ Vصد �’حتÓل �ل�صهيوÊ، و�أن �صلطة �◊كº �لذ�تي 

.
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Iص�ص�ت¬ وقو�√ �ملج�هد�Dلفل�صطيني ومو� Öب�لت�صدي لل�صع IÒة خطÑص لع�Q�“

�أغ�صط�ص  �Bب/  �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص، يف   Öملكت� FQي�ص  م�صعل،  خ�لد   ºو�ته

 Öل�صع�  íم�ص�ل على   ¬Ñومط�ل �لعدو   íم�ص�ل  Ëبت≥د �لفل�صطينية  �ل�صلطة   ،1996

م�صت≥Ñل  �أن  ن�صيج¬ �’جتم�عي، وQ�أى م�صعل  �لوطنية و“��صك  �لفل�صطيني ووحدت¬ 

 Òغ ”م�صت≥Ñل  و�ل�صلطة  �لفل�صطيني   Öل�صع�  Úب بل  و�ل�صلطة،  حم��ص   Úب �لعÓقة 
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 Êل�صهيو� ê�قته� مع �لعدو، و�أخ†صعت¬ للمزÓهنت¬ ◊�ص�ب عQ ن; ’أن �ل�صلطة قدÄمطم

.
و�أولوي�ت¬“46

�ي¬) �Bي  (�صي  �’أمريكية  �ملرcزية  �’�صتQ�Ñî�ت  وc�لة  �أن  �إ¤  هن�   IQ�إ�ص’�  QدŒو

 Úب �’أمني  �لتن�صي≤  خ§  على   âدخل  Central Intelligence Agency C.I.A

 George âتيني êQيل“، منذ �صنة 1996، عندم� ق�بل جوF�ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�

Tenet، ن�ÖF مدير �لوc�لة �Bنذ�∑، ن¶ر�ء√ �لفل�صطينيÚ. بعد ذلك R�دت �إد�IQ �لرFي�ص 

م�صتوى  تطوير  �لفل�صطينيÚ يف   Iمل�ص�عد �لعلنية  معون�ته�  cلينتون من  بيل  �’أمريكي 

.
47

عملي�تهº �’أمنية

ودخلâ وc�لة �ل`”�صي �Bي �ي¬“ cو�صي§ مÑ��رش بÚ �’إ�رش�FيليÚ و�لفل�صطينيÚ مع 

 k�قتDمو ”�إ�رش�Fيل“  مع  �’أمني  �لتن�صي≤  عرa�ت  ي��رش  �أوق∞  �أن  بعد   ،1997  Ω�ع مطلع 

من  ”�إ�رش�Fيل“   âÑطل وحينه�  �ل≥د�ص.  مدينة  �رش¥  م�صتوطنة  تو�صيع  على   k�حتج�ج�

�’أمنية من  �ملعلوم�ت  بتمرير   Úلفل�صطيني�  Úبينه� وب �لتدخل cطر± و�صي§  �لوc�لة 

و�أخذ   .Úلفل�صطيني�  ÚولDمل�صو� �إ¤  �مل�صلëة  �÷م�ع�ت  ن�ص�ط�ت  حي�ل   ÚيليF�إ�رش’�

 The Wye Plantation نتي�صنÓي �ي¬“ ط�بع¬ �لر�صمي يف �تف�قية و�ي بB� ل`”�صي� Qدو

تلك  1998، حيå حددت  �أcتوبر  �’أول/  ت�رشين  وقعâ يف  �لتي   Memorandum

�Óÿي�   ç�ãجت’ ع  pصVو KÓKي،   Q�إط� �إ¤   Ω�ن†صم’� يف  �ي¬“  �Bي  ”�صي   Qدو �’تف�قية 

�ملعلوم�ت  وجمع  �’أ�صلëة   Öتهري عملي�ت  على   Iو�ل�صيطر �لفل�صطينية  �لع�صكرية 

 ÚيليF�إ�رش’� ºهF�ن¶ر Úت ب�Kد�ëلة يرت�أ�صون �مل�cولو �لوDل م�صوXو .ºيهa ¬Ñحول �مل�صت

 .ºبينه �’أمني  ب�لتن�صي≤  �ملتعل≥ة  �aÓÿ�ت  �أحي�ن�k يف حل  وي�ص�عدون   ،Úو�لفل�صطيني

وQ�R تينيâ، �ملنط≥ة ع�رش مر�ت على �’أقل ’إقن�´ �لطرÚa بتë�صÚ عملي�ت �لتن�صي≤ 

.
48

Iب�صد Úلفل�صطيني� Úرشب �لن��صطV على Úلفل�صطيني� åبينهم�، وح

من  خ��ص  ب�صكل  حم��ص  وحرcة   Ω�ع ب�صكل  �لفل�صطينية  �ملع�VQصة   âع�ن ل≥د 

�◊مÓت �’أمنية �لفل�صطينية من �صنة 1996 حتى �ند’´ �نتف�Vصة �’أق�صى يف �أيلول/ 
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�صÑتمa .2000 È≥د �أ�ص�Q �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن �إ¤ �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

 ،Úملو�طن� من   ºهÒون�صط�ء ح≥و¥ وغ  Úل�صي��صي� من   k�1997 عدد �صنة  �عت≥لâ يف 

�ل�صلطة  �أن  �’أمنية، وذcر   Iأجهز’� ملم�Q�ص�ت  �أو  �ل�صلطة  ’أد�ء   ºنت≥�ده� على خلفية 

، غ�لÑيتهº من حم��ص، ’أÌc من 25 �صهر�k دون  kÓ≤و 50 معتëصتمرت يف �عت≥�ل ن��

 ºن قد ” �عت≥�له�c ء’Dية �لع¶مى من هوÑز �إ¤ �أن �ل¨�لcملر� Q�و�أ�ص ، mصV�على ق ºصهVعر

على خلفية ميولهº �أو �نتم�Fهº ◊رc�ت تع�VQص ”�إ�رش�Fيل“، –V âص¨و• وfi�و’ت 

�بتز�R من �لو’ي�ت �ملتëدI و”�إ�رش�Fيل“. وذcر �ملرcز �أن خم�صة �أ�صî��ص توaو� خÓل 

 k�م≥ر ع�رشين  من   Ìcأ� �لفل�صطينية  �ل�صلطة   â≤أغل� cم�  �’عت≥�ل.  Qهن   ºوه  1997

ملوD�ص�ص�ت �إ�صÓمية مرخ�صة ق�نوني�k، وقد ” تنفيذ �أو�مر �’إغÓ¥ ملع¶º هذ√ �ملوD�ص�ص�ت 

 ;Úلفل�صطيني� �لن�صط�ء  من  �لع�رش�ت  �◊ملة  هذ√  خÓل  و�عت≥ل   ،1997/9/25 يف 

.
49

مع¶مهº من حم��ص

�صنة  يف  و”�إ�رش�Fيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   Úب �’أمني  �لتن�صي≤  عملي�ت   Rأبر� ومن 

ّدت من �أبرR خÓي� cت�ÖF �ل≥�ص�Ω يف �ل†صفة  1997، �عت≥�ل خلية �صوQي∞، و�لتي عمُ

�ملî�بر�ت   Iأجهز� و��صع�k يف �صفو±   k’لنوعية جد� �صكلâ عملي�ته�   åل¨ربية، حي�

 âق�م åحي ،k�و�أمني k�كمة ع�صكريëعملي�ته� ونوعيته� �مل Iل≥و k�Òfi k�يلية، ول¨زF�إ�رش’�

�أبيÖ، وعملية خط∞  �أبروبو يف تل  �أبرRه� تفجÒ م≥هى  ب�لعديد من �لعملي�ت; من 

�÷ندي �ص�Qون �أدQي Sharon Adri، وقتل¬، ودaن جãت¬. وقد ق�Ω جÈيل �لرجوب، 

مدير جه�R �’أمن �لوق�Fي يف �ل†صفة، ب�’جتم�´ مع ع�Fلة �÷ندي وطم�أنتهº ب≥ول¬: 

.
”لو c�ن �÷ندي بëوIR �أي تن¶يa ºل�صطيني لكنâ �أعلº بذلك“50

وبعدم� �cت�صفâ �’أجهزI �’أمنية �’إ�رش�Fيلية هوية خلية �صوQي∞، وخÓل ل≥�F¬ مع 

FQي�ص �’أمن �لع�Ω �’إ�رش�Fيلي (�ل�ص�ب�∑) Shabak، وم�صوDولÚ يف ”�صي �Bي �ي¬“، وعد 

 ºأ�صم�ءه� ºلية، بعد �أن ت�صلÿ� ر�دaح≥ة �أÓي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، مبFQ ت�aي��رش عر

من �ل�ص�ب�∑.
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وجم�ل  غنيم�ت  �لرحمن  عÑد  �ÿلية  ع†صو�  �ل�صلطة   âعت≥ل� �أ�صÑو´  وخÓل 

�لهوQ، بينم� ب≥ي �إبر�هيº غنيم�ت ه�Qب�k، و“â م�ص�ومتهم� ب�لك�ص∞ عن مك�ن جãة 

�÷ندي �أدQي وعن �أموQ �أخرى، م≥�بل �’إaر�ê عنهم�، وعدΩ هدΩ من�Rل �أaر�د �ÿلية 

 .
51

وaك �◊�ص�Q عن قرية �صوQي∞ من قÑل �صلط�ت �’حتÓل، ووق∞ �لتنكيل ب�أهله�

�’أمن   Iأجهز� �إ¤  �’أخرى  و�ملعلوم�ت  �أدQي  دaن  ملك�ن  خريطة  �ل�صلطة   âو�صلم

�’إ�رش�Fيلية، �لتي �أخرجã÷� âة، ولكن ” هدΩ �ملن�Rل و��صتمر�Q �◊�ص�Q و�لع≥وب�ت 

 Qي �لفل�صطيني ن≥ل غنيم�ت و�لهوF�أمن �لوق’� Qأ�صهر قر�  Iي∞. وبعد عدQعلى �صو

من �صجن �ÿليل، �إ¤ �صجن جنيد يف ن�بل�ص، Qغfl º�طر �عرت�Vصهم� من قÑل قو�ت 

 k�مينc يليF�ي�ص �’إ�رش÷� Öن�ص åب�لفعل، حي çل و�عت≥�لهم�، وهو م� حدÓحت’�

.
52

Qعت≥�ل غنيم�ت و�لهو� ” åحي ،IQ�لتي ن≥لتهم� قرب قرية حو� IQ�لل�صي

 Úملو�طن� �عت≥�ل  يف   1998  Ω�لع� خÓل  �لفل�صطينية  �’أمن   Iأجهز� و��صتمرت 

 400 �أÌc من  �إ¤ تعرVص  ’أ�صÑ�ب �صي��صية. و�أ�ص�Q �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن 

 âن�c عملي�ت �’عت≥�ل º¶ر يف ت≥رير ل¬ �أن معcعت≥�ل، وذÓل Iمن قط�´ غز k�مو�طن

غÒ ق�نونية، و�أن نëو 90 معت≥kÓ يجري �عت≥�ل بع†صهº منذ �Bذ�Q/ م�Q�ص 1996 دون 

جلâ ح�لت� وI�a ملعت≥لÚ يف  �أن ي≥دمو� للمc�ëمة. وج�ء يف �لت≥رير �أن¬ خÓل �لع�Ω �صمُ

.
53

�صجون �ل†صفة

 k�ى جديدëأمنية �لفل�صطينية من’� Iبه� �’أجهز Ωذت �’عت≥�’ت �لتي ت≥وîوقد �ت

 Iأجهز’� âصVرa åيفر يف 1998/10/23، حيQ يف �أع≥�ب �لتوقيع على �تف�قية و�ي

�لروحي ◊رcة حم��ص، يف   ºلزعي�  ،Úي��ص �أحمد  �ل�صيخ  �’إق�مة �÷Èية على  �’أمنية 

.
1998/10/30 وaQعته� يف 541998/12/23

�صنة  غزI يف  قط�´  �’أمنية يف   Iأجهز’� نفذته�  �لتي  �’عت≥�ل  �أهº عملي�ت  ومن 

 Iملمتد� Iمن حم��ص، يف �لفرت k�ص�îو 200 �صëن âحملة �عت≥�ل �صمل âن�c ،1998

بÚ 10/29-1998/11/2، وذلك على �إKر عملية على مفر¥ م�صتوطن�ت غو�ص قطي∞ 
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ب¨زI. ومن بÚ �أبرR �ملعت≥لÚ يف �صنة 1998: عÑد �لعزيز �لرنتي�صي، و�إبر�هيº �مل≥�دمة، 

ونز�Q Qي�ن، و�إ�صم�عيل هنية، ون�aذ عز�Ω، وعÑد �ˆ �ل�ص�مي، وfiمود �لزه�Q، و�أحمد 

.
55

Öر، و�إ�صم�عيل �أبو �صنëب

وc�ن �غتي�ل fiي �لدين �ل�رشي∞، �أحد قي�د�ت cت�ÖF �ل≥�ص�Ω، يف 1998/3/29، يف 

Ω�Q �ˆ، من �’أحد�ç �لIRQ�Ñ �لتي �أKرت على �لعÓقة بÚ �ل�صلطة �لفل�صطينية وحم��ص. 

 Q�إط� c�ن يف  �’غتي�ل  �أن  على   âدل  ºأن –≥ي≥�ته� aل�صطينيون  م�صوDولون  �أعلن  a≥د 

ت�صفي�ت د�خلية يف cت�ÖF �ل≥�ص�Ω، و�تهمâ ع†صو�k يف �لكت�ÖF هو ع�دل عوVص �ˆ 

�إجر�ء –≥ي≥ه� �ÿ��ص،  ب�غتي�ل �ل�رشي∞، �’أمر �لذي aQ†صت¬ حم��ص و�أعلنâ عزمه� 

.
56

cم� �تهمâ �◊رcة �ملî�بر�ت �’إ�رش�Fيلية بت�صفية �ل�رشي∞

و�عت≥لâ �’أجهزI �لفل�صطينية عم�د عوVص �ˆ، �ص≥ي≤ ع�دل، على خلفية �غتي�ل 

�ل�رشي∞، و��صتط�´ عم�د �لفر�Q من �صجن¬ يف 1998/8/15. و��صت�صهد �’أخوين عم�د 

 Iز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن �أن قوcر �ملرcص �ˆ يف 1998/9/10، وذVوع�دل عو

خ��صة من جنود �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي ق�مâ بت�صفية �’أخوين.

�غتي�ل  �أن   Êإلكرتو’� موقع¬  على  ذcر   Ω�ل≥�ص�  ÖF�لكت �’إعÓمي   Öملكت� �أن  �إ’ 

�ل�رشي∞ ج�ء يف �إط�Q �صل�صلة من عملي�ت �’غتي�ل و�ملÓح≥ة و�’عت≥�ل �لتي نفذته� 

�أن  �إ¤   Q�و�أ�ص �لفل�صطينية،  �ل≥وى  وب�قي  حم��ص  جم�هدي  Vصد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�أمن   Úب  ºكëمل� �’أمني  �لتن�صي≤   âÑãت ميد�نية،  تطوQ�ت  من  �’غتي�ل  عملية   Óت م� 

�ل≥†ص�ء على �◊رcة. حيå ” �عت≥�ل عم�د عوVص �ˆ،  �أجل  �ل�صلطة و�ل�ص�ب�∑، من 

وتدبÒ تهريÑ¬ بعد QR´ جه�R يëدد مك�ن¬، ومÓح≥ت¬ و�غتي�ل¬ مع �ص≥ي≥¬ ع�دل عوVص 

.
57

ˆ�

وتعرVص نëو 300 مو�طن من قط�´ غزI لÓعت≥�ل خÓل �صنة 1999 على �أيدي 

 Iغز قط�´  يف  مو�طن  م�Fة  عن  يزيد  م�  �عت≥�ل  و”   ،
58

�لفل�صطينية �’أمنية   Iأجهز’�

�لتي �صنته� �’أجهزI �’أمنية  �أبرRه� �◊ملة   âن�c ،ب �صي��صية�Ñ2000 ’أ�ص خÓل �صنة 
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 âوط�ل  ،Iغز ب≥ط�´  �ل�صج�عية  وحي   Åل�ص�ط�  ºيfl يف   2000/3/4 يف  �لفل�صطينية 

�لع�رش�ت من موDيدي ومن��رشي حرcتي حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي. وج�ءت �◊ملة 

على �أKر قي�Ω جمموعة مكونة من خم�صة �أaر�د من cت�ÖF �ل≥�ص�Ω يف 2000/3/2 بتنفيذ 

.
591948 Ω�تلة عëصي �ملV�Qة د�خل �’أÑلطي� Iعملية ع�صكرية يف بلد

وعلى �أKر �ند’´ �نتف�Vصة �’أق�صى يف 2000/9/28 �أوقفâ �ل�صلطة مع¶º عملي�ت 

 Úملعت≥ل�  º¶مع عن   âرجaو�أ �ل�صي��صي،  �لر�أي  خلفية  على   Úملو�طن�  ≥ëب �’عت≥�ل 

ب≥�ص∞  �’إ�رش�Fيلي  قي�Ω قو�ت �’حتÓل  بعد  لديه�  �ملوقوÚa و�ملëتجزين   Úل�صي��صي�

.
م≥ر�ت �’أمن �لفل�صطينية يف مدينة غزI يف 602000/10/12

:≈°übC’G á°VÉØàfG .4

c�نR âي�IQ �أQيل �ص�Qون R Ariel Sharonعيº حزب �لليكود Likud �’�صتفز�Rية 

�إ¤ حرΩ �مل�صجد �’أق�صى يف 2000/9/28 هي �ل�رش�IQ �لتي aجرت �’نتف�Vصة، وc�ن 

 IQ�للزي Ehud Barak ∑�Q�ي�ص �◊كومة �ل�صهيونية �إيهود بFQ من k�مة ت�أييدK أن� k�ëصV�و

حيR åود√ ب�صتم�Fة جندي ملر�a≥ت¬، و��صتنفر KÓKة �B’± جندي و�رشطي يف �ل≥د�ص 

.
61

و�أحي�Fه�

�أa†صâ �نتف�Vصة �’أق�صى �إ¤ وVصع جديد aيم� يî�ص �لتز�م�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

مع  ب�لتن�صي≤  �مل≥�ومة  عملي�ت  ومنع  �’أ�صلëة  وجمع  �’عت≥�’ت  بتنفيذ  �ل≥�Vصية 

�لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’�  Iق�د  Úب �أمني  ل≥�ء  ع≥د  a≥د  �’إ�رش�Fيلي،  �’حتÓل 

 Iب�إع�د  Úملتزم لي�صو�   ºأنه� خÓل¬  �لفل�صطينيون  �أcد   ،2001/6/15 يف  و�’إ�رش�Fيلية 

 Úلفل�صطيني� للجنود  م�صرتcة  دوQي�ت  ’إجر�ء  م�صتعدين  ولي�صو�  �’أمني،  �لتن�صي≤ 

و�’إ�رش�FيليÚ يف �ملن�ط≤ ”ب“. وم�صوDوليتهº �’أمنية ت≥ت�رش على �ملن�ط≤ ”�أ“ �V�ÿصعة 

ب�لك�مل لل�صيطرI �لفل�صطينية ”a�لتن�صي≤ �’أمني �لك�مل يتa º≥§ بعد Rو�ل �’حتÓل“. 

وق�لو�: ”نتëمل c�مل �مل�صوDولية �’أمنية a≥§ يف �ملن�ط≤ �ملëرIQ، و�لتي �صيتº –ريره� 

.
يف �مل�صت≥Ñل“62
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يف  �لرجوب،  جÈيل  �لع≥يد  �ل¨ربية  �ل†صفة  يف  �لوق�Fي  �’أمن   R�جه ق�Fد  وق�ل 

�أي  تعت≥ل  لن  �لفل�صطينية  �’أمن   Iأجهز� �إن   ،“Úل�صطa ”�صوت  ’إذ�عة   2001/6/16

�إذ� خر¥ قو�نÚ �ل�صلطة �’أمنية. وح�صÖ هذ√ �ل≥و�نa ،Ú�إن �لعملي�ت  aل�صطيني �إ’ 

”هي عملي�ت ن†ص�ل �رشعية، يجيزه�  �ملن�ط≤ �ملëتلة خÓل �’نتف�Vصة،  �لتي تنفذ يف 

a�إن  �لعك�ص،  على  بل  عليه�،  �أحد   Öيع�ق �أن  يكن  و’  �’حتÓل.  aQ†ص  منط≤ 

منفذيه� من�Vصلون ي�صتë≥ون �’أو�صمة“. و�أVص�± ”�أن �إ�رش�Fيل ت≥لÖ �ملنط≤ �لت�Qيîي 

و�’إن�ص�Ê بطروح�ته�. aهي �ليوB� Ωخر �حتÓل يف �لكون، و‡�Q�ص�ته� �أب�صع ‡�Q�ص�ت 

�’حتÓل يف �لت�Qيخ �لÑ�رشي. aكي∞ ت�صمí لنف�صه� ب�أن تط�لÑن� ب�أن ن�صكâ على هذ� 

.
�’حتÓل“63

 â– صة �’أق�صى يف بندV�يلي يف ت≥رير ل¬ حول �نتفF�ل�ص�ب�∑ �’إ�رش� R�ر جهcوذ

عنو�ن ”م�ص�cQة �’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية يف �أعم�ل Vصد �أهد�± �إ�رش�Fيلية“ �إن¬:

خÓل عملية �ل�صوQ �لو�قي ع�Ω 2002 ” �لك�ص∞ عن توQ• �’أجهزI �’أمنية 

�لفل�صطينية يف عملي�ت aد�Fية Vصّد �إ�رش�Fيل، حيå �عرت± �لكÒã من �لذين ّ” 

 Iأجهز’� Iق�د ºأمن ومن بينه’� Iتلفة من �أجهزfl جه�ت •Qعن تو ºعت≥�له�

 ≥F�Kلو� من  �لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’�  •Qتو وXهر  aد�Fية.  عملي�ت  يف 

 k�لو�قي ومن �ملو�د �لتي ” جمعه�، و�أي†ص� Qل عملية �ل�صوÓخ âطÑصV لتي�

.
64

�ملÑ�دIQ للتîطي§ و�لتوجي¬ للعملي�ت

 •�Ñإح�  Ωعد  Úب  ìيرت�و �لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’� موق∞  ب�أن  �لت≥رير  و�أa�د 

 Iأجهز’� معرaة  من   ºلرغ� وعلى  ب�لعملي�ت.  و�مل�ص�cQة   IQد�Ñمل�  Úوب �لعن∞  �أعم�ل 

�لن�ص�ط�ت  هذ√  وŒ�هل  �لطر±  ب¨†ص   Ωت≥و a�إنه�  �لفل�صطينية،  �ملن¶م�ت  لن�ص�ط�ت 

�أم�Ω و�ص�Fل �’إعΩÓ ب�أنه� ت≥وΩ مبÓح≥ة هذ√ �لتن¶يم�ت.   §≤a يلãب�لتم Ωت≥و k�و�أحي�ن

 IQيل وب�صوF�طة ”ب�أعم�ل مع�دية ’إ�رشQلفل�صطينية متو� Iص�± �لت≥رير �إ¤ �أن �’أجهزVو�أ

خطIÒ جد�k، وذلك مبÑ�دQته� وتîطيطه� للعملي�ت وتوجي¬ و“ويل وت�صليí منفذي 

.
تلك �لعملي�ت“65
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�’إ�رش�Fيلي   ÚÑن�÷�  Úب �’أمني  �لتن�صي≤  وق∞  �إ¤   k�يF�≤تل �’أق�صى  �نتف�Vصة  �أدت 

تن�صي≤  �أي  �إجر�ء  معه�   Ωينعد و�قت�ص�دية  ب�رشية  �إ¤ خ�ص�Fر  �أدت   åو�لفل�صطيني، حي

.Úل �لفل�صطينيÑأمني من ق�

 k�خط�ب  George Bush بو�ص   êQجو �’أمريكي  �لرFي�ص  �أل≥ى   2002/6/24 ويف 

يف  تعي�ص�ن   Úلدولت QوDيت¬  عن  aي¬   çد– �’أو�ص§،  �ل�رش¥  يف  �لوVصع  عن   kÓص�م�

�صΩÓ و�أمن هم� دولت� aل�صطÚ و”�إ�رش�Fيل“، وحدد aي¬ مÓمa íكرI م�رشو´ خريطة 

 Iدëملت� �لو’ي�ت   ºت†ص �لتي  �لدولية  �لرب�عية  �للجنة  �مل�رشو´   âنÑت وقد   .
66

�لطري≤

.
67

Iدëو�صي� ومن¶مة �’أ· �ملتQوبي وQأمريكية و�’–�د �’أو’�

 IQ�Rريطة �لطري≤ يف 2003/4/30 ون�رشت¬ وÿ ن عن �لن�ص �لر�صميÓن �’إع�cو

�تî�ذه�   Úaلطر� على   Öيج خطو�ت  �لطري≤  خريطة  ّدد  و–مُ �’أمريكية.  �Q�ÿجية 

وaيم�  �لدولية.  �لرب�عية  Qع�ية   â– �ذه�îلزمني ’ت� و�÷دول  ت�صوية،  �إ¤  للتو�صل 

�ÿطة  تن�ولت¬  �لذي  و”�إ�رش�Fيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   Úب م�  �’أمني   Öن�÷� يلي 

:
68

�’أمريكية

hC’G á∏MôŸG¤: وق∞ �’إQه�ب و�لعن∞، تطÑيع �◊ي�I �لفل�صطينية وبن�ء 

�ملوD�ص�ص�ت �لفل�صطينية - من �’Bن [2003/4/30، ت�Qيخ �’إعÓن عن خريطة 

�لطري≤[ وحتى �أي�Q/ م�يو 2003

يف �ملرحلة �’أو¤، يلتزΩ �لفل�صطينيون على �لفوQ بوق∞ �لعن∞ ب�صكل 

مãل   ≥a�تر �أن   Öويج يلي;  aيم�  �ملف�صلة  للîطو�ت   � k≤aو م�رشو•   Òغ

�لفل�صطينيون  وي�صت�أن∞  �إ�رش�Fيل.   Öج�ن من  د�عمة  خطو�ت  �لعملية  هذ√ 

�لعن∞  لوق∞   âتيني خطة  على  بن�ء  �’أمني،   ºتع�ونه و�’إ�رش�Fيليون 

�أعيدت  aّع�لة  aل�صطينية  �أمنية   Iأجهز� بو��صطة  و�لتëري†ص،  و�’إQه�ب 

 Ω�ل≥ي k�ح�ت �صي��صية �ص�ملة “هيدÓد�أ �لفل�صطينيون ب�إجر�ء �إ�صÑهيكلته�. وي

دولة، مب� يف ذلك �صي�غة �لد�صتوQ �لفل�صطيني و�إجر�ء �نتî�ب�ت حّرI ونزيهة 

�ÿطو�ت  جميع  �إ�رش�Fيل  وتتîذ  �ÿطو�ت.  تلك  �أ�ص��ص  على  ومفتوحة 
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�إ�رش�Fيل   Öëوتن�ص �لفل�صطينية.   I�ي◊� تطÑيع   Iإع�د� يف   Iللم�ص�عد �لRÓمة 

 å2000 حي ÈتمÑمن 28 من �أيلول/ �ص k�Q�Ñل�صطينية �حتّلته� �عتa ≥من من�ط

تعود �’أوVص�´ �إ¤ م� c�نâ علي¬ يف ذلك �لوقâ، مع ت≥دΩ يف جم�› �’أد�ء 

ّمد �إ�رش�Fيل cذلك �أي ن�ص�• ��صتيط�Ê “��صي�k مع ت≥رير  �’أمني و�لتع�ون. وŒمُ

.Mitchell Report ل pص�rميت

øeC’G

• يعلن �لفل�صطينيون ب�صكل و�Vصí عن وVصع حد للعن∞ ولÓإQه�ب، 
ويÑذلون جهود�k ملëوXة على �’أVQص ’عت≥�ل وعرقلة عمل و÷º �أaر�د �أو 

�إ�رش�FيليÚ يف  �أو تمîُط§ ’Qتك�به� Vصد  جم�ع�ت ترتكÖ هجم�ت عنيفة 

�أي مك�ن.

ترcيز عمل¬   Iو�إع�د �إع�دI هيكلت¬  بعد  �لفل�صطيني  �’أمن   R�جه يÑد�أ   •
دّدI �’أهد�± وaع�لة بهد± مو�جهة جميع �لعن��رش  بعملي�ت م�صتمّرI وfiمُ

�’إQه�بية.  �لتëتية  و�لÑنى  �ل≥دQ�ت  على  و�ل≥†ص�ء  �’إQه�ب،  يف  �ل†ص�لعة 

وي�صمل هذ� �لن�ص�• م�ص�دIQ �أ�صلëة غÒ مرّخ�صة وتعزيز �صلطة �’أمن �ÿ�لية 

من �أي عÓقة ب�’إQه�ب وب�لف�ص�د.

• ’ ت≥وΩ حكومة �إ�رش�Fيل ب�أي �أعم�ل لزعزعة �لã≥ة مب� يف ذلك عملي�ت 
طرد وهجم�ت على مدنيÚ; م�ص�دIQ و/�أو هدΩ من�Rل و‡تلك�ت aل�صطينية 

 Ωوهد �إ�رش�Fيلية،  بن�ء  �أعم�ل  ت�صهيل  ي�صتهد±  c�إجر�ء  �أو  ع≥�بي  c�إجر�ء 

يف  ّددت  حمُ �لتي  �’إجر�ء�ت  من  وغÒه�  aل�صطينية،  –تية  وبنية  موD�ص�ص�ت 

 .âيني pخطة عمل ت

�لو�قع،  �أVQص  �ملتوaّرI على  و�لو�ص�Fل  �ل≥�Fمة  �’Bلي�ت  على   k�عتم�د�  •
 Úaصمية مع �لطر�Q Òغ Qة وت�ص�وÑلو �لرب�عية �لدولية ن�ص�ط�ت مر�قã‡ د�أÑي

حول �إن�ص�ء �Bلية مر�قÑة Q�صمية و�صÑل تفعيله�.
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 Iب�إع�د Iدëلو’ي�ت �ملت� Ω�ة ل≥يÑصي ب�لن�صV�ي≤ م� �تمُف≤ علي¬ يف �ملÑتط •
�لÑن�ء و�لت�أهيل و��صتÄن�± خطة �لتع�ون �’أمني مب�ص�cQة هيÄة مر�قÑة خ�Qجية 

للم�ص�عي  �لدولية  �لرب�عية  وت�أييد  �’أQدن).   - م�رش   -  Iدëملت� (�لو’ي�ت 

للتو�صل �إ¤ وق∞ �إطÓ¥ ن�Q د�ºF و�ص�مل.

تî†صع   Iأجهز� KÓKة  يف  �لفل�صطينية  �’أمنية  �ملن¶م�ت  جميع   èدم  •
ّول �ل�صÓحي�ت �لRÓمة. لوRير د�خلية flمُ

ّددت يف خطة عمل  • ��صتÄن�± �لتع�ون �’أمني وغÒ√ من �مله�Ω �لتي حمُ
تينيâ تدQيجي�k بÚ قو�ت �’أمن �لفل�صطينية �لتي �أعيدت هيكلته� وتدQيÑه� 

على  �جتم�ع�ت  ذلك ع≥د  مب� يف  �’إ�رش�Fيلي،   ´�aلد� ون¶ر�Fه� من جي�ص 

من   Úأمني�  ÚولDم�صو ومب�ص�cQة   º¶منت ب�صكل   Q�Ñلك�  ÚولDمل�صو� م�صتوى 

.Iدëلو’ي�ت �ملت�

 ºلدع� �أ�صك�ل  و�ÿ��ّص وجميع   Ω�لع� �لتمويل  �لعربية  �لدول  • تمُوق∞ 
�’أخرى ÷م�ع�ت توDيد و“�Q�ص �لعن∞ و�’إQه�ب.

• تن≥ل جميع �÷ه�ت �مل�نëة �لتي تدعº �لفل�صطينيÚ �’أمو�ل بو��صطة 
ح�ص�ب �ÿز�نة �لوحيد �لت�بع لوIQ�R �مل�لية �لفل�صطينية.

 ´�aلد� ين�صÖë جي�ص  �ل�ص�مل،  �’أمني  �’أد�ء  ت≥دΩ يف  • لدى –≥ي≤ 
 ÈتمÑص� �أيلول/  من   28 �ل`  منذ  �حتÓله�   ”ّ من�ط≤  من   k�يجيQتد �’إ�رش�Fيلي 

�أيلول/  من   28 �ل`  قÑل   k�مF�ق c�ن  �لذي  �لوVصع  �إ¤  �لطرa�ن  ويعود   2000

يîليه�  من�ط≤  يف   k�جمّدد �لفل�صطينية  �’أمن  قو�ت  وتنت�رش   .2000  ÈتمÑص�

جي�ص �لدa�´ �’إ�رش�Fيلي.

á«fÉãdG á∏MôŸG: مرحلة �نت≥�لية - حزير�ن/ يونيو c - 2003�نون �’أول/ 

2003 Èدي�صم

ترتcّز �÷هود يف �ملرحلة �لã�نية على �إن�ص�ء دولة aل�صطينية م�صت≥ّلة ذ�ت 

حدود موDقتة وQموR �صي�دI تعتمد على د�صتوQ جديد cمëّطة على �لطري≤ 
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�ل�ص�مل  �’أمني  �’أد�ء  �ملرحلة  �أهد�± هذ√  وت�صمل   .ºF�لد� �لوVصع  لت�صوية 

�لفل�صطينية وبن�ء   I�يع �◊يÑلفع�ل، ومو��صلة تط� و�مل�صتمر و�لتع�ون �’أمني 

ّددت يف �ملرحلة  �ملوD�ص�ص�ت، ومو��صلة �لعمل على –≥ي≤ �’أهد�± �لتي حمُ

FQي�ص   Öمن�ص  ç�دëو��صت aل�صطيني،  دي≥ر�طي   Qد�صتو  Q�و�إقر �’أو¤، 

وQR�ء Q�صمي�k، ب�’إVص�aة �إ¤ تعزيز �’إ�صìÓ �ل�صي��صي و�إق�مة دولة aل�صطينية 

ذ�ت حدود موDقتة.

�’إ�رش�Fيلي  �لنز�´  و�إنه�ء   ºF�لد� �لوVصع  على  �تف�¥   :áãdÉãdG  á∏MôŸG

�لفل�صطيني - 2005-2004

يتº �’نت≥�ل �إ¤ �ملرحلة �لã�لãة بن�ء على �إجم�´ لدى �أع†ص�ء �لرب�عية �لدولية 

و�صي�أخذ ب�◊�صÑ�ن عملي�ت Óc �لطرÚa ومر�قÑة �لرب�عية �لدولية. وت�صمل 

�أهد�± �ملرحلة �لã�لãة تعزيز �’إ�صìÓ وتدعيº �ملوD�ص�ص�ت �لفل�صطينية و�أد�ء 

�إ�رش�Fيلية aل�صطينية  �أمني aل�صطيني م�صتمّر وaّع�ل، ب�’إVص�aة �إ¤ مف�وVص�ت 

ت�صتهد± �لتو�صل �إ¤ �تف�¥ على �لوVصع �لد�ºF يف 2005.

 Iيف �ل≥ي�د Òت¨ي ç�إحد� IQرشوV لفل�صطيني� Öخريطة �لطري≤ على �÷�ن âصرتط��

 Iولة عن �’أجهزDمل�صو� �لوQR�ء; يكون �÷هة  �لفل�صطينية، و��صتëد�ç من�صFQ Öي�ص 

�’أمنية; لكي يتمكن من تنفيذ �’لتز�م�ت �’أمنية �ملطلوبة من �ل�صلطة مبوجÿ� Öريطة 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة   âق�م a≥د  �لطري≤  خريطة  علي¬   âن�ص مل�  و��صتج�بة   .
69

ذ�ته�

 ،k’أو�  2003/3/19 يف  عÑ��ص  fiمود  تو’√  �لذي  �لوQR�ء  FQي�ص   Öمن�ص  ç�دëب��صت

.
70

ومن ºK تÓ√ �أحمد قريع



ت≥رير معلوم�ت

32 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

á£∏°ù∏d ¢SÉÑY Oƒªfi á°SÉFQ IÎa ‘ »æeC’G ≥«°ùæàdG :kÉ«fÉK

 á£jôÿ  áHÉéà°SG  á«æ«£°ù∏ØdG  á«æeC’G  Iõ¡LC’G  π«µ°ûJ  IOÉYEG  .1

:≥jô£dG

، �نتa Öîل�صطينيو 
بعد وI�a �لرFي�ص �لفل�صطيني ي��رش عرa�ت يف 712004/11/11

�لفل�صطينية و�أدى عÑ��ص  FQ 2005/1/9ي�ص�k لل�صلطة  �ل†صفة و�ل≥ط�´ fiمود عÑ��ص يف 

�ليمÚ �لد�صتوQية FQي�ص�k منتk�Ñî لل�صلطة �لفل�صطينية يف 2005/1/15، وط�لÖ ”�إ�رش�Fيل“ 

.
72

R�ي≤ خريطة �لطري≤ وب�صكل متوÑبتط k�Qوa دءÑب�ل

 Ω�≤a ،أمنية’� Iأجهز’� èعلي¬ خريطة �لطري≤ ب�ص�أن دم âص مل� ن�ص��Ñصتج�ب ع��

بدمè �’أجهزI �’أمنية بKÓãة �أجهزa I≥§، هي جه�R �’أمن �لد�خلي، وي†صº �ل�رشطة 

و�’أمن �لوق�Fي و�لدa�´ �ملدÊ (وتتÑع وIQ�R �لد�خلية)، و�ملî�بر�ت �لع�مة، وقو�ت 

 .
73

�’أمن �لوطني (وتتÑع�ن �لرF��صة)

عÑ��ص  �لرFي�ص   Úب  2005 م�Q�ص   /Q�ذB� يف  �’تف�¥  جرى  نف�صه�،  �ÿلفية  وعلى 

و�إد�IQ بو�ص وحكومة �ص�Qون، على ت�صكيل aري≤ �لتن�صي≤ �’أمني �’أمريكي; مهمت¬ 

 Úب �’أمني  �لتن�صي≤  عملية  على  و�’إ�رش�±  �لفل�صطينية،  �’أمن  قو�ت  تدQيÖ وŒهيز 

.
74

�’حتÓل و�ل�صلطة

�تف�¥   Ωأبر�a �لطري≤،  خريطة  ÿطة  �’أمنية  �لÑنود  بتنفيذ  عÑ��ص  fiمود  �رش´  cم� 

تهدFة  �إعÓن  �إ¤  خÓل¬  تو�صل   ،2005 م�Q�ص   /Q�ذB� يف  �مل≥�ومة  a�ص�Fل  مع   Iل≥�هر�

.
75

aل�صطينية من ج�نÖ و�حد

:»æ«£°ù∏ØdG ΩÉ°ù≤f’G äÉjGóHh »æeC’G ¿Éà∏ØdG .2

c�نون  يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتî�ب�ت   èF�نت  k�صمي�Q  âأعلن� �أن  منذ 

 íتa �ل�رش�´ على خلفية �’نتî�ب�ت بÚ حرcتي  بد�أت موD�رش�ت   2006 ين�ير   /Ê�ãل�

وحم��ص، حيå وقع �’�صتÑ�∑ �’أول بÚ �أن�ص�Q �◊رcتÚ خ�êQ �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

.
76

Rحم��ص ب�لفو Q�ن�ء �حتف�ل �أن�صKيف �أ ˆ� Ω�Q
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�أع≥âÑ �’نتî�ب�ت و�لتي c�نâ –مل  �لتي  �ل�صي��صية  �لت�رشيë�ت  �أن جملة  cم� 

للم�ص�cQة  �’�صتعد�د   Ωعد  íتa  Iق�د من  �لعديد  �إعÓن  خÓل  من  �ل�ص≥�¥،   Qبذو

�لرF��صة   Úب �ل�صÓحي�ت  على  �ل�رش�´  �إ¤   k’و�صو حم��ص،  ت�صكله�  حكومة  يف 

�لفل�صطينية وaتí و�◊كومة �لفل�صطينية وحم��ص، c�نâ تنÅÑ بتدهوQ �لوVصع �لد�خلي 

يف �ل†صفة وغزI �ملã≥ل �أ�صkÓ منذ وI�a �لرFي�ص ي��رش عرa�ت بë�لة من �لفلت�ن �’أمني، 

نتيجة لل�رش�´ بÚ �’أجهزI �’أمنية �ملتعددI و�مليلي�ص�ت �مل�صلëة، و�لتي c�نâ ت¨ذيه� 

.
77

Iيف قط�´ غز k�رية خ�صو�صF�لية و�لع�صF�ي�ت �لعÑلع�ص�

 Qوقد و�صل �’أمر �إ¤ م�صتوى �لتهديد مبو�جهة �أي �إجر�ء حكومي ‡كن �أن ي�صد

يف ح≤ �أي من موXفي �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لذين c�نو� يف مع¶مهº �إم� من aتí �أو 

.
78

�أن�ص�Qه�، cم� ج�ء على ل�ص�ن �لن�ÖF عن aتfi íمد دحÓن

من  عليه�   âح�صل �لتي  �ملكت�صÑ�ت  على  �◊ف�®  على   íتa حرcة   Q�إ�رش�  Úوب

خÓل ��صتQ�ãÄه� ب≥ي�دI �ل�صلطة منذ �إن�ص�Fه� يف �صنة 1994، و�’لتز�Ω ب�مل�صIÒ �ل�صلمية 

و��صتë≥�ق�ته� مب� يتم��صى مع م� ير�√ �ملجتمع �لدو› ب≥ي�دI �لو’ي�ت �ملتëدI �’أمريكية، 

وذلك من خÓل م� �أعلن¬ �لرFي�ص fiمود عÑ��ص يف خط�ب وجه¬ لل�صعÖ �لفل�صطيني 

 èبرن�م ≥aو Öîي�ص منتFQ ¬ب�أن nر
sc nذ åب�ت �لت�رشيعية، حي�îنت’� èF�ر ت�صلم¬ لنتKعلى �إ

; وبÚ �إ�رش�Q حرcة 
ق�ºF على نهè �ملف�وVص�ت و�◊ل �ل�صلمي لل�رش�´ مع ”�إ�رش�Fيل“79

�◊زب  مبوجÑه�   âب�ت برمل�نية  cتلة   Ècأ�c �صÓحي�ته�  مبم�Q�صة  ح≥ه�  على  حم��ص 

�◊�ºc، وfi�ولة تنفيذ نهجه� يف �إد�IQ �ل�صلطة مب� يتو�a≤ مع م� وعدت ب¬ ن�خÑيه� من 

�’إ�صìÓ �ل�صي��صي، وعدΩ �لتن�Rل عن �◊≥و¥ �ل�صي��صية لل�صعÖ �لفل�صطيني، وaQ†ص 

a�إن   ;
80

�لفل�صطينية �’أV�Qصي  من  جزء  �أي  على  cدولة  ”�إ�رش�Fيل“  بوجود  �’عرت�± 

�لفجوI �ت�صعâ بÚ م�رشوعÚ هم� �أقرب للتن�ق†ص منهم� �إ¤ وجود ن≥�• م�صرتcة يكن 

�أن ت�ص�عد يف دaع �◊�لة �لفل�صطينية �ملرتدية �صي��صي�k نتيجة �’إخف�¥ يف �◊�صول على 

�أي مك�صÖ ل�ص�لí �ل≥†صية �لفل�صطينية مبوجÖ ��صتë≥�ق�ت �لعملية �ل�صلمية بعد م†صي 

م� يزيد عن 13 ع�م�k من ت�أ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، a†صkÓ عن �لرتدي �’أمني وم� يتÑع¬ 
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من ح�لة �لرتدي على �مل�صتوى �’قت�ص�دي نتيجة ��صت�رش�ء �لفلت�ن �’أمني، عوVص�k عن 

 2001 ÈتمÑأيلول/ �ص� ç�يف �أع≥�ب �أحد k�مل≥�ومة خ�صو�ص� èل†ص¨و• �لدولية على نه�

يف نيويوQ∑، و�إعÓن �لرFي�ص �’أمريكي جوêQ بو�ص �◊رب على �’إQه�ب بطري≥ت¬ 

وت�صنيف¬ �ÿ��ص. وc�ن ذلك cل¬ مدع�I لÓحتك�∑ بÚ �◊رcتÚ و�صو’k �إ¤ �ملو�جهة 

�مل�صلëة.

وقد �ص�عد على �ل�صد�Ω جملة من �’أحد�c ،ç�لت†صيي≤ �مل�› على �◊كومة �لتي 

 ºأحك� �لتي  �’أمنية   Iأجهز’� تزويد  �إ¤  عÑ��ص  �لرFي�ص fiمود  و�صعي  �صكلته� حم��ص 

�صيطرت¬ عليه� ب�’أ�صلëة، ومن ذلك م� c�صفت¬ جريدI ه�QBت�ص Haaretz يف 2007/6/7، 

من �أن �لرFي�ص عÑ��ص و�ملن�ص≤ �’أمني �’أمريكي cيå د�يتون Keith Dayton طلk�Ñ من 

”�إ�رش�Fيل“ �لت�صدي≤ على �أÈc �صëنة �أ�صلëة م�رشية، ت�صمل ع�رش�ت �لعرب�ت �ملدQعة، 
من  �ل≥طع   ÚيÓوم �لن��صفة  �لعÑو�ت   ±’B�و للدب�ب�ت،   Iمل†ص�د� �ل�صو�Qيخ  ومÄ�ت 

. و”�إ�رش�Fيل“ ب�لطÑع م� c�نâ لتو�a≤ على ذلك، و’ حتى د�يتون نف�ص¬ c�ن 
81

�لعت�د

هذ�   Ω�دîصت�� نيته�  يف  c�ن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  لو  cهذ�  �أمر  يف  ي�صعى  �أن  يكن 

�ل�صìÓ يف �لت�صدي لÓحتÓل.

 IQد�Ñب�مل  Ω�صي� �صعيد  �’أو¤  حم��ص  حكومة  يف  �لد�خلية  وRير   Ω�ق �مل≥�بل  ويف 

�لتنفيذية“،   Iل≥و�”  ºص�� عليه�  �أطل≤  Vص�Qبة  ع�صكرية   Iقو �إن�ص�ء  �إ¤   2006/4/20 يف 

 Iمن �’أجهز k�رد“ Èُعلى م� �عتم k�دQ ،Ω�ل≥�ص� ÖF�تc ن قو�مه� �’أ�ص��صي من عن��رش�c

 âيف �’حتج�ج�ت �لتي �ندلع k�aطر âëÑأمنية �أ�ص’� Iعن �أن �’أجهز k�صVعو ،
82

�’أمنية

 k�يa�صVإ�  k�ÑÑص�  Iل≥و� �إن�ص�ء هذ√  . وقد c�ن 
83

Öلرو�ت�  ÖÑب�ص يف وج¬ حكومة حم��ص 

هذ�  عÑ��ص  �لرFي�ص  aQ†ص   åلفل�صطينية. حي� �لد�خلية  �÷Ñهة   Úîت�ص  IÒوت لت�ص�عد 

�لتنفيذية ملن¶مة  �للجنة  �أن¬ غÒ �رشعي، cم� عّد√ ي��رش عÑد Qب¬، ع†صو  �’إجر�ء وQ�أى 

 íتa ةcم� عدت¬ حرc .
84

�لتëرير، موD�رش�k ينذQ ب�رش�ع�ت �ل�ص�حة �لفل�صطينية ب¨نى عنه�

.
85

ت�صعيد�k خطk�Ò ب�Œ�√ �لفتنة وت�رشيع�k مÑ��رش�k للفوVصى
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ويف �ل�صي�¥ ذ�ت¬، ق�Ω �لرFي�ص fiمود عÑ��ص بجملة تعيين�ت ل≥�دI �أمنيÚ يف �ل†صفة 

 ÖF�لن�  Úبتعي  2007/3/18 بت�Qيخ   Qصد� FQ��صي   Q�قر  k’جد �أÌcه�  c�ن  و�ل≥ط�´، 

fiمد دحÓن م�صت�ص�k�Q و�أمين�k ل�رش جمل�ص �’أمن �ل≥ومي �لفل�صطيني، حيc å�نâ مه�م¬ 

ت�صمل ترجمة �ل�صي��ص�ت و�لتوجيه�ت، �لتي ي≥ره� �لرFي�ص، �إ¤ بر�مè تنفيذية ومت�بعة 

��صرت�تيجي�ت  ب�ص�أن  �ل≥ومي  �’أمن  �لتو�صي�ت و�’قرت�ح�ت ملجل�ص   Ëتنفيذه�، وت≥د

 k�أي†ص� مه�م¬  ومن  ’إقر�Qه�.  �’أمنية   Iأجهز’� ومو�Rن�ت  وهيكلي�ت  �لعمل،  وخط§ 

تطوير �لÈ�مè و�ÿط§ �ÿ��صة ب�إع�دI بن�ء �’أجهزI �’أمنية، ومت�بعة تنفيذه� مع a�cة 

�’أجهزI، وaQع ت≥�Qير دوQية حول م�صتوى �’إ‚�R. وتن¶يº وتطوير و�’إ�رش�± على 

. علم�k �أن هذ� �لتعيÚ مÒã للجدل ’أن 
86

�لعÓق�ت �لدولية �ÿ��صة ب≥†ص�ي� �’أمن �ل≥ومي

�ل≥�نون �’أ�ص��صي �لفل�صطيني يë¶ر على ع†صو �لت�رشيعي تو› �أي من�صÖ يف �ل�صلطة 

.
87

�لتنفيذية م� عد� من�صÖ �لوRير

�ل�صلطة  على  �لت†صيي≤  خÓل  من  �Q�ÿجية  �ل†ص¨و•  تز�يدت  ذلك،  �إ¤  �إVص�aة 

�’غتي�’ت   IÒوت و�Qتف�´   ÖF�ل†رش� �أمو�ل   Öجëب ”�إ�رش�Fيل“   Ω�ب≥ي �لفل�صطينية 

�لتي  �◊كومة  �إ�ص≥�•  بهد±  �◊و�جز،  ع�رش�ت  خÓل  من  و�لت†صيي≤  و�’عت≥�’ت 

يف  �ل�صلطة  عن  �مل�ص�عد�ت  بوق∞  �لرب�عية  �للجنة  هددت  cم�  حم��ص.  �صكلته� 

�لتي  �ل�رشو•  �أ�صهر،  �أو KÓKة  �لفل�صطينية، خÓل aرتI �صهرين  ح�ل aQ†صâ �◊كومة 

ونÑذ  ب`”�إ�رش�Fيل“  �’عرت�±  على   âن�ص و�لتي  �لرب�عية  وتÑنته�  ”�إ�رش�Fيل“  وVصعته� 

�لعن∞ و�’لتز�Ω ب�’تف�قي�ت �لتي تî�ص �مل�صIÒ �ل�صلمية و�لتي وقعته� من¶مة �لتëرير 

    .
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�لفل�صطينية

�لتي c�نŒ âري يف �ÿف�ء  �لعديد من �’جتم�ع�ت و�ملد�و’ت  �أن c�ص∞  cم� 

 Q�ب�نفج kÓفيc ن�c ،حم��ص ºحم�ية �لعملية �ل�صلمية عن طري≤ �إ�ص≥�• حك Q�صت� â–

�لوVصع �لد�خلي �لفل�صطيني.

ومن ذلك م� c�صفت¬ جريدI �ل�صند�ي ت�يز The Sunday Times حول �جتم�´ 

 ÚولDم�صو  Úب  2006 Èa�ير   /•�Ñص� �صهر  من  و�لت��صع  �لã�من   Úب م�   Iلفرت� يف  ع≥د 
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دجرجي�ن  �إدو�Qد  تر�أ�ص¬   Iدëملت� �لو’ي�ت  يف  تك�ص��ص  يف   Úل�صطينيaو  ÚيليF�إ�رش�

من�ق�صة   â“  åحي ”�إ�رش�Fيل“،  يف  �ل�ص�ب≤  �’أمريكي   Òل�صف�  Edward Djerejian

 ∑Qنيويو  Iجريد  k�ي†ص �أ ن�رشت¬  وم�   .
89

حم��ص حرcة  لتهمي�ص  �لRÓمة  �ل�صÑل 

The New York Times عن خطة �أمريكية �إ�رش�Fيلية تهد± �إ¤ عزل �ل�صلطة  ت�يز 

حكومة  �إ�ص≥�•  على   √Q�Ñإج’ �لفل�صطيني   Öل�صع�  I�مبع�ن  ÖÑو�لت�ص �لفل�صطينية، 

معل≤   Wolf Reinhardt Q�ينه�Qدت  وول∞   ¬Ñتc ت≥رير  هن�∑  c�ن  cم�   .
90

حم��ص

جريدI دي يو‚� aلâ �’أمل�نية Die Junge Welt يف 2007/6/14، �تهa ºي¬ �لرFي�ص 

وبتëري†ص  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �’أوVص�´   Òلتفج طويلة   Iرتa منذ  ب�لتîطي§  بو�ص 

تي�Q د�خل حرcة aتí على �ل≥ي�Ω بت�صفي�ت ج�صدية ل≥�دI �لف�ص�Fل �لع�صكرية ◊رcة 

حم��ص. م�صتند�k يف ذلك على �عرت�± لكيå د�يتون �أد¤ ب¬ �أم�Ω جل�صة ��صتم�´ يف 

 ÒKي¬ وجود ت�أa Úم�يو 2007، ب /Q�نة �ل�رش¥ �’أو�ص§ ب�لكو‚ر�ص �’أمريكي �أو�خر �أي÷

 k�Ñص�´ �صتنفجر قريVإ¤ �أن �’أو� k�Òة، م�صa�c íتa ت�Q�على تي Iدëقوي للو’ي�ت �ملت

. وc�ن �أي†ص�k هن�∑ م� �أوQد√ ديفيد QوDavid Rose R يف 
91

Iحمة يف قط�´ غزQ Óوب

جملة a�نيتي Vanity Fair Òa �’أمريكية، من �أن �ملجلة “لك وF�K≤ �رشية �أÑKتâ �صëته� 

 âوتول بو�ص  �عتمده�  خفية  خطة  عن  تك�ص∞  وهي  وaل�صطينية،  �أمريكية   Qم�ص�د

تنفيذه� وRيرQ�ÿ� Iجية cوندوليز� Q�ي�ص Condoleezza Rice ون�ÖF م�صت�ص�Q �’أمن 

 åل�صطينية. حيa ري†ص على حرب �أهليةëللت Elliott Abrams ل≥ومي �إليوت �أبر�مز�

ق†صÿ� âطة ب�أن تكون �ل≥و�ت �لتي يتزعمه� fiمد دحÓن، و�ملدعومة ب�أ�صلëة حديãة 

 íتa �لتي –ت�جه�   Iل≥و� مبنزلة   ،Iدëملت� �لو’ي�ت  من  �أو�مر  على  بن�ء  به�  تزويده�   ”

 Öص�ëطة �ل�رشية بÿ� أن� Òحم��ص. غ Iب≥ي�د k�ة ديوقر�طيÑîلل≥†ص�ء على �◊كومة �ملنت

�لو’ي�ت  من   Úملدعوم�  íتa م≥�تلو   Ω�ق �إذ  بنت�èF عك�صية،   âأت�  RوQ ت≥رير  يوQد  م� 

.
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Iء �لك�مل على غزÓصتي�Óحم��ص ل R�ق�صد ب��صتفز Òعن غ Iدëملت�

⁄ تفلc íل �ملë�و’ت و�÷هود �لتي بذلâ �بتد�ءk من وKي≥ة �’أ�رشى و�نته�ءk ب�تف�¥ 

وقد   .Iغز وقط�´  �ل¨ربية  �ل†صفة   Úب �ل�صي��صي   Ω�ن≥�ص’� وقو´  دون  للëوDول  مكة 
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13 هدنة بÚ حرcتي حم��ص  �أ�صفرت �’أحد�ç �’أخIÒ يف قط�´ غزI ويف �أع≥�ب 

وaتí خÓل 15 �صهر�k، و�لتي �نتهâ ب�صيطرI حم��ص ع�صكري�k على �ل≥ط�´، عن م≥تل 

a 161ل�صطيني�k، بينهº 41 مدني�k، من Vصمنهº 7 �أطف�ل و11 �مر�أa .Iيم� �أ�صيÖ �أÌc من 

 k�ل` 15 �صهر� Iرتa أن� k�مة، علمF�ب�إع�ق�ت د ºلع�رش�ت منه� Öأ�صي� ،ì�700 مو�طن بجر

 ،k�ص�îو�لتي بد�أت يف 2006/4/22، �صهدت م≥تل 350 �ص ،Úaلطر� Úمن �ل�رش�´ ب

.
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بينهº 20 طفkÓ و18 �مر�أI، و�إ�ص�بة B� 1,900خرين

:¿ƒàjGO å«c ∫GÔ÷G »æeC’G ≥°ùæŸG á£N .3

 Ω�ل ولي�Ô÷� ¬نتهى �صلف� åد�يتون من حي åيc ل �’أمريكي�Ô÷� مهمة â≤نطل�

�لذي  �’أمريكي  �’أمني  للفري≤  ق�Fد  �أول   William E. “Kip” Ward و�Qد   Öيc

تعطلâ مهمت¬ يف �أع≥�ب �’ن�صë�ب �’أح�دي من قط�´ غزI، �لذي ق�Ω ب¬ �ص�Qون 

يف �صنة 2005.

 •�Ñل†ص� من  c�ن يف عد�د√ عدد  و�لذي  �’أمريكي،  �’أمني  �لوaد  مهمة  ترcزت 

�لكنديÚ و�لÈيط�نيÚ و�’أتر�∑، على �إع�دI ت�أهيل و�إ�صìÓ �’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية، 

�لتي ⁄ تكن –â �صلطة �لرFي�ص ي��رش عرa�ت ق�دIQ على �إ‚�R �لتم��صك �لد�خلي، يف 

Vصوء �aت≥�Qه� �إ¤ مهمة �أمنية و�Vصëة �أو a�علة، بë�صÖ قول د�يتون. �إVص�aة �إ¤ بن�ء 

دولة  �إق�مة  خÓل  من  �’إ�رش�Fيلي  �لفل�صطيني  �ل�رش�´  ت�صوية  ملرحلة  �ملن��صÑة  �’أVQصية 

aل�صطينية تلÑي طموì �ل�صعÖ �لفل�صطيني و–فظ يف ذ�ت �لوقâ �أمن ”�إ�رش�Fيل“، وهو 

.
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م� c�ن مبã�بة قن�عة �صî�صية لد�يتون من من¶وQ �مل�صلëة �ل≥ومية �’أمريكية

 “ k�ه�بQن عن�رش �مل≥�ومة �لفل�صطينية هو �لهد± �’أول ملهمة د�يتون، بو�صفه� ”�إ�c

تف�خر  �لذي  �’أمر  وهو  �ملنط≥ة،  يف   ΩÓو�ل�ص �’أمن  لتë≥ي≤  c�أ�ص��ص  ت�صفيت¬   Öيج

و��صنطن  معهد  يف  �’أو�ص§  �ل�رش¥  يف  مهمت¬  حول  V�fiرشت¬  خÓل   √R�ب�إبر د�يتون 

The Washington Institute for Near East Policy من  �ل�رش¥ �’أدنى  ل�صي��صة 

 ÖيQز تدcخريجي مر Öخ�ط Úح ÒÑc ل�صطينيa §ص�بV ل م� ن≥ل¬ على ل�ص�نÓخ

�ل�رشطة �لدو› يف �’أQدن، ب≥ول¬:
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 Öمة �ل�صعÓي∞ –≥≥ون �أمن و�صc �هن ºقد تعلمت Úل�صطa ج�لQ �ي ºأنت�

 ⁄  .ºأنف�صك� وم�صوDولية   Öل�صع� عن  �مل�صوDولية  تتëملون   ºأنت� �لفل�صطيني. 

ت�أتو� �إ¤ هن� لتتعلمو� cي∞ ت≥�تلون �إ�رش�Fيل، بل جÄتº �إ¤ هن� لتتعلمو� cي∞ 

 ،ºمو�طنيك جميع  ح≥و¥  و–رتمون  �ل≥�نون،  وت�صونون   Ω�¶لن� –ف¶ون 

مع   ΩÓو�ص ب�أمن  �لعي�ص  من  نتمكن  �أن  �أجل  من  �ل≥�نون   ºحك وتطÑ≥ون 

 .
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�إ�رش�Fيل

cم� �أن هذ� �’أمر c�ن جلي�k من خÓل م� ذcر√ جيR º�نوتي Jim Zanotti، يف دQ��صة 

 ç�ëأب’� ن�رشه� مرcز خدمة  �لفل�صطينية“،  لل�صلطة  �’أمريكي  �’أمني   ºلدع�” حول 

Congressional Research Service وترجمه� مرcز  �لت�بع للكو‚ر�ص �’أمريكي 

ب�ل�صلطة  �ملنوطة  �’أمنية  �’لتز�م�ت  �أن  من  �ل�صëفية،  �ملعلوم�ت  و–ليل  دQ��ص�ت 

:
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�لفل�صطينية هي �لت�لية

1. وVصع حد لكل �أ�صك�ل �لعن∞ و�أعم�ل �’إQه�ب، وبذل جهود fi�صو�صة ’عت≥�ل 

�أعم�ل عن∞  �أو تîطي§  وتوقي∞ cل �’أaر�د و�÷م�ع�ت �ملتوQطÚ يف تنفيذ 

Vصد �’إ�رش�FيليÚ يف �أي مك�ن.

بن�ء√ عملي�ت م�صتمرI وه�دaة ملو�جهة  �لفل�صطيني �ملع�د  �إطÓ¥ جه�R �’أمن   .2

cل �ملتوQطÚ يف �’أعم�ل �’إQه�بية وتعطيل �ل≥دQ�ت و�لÑنية �لتëتية �’إQه�بية. 

وهذ� ي�صتمل على �ملÑ��رشI ب�صÖë �ل�صìÓ �ل¨Ò �رشعي وتوحيد �صلط�ت قوى 

�’أمن �لفل�صطينية مبن�أى عن �’إQه�ب و�لف�ص�د.

3. توحيد جميع �لتن¶يم�ت �’أمنية �لفل�صطينية يف KÓKة هيÄ�ت ترaع ت≥�Qيره� �إ¤ 

وIQ�R �لد�خلية.

قدÔ÷� Ω�ل cيå د�يتون، منذ ت�رشين �لÊ�ã/ نوaمÈ 2005، �’إQ�ص�د ملديرية �’أمن 

 Úلرع�ية و�لتمويل �’أمريكي� Úبهد± ت�أم Úوملتع�قدين دولي (JPSD) دنيةQأ’� Ω�لع�

’إجر�ء �لتدQيÖ ب�’أ�صلوب �لدcQي ولي�ص �لع�صكري للعن��رش �’أمنية �لت�بعة لل�صلطة 

.
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�لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية
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 Ω�هتم� ترcز   ،2007 يونيو  حزير�ن/  يف   Iغز قط�´  على  حم��ص   Iصيطر� وبعد 

د�يتون وaري≥¬ �’أمني يف �ل†صفة �ل¨ربية من خÓل تدQيÖ عن��رش �◊ر�ص �لرF��صي �لتي 

بل≠ تعد�د عن��رشه� �ملدQبة 400 عن�رش بëلول �صهر “وR/ يوليو 2009، ب�’إVص�aة �إ¤ 

1,700 عن�رش من �’أمن �لوطني.

لل�صلطة  �أمريكي  �أمني   ºدع عملية  من   k�جزء �’أمنية  د�يتون  مهمة   âن�c ل≥د 

 Úلع�صكري� Öو�تQ 1996 على Ω�ل �لعÑتف�ق�ت �أو�صلو، �قت�رش م� ق� Öلفل�صطينية مبوج�

�لفل�صطينيÚ ومعد�ت ع�صكرية غÒ ق�تلة ب≥يمة ⁄ تتج�وR خم�صة مÓيÚ دو’Q، لرتتفع 

.
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�إ¤ مÓيÚ �لدو’Q�ت بعد �صنة 1996 نتيجة ت�ص�عد عملي�ت حرcة حم��ص

يرى د�يتون �أن جممو´ عن��رش قو�ت �’أمن �لفل�صطينية �لتي �صيتº تدQيÑه� يف مرcز 

�أمريكية هو ع�رشa Iي�ل≤ �أي حو�› خم�صة  تدQيÖ �ل�رشطة �لدو› يف �’أQدن برع�ية 

�ل¨ربية،  �ل†صفة  يف  �لت�صعة  �ملa�ë¶�ت  من  a�fi¶ة  لكل  و�حد  (aيل≤  جندي،   ±’B�

�ل�صÑك�ت  وتعطيل   Ω�¶لن� حفظ  على  �صتعمل  ��صرت�تيجي).  �حتي�•  ي�صكل  و�لع��رش 

يÑل≠ عدد �صك�نه� حو�› مليوÊ ون�ص∞ ن�صمة)  (�لتي  �ل¨ربية  �ل†صفة  ”�’إQه�بية“ يف 
.

99 k�ح�لي Iل≥و�ت �’أمنية �ملوجود� Öإ¤ ج�ن�

ل≥د �أ�ص�Q د�يتون يف V�fiرشت¬ �أم�Ω معهد و��صنطن ل�صي��صة �ل�رش¥ �’أو�ص§، �إ¤ �أن 

لت�أهيل �’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية دaع  �أحدK¬ برن�جم¬  �لت¨يÒ �لذي 

VصÑ�ط�k يف �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي �إ¤ �صوD�ل¬ ”ºc من هوD’ء �لرج�ل �÷دد ت�صتطيع �أن ت�صنع، 

م�  . وهو 
�ل¨ربية“100 �ل†صفة  �إ¤ Qحيلن� عن  �صتوDدي  �لتي  �لو�صيلة   ºوب�أية �رشعة، ’أنه

 Iدëيلي ب�أن �لو’ي�ت �ملتF�إ�رش’� Öمهمة د�يتون يف �إقن�´ �÷�ن Òت�ص √�Œ� يف�رش يف �أي

حري�صة على �’أمن �’إ�رش�Fيلي بهد± �إقن�´ ”�إ�رش�Fيل“ ب�مل†صي قدم�k يف عملية �لت�صوية 

يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ من من¶وQ �أمريكي.
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 Iô£«°S  ÜÉ≤YCG  ‘  á«Hô¨dG  áØ°†dG  ‘  »æeC’G  ≥«°ùæàdG  õjõ©J  .4

:IõZ ´É£b ≈∏Y ¢SÉªM

 Ω�يف حزير�ن/ يونيو 2007، وقي Iعلى قط�´ غز Iة حم��ص ب�ل≥وcحر Iمع �صيطر

حكومة ت�صيÒ �أعم�ل يف �ل†صفة �ل¨ربية برF��صة �صa ΩÓي�Vص، ” “هيد �لطري≤ �أم�Ω �ت�ص�´ 

 Úيل“، من جهة، وبF�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية و”�إ�رش� Úلتن�صي≤ �’أمني ب�

�ل�صلطة ومكتÖ �لتن�صي≤ �’أمني يف �لو’ي�ت �ملتëدI، من جهة �أخرى. وقد ذcرت 

جريدI يديعوت �أحرنوت Yedioth Ahronoth يف مطلع �أيلول/ �صÑتمÈ 2007 �أن¬ يف 

 Ìcأمن �ل�صلطة يف �ل†صفة �أ� Iأجهز� âب/ �أغ�صط�ص 2007 �عت≥لB�يوليو و /Rصهري “و�

.
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من �أل∞ من عن��رش حم��ص

 R�طر من   ÚوخQ�ص� على  �لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’� عÌت   2007/9/26 ويف 

 º◊ âد منط≥ة بيF�و�أعلن ق .º◊ âة من مدينة بيÑج�’ �ل≥ري âبي Iبلد ”ق�ص�Ω“ يف 
.

102“¥ÓإطÓن� ج�هزين ل�c” ÚوخQ�أن �ل�ص� Q�لعميد �أبو يو�ص∞ �لهد�

وق�لâ حرcة حم��ص يف بي�ن �ص�دQ عنه� يف 2007/11/24 يف �ل†صفة �ل¨ربية: ”�إن 

�لتن�صي≤ �’أمني على cل �مل�صتوي�ت هو م�صمى خ�د´ ’إخف�ء �لتف��صيل �ÿي�نية، وهو 

عم�لة مك�صوaة “�Q�صه� �’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية خدمة لÓحتÓل وم�ص�عدI ل¬ يف 

�أعلى دQج�ت �◊يطة و�◊ذQ يف  Vرشب �مل≥�ومة“، ودعâ حم��ص عن��رشه� ’تî�ذ 

�أقو�لهº �لتي يدلون به� لدى �’أجهزI �’أمنية، �لت�بعة لل�صلطة يف Ω�Q �ˆ، موcDدkI �أن 

 Òa�م� يتع�ملون مع �لع�صc ي �ل�صلطة≤≤fi ملعلوم�تي مع� Öلتع�مل يف �÷�ن�  ºعليه”
�ملëتل  �إ¤  �ملعلوم�ت   íمن حرمة  يف  aر¥   Óa �’حتÓل،  �صجون  يف  (�ملÈîين) 

وحرمة ن≥له� �إ¤ �لذي يتع�مل مع¬، وي≥دمه� ل¬ على طÑ≤ من ذهc Öمë≥≥ي �ل�صلطة 

.103“Iبطري≥ة جديد “Òa�لع�ص�”

بجدية عمل   ،2008 �صنة  �أو�Fل  نمُ�رش يف  �’إ�رش�Fيلي،  �ل�ص�ب�∑   R�ت≥رير ÷ه و�أ�ص�د 

 âصف�cو ،ìÓ120 قطعة �ص IQمن م�ص�د âأمنية �لفل�صطينية، وب�أنه� “كن’� Iأجهز’�
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. ونو√ 
104

flتk�È ’إعد�د �ملتفجر�ت، cم� �أط�حâ بعدد من مديري �÷معي�ت �Òÿية

�ل¨ربية،  ب�ل†صفة  �ملدنية   IQ�إد’� FQي�ص   ،Yoav Mordechai مردخ�ي   ±�Dيو �لع≥يد 

 Úخذ ب�’ت�ص�´، و�أن هن�∑ ل≥�ء�ت تمُع≥د بB� ب�أن �لتن�صي≤ �’أمني مع �ل�صلطة يف �ل†صفة

VصÑ�• �إ�رش�FيليÚ وaل�صطينيa’ ،Úت�k �لن¶ر �إ¤ �أن �’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية �أع�دت 

مردخ�ي   çو–د  .
105

�ل�صلطة  Iصيطر�  â– �لو�قعة  �ملن�ط≤  دخلو�   k�يليF�إ�رش�  Úخم�ص

ب�صكل �أوVصí، يف وقâ ’ح≤، عن طÑيعة �◊رب �لتي تîوVصه� �ل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية 

 ºتن¶ي Vصّد  معرcة ح≥ي≥ية  ”�إنن� نîوVص  ق�ل  عندم�   ˆ�  Ω�Q �ل�صلطة يف  مع  ب�لتن�صي≤ 

حرcة حم��ص �ملدÊ و�’جتم�عي، ونعمل ح�لي�k بكل ط�قتن� وب≥وV Iصّد cل موD�ص�ص�ت 

حم��ص على �ختaÓه�: �ملدنية و�لع�صكرية يف �ل†صفة �ل¨ربية“; موcDد�k �أن �لتن�صي≤ هو 

.
106

تن�صي≤ مÑ��رش �إ�رش�Fيلي - aل�صطيني

وقد �أوVصí يوa�ل دي�صكن FQ ،Yuval Diskinي�ص جه�R �ملî�بر�ت �’إ�رش�Fيلية، 

يف �جتم�´ للëكومة �’إ�رش�Fيلية �أن ”�لتع�ون �’أمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل†صفة 

جيد جد�k، خ��صة يف Q�fiبة �’إQه�ب و�إغÓ¥ �ملوD�ص�ص�ت“. و⁄ ين∞Q pي�Vص �مل�لكي 

ذلك، و�أcد على �أن¬ ”’ يوجد �صÖÑ ينع �لتع�ون �’أمني، و�لذي هو مهº جد�k“ على 

.
107

حد قول¬

يف  R�نوتي،   ºجي ذcر  �’أمني،  �لتن�صي≤   ºلتدعي  k’�و��صتكم  ،Ú◊� ذ�لك  ومنذ 

حو�›  –ويل   ”ّ �أن¬  �لفل�صطينية“،  لل�صلطة  �’أمريكي  �’أمني   ºلدع�” حول  دQ��صة 

161 مليون دو’Q من �’أمو�ل �’أمريكية عÈ ح�ص�ب �لهيÄة �لدولية ملر�قÑة �ملîدQ�ت 

�’أمني   ºلدع� نط�¥   ´Q�ت�ص مع  �’أمريكية،  �Q�ÿجية   IQ�Rلو �لت�بعة  �ل≥�نون  وaرVص 

�له�د± �إ¤ برن�مè –ويل و�إ�صìÓ �ل≥ط�´ �’أمني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية (وهو جزء 

�ل�صلطة   Iم�ص�عد تÑ¨ي  �لتي   2010-2008 �لفل�صطيني   ìÓو�’�صط �لتنمية  خطة  من 

 Iمل�ص�عد� âخريطة �لطري≤)، وقد قدم Öه� لتنفيذ �لتز�م�ته� مبوجÒلفل�صطينية و–†ص�

–ديد�k �إ¤ وIQ�R �لد�خلية �لفل�صطينية، و�◊ر�ص �لرF��صي، وقو�ت �’أمن �لوطني. هذ� 

�إVص�aة �إ¤ 109 مÓيÚ دو’Q و�a≤ �لكو‚ر�ص (�’أمريكي) على ت≥ديه� يف حزير�ن/ 
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 âÑطل cذلك   ;(2009)  2346  ºقQ ل≥�نون   k�عÑت �إVص�aية  نف≥�ت  لت¨طية   2009 يونيو 

 Èمن �مليز�نية �’أمريكية ع Q’ة مليون دوF�ل≠ مÑم Barack Obama �أوب�م� ∑�Q�ب IQ�إد�

�حتي�ج�ت  م�ص�Qي∞  لدaع  �ل≥�نون  وaرVص  �ملîدQ�ت  ملر�قÑة  �لدولية  �لهيÄة  ح�ص�ب 

 .
1082010 Ω�لع�

�ل†صفة  يف  �لفل�صطينية  �’أمنية   IأجهزÓل �’أمريكي   ºلدع� جهود   âتو��صل وقد 

 íتa تيcحر Úلفل�صطيني ب� Ω�يلي، و�’ن≥�صF�ل �’إ�رشÓحت’� Q�ل ��صتمرX ل¨ربية يف�

 Iوتد�خل �لتن¶يم�ت �’أمنية �ملتعدد ºوتز�ح ،Iيف �ل†صفة �ل¨ربية وحم��ص يف قط�´ غز

�’أوQوبي  �’–�د  وcQز  مرcزية.  �صلطة  �إ¤   Q�≤تa’�و �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لت�بعة 

 èبرن�م  Èي عF�ل≥†ص� �ملدنية و�ل≥ط�´  �ل�رشطة  �إ�صìÓ وتدQيÖ وŒهيز  جهود√ على 

دعº �ل�رشطة �ملدنية �لفل�صطينية �لذي ي≥وΩ ب¬ مكتÖ تن�صي≤ �ل�رشطة �ملدنية �’أوQوبية 

 .
109

ˆ� Ω�Q وبي يفQد �’أو�–Óل�رشطة �لفل�صطينية �لت�بع ل� Iمل�ص�عد

وذcرت جملة New Europe �’أ�صÑوعية �أن مكتÖ تن�صي≤ �ل�رشطة �ملدنية �’أوQوبية 

مل�ص�عدI �ل�رشطة �لفل�صطينية �أطل≤ عملي�ت �لتدQيÖ و�لتجهيز يف �Bب/ �أغ�صط�ص 2007 

.
110

مبيز�نية تÑل≠ 55 مليون دو’Q �أمريكي

قد يÑدو �صعk�Ñ ت≥ييº �أKر �÷هود �’أمريكية على �ل�ص�حة �لفل�صطينية نتيجة تد�خل 

�’أدو�Q �لتي تلعÑه� �أطر�± عديدI. ومن هن� ’ يكن �ل≥ول �إن �لهدوء �’أمني يف �ل†صفة 

ت�أKر  Qمب�  �ل†صفة  �’أمني يف  �لهدوء  �إن  بل  �’أمريكي وحد√،   Qلدو� نتيجة  هو  �ل¨ربية 

 IQب†رشو �’أخرى  �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل   ∑�Qب�إد �أو   ،Iغز قط�´  على  حم��ص   Iب�صيطر

�لتهدFة، خ�صو�ص�k بعد �صنو�ت من �نتف�Vصة �’أق�صى �لتي �أدت �إ¤ ��صت�صه�د �ملÄ�ت من 

.
111

ºمنه ±’B’� و�عت≥�ل ìوجر Úلفل�صطيني�

�ل†صفة  يف  �لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’�  2008/4/7 يف  حم��ص  حرcة   âو�تهم

�ل¨ربية ب�إ�رش�∑ Ú≤≤fi �إ�رش�FيليÚ و�أمريكيÚ خÓل �لتë≥ي≤ مع ن�صط�Fه� �ملعت≥لÚ يف 

ب��صº حرcة حم��ص يف موD“ر  �لر�صمي  �لن�ط≤   ،Ωي برهوRوa ل�صلطة. وق�ل� �صجون 



�ملل∞ �’أمني بÚ �ل�صلطة �لفل�صطينية و�إ�رش�Fيل

43äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

�ل†صفة  يف  �ل�صي��صي  �’عت≥�ل  ملل∞  مت�بعتن�  خÓل  ”من   :Iغز مبدينة  ع≥د√  �صëفي 

و�Bلي�ت   Öو�أ�ص�لي وطر¥  حم��ص  �أبن�ء  من   Úل�صي��صي�  Úملعت≥ل� و�صه�د�ت  �ل¨ربية، 

 Q�و�أن�ص و�أبن�ء   RموQ مع  ب�لتë≥ي≤  �ملكلفة   º≤أط’� �أن  ق�طع  ب�صكل   âÑK �لتë≥ي≤... 

aل�صطينية  �أط≥º –≥ي≤  �ل≥�ص�Ω يف �صجون عÑ��ص وaي�Vص هي   ÖF�تcة حم��ص وcحر

�مل�صوDولية  aي�Vص   ΩÓو�ص عÑ��ص  fiمود  �لرFي�ص   Ωبرهو وحّمل  و�أمريكية“.  �إ�رش�Fيلية 

�لذي تويف وهو fiتجز  �لÈغوKي،  �ل�صيخ جمد   I�aقية عن وÓل≥�نونية و�’أخ� �لك�ملة 

لدى جه�R �ملî�بر�ت �لع�مة، وعن حي�c Iل �ملعت≥لÚ �ل�صي��صيÚ يف �صجون �ل�صلطة 

.112
وحكومة aي�Vص

�لع�مة  �ملî�بر�ت   R�ل�صلطة وجه�  Iيد�fi برمل�نية  ≥F�≤ت≥�صي ح cم� حّملâ ÷نة 

وم�صوDولي¬ �مل�صوDولية عن وI�a جمد �لÈغوKي. و�صكك ت≥رير �للجنة �رش�حة يف �’أ�صÑ�ب 

ع†صلة   ºîت†ص �أن  �إ¤   k�تa’ و�أ�صÑ�به�،   I�aلو� ب�ص�أن  �ل�رشعي   Öلط� ت≥رير  �ص�قه�  �لتي 

�ل≥لÖ قد يكون �أحد �’أ�صÑ�ب �لتي ⁄ تذcر لكن¬ ⁄ ي≥دΩ بعد �أQبعÚ يوم�k �أ�صÑ�ب�k ق�طعة 

.
113

I�aية للوF�ونه

2008/4/8 بî�صو�ص  �ل�صلطة يف  ت�صلمت¬ FQ��صة  �لذي   Ω�لع�  ÖF�لن� ت≥رير  �أن  �إ’ 

خÓ�صة �لتë≥ي≥�ت يف مÓب�ص�ت وI�a جمد �لÈغوKي، �أcد �أن �صÖÑ �لوI�a �ملÑ��رش ب�أن¬ 

 k�ÑÑص� âة لي�صã÷� على Iأن �لكدم�ت �ل¶�هر� k�ص مزمن، م†صيفVه� مرÑÑيعية �صÑط I�aو

�إ¤ حكومة  و�أوعزت   ،k�صهيد� �لÈغوKي  �لرF��صة  لت�رشيعه�. يف حÚ عّدت  �أو   I�aللو

.
114

aي�Vص من �أجل �’�صتمر�Q يف �رش± Q�تÑ¬ ب�لك�مل

 âة بي¶a�fi بر�ت �لت�بع لل�صلطة �لفل�صطينية يف�îمل� R�ويف 2008/4/28 �أعلن جه

�أن¬ Vصc §Ñمية IÒÑc من �ل�صìÓ و�ملتفجر�ت بëوIR ”جمموعة ت�بعة  ◊º، يف بي�ن، 

◊رcة حم��ص“. وق�ل �لÑي�ن: ”�إن هذ√ �’أ�صلëة تعود ملجموع�ت تهد± من خل∞ 

تîزينه� �إ¤ Rعزعة �’أمن و�’�صت≥ر�Q �لد�خلي“. من جهته�، �أcدت حم��ص، �أنه� ’ 

�لذي  �ل�رشطي  و“ãل  �’حتÓل،   íل�ص�ل ”تعمل  ’أنه�  �’أمنية   Iأجهز’� مب�صد�قية   ≥ãت
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يëر�ص م�رشو´ �’حتÓل ب�أجندI خ�Qجية“. و⁄ ي�صتÑعد aوRي برهوΩ، �أن يكون هذ� 

 ≥ëعت≥�ل ب’� ت�صعيد عملية  �’أمنية هدaه�   Iأجهز’� قÑل  �إعÓمية من  �’إعÓن cÈaة 

عن��رش حم��ص يف �ل†صفة �ل¨ربية و��صتهد�± موD�ص�ص�ت �◊رcة. وق�ل �أبو عÑيدI، �لن�ط≤ 

�’إ�رش�Fيلي،  �ملم�Q�ص�ت ت�صÖ يف م�صلëة �’حتÓل  ”�إن هذ√   :Ω�ل≥�ص�  ÖF�تc ºب��ص

.
وتندV êQصمن �لتن�صي≤ �’أمني وتطÑي≤ خريطة �لطري≤“115

 Ω�Q ل�صلطة يف� من ج�نÑه�، جددت حرcة �÷ه�د �’إ�صÓمي، aQ†صه� ملم�Q�ص�ت 

�ˆ، و�أن تكون �’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية ح�Q�صة ’أمن �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي. و�صدد 

 Öرشعي ون¶ي∞ ويج� ìÓة على �أن هذ� �ل�صcل≥ي�دي يف �◊ر� ،ÖيÑل�صيخ خ†رش ح�

 Ωدîص�ت ’ ت�Q�إ¤ �أن هذ√ �ملم� ،ÖيÑح Q�مل�ص��ص ب¬. و�أ�ص� Ωعن¬ وحم�يت¬، وعد ´�aلد�

�صعÑن� و’ تîدΩ �صوى �’حتÓل وق�ل: ”�إنن� �أعلن� على �ملÓأ ويف �أÌc من مرI وموق∞، 

.
ون� لوقفه�“116 nودع ، kÓص�ت جملة وتف�صي�Q�صن� لهذ√ �ملم†aQ

ويف 2008/7/1 “كن عÓء �أبو �لرب �ل≥�Fد �لع�صكري يف �÷ن�ì �لع�صكري ◊رcة 

�÷ه�د �’إ�صÓمي من �لنج�I من عملية �غتي�ل �إ�رش�Fيلية، و�تهمâ �◊رcة �أجهزI �’أمن 

�لفل�صطينية ب�لتن�صي≤ مع ”�إ�رش�Fيل“ �أمني�k ’عت≥�ل ن��صطيه�. وط�لâÑ حرcة �÷ه�د بوق∞ 

�لتن�صي≤ �’أمني مع �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي و�لتوق∞ عن عملي�ت �ملÓح≥ة و�ملط�QدI �لتي 

ت≥وΩ به� �أجهزI �أمن �ل�صلطة بë≤ ق�دI �◊رcة وجم�هديه� وcو�دQه� يف �ل†صفة �ل¨ربية. 

�أبو  �Bخره� fi��رشI عÓء  �أو مط�Qدc I�ن  �عت≥�ل  يوΩ من عملية  �أن¬ ’ يîلو  وذcرت 

�لرب من قÑل �أجهزI �’أمن يف �إحدى �لÑن�ي�ت، ”وبف†صل �ˆ “كن من �’إÓaت، لكن 

“. و�عتÈت مÓح≥ة �أبو  k�مينc ¬ل âÑون�ص Qلدو� âملcصة �ل�صهيونية �أ��ÿ� لوحد�ت�

 k�يدcل¬ ت�أ Úمc Öيلي بن�صF�ي�ص �’إ�رش÷� Ω�قي ºK أمن �لفل�صطينية’� Iل �أجهزÑلرب من ق�

.117
على ��صتمر�Q �لتن�صي≤ �’أمني

ويف مطلع c�نون �’أول/ دي�صمÈ 2008، �أXهر ت≥رير لوIQ�R �لد�خلية �’إ�رش�Fيلية، 

ن�رشت¬ جريدI جÒوR�ليº بو�صThe Jerusalem Post â مدى �لرVص� �’إ�رش�Fيلي عن 
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 ≥Ñوج�ء يف �لت≥رير ”�إن �لتن�صي≤ �’أمني ⁄ ي�ص .ˆ� Ω�Q لتع�ون �’أمني مع �ل�صلطة يف�

ل¬ مãيل من خÓل جهد �ص�د¥ من ج�نÖ �ل�صلطة �لفل�صطينية“. و�أ�ص�Q �إ¤ �أن �لتن�صي≤ 

 Úنع≥د 247 ل≥�ء منذ بد�ية 2008 وحتى ن�رش �لت≥رير ب� åو�صل �إ¤ م�صتوي�ت ع�لية حي

VصÑ�• �إ�رش�FيليÚ وaل�صطينيÚ. وقد �صمâë ”�إ�رش�Fيل“ ب�aتت�ì ع�رشين مرcز�k لل�رشطة 

 .
118

�لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية

�’نتî�ب�ت  �إ¤ موعد   IQ�إ�ص� �لã�نية“، يف  ”حرب c�نون  ويف م≥�ل –â عنو�ن 

 Nahum ب�Qنيع   Ωن�حو c�ص∞   ،2009 ين�ير   /Ê�ãل� c�نون  يف  �لفل�صطينية  �لرF��صية 

ÒÑc ،Barnea �ملëللÚ يف جريدI يديعوت �أحرونوت، �لن≥�ب عن تف��صيل �جتم�´ 

د بV ÚصÑ�• �إ�رش�FيليÚ وaل�صطينيÚ، و�لذي ح�صل على fi†رش√ من م�ص�دQ �أمنية،  p≤ عمُ

ق�ل �إّنه� aQيعة �مل�صتوى. وcتÖ ب�Qنيع �إّن �أب� �لفتí، ق�Fد �’أمن �لع�Ω و�ل≥وI �لع�صكرية 

�لفل�صطينية، ق�ل خÓل �’جتم�´: ”لي�ص هن�∑ خ�ص�Ω بينن�، لدين� عدو م�صرت∑، حرcة 

حم��ص، نëن نتëر∑ Vصد حم��ص �’Bن �أي†ص�k يف Qم†ص�ن“. وت�بع:

�أن� �ص�أaعل �ليوc Ωل م� �أ�صتطيع¬ حتى �أمنع �لعملي�ت، �أنتº تدcQون �أنن� 

�أقل ح�جة   ºتëÑأ�ص� بف†صل عملي�تن�  �أنتº “دحون ذلك،  �ل�ص�ب≤  �أa†صل من 

ل≥و�تكº، يجري هن� �رش�´ ÒÑc ��صتعد�د�k ل�صهر c�نون �لÊ�ã. �أبو م�Rن ي≥ود 

خ§ �ل�صΩÓ وعليكº �أن تعزRو� وVصع¬، �أطل≥و� �رش�ì �ل�صجن�ء �’أحد�ç، ’أّن 

يsة  p nص�ل �رش�Qإ� Öعو� �◊و�جز ولتزيلو� �مل�صتوطن�ت، �أن� �طلaQ� k�جد Ω�هذ� ه

 Úليل مع �مل�صتوطنÿ� ليل. �أن� �أعر± �أن هن�∑ م�صكلة يفÿ� ¤إ� �ëيQمن �أ

�صتعمل يف   Iل≥و� هن�∑.  �إ¤  للدخول  نية  �أية  لدي   âلي�ص �حتك�∑،  ون≥�• 

�ل≥رى جنوبي جÑل �ÿليل.

وQد �ل†ص�ب§ �’إ�رش�Fيلي �لعميد cيفون ب�ل≥ول: ”�أن� �صعيد بذلك، وعلى ق�دI �’ألوية 

.
�أن يلت≥و� ويتف≥و� حول ذلك“119

ووfi ≥a†رش �÷ل�صة �ل�رشية ق�ل FQي�ص �’�صتQ�Ñî�ت �لع�صكرية �لفل�صطينية جميد 

:ê�رa
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نëن يف معرcة �صعÑة جد�k، هن�∑ مãل ب�لعربية: �لëÑر من �أم�من� و�لعدو 

من وF�Qن�، ونëن ’ ‰لك حتى بëر�k. قرQن� خوVص �ل�رش�´ حتى �لنه�ية، 

 Q�لن يكون �أي حو ºن� �صن حرب عليه� و�أن� �أقول لكQحم��ص هي �لعدو، قر

 ºإ¤ هدنة معه� ºتو�صلت ºكر ب≥تل¬. �أنتÑمن يريد �أن ي≥تلك عليك �أن تa ºمعه

.Óa نëأم� ن�

:ê�رa د�Rو

�إلين�،  ��صمه�  تر�صلون  حم�ص�وية  موD�ص�صة  cل  �أمر  بتو›   Ωن≥و �’Bن 

 50 �نتهين� من مع�÷ة  64 موD�ص�صة وقد  �أ�صم�ء   IÒونة �’أخB’� أعطيتمون� يف�

منه�، بع†ص هذ√ �ملوD�ص�ص�ت �أغل≥â ويف �لÑع†ص �’Bخر ��صتÑدلن� �’إد�c .IQم� 

 ¬Ñي�صت k�بنكي k�لل�صلطة 150 ح�ص�ب âيل حولF�إ�رش�) ºصعن� �أي�دين� على �أمو�لهVو

.
120 

بعÓق�ته� ب�لتن¶يم�ت �’إQه�بية. �ل�صلطة �أغل≥â 300 ح�ص�ب)

ويف 2008/10/25 �صمâë ”�إ�رش�Fيل“ لل�صلطة �لفل�صطينية بن�رش قو�ت �أمنية �إVص�aية 

يف مدينة �ÿليل قو�مه� �لر�صمي 550 عن�رش�k، لكن Vصمن قو�عد �أمنية جديدfl Iتلفة عن 

.
121

تلك �لتي تو�صل �إليه� �÷�نÑ�ن يف �تف�ق�ت �أو�صلو

لكن ”�إ�رش�Fيل“ �أل¨â عملي�k تلك �’تف�ق�ت عندم� �أع�دت �حتÓل جميع من�ط≤ 

 Iإع�د� �ملف�وVص�ت حول   ÚÑن�÷� ��صتÄن�±  �’أخIÒ. ولدى  �’نتف�Vصة  �أKن�ء  �ل†صفة يف 

ن�رش قو�ت �’أمن �لفل�صطينية يف �ملن�ط≤ ”�أ“ �لتي ت�صمل �ملدن �لرFي�صة وبع†ص �لÑلد�ت، 

ت�ص�ء،  وقتم�  �ملن�ط≤  تلك  �صتدخل  قو�ته�  �أن  �لفل�صطيني   Öن�÷� ”�إ�رش�Fيل“   â¨أبل�

.
122

ولي�ص وa≤ �’تف�ق�ت �ل�ص�ب≥ة

 Öن�÷� يÑل≠  �أن  على   Ωي≥و  ºتف�ه �إ¤  �÷�نÑ�ن  تو�صل  مطلعة،   Qم�ص�د  Öوح�ص

 Iرتa لÑيلية هذ√ �ملن�ط≤، قF�لفل�صطيني، لدى دخول قو�ت �أمن �إ�رش� √Ò¶يلي نF�إ�رش’�

�إ¤   ´Q�ل�صو� من  �لفل�صطينية  و�ل�رشطة  �’أمن  قو�ت  ’ن�صë�ب  وa�cية  من��صÑة  Rمنية 

مو�قعه�. وح�صÖ �مل�ص�دQ نف�صه�، a�إن ”�إ�رش�Fيل“ �صمâë ب�إع�دI ت�صليí قو�ت �’أمن 

.
123

Iصمن �ل≥و�عد �÷ديدV صي≥ةV دودëه�، ولو بÑيQلفل�صطينية وتد�
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ويف 2008/11/24 و�a≤ وRير �لدa�´ �’إ�رش�Fيلي �إيهود ب�Q�∑ على طلÖ �ل�صلطة 

�لفل�صطينية لن�رش مÄ�ت من �أaر�د �ل�رشطة �لفل�صطينية يف مدينة بيº◊ â، ولكن¬ �أعلن �أن 

.
124

�مل�صوDولية ”�’أمنية“ �لع�مة حول �ملدينة �صتÑ≥ى بيد �’حتÓل

 ،(2009/1/18-2008/12/27)  Iغز قط�´  على  �’إ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �صي�¥  ويف 

�دعâ جريدI مع�Qي∞ Maariv �’إ�رش�Fيلية يف 2009/5/12 ��صتن�د�k �إ¤ وKي≥ة �أمُعّدت 

 âص¨طV مل�صتوى� aل�صطينية aQيعة  �أن عن��رش  �’إ�رش�Fيلية،  يف مكتÖ وQ�ÿ� IQ�Rجية 

مع�Qي∞  وQ�أت   ،Iغز قط�´  كº حم��ص يف  حمُ ’إ�ص≥�•   ÒÑc ”�إ�رش�Fيل“ ب�صكل  على 

 çدëيلية تتF�صمية �إ�رش�Q ي≥ةKيه� �لن≥�ب عن وa ∞أو¤ �لتي يمُك�ص’� Iأن هذ√ هي �ملر�

 ºص∞ �لن≥�ب عن حج�c” بة�ãي∞ مبQ�م� ن�رشت¬ مع Ωي برهوRوa أى�Qو .
125

بهذ� �ل�ص�أن

 íة �صتعزل وتف†صcب�أن �◊ر �لفل�صطيني“ وتوعد   Öة حم��ص و�ل�صعcمر على حرB�لت�

 íمل�ص�◊¬ على ح�ص�ب م�ص�ل kحم�ية  Êل�صهيو� �’حتÓل  مع  ويطÑع  ين�ص≤  من  ”cل 
 .

�صعÑن� �لفل�صطيني“126

يف �مل≥�بل نفâ �ل�صلطة �لفل�صطينية م� �أوQدت¬ مع�Qي∞، وق�ل م�صوDول يف �ل�صلطة 

 Qإد�نة مطل≥ة. وحذ� Iص �أد�ن �لعدو�ن على غز��Ñي�ص عF(⁄ يك�ص∞ عن ��صم¬) �إن �لر

�لد�خلية   Úلفل�صطيني� �صكو∑ وخaÓ�ت  تعمي≤  ”�إ�رش�Fيل“ يف   Öأ�ص�لي� من  �مل�صوDول 

.
127

Q�على �أبو�ب �◊و

�لت�بعة لل�صلطة وعن��رش حم��ص �مل�صلëة يف  تطوQت �لعÓقة بÚ �’أجهزI �’أمنية 

 ∑�Ñفي 2009/5/31 وقع ��صتa ،íمل�صل� Ω�و �ل�صدëل†صفة �إ¤ �’أ�صو�أ; و�أخذت تتج¬ ن�

بÚ جمموعة م�صلëة من cت�ÖF �ل≥�ص�Ω و�’أمن �لفل�صطيني يف مدينة قل≥يلية، �أدت �إ¤ 

م≥تل KÓKة من �أaر�د �’أجهزI �’أمنية، aيم� قتل �Bخر�ن من cت�ÖF �ل≥�ص�Ω –�صن� يف بن�ية 

يف �ملدينة. وق�ل �أبو عÑيدI �لن�ط≤ ب��صº �لكت�ÖF يف غزI �إن �أجهزI �ل�صلطة تط�Qد هذ√ 

بتن�صي≤ بfl Ú�بر�ت �’حتÓل   ºتت �لعملية  �أن   k�دcDو´ موÑأ�ص� �أÌc من  منذ  �ملجموعة 
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. ودع� �أبو عÑيدa�c” Iة عن��رش �مل≥�ومة ب�ل†صفة للوقو± 
128

و�’أجهزI �’أمنية لل�صلطة

بوج¬ �أي fi�ولة ت�صتهد± �عت≥�لهº و�صده� وم≥�ومته�“، م�صk�Ò �إ¤ �أن ”�ل≥�ص�Ω لن 

.
ت�صمí ب�مل�ص��ص مبط�Qديه� وعلى cل من يط�Qده� �أن ينت¶ر �لرد و�لت�صدي“129

�ل¨ربية  �ل†صفة  aتí يف  �أمÚ �رش حرcة  �ل�صيخ   Úق�ل ح�ص  ،∑�Ñصت�’� وتع≥يk�Ñ على 

وم�صوDول �لتن�صي≤ و�’QتÑ�• مع �÷�نÖ �’إ�رش�Fيلي �إن خلية cت�ÖF �ل≥�ص�Ω يف قل≥يلية، 

” ت�صفيته� ’أنه� c�نâ تهدد جميع �’تف�قي�ت و�لتف�هم�ت �لتي ” �لتو�صل �إليه� مع 

�لطر± �’إ�رش�Fيلي، cم� �أنه� c�نâ تهدد �’أمن يف cل منط≥ة �ل�صم�ل، ح�صÖ قول¬. 

و�أVص�± �ل�صيخ يف حديã¬ لÈن�مè �ل¶هIÒ يف �’إذ�عة �’إ�رش�Fيلية �لع�مة، �إن¬ ” مÓح≥ة 

جمموعة ”�ل�صم�ن“ �لت�بعة لكت�ÖF �ل≥�ص�Ω بن�ء على معلوم�ت ��صتQ�Ñî�تية fiددI �أدت 

.
130

�إ¤ ت�صفية �ملجموعة

”�÷رية  تلك  �إن  �ل¨ربية  �ل†صفة  يف   Qصد� له�  بي�ن  يف  حم��ص   âق�ل ج�نÑه�  من 

⁄ تكن �إ’ يف �صي�¥ �◊رب �ملعلنة �لتي ت�صّنه� �أجهزI عÑ��ص �’أمنية على �مل≥�ومة يف 

�لطري≤  خريطة  من  �’أمني  �ل�ص≤  بتنفيذ  �ملعلن  �ل�صلطة   Ω�لتز� Vصمن  �ل¨ربية،  �ل†صفة 

 Iب¬ هذ√ �’أجهز Ωتية، وهو م� ت≥وëبة �مل≥�ومة وتفكيك بنيته� �لتQ�fi ¤و�لذي يدعو �إ

برع�ية و�إ�رش�± �÷Ô�ل �’أمريكي د�يتون“. وق�ل �لن�ط≤ ب��صº حرcة حم��ص �إ�صم�عيل 

VQصو�ن �إن ��صتمر�Q �صي��صة �لتن�صي≤ �’أمني، ومÓح≥ة �مل≥�ومة يف �ل†صفة ي�صكل Vرشبة 

و�Vصëة ÷هود �◊و�Q �لوطني �لفل�صطيني. وبÚ �أن �ل�صلطة يف Ω�Q �ˆ وب�صه�دI مر�cز 

ح≥و¥ �’إن�ص�ن �غت�لâ �ل�صهيدين عن �صÑ≤ �إ�رش�Q وتر�صد. ودع� �لن�ÖF عن حم��ص 

يريد  من   Ωت≥�و و�أن   ،k�أبد� لÓعت≥�ل   ºت�صت�صل �أ’  �ل†صفة  يف  ”�مل≥�ومة  �’أ�صطل  يون�ص 

 ºمهم� جندلت ºعن �أنف�صك ´�aرجو� يف �لدëو’ تت ،k�ل “�مÓم≥�ومة �’حتc �عت≥�له�

من �أذن�ب �’أمريك�ن“131.

”�إن   : kÓF�ق حم��ص،  �ته�م�ت  على   ،ºلرحي� عÑد   Öلطي� �لرF��صة   Ω�ع  Úأم� وQد 

 ìÓص�a ،k�أحد� Öمل≥�ومة لن تره� ìÓعن ��صتهد�± ل�ص ºوم≥و’ته ÚبيÓ≤ص�ليل �’نVأ�
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�أبن�ء �صعÑن� وقو�ت¬ �ل�رشعية،  �أ�صB’� íÑن م�صتîدم�k ل≥تل  �ل≥�نون  هوD’ء �Q�ÿجÚ عن 

ولي�ص �أدل على ذلك ‡� يëدç يف غزc Iل يوV Ωصّد �ملن�VصلÚ �ل�رشa�ء على يد قو�ت 

.
�’ن≥ÓبيÚ و�أمر�ء حربهº هن�∑“132

مل�  و�’أ�صى  ب�’أ�ص∞  ”�أ�صعر  aي�Vص:   ΩÓص� �’أعم�ل  ت�رشي∞  FQي�ص حكومة  وق�ل 

ح�صل، ولكنن� ’ نعتذQ عن¬، a≥و�تن� ق�مâ بو�جÑه� �لوطني و�ل�صلطة �لوطنية م�صممة 

 .
على aرVص �لن¶�Ω �لع�Ω و�صي�دI �ل≥�نون“133

 Ω�ي، عن قيÒأمنية، �للو�ء عدن�ن �ل†صم’� Iأجهز’� ºص∞ �لن�ط≤ �لر�صمي ب��ص�cو

�’أجهزI �’أمنية ب�عت≥�ل جمموع�ت �أمنية ت�بعة ◊م��ص تعمل –â ��صº ”جه�R جمد“، 

هدaه� جمع ون≥ل �ملعلوم�ت عن �ملوD�ص�ص�ت �’أمنية �لت�بعة لل�صلطة يف �ل†صفة، وق�ل �إن 

هذ√ �ملجموع�ت �عرتâa بتكليفه� بت�صوير مو�قع �أمنية aل�صطينية مله�جمته� و��صتهد�aه� 

يف �إط�fl Qط§ لزعزعة �’أمن و�’�صت≥ر�Q يف �ل†صفة. و�تهº �ل†صمÒي قي�د�ت حم��ص 

مبم�Q�صة �لتëري†ص �لعلني ملجموع�ته� وعن��رشه� لل≥ي�Ω ب�أعم�ل هجومية على قو�ت 

�’أمن �لفل�صطينية يف �ل†صفة، وQ�أى �أن م� جرى يف قل≥يلية نت�èF لهذ� �لتëري†ص �لذي 

–�ول حم��ص من خÓل¬ جعل �’أجهزI �’أمنية �لعدو �’أول لعن��رشه�. و�أ�ص�Q �إ¤ �أن 

 Q�Ñب�عت �ل≥�نون   Q�إط� �أن يكون مرخ�ص�k يف   Öيج ìÓأي �ص� �أن  على  ين�ص  ”�ل≥�نون 
�أن �ل�صلطة هي �صلطة و�حدI وج�صº و�حد وقر�Q و�حد، ولن ن�صمí بë�لة �ن≥�ص�مية 

.
وتعزيز �صوIQ �’ن≥�ص�Ω ’أي a�صيل c�ن �أو –â �أي م�صمى c�ن“134

�لفتنة   IQ�Kإ’  ìÓل�ص� بتكدي�ص  حم��ص  حرcة  قل≥يلية،  يف   íتa حرcة   âو�تهم

�’أمنية   Iأجهز’� لدى   Q�صت≥ر�’�  Ωمن عد �ملو�طنÚ وÿل≤ ح�لة  و�لÑلÑلة يف �صفو± 

يف a�fi¶ة قل≥يلية، معلنة وقوaه� �إ¤ ج�نÖ �’أجهزI �’أمنية يف aرVص �’أمن و�’أم�ن 

و�’�صت≥ر�Q يف �ملa�ë¶ة، ق�Fلة: ”�إنه� لن ت�صمí و’ ب�أي �صكل من �’أ�صك�ل �أن ينت≥ل 

.
م� جرى يف غزI �إ¤ �أVQص �ل†صفة“135
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و�أcد خ�لد م�صعل يف خط�ب ل¬ يف 2009/6/25 �أن م� يجري يف �ل†صفة �إ‰� هو:

�ل†صفة  يف  �مل≥�ومة  وقوى  حم��ص  ’�صتÄ�ص�ل  �ص�ملة  وحملة   ≥ëص� عملية 

�ل¨ربية ⁄ يëدç مãيل له� منذ ع�Ω 1967، وت�صمل �إ¤ ج�نÖ �’عت≥�’ت 

وتفكيك �لتن¶يº، �إغÓ¥ �ملوD�ص�ص�ت �ملدنية و�Òÿية و�لتعليمية و�’إعÓمية 

�ل�صهد�ء  �أ�رش  �أمو�ل  عليه�، ومÓح≥ة  �ليد  و�’أندية، ووVصع   I�cلز� و÷�ن 

�’أهº يف   ÖÑل�ص� د�يتون ومن عملو� مع¬  وcم� c�ن �÷Ô�ل   !!Úو�ملعت≥ل

�تف�¥  �أ�ص��ص  على   âت�صكل �لتي  �لوطنية   Iلوحد� حكومة  على  �’ن≥Óب 

مكة ع�a ،2007 Ω�إن م� يفعل¬ د�يتون �ليوΩ و�’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية �لتي 

بن�ه� وي�رش± عليه�، ي�صكل �لع≥Ñة �’أÈc �أم�ì�‚ Ω �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية. 

 Q�أي� م�يو/  من  �ل�ص�بع   Ωيو و��صنطن  معهد  يف  V�fiرشت¬  ت≥ر�أو�  �أن  ويكفي 

بÑن�ء   √Q�îتa�و �÷Ô�ل،  هذ�  ب¬   Ωي≥و م�   IQو� خطوaلتعر  ]2009] �مل�Vصي 

ب�لتن�صي≤ مع �÷ي�ص  �ل†صفة  للم≥�ومة يف  aل�صطÚ �÷دد، وتفكيك¬  Qج�ل 

.
136

�’إ�رش�Fيلي

 ÖÑص ب�صV�يa Úص وبV�يa يف حكومة íتa ةcء حر�QRو Úت ب�aÓت خRم� برc

 âم� ح�ول k�مF�وهو د ،íتa ء�QRو Öص�ëب íتa èكومة وبرن�م◊� èبرن�م Úب ±Óخت’�

 íبه� �◊كومة هي �ص�أن حكومي ولي�ص لفت Ωب�أن �’عت≥�’ت �لتي ت≥و ;íتa ¬ëصVأن تو�

 Òغ íتa إن� �أبر��ص   ºإبر�هي� �لa�≤ãة �مل�صت≥يل من حكومة aي�Vص  دخل aي¬; وق�ل وRير 

ق�دIQ على �تî�ذ قر�Q�ت يف م� يجري يف �ل†صفة �ل¨ربية. ج�ء ΩÓc �أبر��ص تع≥يk�Ñ على 

�إن  aيه�  وق�ل  �ل†صمÒي،  �ل†صفة عدن�ن  �’أمنية يف   Iأجهز’�  ºب��ص �لن�ط≤  ت�رشيë�ت 

Œري على قدΩ و�ص�¥ يف �ل†صفة.  �لتي  �ل�صي��صي“  �’عت≥�ل  ق†صية  يف   Qت≥ر  ’  íتa”

 ≥Ñص هو �لذي يمُطV�يa ´أن ”م�رشو� “Ωليو� Úل�صطa” ت ملوقع�ëأى �أبر��ص يف ت�رشي�Qو

يف �ل†صفة، ولي�ص م�رشو´ aتí“. و�صدد على �أن ”حكومة aي�Vص تî†صع يف م�رشوعه� 

�ل�صلطة   â≤a�و �لتي  �لطري≤  خريطة  خطة  ��صرت�ط�ت  �إ¤  �ل†صفة  يف  تنفذ√  �لذي 
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�لفل�صطينية مبوجÑه� على ت�صكيل ÷نة �أمريكية - �إ�رش�Fيلية - aل�صطينية aQيعة �مل�صتوى 

.
يف �ل†صفة تمُعنى ب�صوDون �لتن�صي≤ �’أمني ومك�ëaة من يعرaون ب�ملت�صددين“137

ويف 2009/7/6 ذcرت جريدI جÒوR�ليº بو�صâ �أن �إيهود ب�Q�∑ و�a≤ على �إدخ�ل 

ب�ل†صفة  �لع�ملة  �لفل�صطينية  �’أمن  ل≥و�ت  Óc�صنيكو±  نو´  من  ن�Qي  Q�ص��ص  �أل∞ 

�ل¨ربية. و�أ�ص�Qت �÷ريدI �إ¤ �أن¬ ّ” �مل�ص�دقة على هذ� �’أمر بن�ء على طلÖ ت≥ّدمâ ب¬ 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، منوهة �إ¤ �أن¬ ّ” –ويل هذ� �لنو´ من �’أ�صلëة بعد �أن �أجرى عليه� 

.
138

ّول لل�صلطة رى على جميع �’أ�صلëة �لتي –مُ �÷ي�ص �’ختQ�Ñ�ت �لÑ�لي�صتية �لتي Œمُ

�لن�ط≤  �ل†صمÒي  بو�صâ �رشì عدن�ن   ºلي�RوÒج Iن�رشت¬ جريد م�  على   k�Ñوتع≥ي

�ملو�a≥ة  عن  معلوم�ت  �أية  لديه�  لي�ص  �ل�صلطة  ب�أن  �لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’�  ºب��ص

.
139

�’إ�رش�Fيلية وق†صية �’أ�صلëة �لتي ” �إQ�Kته�

”هذ�  �إن  �لن�ÖF م�صÒ �مل�رشي �ل≥ي�دي يف حم��ص  وتع≥يk�Ñ على هذ√ �’أنÑ�ء، ق�ل 

 Q�ص يف و��صنطن وي�أتي يف �إط��Ñي≤ خريطة �لطري≤ �لتي يتف�خر به� عÑتط Q�ي�أتي يف �إط

Kمر�ت �لتن�صي≤ �’أمني �لتي –دç يف وVصí �لنه�Q و�لتي ت�صكل عم�لة مك�صوaة مع 

مو�ق∞  على  ومنëة   IزF�ج” يعد  �لÑن�د¥  ن≥ل  �أن  �مل�رشي  وQ�أى   .“Êل�صهيو� �لعدو 

aري≤ Ω�Q �ˆ وي�أتي للدوQ �’أمني �ل�صهيوV Êصّد قوى �مل≥�ومة و–≥ي≥ه� مل� a�صل �لعدو 

�ل�صهيوÊ يف –≥ي≥¬“، ’aت�k �إ¤ �أن هذ� �لدعº �لع�صكري ”ي�أتي يف �إط�Q دعº م�رشو´ 

.
�÷Ô�ل �’أمريكي cيå د�يتون �لذي ي≥ود �’أجهزI �’أمنية ب�ل†صفة“140

�لفل�صطيني،  �لوطني  �’أمن  ق�Fد  علي،  دي�ب  �للو�ء  c�ص∞  �أخرى  ن�حية  ومن 

�لن≥�ب عن تîريè �أQبع cت�ÖF بعد تدQيÑه� Vصمن برن�مè �إع�دI ت�أهيل �’أجهزI �’أمنية 

�لفل�صطينية، و�أوVصí ب�أن �لعمل ج�mQ على �إعد�د �صc âت�ÖF �أخرى لي�صل �لعدد �إ¤ 

.
141

ع�رش cت�ÖF �صتوR´ على جميع �ملa�ë¶�ت �لفل�صطينية
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�’إ�رش�Fيلية  �ملنط≥ة  ق�Fد  �أن  �أحرنوت  يديعوت   Iجريد ذcرت   ،âa’  Qتطو ويف 

مدينة  يف  �أمني  تن�صي≤  جولة  �أجرى   Afy Mezrahe مزQ�حي  �Bيف  �للو�ء  �لو�صطى، 

�إ�رش�Fيلية  �أن KÓKة جيÑ�ت ع�صكرية  �إ¤   Iت �÷ريدQ�و�أ�ص  ،2009/9/23 بيº◊ â يف 

جمهزI ب�ملعد�ت وaيه� مزQ�حي، وV Q�ÑcصÑ�• مرcز قي�دت¬ ج�بو� �صو�Q´ �ملدينة مبر�a≥ة 

 Úل�صطينيa ÚولDعن م�صو Iريد÷� âأمن �لفل�صطيني. ون≥لÓت ع�صكرية ت�بعة ل�Ñcمر

 Úيلي وبF�ي�ص �’إ�رش÷� Úلتن�صي≤ �’أمني ب� Q�يف �إط âة �أجريcإن �÷ولة �مل�صرت� ºقوله

على  �لتعر±  يف  �÷ديد  �ملنط≥ة  ق�Fد   Iم�ص�عد �أجل  من  �لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’�

”�لتع�ون و�لتن�صي≤ �’أمني  �أن   ÚيليF�إ�رش�  Úأمني�  ÚولDعن م�صو Iملنط≥ة. وتن≥ل �÷ريد�

ب�صكل  �مل�صتوي�ت  وب�أa†صل  و�ص�¥   Ωقد على  يجري  �لفل�صطينية  �’أمن   Iأجهز� مع 

يف  �’أمني  �لهدوء  ”�أ�صÑ�ب  �إن:  �إ�رش�Fيليون  ع�صكريون   Iق�د وي≥ول  م�صÑو¥“.   Òغ

�ل†صفة هي �لتن�صي≤ �’أمني، ولي�ص �أقل من ذلك، �لن�ص�ط�ت �ملتو��صلة ’أجهزI �’أمن 

.
�لفل�صطينية Vصد حم��ص“142

من جهته�، �نت≥دت �◊كومة �مل≥�لة جولة مزQ�حي وو�صفâ �◊دç ب`”�’إعÓن 

 çدëأى ط�هر �لنونو، �ملت�Qه� ب�أمر√“. وQ�تمF�ل وÓحتÓل Iعية هذ√ �’أجهزÑلت íصV�لو�

ب��صº �◊كومة، �أن مر�a≥ة �ل≥و�ت �لفل�صطينية ل≥و�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي ”خي�نة لدم�ء 

�ل�صهد�ء �لذين لط�مل� ت�صدو� لهذ√ �ل≥و�ت �ل¨�Rية �لتي c�ن يكلفه� مãل هذ� �لدخول 

�لÑن�د¥  حم�ية   â–و  Iرa�ل�ص� �لطري≥ة  بهذ√  �أVQصن�  يف  تتجول  �ص�Qت  حتى  �لدم�ء 

 ،Ωوطولكر Úيف جن Úن� وتنطل≤ يف مو�جهة �مل≥�ومÑلفل�صطينية �لتي تت¨ول على �صع�

 .
وت¨ت�ل �ل�رشa�ء بينم� تكون برد�k و�صÓم�k و�أمن�k على �’حتÓل وجنود√“143

يف  �مل�صتمر  وحم��ص   íتa  Úب  Q�و◊� على  �’أمني،  �لتن�صي≤  تد�عي�ت   âنعك�ص�

�ل≥�هرI، وبعد جو’ت من �◊و�Q â– Qع�ية م�رش، برRت عدI ملف�ت على ط�ولة 

�◊و�Q من �أهمه� مل∞ �’نتî�ب�ت، ومل∞ �ملعت≥لÚ، و�للجنة �مل�صرتcة. �إ’ �أن مل∞ 

من   tيعد �لفل�صطينية،  �’أمنية   Iأجهز’� هيكلة   Iإع�د� �صميم¬  يف  ت�أتي  و�لتي  �’أمن، 
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 Iأجهز’� Qوحم��ص �’ته�م�ت ب�ص�أن دو íتa �تcحر âدل�Ñت åكة، حيF�مللف�ت �ل�ص�

�’أمنية وم� يجÖ �أن تكون علي¬ من هيكلية وع≥يدI مهنية.

 ،Ω�صي� �صعيد  ق�ل   ،2007  Ω�ع منت�ص∞  قط�´ غزI يف  على  �صيطرI حم��ص  Ñaعد 

وRير �لد�خلية �ل�ص�ب≤، يف موD“ر �صëفي يف غزI يف 2007/8/23:

    ل≥د Œ�ص�ص جه�Rي �’أمن �لوق�Fي و�ملî�بر�ت �لع�مة على قدQ�ت 

�مل≥�ومة من مو�قع تدQيÖ وت�صليí و�أaر�د لتزويد جه�ت �أمنية و��صتQ�Ñîية 

من  �لعديد  ق�ص∞  �أع≥Ñه�  و�لتي  �ملعلوم�ت،  بهذ√  وغربية  �صهيونية  مع�دية 

�لوق�Fي  جه�Rي   •Qوتو للم≥�ومة...  �لت�بعة  و�لÑيوت  و�ل�صي�Q�ت  �ملو�قع 

من  لÓحتÓل  و�ملط�Qدين  �مل≥�ومة   Iق�د على   âلتن�ص� يف  و�ملî�بر�ت 

�ل�صي��صيÚ و�لع�صكريÚ وعلى Q�أ�صهº �ل�صهيد عÑد �لعزيز �لرنتي�صي و�ل�صهيد 

�لذي   Iة حم��ص يف غزcحر Öل†صي∞ ومكت� و�ل≥�Fد fiمد  �ل¨ول  عدن�ن 

 .Úي¬ �ل�صيخ �أحمد ي��صa ن يتو�جد�c

cم� c�ص∞ �صي�Ω �لن≥�ب عن ”�لتن�صي≤ �لك�مل و�لدقي≤ ÷ه�R �لوق�Fي و�ملî�بر�ت 

�Bي“  �ي¬“ و”�إ± بي  �Bي  ”�صي  ��صتQ�Ñîية �صهيونية و�أمريكية  �لفل�صطينية مع جه�ت 

وتÑ�دل  �مل≥�ومة،  عن  �ملعلوم�ت   Òaوتو  ،1997 �صنة  منذ   Iغز يف  �أخرى  و�أجنÑية 

.
معلوم�ت دقي≥ة حول قي�د�ت ومط�Qدين...“144

 ’  R�و�بتز جن�صي  �إ�ص≥�•  عملي�ت  يف  �’أمنية   Iأجهز’�  •Qتو” �إ¤   Ω�صي�  Q�و�أ�ص

 Q�ر �صنع �ل≥رF�يف �أعلى دو ÚولDوم�صو •�ÑصVو Iأجهز� Iء ونو�ب وق�د�QRقي لوÓأخ�

و�صفر�ء  �لع�مة  و�ملî�بر�ت   íتa م�صوDو›  من  عدد   •Qتو” �إ¤  �إVص�aة  �لفل�صطيني“، 

�ل�صلطة يف a�ص�د م�› و�أخÓقي“. cم� c�ص∞ عن قي�Ω جه�R �ملî�بر�ت �لفل�صطيني 

ب�لعمل يف �ل�ص�ح�ت �لعربية و�’إ�صÓمية Vصد م�ص�لí هذ√ �لدول وحرc�ت �مل≥�ومة 

�لعربية و�’إ�صÓمية و�صî�صي�ت وQج�ل م�ل ومن�ص�Bت مهمة، و�أcد �أن¬ ”�صيتº وVصع 

هذ√ �لدول يف �ل�صوIQ وتزويده� بهذ√ �ملعلوم�ت �ÿ��صة به� من خÓل قي�دI �◊رcة 

.
145

êQ�îلل ≥F�Kص�ل هذ√ �لو�Qدء ب�إÑلن¶ر �إ¤ �أن¬ قد ّ” �ل� k�تa’ ،“êQ�ÿ�ب
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م≥رتح�ت  وQقة  �لفل�صطينية  للف�ص�Fل   Iل≥�هر�  âقدم  2009  ÈتمÑص� �أيلول/  ويف 

 k�مر�صوم عÑ��ص  �لرFي�ص fiمود   Qي�صد علي�  �أمنية  ÷نة  ت�ألي∞  aيه�   âو�قرتح  ،Q�وëلل

به�، تتكون من VصÑ�• مهنيÚ ب�لتو�a≤، و“�Q�ص عمله� –â �إ�رش�± م�رشي وعربي. 

وتتو¤ �للجنة مهمة �إع�دI بن�ء �’أجهزI �’أمنية �لفل�صطينية، �ص�ملة موVصو´ �لهيكلة يف 

cل من �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزI، على �أن تÑد�أ �لعملية ب��صتيع�ب KÓKة �B’± عن�رش يف 

 .Iرش��Ñبعد توقيع �تف�¥ �مل�ص�◊ة م Iيف قط�´ غز Êملد� ´�aل�رشطة و�’أمن �لوطني و�لد�

ومن �لو�Vصí �أن هذ√ �مل≥رتح�ت تر�عي مط�لÖ حرcة aتí ÷هة �إب≥�ء �ل�صيطرI للرFي�ص 

 ،146
Iغز قط�´  على  �’أو¤  �ملرحلة  �’إ�صìÓ يف  �’أمنية، وح�رش  �للجنة  على  عÑ��ص 

وهو م� �أبدت حم��ص –ف¶ه� علي¬، ذلك �أن حم��ص د�أبâ على �لتم�صك ب†رشوIQ �أن 

.Iأمنية متز�منة و�ص�ملة يف �ل†صفة وغز’� Iأجهز’� ìÓتكون عملية �إ�ص

 åحي ،íتa �ل�ص�د�ص ◊رcة  �ملوD“ر  �’أمني على مل∞  �لتن�صي≤  �نعك�ص مل∞  cم� 

aQ†صâ �◊كومة �مل≥�لة �ل�صم�ì ’أع†ص�ء حرcة aتí من م¨�دIQ قط�´ غزI �إ¤ �ل†صفة 

 Úعن �ملعت≥ل ê�رaب�’إ íتa أع†ص�ء� IQحم��ص م¨�د âبطQر; و“Dة يف �ملوcQ�ل¨ربية للم�ص�

�ل�صي��صيÚ من �◊رcة يف �صجون �ل�صلطة ب�ل†صفة �ل¨ربية. وق�ل ‡ãل حم��ص يف لÑن�ن 

يف   Úملعت≥ل� ”عدد  بÒوت:  يف   2009/8/2 يف  �صëفي  موD“ر  خÓل  حمد�ن  �أ�ص�مة 

ملم�Q�ص�ت  يتعرVصون  حم��ص  عن��رش  من   878  ºبينه من   ،1,143 �إ¤  و�صل  �ل†صفة 

�إ¤ �مل�صت�صفي�ت ب�صÖÑ ذلك، a†صkÓ عن   ºيم� ن≥ل �لع�رش�ت منهa ،متو��صلة Öتعذي

وI�a ع�رشI منهº“. و�تهº حمد�ن �ل�صلطة �لفل�صطينية وحرcة aتí ب�إa�ص�ل cل �÷هود 

 Öص�ëب �Bخره�  c�ن  flتلفة   èجëوب �أخرى  بعد   Iمر  Úملعت≥ل� مل∞  ’إنه�ء  �مل�رشية 

�إ�رش�Fيل   √�Œ �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  �لتز�م�ت  من  جزء  يجري  م�  ”�أن  حمد�ن 

�لتن�صي≤  �صي�¥  ت�أتي يف  �لطري≤، و�أن هذ√ �’عت≥�’ت  �لدو› وa≤ خريطة  و�ملجتمع 

.
�’أمني مع �’حتÓل“147
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á“ÉN

منذ توقيع �تف�ق�ت �أو�صلو �صنة 1993، عملâ �ل�صلطة لفل�صطينية على تنفيذ a�cة 

�’حتÓل،  Vصّد  �لفل�صطينية  �مل≥�ومة  عملي�ت  �صهدت  �إذ  �’أمني;  �ملل∞  ��صتë≥�ق�ت 

على  وعندم� Qدت حرcة حم��ص   .k�Xوëمل  k�صV�فîن� و�ل≥ط�´،  �ل†صفة  من   k�قÓنط�

يف  �لهجم�ت  من  �صل�صلة   Èع عي��ص  يëيى  �لع�صكري  جن�حه�  يف  �ل≥ي�دي  �غتي�ل 

موD“ر يف  ع≥د  �إ¤   1996/3/13 ودولية يف  �إقليمية  قوى   âعQ�ص� �’إ�رش�Fيلي،  �لعم≤ 

مدينة �رشΩ �ل�صيخ �مل�رشية بهد± مك�ëaة ”�’إQه�ب“. وق�مâ �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 

�أع≥�ب �ملوD“ر �ملذcوQ ب�عت≥�ل �’B’± من عن��رش و�أن�ص�Q حم��ص و�أغل≥â �لع�رش�ت 

من �ملوD�ص�ص�ت �لت�بعة له�. غÒ �أن جهود �ل�صلطة تلك ⁄ ي≥�بله� تطÑي≤ �لدولة �لعÈية 

’لتز�م�ته� ح�صÖ هذ√ �’تف�ق�ت. 

 Úب �’أمني  �لتن�صي≤   IÒوت  âف†صîن�  2000 �صنة  �’أق�صى  �نتف�Vصة  �أع≥�ب  ويف 

من  لديه�   Úملعت≥ل� عن  �لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’�  âرجaو�أ و”�إ�رش�Fيل“،  �ل�صلطة 

�لف�ص�Fل �ملع�VQصة. �إ’ �أن �إعÓن �لرFي�ص �’أمريكي مل�رشوع¬ �ل�صي��صي لت�صوية �ل�رش�´ 

aيه�   ”ّ fiطة  �صكل   2002 �صنة  يف  �لطري≤“  ب`”خريطة  �ملعرو±  �’أو�ص§  �ل�رش¥  يف 

عرa�ت.  ي��رش  �ل�صلطة  FQي�ص   I�aو مع  وتÒت¬  وت�ص�عدت  �’أمني،  �لتن�صي≤  ��صتÄن�± 

ومع �نتî�ب fiمود عÑ��ص FQي�ص�k لل�صلطة وaوR حرcة حم��ص ب�’نتî�ب�ت �لت�رشيعية 

�لفل�صطينية �أو�Fل �صنة 2006، تطوQت عملية �لتن�صي≤ �’أمني بÚ �ل�صلطة و”�إ�رش�Fيل“. 

و�أدى ��صتÔ÷� ΩÓ�ل cيå د�يتون �ملل∞ �’أمني �إ¤ �Rدي�د م�ص�aة �Óÿ± بÚ حرcة 

 âمن جهة �أخرى. وتمُرجم íتa ةcل�صلطة وحر� Úل من جهة وبF�حم��ص وبع†ص �لف�ص

ذQوI �لتن�ق†ص�ت بÚ �لطرÚa بعملية �◊�صº �لع�صكري �لتي ق�مâ به� حم��ص يف قط�´ 

 Úيف عملية �لتن�صي≤ �’أمني ب k�دي�دR� يف منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو 2007; ‡� عك�ص Iغز

�ل�صلطة و”�إ�رش�Fيل“ و�لو’ي�ت �ملتëدI يف �ل†صفة �ل¨ربية.
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ومع ��صتمر�Q جو’ت �◊و�Q �لوطني يف �ل≥�هرI برع�ية م�رشية، �حتل مل∞ �لتن�صي≤ 

 ì�‚ حم��ص �إنه�ء �لتن�صي≤ �’أمني من �أجل âأمني �أولوية لدى حم��ص; �إذ ��صرتط’�

�◊و�Q; ذلك �أنه� ترى �أن �لتن�صي≤ �’أمني ي�صتهد± عن��رش �◊رcة و�مل≥�ومة يف �ل†صفة 

�ل¨ربية، وهو م� �أدى �إ¤ وI�a �لعديد من معت≥ليه� �ل�صي��صيÚ يف �صجون �ل�صلطة. وقد 

Qدت �ل�صلطة وحرcة aتí ب�أن عملية �لتن�صي≤ �’أمني ت�أتي يف �إط�Q ��صتë≥�ق�ت خريطة 

�لطري≤، و’ يكن �لرجو´ عنه�.
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