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áeó≤ŸG
يëتل �ملل∞ �’أمني يف �أV�Qصي �ل�صلطة �لفل�صطينية �أهمية  IÒÑcلدى �ل�صلطة

و”�إ�رش�Fيل“ و�لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية�Q ،عية �تف�ق�ت �أو�صلو .Oslo Agreements

ومنذ �أن ت�صكل� âل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز� Iصنة  ،1993تطوQ
هذ� �ملل∞ لي�ص� íÑأحد �أه� ºملع�ي� Òلتي تÑنى عليه� �أية �تف�ق�ت جديد� ،Iأو يت ºمب≤ت†ص�ه�

تطÑي≥ �ملر�حل �ملت≤Ñية من �تف�ق�ت �أو�صلو� .أم� على �مل�صتوى �لد�خلي ≤aد Xل �ملل∞
�’أمني من �أه� ºمللف�ت و�أÌcه� ح†صو k�Qعلى �ل�ص�حة �لفل�صطينية منذ ت�أ�صي�ص �ل�صلطة

وحتى �’ن≤�ص�� Ωلفل�صطيني وجو’ت �◊و�� Qلوطني �صنة .2009

و�نطÓق  �kمن �أهمية �ملوVصو´� ،خت� Qق�ص� ºملعلوم�ت و�’أ�Qصي∞ مبرcز �لزيتونة

�أن ي�îص�ص �إ�صد��◊� √Qدي ع�رش من �صل�صلة ت≤�Qير �ملعلوم�ت لتن�ول �ملل∞ �’أمني

ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ .وي�صل§ هذ� �لت≤رير �ل†صوء ،يف �ل≤�ص’� ºأول،
على م�ص�ألة �لتن�صي≥ �’أمني ب� Úل�صلطة و”�إ�رش�Fيل“ خÓل aرت��FQ Iصة ي��رش عر�aت
لل�صلطة ºK ،يعرVص للرتتي�Ñت �’أمنية ح�ص Öن�صو�ص �تف�ق�ت �أو�صلو ،وم�  ≥a�Qذلك
من ت�صكيل �’أجهز’� Iأمنية وتطوQه� ،مرو k�Qب�لتن�صي≥ �’أمني يف �أع≤�ب مو“Dر �رشΩ

�ل�صيخ حول ”مك�ëaة �’إQه�ب“ ،و�صو � ’kإa ¤رت� Iنتف�Vصة �’أق�صى �صنة  ،2000وم�
تÑع ذلك من Œميد للتن�صي≥ �’أمني� .أم� �ل≤�ص� ºل Ê�ãمن �لت≤رير aيتن�ول �لتن�صي≥ �’أمني

يف aرت��FQ Iصة ﬁمود ع��Ñص لل�صلطة ،وم� �ص�ح Öذلك من �إع�د Iت�صكيل �’أجهزI
�’أمنية �لفل�صطينية ،و�ﬁو’ت �إحي�ء �لتن�صي≥ �’أمني و ≥aخريطة �لطري≥ ºK .يعرVص
ÿطة د�يتون يف �أع≤�ب نت�’� èFنت�îب�ت �لت�رشيعية بد�ي�ت �صنة  ،2006وتعزيز �لتن�صي≥
�’أمني يف �ل†صفة �ل¨ربية يف �أع≤�ب �صيطر Iحم��ص على قط�´ غز.I
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k G
á£∏°ù∏d äÉaôY ô°SÉj á°SÉFQ IÎa ∫ÓN »æeC’G ≥«°ùæàdG :’hC
:ƒ∏°ShCG äÉbÉØJG ¢Uƒ°üf Ö°ùM á«æeC’G äÉÑ«JÎdG .1
يف �أع≤�ب توقيع وKي≤ة �إعÓن �مل�Ñد� ،Çملعروaة ب��ص� ºتف�ق�ت �أو�صلو ،بÚ
من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ يف و��صنطن يف  ،1993/9/13دخل� âل≤†صية
�لفل�صطينية مرحلة جديد .Iت Óذلك توقيع �تف�� ¥ل≤�هر Iيف � ،1994/5/4لذي يعد
مب�ãبة �’إط�� Qلتنفيذي ’تف�ق�ت �أو�صلو .وتÑع ذلك �أي†ص  �kتوقيع �تف�قي�ت تنفيذية
لوKي≤ة �إعÓن �مل�Ñد ،Çتن�ول÷� âو�ن’� Öأمنية يف �لعÓقة ب� Úلطر� ،Úaأهمه� �تف�قية
و��صنطن يف  ،1995/9/28و�تف�قية و�ي Qيفر  The Wye River Memorandumيف
.11998/10/23
و◊فظ �’أمن يف �’أV�Qصي �V�ÿصعة لل�صلطة �لفل�صطينية ،ن�ص� âتف�ق�ت �أو�صلو
على �إن�ص�ء قو� Iرشطة aل�صطينية قوية ،من �أجل Vصم�ن �لن¶�� Ωلع� Ωيف �ل†صفة �ل¨ربية
Vصد �لتهديد�ت
وقط�´ غز ،Iبينم� ت�صتمر ”�إ�رش�Fيل“ يف �’Vصط ´Óمب�صوDولية �لدّ ´�a
�Q�ÿجية ،و�أ�ص�Qت �مل�د 8 Iمن وKي≤ة �إعÓن �مل�Ñد� Çإ ¤طÑيعة �لعÓقة يف �ملج�ل �’أمني
ب� Úلطر ،Úaوج�ءت – âعنو�ن ”�لن¶�� Ωلع� Ωو�’أمن“ .وج�ءت �لرتتي�Ñت �’أمنية
يف ن�صو�ص �تف�ق�ت �أو�صلو على �ل�صكل �لت�‹:2
8 IOÉŸG

øeC’Gh ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG
من �أجل Vصم�ن �لن¶�� Ωلع� Ωو�’أمن �لد�خلي للفل�صطيني Úيف �ل†صفة
�ل¨ربية وقط�´ غز� Iصين�ص� Åملجل�ص قو� Iرشطة قوية بينم� �صت�صتمر �إ�رش�Fيل
يف �’Vصط ´Óمب�صوDولية �لدV ´�aصد �لتهديد�ت �Q�ÿجية وcذلك مب�صوDولية
�’أمن �’إجم�‹ لÓإ�رش�Fيلي Úب¨رVص حم�ية �أمنه� ºلد�خلي و�لن¶�� Ωلع�.Ω
9 IOÉŸG

:ájôµ°ù©dG ôeGhC’Gh ÚfGƒ≤dG
� .1صيîول �ملجل�ص ب�لت�رشيع ،و �k ≤aلÓتف�’� ¥نت≤�‹ ،يف جميع �ل�صلط�ت
�ملن≤ولة �إلي¬.
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� .2ص�Òجع �لطر�aن ب�صكل م�صرت∑ �ل≤و�ن Úو�’أو�مر �لع�صكرية �ل�ص�Qية
�ملفعول يف �ملج�’ت �ملت≤Ñية.
10 IOÉŸG

÷á«æ«£°ù∏ØdG á«∏«FGöSE’G ácÎ°ûŸG •ÉÑJQ’G áæ
من �أجل تو ÒaتطÑي≥ ه�د’ ÇإعÓن �مل�Ñد Çهذ� و’أية �تف�ق�ت ’ح≤ة
تتعل≥ ب�لفرت’� Iنت≤�لية �صت�صكل aو Qدخول �إعÓن �مل�Ñد Çهذ� حيز �لتنفيذ
÷نة �Qت •�Ñم�صرتcة �إ�رش�Fيلية وaل�صطينية من �أجل مع�÷ة �ل≤†ص�ي� �لتي تتطلÖ
�لتن�صي≥ وق†ص�ي� �أخرى ذ�ت �’هتم�� Ωمل�صرت∑ ،و�ملن�Rع�ت.
12 IOÉŸG

öüeh ¿OQC’G ™e ¿hÉ©àdGh •ÉÑJQ’G
�صي≤و� Ωلطر�aن بدعو Iحكومتي �’أQدن وم�رش للم�ص�cQة يف �إق�مة �ملزيد
من ترتي�Ñت �’Qت •�Ñو�لتع�ون ب Úحكومة �إ�رش�Fيل و�ملمãل� Úلفل�صطينيÚ
من جهة وحكومتي �’أQدن وم�رش من جهة �أخرى للنهوVص ب�لتع�ون
بينه .ºو�صت†صمن هذ√ �لرتتي�Ñت �إن�ص�ء ÷نة م�صتمر� Iصت≤ر Qب�’تف� ¥على
�’أ�صك�ل لل�صم� ìلÓأ�ص��îص �ملرحل Úمن �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز Iيف
 1967ب�لتو� ≥aمع �’إجر�ء�ت �ل†رشوQية ملنع �لفوVصى و�’إخÓل ب�لن¶�.Ω
و�صتتع�طى هذ√ �للجنة مع م�ص�Fل �أخرى ذ�ت �’هتم�� Ωمل�صرت∑.
13 IOÉŸG

á«∏«FGöSE’G äGƒ≤dG ™°Vƒ“ IOÉYEG
 .1بعد دخول �إعÓن �مل�Ñد Çهذ� حيز �لتنفيذ ويف وق ’ âيتج�و Rع�صية
�نت�îب�ت �ملجل�ص �صيت� ºإع�د“ IوVصع �ل≤و�ت �لع�صكرية �’إ�رش�Fيلية يف
�ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز Iب�’إVص�aة �إ� ¤ن�ص�ëب �ل≤و�ت �’إ�رش�Fيلية
�لذي ” تنفيذ√ و �k ≤aللم�د.14 I
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 .2عند �إع�د IموVصعة قو�ته� �لع�صكرية �صت�صرت�صد �إ�رش�Fيل مبÑد�أ وجوب
�إع�د“ IوVصع قو�ته� �لع�صكرية خ�� êQملن�ط≥ �مل�أهولة ب�ل�صك�ن.

� .3صيت ºتنفيذ تدQيجي للمزيد من �إع�د� IلتموVصع يف مو�قع ﬁدد Iب�لتن��صÖ
مع تو‹ �مل�صوDولية عن �لن¶�� Ωلع� Ωو�’أمن �لد�خلي من قÑل قو� Iل�رشطة
�لفل�صطينية و �k ≤aللم�د� 8 Iأع.√Ó
14 IOÉŸG

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

�صتن�ص� Öëإ�رش�Fيل من قط�´ غز Iومنط≤ة �أQيc ،�ëم� هو م ÚÑيف

�لÈوتوcول �ملر ≥aيف �ملل� ≥ëل.Ê�ã

وتن�ول� âتف�قية �ل≤�هر Iتن¶ي� ºل�رشطة �لفل�صطينية يف �مل�د� ،3 Iلتي ج�ءت –â

عنو�ن ”مديرية قو� Iل�رشطة �لفل�صطينية“ .وحددت �’تف�قية و�ج�Ñت وو∞F�X

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

�لع� ،Ωوحم�ية ع�مة �لن��ص و‡تلك�ته ،ºو�لعمل لتو� Òaصعو Qب�’أمن و�’طمÄن�ن ،وتÑني
جميع �’إجر�ء�ت �ل†رشوQية ملنع وقو´ �÷رية و �k ≤aلل≤�نون ،وحم�ية �’أم�cن �لع�مة

و�’أم�cن ذ�ت �’أهمية ���ÿصة .و�أ�ص�Qت �’تف�قية �إ ¤بنية وتكوين �ل�رشطة ،حيå
تتكون من وحد Iمتك�ملة –� âصيطر� Iل�صلطة �لفل�صطينية ،يكون قو�مه� ت�صعة �±’B
وتتكون من �أQبعة aرو´ هي� :ل�رشطة �ملدنية ،و�’أمن �لع�،Ω
Qجل يف aروعه� cله�،
ّ

و�مل�îبر�ت ،وخدم�ت �لطو� ÇQو�’إن≤�ذ )�لد� ´�aملد.3(Ê

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

يف �ملنط≤ة �مل�صم��” Iأ“ ،يف حّ Úقيدت �’تف�قية ح≥ �ل�رشطة يف �لعمل بëرية يف

�ملنط≤ة �مل�صم�” Iب“ ،و��صرتط� âأن يت ºذلك بعد �لتن�صي≥ مع �÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي.
و�أع�دت �’تف�قية ت�أcيد �ملهم�ت �ملنو• بجه�� Rل�رشطة �ل≤ي� Ωبه� ،و�لتي ن�ص âعليه�

�تف�قية �ل≤�هر .Iو�أVص�� âaإليه� ”منع �’أعم�ل �لتي قد ترتت Öعليه� م†ص�ي≤�ت و�إي≤�´

ع≤وب�ت ،وQ�ﬁبة �’إQه�ب و�أعم�ل �لعن∞ ،ومنع �لتëري†ص على �أعم�ل �لعن∞،
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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و�ل≤ي� Ωب�أي مهم�ت �أخرى ع�دية ت≤ع على ع�ت≥ �ل�رشطة“ .وو �k ≤aلÓتف�قية تتكون
�ل�رشطة من وحد Iمتك�ملة ين†صوي –ته� �صتة aرو´ هي� :ل�رشطة �ملدنية ،و�’أمن �لع�،Ω

و�’أمن �لوق�Fي ،و�أمن �لر��Fصة ،و�مل�îبر�ت ،و�لد� ´�aملد.4Ê

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

و�عت� Q�Ñلتن¶يم�ت �لفل�صطينية �مل�صلëة تن¶يم�ت خ�Qجة عن �ل≤�نون ،م� �أدى �إ� ¤إل≤�ء
�أع�Ñء على �ل�صلطة يف �ملج�ل �’أمني ،من دون �لتطر� ¥إ ¤و�ص�Fل aرVص �’أمن و�لن¶�Ω

د�خل �ملجتمع �لفل�صطيني� ،أو �إ�◊� ¤ج�ت �’أمنية ���ÿصة ب�ل�صع� Öلفل�صطيني ذ�ت

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

بعد توقيع �تف�قية و�ي Qيفر ،ومن  ºKمذcر� Iرش� Ωل�صيخ يف  ،1999/9/4بل¨â

ن�صÑة �’أV�Qصي �V�ÿصعة لل�صيطر’� Iأمنية و�ملدنية �لك�ملة لل�صلطة  %18من جممل
�أV�Qصي �ل†صفة و�ل≤ط�´ ،و�أمُطل≥ عليه� �ملن�ط≥ ”�أ“ ،يف ح� Úصكل� âملن�ط≥ �مل�صم�I

”ب“  %21من جممل �أV�Qصي �ل†صفة و�ل≤ط�´ ،حي åتتمتع �ل�صلطة aيه� ب�صÓحي�ت

مدنية a ،§≤aيم� ب≤ي� âل�صÓحي�ت �’أمنية بيد ”�إ�رش�Fيل“ .وقد ب≤ي �÷زء �’أ Ècمن
�’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة ،%61 ،خ�Vصع  �kلل�صيطر’� Iأمنية و�ملدنية �’إ�رش�Fيلية،

Vصمن �ملنط≤ة �مل�صم�.6“ê” I

:ÉgQƒ£Jh á«æ«£°ù∏ØdG á«æeC’G Iõ¡LC’G π«µ°ûJ .2
منذ �أن وقع âمن¶مة �لتëرير �لفل�صطينية �تف�ق�ت �أو�صلو �cن âهن�∑ �ﬂو±

ح≤ي≤ية من �أن يوDدي ذلك �إ� ¤رش�´ ب ÚموDيدي م�ص�� Qلت�صوية �ل�صي��صية ومع�VQصي¬

يف �÷�ن� Öلفل�صطيني ،و�إ ¤ت�ص�عد �لتوتر ليوDدي �إ ¤حرب �أهليةa .منذ �لÑد�ية �لتزΩ

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

Vصد
�لعن∞ ،و�لتعهد بتد�� ∑Qأي �نته��cت لهذ√ �لتعهد�ت ،وب�ت�îذ �إجر�ء�ت ت�أديÑية ّ
�أي �ﬂل∞ له� ،وذلك ح�ص�Q Öص�لة ي��رش عر�aت �إFQ ¤ي�ص �لو�QRء �’إ�رش�Fيلي �إ�ص¥�ë
�Qب Yitzhak Rabin Úيف  .1993/9/9ويف �تف�قية �ل≤�هر� Iملوقعة يف 1994/5/4
9
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تعهدت �ل�صلطة �لفل�صطينية مبنع �◊مÓت �لدع�Fية و�لتëري†ص Vصد ”�إ�رش�Fيل“ يف
�ملن�ط≥ �لتي ت�صيطر عليه�c ،م� تعهدت ب�ت�îذ �’إجر�ء�ت �ل†رشوQية ملنع �’أعم�ل

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

و’أن �تف�ق�ت �◊ك� ºلذ�تي موDقتة ويتÑعه� aيم� بعد �لدخول يف مف�وVص�ت �ملرحلة
�لنه�Fية حول �ل≤†ص�ي� �÷وهرية ب�ت –≤ي≥ �أي ت≤د Ωمرهون  �kبرVصى �لطر’� ±إ�رش�Fيلي،

وcر Ωتن�’Rت¬ ،وبد� �لطر� ±لفل�صطيني –Q âحمة �لطرB’� ±خر ،و�أ�ص íÑم†صطر�k

ل�Óصتج�بة لل†ص¨و• �’إ�رش�Fيلية لت≤ëي≥ �أي ت≤د Ωيف �ملف�وVص�ت �أو �أية مك��ص Öمهم�
�cنV âصÄيلة .و’أن �’أطر�� ±لفل�صطينية �ملع�VQصة ’تف�ق�ت �أو�صلو وعلى �Qأ�صه�

حرcة حم��ص� ،أعلن� âأنه� غ Òمعنية بهذ√ �’تف�ق�ت ،و��صتمرت يف م≤�ومته�
لÓحتÓل �’إ�رش�Fيلي�a ،إن ”�إ�رش�Fيل“ �أخذت “�طل يف تنفيذ �تف�ق�ته� مع �ل�صلطة

�لفل�صطينية ،م�  ⁄ت≤ ºبك íÑجم�� ìملع�VQصة و�إي≤� ±جهوده� ،وتطو’� Qأمر لدaع
�ل�صلطة �لفل�صطينية �إ� ¤ص� ≥ëل≤وى �لفل�صطينية �ملع�VQصة ،وخ�صو�ص  �kحرcة حم��ص،

وVرشب بنيته� �لتëتية ومو�Dص�ص�ته� �لتعليمية و�Òÿية و�’جتم�عية .و�صو� kء �cن�Q âغÑة
�أ Ωغ�Q ÒغÑة�a ،إن �ل�صلطة �لفل�صطينية وجدت نف�صه� “†صي �صوط  �kبعيد� kيف Q�ﬁبة
حرcة حم��ص≤– ،ي≤ ’ �kلتز�م�ته� يف �لعملية �ل�صلمية ،و“كين  �kلنف�صه� ونفوذه� على
�ل�ص�حة �لفل�صطينية ،وت�صجيع  �kللطر’� ±إ�رش�Fيلي للم†صي يف �لعملية �ل�صلمية ،وهكذ�

‚�” âëإ�رش�Fيل“ يف وVصع حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي و�ملع�VQصة �لفل�صطينية cع�≥F

يف طري≥ �ل�صلطة �لفل�صطينية ،حتى ت�صل �إ ¤م� –�ص� ¬Ñأهد� �k aوطنية aل�صطينية.8

وcم� ذcر �صتيفن بيلليت Stephen C. Pelletiere Òيف د��Qصة ن�رشه� معهد

�لد��Qص�ت �’�صرت�تيجية يف �لكلية �◊ربية للجي�ص �’أمريكي�a ،إن FQي�ص �◊كومة
�’إ�رش�Fيلية �إ�ص�Q ¥�ëب ÚووRير خ�Qجيت¬ �صمعون بÒيز  Shimon Peresقر� �Qأن يعهد�

لي��رش عر�aت ومن¶مة �لتëرير ب�ل≤ي� Ωبدو� Qل�رشطي ب�لو�cلة ل≤مع �’نتف�Vصة و�ص≥ë
�مل≤�ومة.9
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و’أن ”�إ�رش�Fيل“ هي �لطر� ±لذي يفرVص �رشوط¬ يف هذ√ �لت�صوية ،وبيده� �أو¥�Q

Vصد �ملع�VQصة للمدى �لذي
�للعÑة�a ،إن �ل�صلطة �لفل�صطينية� ،إذ�  ⁄ت�صل cف�ء� Iأد�Fه� ّ

ترغ�” ¬Ñإ�رش�Fيل“� ،صتكون مهدد Iبرت�جع �’أخ IÒعن �لتز�م�ته�� ،أو بîن≥ �’قت�ص�د

�لفل�صطيني ب�إغ� ¥Óل†صفة و�ل≤ط�´� ،أو ب�إع�د� IحتÓل �أجز�ء �cن âقد مُ�صلم âلل�صلطة
�لفل�صطينية .ويف cل �’أحو�ل �cن مطلوب  �kمن �ل�صلطة �لفل�صطينية –≤ي≥ �لعمل
بكف�ء ،Iو�أن تنجa íيم� �aصل� âلدولة �لعÈية يف –≤ي≤¬ طو�ل � 27صنة �ص� â≤Ñتف�ق�ت
�أو�صلو.!!10

ومنذ دخول �ل�صلطة �لفل�صطينية �إ ¤قط�´ غز Iو�أQي�� ºK �ëصتÓمه� ’إد� IQمدن

وقرى �ل†صفة �ل¨ربية ،وج�ن’� Öأمن �لد�خلي ي�أخذ �÷�ن◊� Öيوي يف ميز�نية �ل�صلطة

و�هتم�م�ته� .وعمل âعلى �إن�ص�ء �رشطة قوية ت†صمن �لن¶� Ωو�’أمن يف �ل†صفة �ل¨ربية
وقط�´ غز ،Iوذلك “��صي  �kمع م� ت†صمن¬ �لÑند �ل�ãمن من �تف�ق�ت �أو�صلو ،وج�ءت

�’تف�قي�ت �ملكملة ’تف�ق�ت �أو�صلو ،وخ�صو�ص � �kتف�قية �ل≤�هر� Iملعروaة ب�تف�قية غز/I

�أQي ،�ëلت≤ر� Qإق�مة �رشطة aل�صطينية حددت بKÓãة � ±’Bعن�رش ،و�Rد عدده� �إÚKÓK ¤
�ألف  ،�kح�ص� Öتف�قية �أو�صلو �ل�ãنية ،11لي�صكل �أعلى ن�صÑة �رشطة يف �لع� ⁄م≤�Qنة بعدد
�ل�صك�ن.12

�صكل� âل�صلطة �لفل�صطينية Kم�نية �أجهز� Iأمنية هي’� :أمن �لوطني ،و�’أمن

�لوق�Fي ،و�مل�îبر�ت �لع�مة ،و�’�صت�Q�Ñîت �لع�صكرية ،و�’أمن ���ÿص ،و�ل≤و،17 I

و�لد� ´�aملد ،Êب�’إVص�aة �إ� ¤ل�رشطة �ملدنية ،13وبل≠ عدد �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية
ت�صعة �أجهز.I

:»æWƒdG øeC’G RÉ¡L .CG

�’أمن �لوطني هيÄة ع�صكرية ن¶�مية ،توDدي وF�Xفه� وت��Ñرش �خت�ص��ص�ته� بر��Fصة

وRير �’أمن �لوطني و– âقي�د� Iل≤�Fد �لع� ،Ωوهو �لذي ي�صد� Qل≤ر��Qت �لRÓمة ’إد�IQ
عمله� وتن¶ي� ºصوDونه� a�cة ،و’ �k ≤aأحك�� Ωل≤�نون و�’أن¶مة �ل�ص�د IQمب≤ت†ص�√.
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يت�صكل �’أمن �لوطني من عدc Iت� ÖFع�صكرية ت≤و Ωمبه�◊� Ωف�® على �’أمن
�لوطني من �’أخط�Q�ÿ� Qجية وحم�ية �◊دود و�ل�صيطر Iعليه� .وتنت�رش هذ√ �لكت�ÖF
على حدود �أV�Qصي �ل�صلطة �لفل�صطينية ويف �ملن�ط≥ �لع�صكرية وعلى حدود �¶a�ﬁت
�لوطن ،وتكون مهمته� �’أ�ص��صية �لد ´�aعن �لوطن ،وم�ص�عد Iجه�� Rل�رشطة يف
حفظ �’أمن و�لن¶�� Ωلع� Ωو�’Bد�ب �لع�مة ح�ص Öم≤ت†صى �◊�جة.14
:»FÉbƒdG øeC’G RÉ¡L .Ü

يو�ص∞ جه�’� Rأمن �لوق�Fي ب�أن¬ �أ’� Ìcأجهز’� Iأمنية تن¶يم  �kو�’أحك ºبن� kء .وهو

مكل∞ ب�’أمن �لد�خلي� ،أي �أمن �’أV�Qصي �لتي ت≤ع –� âصيطر� Iل�صلطة �لفل�صطينية
وم� ين†صوي –ت¬ من حيãي�ت �cمل�îبر�ت و�ل�صجون و�لت≤ëي≥ وم� يعني¬ ذلك من ب�ص§
�لن¶� Ωيف �ل�ص�� ´Qلفل�صطيني ومت�بعة مع�VQصي �ل�ص .ΩÓو ⁄تن�ص �تف�ق�ت �أو�صلو على
ت�صكيل¬ غ� Òأن¬ �أن�ص Åبعده� و’ �k ≤aتف� ¥ب� Úل�صلطة و”�إ�رش�Fيل“ .وي†ص ºجه�’� Rأمن
�لوق�Fي حو�‹ خم�صة � ±’Bع†صو موRع Úب� Úل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز Iومع¶º
عن��رش√ من ن�صط�ء حرcة aت.15í
ويعت≤د �أن بع†ص �لفر� ¥ملت�îص�صة قد تفرع âمن جه�’� Rأمن �لوق�Fيc ،فرقة
�ملوت �لتي  k�Òãcم� نفى م�صوDولو �÷ه� Rوجوده� �إ� ¤أن �أعلن �Qصيد �أبو �ص ∑�Ñعن
حله� يف �صهر ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم .2005 Èو k�Òãcم� �ته ºجه�’� Rأمن �لوق�Fي بتعذيÖ
ن�صط�ء حرcتي حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓميc .م� �نت≤دت من¶م�ت ح≤وقية ﬁلية ودولية
عمل �لوق�Fي يف  Òãcمن �’أحي�ن.
و�cن ﬁمد دحÓن �أول FQي�ص ÷ه�’� Rأمن �لوق�Fي يف غز Iمن � 1994إ،2002 ¤
 ºKع Úمك�ن¬ �Qصيد �أبو �صc .∑�Ñم� �cن جÈيل �لرجوب �أول FQي�ص للجه� Rب�ل†صفة
ّ
�ل¨ربية قÑل �أن يëل ﬁل¬ �لعميد Rه Òمن��رش� Iصنة .162002
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:áeÉ©dG äGôHÉîŸG RÉ¡L .ê

جه�� Rمل�îبر�ت �لع�مة هو هيÄة �أمنية ن¶�مية تتÑع ��FQصة �ل�صلطة �لفل�صطينية ،ويعÚ

FQي�ص �÷ه� Rب≤ر� Qمن �لرFي�ص وهو بدQجة وRير ،ومد Iتعيين¬ � çÓKصنو�ت ويجوR
“ديده� ملد� Iصنة  .17§≤aتوDدي هذ√ �لهيÄة وF�Xفه� وت��Ñرش �خت�ص��ص�ته� و’ �k ≤aأحك�Ω

�ل≤�نون بر��Fصة FQي�صه� و– âقي�دت¬ ،وهو �لذي ي�صد� Qل≤ر��Qت �لRÓمة ’إد� IQعمله�
وتن¶ي� ºصوDونه� a�cة .وقد وQدت مه� Ωجه�� Rمل�îبر�ت �لع�مة ح�رش� kيف �ل≤�نون،
بëي åتتو� ¤مل�îبر�ت �لع�مة �مله�� Ωلت�لية:18

 .1تعت� Èمل�îبر�ت �÷هة �ملكلفة �Qصمي  �kمبم��Qصة �’أن�صطة و�مله�’� Ωأمنية
خ�◊� êQدود �÷¨ر�aية لفل�صط.Ú

�Q�“ .2ص �مل�îبر�ت مه�� Ωأمنية ﬁدد Iد�خل �◊دود �÷¨ر�aية لدولة aل�صطÚ
’�صتكم�ل �’إجر�ء�ت و�لن�ص�ط�ت �لتي بد�أت به� خ�◊� êQدود.

� .3ت�îذ �لتد�ب� ÒلRÓمة للوق�ية من �أية �أعم�ل تعرVص �أمن و�صÓمة
aل�صط Úللîطر و�ت�îذ �’إجر�ء�ت �لRÓمة Vصد مرتكÑيه� و’ �k ≤aأحك�Ω
�ل≤�نون.

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

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

تهدد وحد� Iلوطن و�أمن¬ و��صت≤Óل¬ وم≤د�Qت¬.

� .5لتع�ون �مل�صرت∑ مع �أجهز� Iلدول �ل�صدي≤ة �مل�ص�بهة ملك�ëaة �أية �أعم�ل
تهدد �ل�صل ºو�’أمن �مل�صرت∑ �أو �أي من جم�’ت �’أمن �Q�ÿجي� ،رشيطة

�ملع�ملة ب�ملãل.

وي≤د Qعدد عن��رش �مل�îبر�ت �لع�مة بنëو � 2,500ص�îص ي¨ل Öعليه’� ºنتم�ء

�لفت�ëوي .وقد �أ�ص�صت¬ �أو�خر �ل�صتيني�ت جمموعة من ق�دa Iت íمن بينه� �ص ìÓخل∞
)�أبو �إي�د( وه�يل عÑد �◊ميد )�أبو �لهول( .وقد �أطل≥ علي¬ ��ص ºجه�� Rمل�îبر�ت �لع�مة
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قÑل �إق�مة �ل�صلطة ب≤ر� Qمن �لرFي�ص عر�aت على �إKر توحد جه�Rي �’أمن �ملوحد
و�’أمن �ملرcزي .و�cن ير�أ�ص¬ �للو�ء �أم� Úلهندي منذ قي�� Ωل�صلطة �لفل�صطينية �إ� ¤أن¬

عزل يف ني�ص�ن� /أبريل .192005

:ájôµ°ù©dG äGQÉÑîà°S’G RÉ¡L .O

وهي وحد Iع�صكرية مكلفة بجمع �ملعلوم�ت عن ”�لعدو �Q�ÿجي“ cم� تهتº
ب�’أمن �لد�خلي ،وت�رش� ±أي†ص  �kعلى �ل�رشطة �لع�صكرية �لتي –ول âيف مرحلة ’ح≤ة

�إ ¤حر�ص Qمزي لرFي�ص �ل�صلطةc .20م� ي�صتجوب جه��’� Rصت�Q�Ñîت �ملعت≤ل Úمن

�ملع�VQصة ،وير�ق– Öر�cت حرcتي حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي ب�صكل �أ�ص��صي ،يف

�ﬁولة للëد من �لتهديد �ل�صي��صي �لذين ي�صكÓن¬ على �ل�صلطة وحرcة aتc ،íم� ي�صÒ
بع†ص ��Èÿء.21

:¢UÉÿG øeC’G RÉ¡L .`g

�أمُ�ص�ص جه�’� Rأمن ���ÿص يف �cنون �ل /Ê�ãين�ير  ،1995بر��Fصة �÷�Ôل �أبو يو�ص∞

�لوحيدي; و�cن �÷ه� Rي†îصع ل�صلطة ي��رش عر�aت �مل��Ñرش ،Iو�cن âوXيفت¬ مت�بعة
�ل≤وى و�لف�ص�Fل �لفل�صطينية �ملع�VQصة خ�� êQأV�Qصي �ل�صلطة �لفل�صطينية ،وجمع
�ملعلوم�ت عنه�c .م� ير�ق Öجه�’� Rأمن ���ÿص –ر�cت �مل�صوDول Úيف �ل�صلطة،
ويزود عر�aت ب�أي �أعم�ل ”م�صÑوهة وغ� Òرشعية“.22
:»°SÉFôdG øeC’G hCG 17 Iƒ≤dG .h

ت�أ�ص�ص �÷ه�’� Rأمني �مل�صمى ”�ل≤و “17 Iبد�ية �ل�صÑعيني�ت ◊م�ية �لرFي�ص ي��رش

عر�aت وغ √Òمن Rعم�ء من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية.

وهن�لك عد�QB� Iء حول �ص ÖÑت�صمية �÷ه� Rب`”�ل≤و� :“17 Iإذ يرجع¬ �لÑع†ص �إ¤

�إن �إحدى �لوحد�ت �لع�صكرية �لفل�صطينية �لتي �ص� âcQيف مع�� ∑Qأيلول� /صÑتمÈ
 1970ب÷� Úي�ص �’أQد Êو�لفد�Fي� Úلفل�صطيني ⁄ Úي ≥Ñمن عن��رشه� �ل�Ñل¨169 Ú
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م≤�ت k
� Óصوى � 17ص�îص  �kوقد توجهو� �إ ¤لÑن�ن و�أق�مو� يف ح�� IQلن�عمة ،و�صم�هº

�لرFي�ص عر�aت يف �إحدى مذcر�ت¬ �ل≤و� Iل`  .17ويف بد�ية ع�� 1972 Ωص� QمكتÖ

هذ√ �ملجموعة يف حي �لف�cه� Êب�لطري≥ �÷ديد Iيف بÒوت و�أ�ص íÑيعر ±ب��صº

�ل`  .17و�لÑع†ص يرجع¬ �إQ ¤مزية �لرق� 17 ºلذي ي�ص Òيف ذ�cر� Iلفد�Fي� Úإ� ¤ل�صÑعة
ع�رش aل�صطيني � �kلذين �ص≤طو� يف  1968/3/21يف معرcة �لكر�مة ذ�ت �ل≤يمة �لرمزية
يف ت�Qيخ �ملع�� ∑Qلفل�صطينية �لفد�Fية.

وقد جمع� âل≤و 17 Iيف aرت�ت �ص�ب≤ة ب� Úلعمل �مل�îبر�تي وب� Úلن�ص�• �لع�صكري

من خÓل عملي�ت aد�Fية د�خل ”�إ�رش�Fيل“ .وتعد �ل≤و 17 Iمن �أ’� Ìcأجهز’� Iأمنية
�لفل�صطينية Œهيز� kوتدQي ،�k Ñوتتل≤ى �ل≤و Iدعم  �kمن م�رش و�’أQدن حي åتل≤ى بع†ص
عن��رشه� تدQي �k Ñوت�صلي �k ëمن �لÑلدين.23

وتن≤�ص� ºل≤و� ،17 Iلتي ت†ص ºحو�‹ KÓKة �V ±’Bص�ب§� ،إ ¤ق�صم :ÚوحدI

��صت�Q�Ñîت ،و�لتي Œمع �ملعلوم�ت عن �ملع�VQصة �لفل�صطينية ،و�لتهديد�ت �ملëلية;
و�◊ر�ص �لر��Fصي� ،لذي يوDمن حم�ية FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية.24
:ÊóŸG ´ÉaódG .R

�أن�ص�أ �لد� ´�aملد Êبعد توقيع �تف�قية �ل≤�هر Iيف  ،1994/5/4وجه�� Rلد� ´�aملدÊ

هو �’إط�� Qملر Öcمن Qج�ل �’إطف�ء وخدم�ت �’إن≤�ذ وين�ص≥ بينه ºوبÿ� Úدم�ت
�ملدنية �’أخرى يف ح�لة �لطو� ،ÇQويف �’أي�� Ωلع�دية ينفذ �’إط� Qخطة و��صعة لت�أهيل

�ل�صك�ن �ملدني Úيف مو�Vصيع �’إ�صع�’� ±أو‹ و�’إن≤�ذ.25

ويتمãل �لهد’� ±أ�ص��صي للد� ´�aملد Êيف وق�ية �ملدني Úو‡تلك�ته ºوت�أمÚ

�ملو��صÓت ب�أنو�عه� ،وVصم�ن �ص� Òلعمل ب�نت¶� Ωيف �ملر�� ≥aلع�مة وحم�ية �ملÊ�Ñ

و�ملن�ص�Bت و�ملو�Dص�ص�ت �لع�مة و���ÿصة� ،صو�ء من �أخط�� Qل¨��Qت �÷وية وغÒه� من
�’أعم�ل �◊ربية� ،أو من �أخط�� Qلكو�� çQلطÑيعية و�◊ر� ≥Fو�’نهي��Qت و�ل¨ر¥
و�’أخط�’� Qأخرى ،وب�لت�‹ �إنف�ذ حم�ية �◊ي� Iو�ملمتلك�ت.26
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:á«fóŸG áWô°ûdG .ì

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

عر�aت ع� 1994 Ωغ�Rي �÷ ‹�Ñبت�أ�صي�ص �ل�رشطة �لفل�صطينية مبوج� Öتف�ق�ت �أو�صلو.

وين≤�ص ºهذ� �÷ه�� Rإ ¤عد Iمديري�ت :مديرية �رشطة �ملرو ،Qومديرية �مل�Ñح÷� åن�Fية،
ومديرية مك�ëaة �ملîد�Qت ،و�رشطة مك�ëaة �ل�ص¨) Öقو�ت �لتدخل(.27

وتعمل �ل�رش• �ملدنية على �◊ف�® على �ل≤�نون ،وخدمة �ل�صع ،Öوحم�ية �ملجتمع،

و�ل�صهر على حفظ �’أمن ،و�لن¶�� Ωلع� ،Ωو�’Bد�ب �لع�مة .28ويعمل يف هذ� �÷ه�R
�أ Ìcمن ع�رش ±’B� Iعن�رش ،ينت�رشون يف قط�´ غز ،Iويف  25قرية م�صنفة ”ب“ يف

�ل†صفة �ل¨ربية; وŒد’� Qإ�ص� IQهن� �إ� ¤أن �ملن�ط≥ �مل�صنفة ”ب“ ’ ي�صمa íيه� لعن��رش

�’أمن �لفل�صطيني بëمل �’أ�صلëة �لن�Qية.29

áëaÉµe” ∫ƒM ï«°ûdG Ωô°T ô“Dƒe ÜÉ≤YCG ‘ »æeC’G ≥«°ùæàdG .3
:1996 áæ°S ‘ “ÜÉgQE’G
�Rد توقيع �تف�قي�ت �أو�صلو ،وبدء م�رشو´ �◊ك� ºلذ�تي من �صعوبة عملي�ت �مل≤�ومة

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

م�صرت∑; ونت èعن ذلك �حتك��cت و�صد�م�ت مو�Dصفةa ،مع cل عملية جه�دية Vصد

�’حتÓل �cن� âل�صلطة �لفل�صطينية ت≤و Ωبëملة �عت≤�’ت و��صعة يف �صفو ±حم��ص
و�÷ه�د و�’إ�صÓمي و�aص�Fل �ملع�VQصة ،ومنذ �أي� /Qم�يو  1994وحتى �Bب� /أغ�صط�ص

� 1995صن� âل�صلطة  12حملة �عت≤�ل �صمل� âأ Ìcمن �أل∞ aل�صطيني .ويف قط�´ غزI

�لذي ’ تتج�و Rم�ص�حت¬ c 360ل�c 2ºن لل�صلطة  24مرcز توقي∞ و�عت≤�ل ،وهن�لك
 32ح�جز� kع�صكري  .�kود�هم� âل�صلطة خÓل �صهر و�حد (1995/5/19-4/19) §≤a
حو�‹  57م�صجد� 138 kمر.30I

و�cن من �أ◊� Ìcو�د� çملو�Dصفة دموية م� يعر ±ب`”جمز÷� IQمعة �’أ�صود“� ،لتي

�QتكÑته� �رشطة �◊ك� ºلذ�تي يف V 1994/11/18صد �مل�صل� ،Úلذين �cنو� ينوون �ÿروê
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مب�ص� IÒصلمية بعد �ص÷� IÓمعة من م�صجد aل�صط Úيف غز Iب� √�Œمنزل �ل�صهيد ه�ص�Ω
حم��ص
حمد� �‡ ،أدى ’�صت�صه�د  13م�صلي  ،�kوجر� ìأ Ìcمن م�FتB� Úخرين .و�تهمâ
مُ

�ل�صلط nة بتدب� Òملذبëة ،وحملته� �مل�صوDولية ،و�تهمته� ب�أنه� ت�صعى ”’إVQص�ء �إ�رش�Fيل“

و�’إ�ÑKت له� �أنه� ت�صتطيع وبجد� IQقمع �ملع�VQصة �لفل�صطينية ،وب�صو ’ IQت≤د Qعليه�
”�إ�رش�Fيل“.31

وقد �Rدت حد� Iلتوتر ب� Úل�صلطة وحرcة حم��ص عندم� ق�م âب�عت≤�ل عدد من

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

و�أحمد بëر و�أحمد ‰ر ،وخ†صعو� للتعذي Öو�’إه�نة ،وحل≤�◊ âه� ºلتي تعد
Qمز �لتز�مه’� ºإ�صÓمي ‡� �أ Q�Kغ†ص �k Ñو��صع  �kيف �ل�ص�حة �لفل�صطينية ،32غ� Òأن �أ�صد
حمÓت �’عت≤�ل قد “ âيف �صهري �Bذ� /Qم��Qص وني�ص�ن� /أبريل  ،1996بعد �صل�صلة

�لعملي�ت �لتي هزت ”�إ�رش�Fيل“ ،ع≤� Öغتي�ل �ل≤�Fد يف cت�� ÖFل≤�ص�� Ωل�صهيد يëيى
عي��ص )�لذي �cن مهند�ص  �kلعملي�ت �أدت ل≤تل حو�‹ �صÑع� Úإ�رش�Fيلي  �kوجر340 ì

�Bخرين( ،33وقد ط�ل’� âعت≤�’ت �أ Ìcمن �أل∞ من ن�صط�ء حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي.

cم� ��صتهد� âaلÑنية �لتëتية للëرcت�a ،Úأغل≤� âملد��Qص و�÷معي�ت �Òÿية و÷�ن
�لز I�cوQع�ية �’أيت�� Ωلتي يديره� �أن�ص� Qحم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي ،وقد �أ�ص�د FQي�ص

�أ�cQن �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي �أمنون ليÑك� Úص�ح�∑  Amnon Lipkin-ShahakوFQي�ص

جه�’� Rأمن �لد�خلي �’إ�رش�Fيلي )�ص Úبي Shin Bet (âع�مي �إي�لون Ami Ayalon

ب�لتëر∑ ”�ملنهجي“ �لذي ي≤و Ωب¬ ي��رش عر�aت Vصد حم��ص.34

�cن �غتي�ل �ملهند�ص يëيى عي��ص يف  1996/1/5على يد ”�إ�رش�Fيل“ مب�ãبة �لفتيل

�لذي aجر �ل�رش�´ ب Úحم��ص و”�إ�رش�Fيل“ من جهة وب Úحم��ص و�ل�صلطة �لفل�صطينية،
�لتي ح�ول âتد� ∑Qنت� èFهذ� �’غتي�ل ،حف� �k Xعلى وجوده� ،وخو �k aمن Qد aعل

”�إ�رش�Fيل“ �لتي تعرVص� âإ� ¤صل�صلة من �لهجم�ت نفذته� حم��ص Vصد Œمع�ت
و�أهد�� ±إ�رش�FيليةQ ،د� kعلى �غتي�ل عي��ص.35
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وŒد’� Qإ�ص�� IQإ ¤م� يعر ±ب`”مد�و’ت وتو�صي�ت ÷نة �لطو�� ÇQمل�صرتcة“
�لتي �صكله� ي��رش عر�aت لت≤د Ëتو�صي�ته� وQوDيته� لكيفية مك�ëaة حم��ص ،و�لتي
aQع âت≤ريره� �إ ¤عر�aت يف �Bذ� /Qم��Qص  ،1996ون�رشت¬ جملة �ل�صÑيل �’أQدنية يف
 ،1996/4/23وجملة �’أ�صÑو´ �لعربي يف  ،1996/5/6و�عرت âaمبëدودية معرaة
�÷ه�ت �’أمنية �لت�بعة لل�صلطة بëم��ص .وت†صمن âتو�صي�ته� KÓKة �ﬁو:36Q
 :k’hCGت�صفية �لÑنية �لع�صكرية ◊م��ص )cت�� ÖFل≤�ص� (Ωو��صتمر�� Qلطو’� ¥أمني
�’إ�رش�Fيلي حتى �نته�ء �’نت�îب�ت �’إ�رش�Fيلية )يف نه�ية �أي� /Qم�يو  ،(1996و�لتع�ون
�’أمني مع �’إ�رش�Fيلي ،Úو�لت�صفية �÷�صدية لعدد من ق�دc Iت�� ÖFل≤�ص� Ωعلى aرت�ت
مت�Ñعد ،Iو�إXه�Qه� على �أنه� �Œو�Rت aردية �أو �خرت�ق�ت �إ�رش�Fيلية يع�ق� ÖملتوQطون
aيه� ،و�ل�صعي ’خرت�� ¥لتن¶ي� ºل�رشي لل≤�ص� ،Ωو�Qصد ومر�قÑة �أ�ص�لي� Öلعمل و�لتجنيد
و�لتن≤ل ،وغÒه�.

 :kÉ«fÉKتفكيك �ل≤د� IQل�صي��صية ◊رcة حم��ص ب�إXه� Qتعدد �لروDى �لدينية حول
�مل�ص�� Qل�صي��صي لل≤†صية ،و�إXه� Qتن�ق†ص�ت يف �ÿط�ب �ل�صي��صي ب Úق�د Iحم��ص
�أنف�صه ،ºو�ته� Ωحم��ص ب�مل�ãلية �◊�ملة و�لرتcيز يف �’�صت≤ط�ب على �ص�îصي�ت
حم��ص ”�ملعتدل Úمنه‡ ºن يتمتعون مبëدودية �لن¶ر ،Iمتو�صطي �لذ�cء� ،ملندaع‡ ،Úن
ت�صهل قي�دته ،ºوهذ� يتطل Öترcيز �◊و� Qمع �أم�ãل هو’Dء ،ولي�ص مع �أ�ص�ëب �لروDى
�’إ�صرت�تيجية يف �صفو◊� ±م�ص�وي ،“Úوتدعي ºمك�نة �ملعتدل Úمنه ºبت�صليمه� ºملن�بر
و�ملو�Dص�ص�ت �÷م�هÒية بد  ’kمن �لكو�د� Qمللتزمة ب�B’� §ÿخر ،و�لت†صيي≥ على �Bلي�ت
�ت�îذ �ل≤ر� Qلدى حم��ص.
� :kÉãdÉKإQب�∑ وجود حم��ص يف � êQ�ÿوهز تو�Rن¬ وخ�صو�ص� يف �’أQدن.
وب�لرغ ºمن �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أنكرت ن�صÑة هذ√ �لوKي≤ة �إليه�� ،إ’ �أن �’أو�ص�•
�ملوDيد◊ Iم��ص �أcدت ذلكc .م� �أن �ل≤ر�ء� Iملت�أنية للوKي≤ة تدaع �إ� ¤مليل ب�أنه� ب�لفعل
من �صي�غة �إحدى �للج�ن �’أمنية يف �ل�صلطة ،خ�صو�ص  �kملن يطلع على خلفي�ته� �ل�ص�ب≤ة
و�أد�Fه�.37
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وعندم� Qدت حم��ص على �غتي�ل عي��ص ع� Èصل�صلة من �لهجم�ت يف �لعم≥

�’إ�رش�Fيلي� ،ص�Qع âقوى �إقليمية ودولية يف � 1996/3/13إ ¤ع≤د مو“Dر يف مدينة �رشΩ
�ل�صيخ �مل�رشية بهد ±مك�ëaة ”�’إQه�ب“ .و�نع≤د �ملو“Dر عربي � â– �kصع�” Qمو“Dر

�صن�´ �ل�ص ،“ΩÓو�أمريكي  �kو�إ�رش�Fيلي � â– �kصع�” Qمو“Dر مك�ëaة �’إQه�ب“ ،و�أقر

�ملو“Dر� ،لذي ح†رش√ �لرFي�ص �’أمريكي يف ذلك �لوق âبيل cلينتون ،Bill Clinton

م� ي�صمى ب�” ≥ëإ�رش�Fيل“ يف �لد ´�aعن �لنف�ص و�لتنديد بكل ”�أ�صك�ل و�أعم�ل

�’إQه�ب“ .38و�ص� ∑Qيف �ملو“Dر FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية �لر�حل ي��رش عر�aت،

و�لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م ،∑Q�Ñو�لع�هل �’أQد� Êلر�حل �مللك ح�ص ،Úو�’أم� Úلع�Ω
�ل�ص�ب≥ لÓأ· �ملتëدc Iويف �أن�ن  ،Koﬁ AnnanوFQي�ص �لو�QRء �’إ�رش�Fيلي �’أ�ص≥Ñ
�صمعون بÒيز .39ويف خت�� Ωملو“Dر �أcد �مل�ص�cQون على:40

• دعمه� ºلك�مل لعملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§.

• عزمه ºعلى تعزيز �’أمن و�’�صت≤ر� Qومنع �أعد�ء �ل�ص ΩÓمن –≤ي≥ هدaهº
�’أول وهو تدم� Òلفر�ص �◊≤ي≤ية لل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§.

• �إد�نته� ºل�صديد Iلكل �أعم�ل �’إQه�ب بكل �أ�صك�له� �لنكر�ء �أي �c �kن âدو�aعه�
و�أي �c �kن مرتكÑوه�.
• دع ºتن�صي≥ �÷هود من �أجل وق∞ �أعم�ل �’إQه�ب على �مل�صتوي�ت �لãن�Fية
و�’إقليمية و�لدولية.

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

ويف �أع≤�ب مو“Dر �رش� Ωل�صيخ ح�ول� âل�صلطة �لفل�صطينية توجي¬ Vرشبة ق��صية

◊م��ص ،حي åق�م� âأجهز’� Iأمن �لفل�صطينية ب�عت≤�ل قي�د�ت �◊رcة ،و�أ Ìcمن �ألفي

�ص�îص من ن�صط�Fه� .41وتويف عد� Iأ�ص��îص –� âلتعذي Öيف �صجون �ل�صلطة ،منهº

ﬁمود �جميل يف  1996/7/31وهو �ﬁصوب على حرcة aت íنف�صه� ،و�أدى ��صت�صه�د√

�إ ¤موجة �ص §îع�Qمة .ويف �ليو� Ωلت�‹ حد âKت¶�هر�ت يف مدينة طولكر� ΩإKر وQود
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�أن�Ñء عن �◊�لة �ل�صëية �ملتدهو IQللع�رش�ت من معت≤لي حم��ص �مل†رشب Úعن �لطع�،Ω
حي åق�� Ωملت¶�هرون ب�قت� Ω�ëل�صجن و–رير �لع�رش�ت من �ملعت≤ل ،Úوقد و�جهâ

�رشطة �◊ك� ºلذ�تي �ملت¶�هرين ،وقتل� âإبر�هي◊� ºد�يد� Iمل�ëصوب على حم��ص،
وجرح� âلعديدين.

و�أ�ص� Qت≤رير م�صرت∑ للمجموعة �لفل�صطينية ملر�قÑة ح≤و’� ¥إن�ص�ن )�لرقي(Ö

 ،The Palestinian Human Rights Monitoring Groupومرcز �ملعلوم�ت

�’إ�رش�Fيلية ◊≤و’� ¥إن�ص�ن يف �’أV�Qصي �ملëتلة )بت�صيلThe Israeli Information (º

)،Center For Human Rights In The Occupied Territories (B'Tselem
�إ� ¤أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ،ونتيجة Vص¨§ ”�إ�رش�Fيل“ عليه� ،ق�م âبëمÓت �عت≤�ل

تع�صفية و��صعة وخ�صو�ص  �kع≤� Öلعملي�ت �لفد�Fية يف �ص�Èa /•�Ñير و�Bذ� /Qم��Qص
 ،1996حي� åعت≤ل âحو�‹ � 1,200ص�îص على �أ�ص��ص �نتم�ء�ته� ºل�صي��صية ،وبدون

وجود �أدلة ت âÑãتوQطه ºب�أعم�ل هجومية م�صلëة ،هذ� و�عت≤ل�” âإ�رش�Fيل“ يف

نف�ص �لفرت� Iمل�Äت من �لفل�صطيني� Úمل≤يم Úيف �ملن�ط≥ �مل�صنفة ”ب“ ،حي åيتعرVص
�ل�صك�ن �مل≤يم Úيف حدود هذ√ �ملن�ط≥ لÓعت≤�ل وب�صكل تع�صفي من قÑل �ل�صلطة

�لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ مع  .�kوذcر �لت≤رير �أن �ملعت≤ل� Úلفل�صطيني Úع�د Iم� يتعرVصون
�إ� ¤لتعذي ،Öبدون وجود عÓقة ن�صÑية ب Úم� ق�مو� ب¬ ودQجة �لتعذي� Öلتي تعرVصو�

له�.42

cم� �حتجزت �أجهز’� Iأمن �لفل�صطينية على نëو غ Òق�نو� Êأaر�د� kمن ع�ÓFت

�ملطلوبc Úره�Fن ،وcو�صيلة Vص¨§ على ع�ÓFت �ملطلوب� Úأي†ص  ،�kحتى ي�صل ºهو’Dء
�ملطلوبون �أنف�صه ºلتلك �’أجهز .Iوو�صل �لت≤رير �إ ¤نتيجة مف�ده� �أن �لتعذيÖ

منت�رش على نط� ¥و��صع ،وت�صتعمل¬ بع†ص �أجهز’� Iأمن �ملîتلفة�a ،ل�صلطة يف �أعلى
م�صتوي�ته� مع Qو�Dص�ء �أجهز’� Iأمن �لفل�صطينية �ملîتلفة متوQطون يف �لتعذي ،Öمن
ب�ب �لت≤�ع�ص يف �لت≤ëي≥ يف هذ√ �ل≤†ص�ي� ،وخ�صو�ص  �kتلك �ملدعمة ب�لو ≥F�Kو�’أدلة.
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و�أ�ص�� Qلت≤رير �إ� ¤أن ت�صعة معت≤ل) Úغ� Òملعت≤ل ﬁمود �جميل� ،لذي ” ذcر√ �ص�ب≤ (�k

توaو� يف �أKن�ء �لت≤ëي≥ معه’ ºأ�ص�Ñب متعدد .Iو�أعلن� âل�صلطة عن aت íملف�ت –≤ي≥

ع≤ Öح�’ت �لو I�aد�خل �ل�صجون ،حي ” åتوقي∞ �مل�صوDول Úعن و� I�aملعت≤ل

ﬁمود �جميل و�إد�نته ،ºو�◊ك ºعلى �Kن Úمنه ºب�ل�صجن �لفعلي ملد� 15 Iصنة و�Bخر
لع�رش �صنو�ت.43

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

�للجنة �ملرcزية ◊رcة aت� :íإن �ل�صلطة �لفل�صطينية تنتهك ب�صوﬂ IQجلة �ل≤و�ن� Úلدولية

�ملعرت ±به� ،و�إن �لتعذي� Öلذي ي��Qص ب� ≥ëملعت≤ل ’” Úيط� “¥و�إن هن�∑ ‡��Qص�ت
حد âKب� ≥ëملعت≤ل” Úيندى له� �÷ “ÚÑم�ص� k�Òإ ¤حدو çعملي�ت �غت�ص�ب

ل�صجن�ء �صي��صي� ،ÚإVص�aة �إ� ¤لتعذي Öبو��صطة �ل�ص íÑو�÷لد و�إطف�ء �ل�صج�Fر يف �أبد�ن
�ملعت≤ل .Úويف حدي÷ ¬ãريد� Iل�رش’� ¥أو�ص§ يف  1996/4/14ق�ل ﬁمد جه�د� :إن
�إجر�ء�ت بع†ص �أجهز� Iل�صلطة �’أمنية Vصد حم��ص ”قمعية وغ Òم.44“IQÈ

Qوج� âل�صلطة
وبعد حملة �’عت≤�’ت �ل†صîمة Vصد حم��ص يف �Bذ� /Qم��Qص ّ 1996

�لفل�صطينية �ته�م�ت Vصد �◊رcة ب�لتîطي§ ◊رب Vصد �ل�صلطة و�غتي�ل عر�aت ،غÒ

�أن حم��ص نف âذلك ،و�تهم� âلطي ÖعÑد �لرحي ºب�لت�îص�ص يف �إ�صد�� QلÑي�ن�ت

�ملزو IQب��ص ºحم��ص وcت�� ÖFل≤�ص� Ωوتلفي≥ �لو .≥F�Kو�أcدت حم��ص نهجه� �ل≤�ºF

على †aQص مÑد�أ �’غتي�ل �ل�صي��صي ،و��صتîد�� Ωلعن∞ ◊�ص�aÓÿ� ºت ب� Úأبن�ء �ل�صعÖ

�لو�حد ،و�أcدت �أن جه�ده� موج¬ Vصد �’حتÓل �ل�صهيو ،Êو�أن �صلطة �◊ك� ºلذ�تي
“��Qص لعÑة خط IÒب�لت�صدي لل�صع� Öلفل�صطيني ومو�Dص�ص�ت¬ وقو�√ �ملج�هد.45I

و�ته ºخ�لد م�صعلFQ ،ي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص ،يف �Bب� /أغ�صط�ص

� ،1996ل�صلطة �لفل�صطينية بت≤د Ëم�ص�ل� íلعدو ومط�ل ¬Ñعلى م�ص�ل� íل�صعÖ
�لفل�صطيني ووحدت¬ �لوطنية و“��صك ن�صيج¬ �’جتم�عي ،و�Qأى م�صعل �أن م�صت≤Ñل

�لعÓقة ب Úحم��ص و�ل�صلطة ،بل ب� Úل�صع� Öلفل�صطيني و�ل�صلطة ”م�صت≤Ñل غÒ
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مطمÄن; ’أن �ل�صلطة قد Qهنت¬ ◊�ص�ب عÓقته� مع �لعدو ،و�أخ†صعت¬ للمز�� êل�صهيوÊ

و�أولوي�ت¬“.46

وŒد’� Qإ�ص� IQهن� �إ� ¤أن و�cلة �’�صت�Q�Ñîت �ملرcزية �’أمريكية )�صي �Bي �ي¬(

 Central Intelligence Agency C.I.Aدخل âعلى خ§ �لتن�صي≥ �’أمني بÚ

�ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ ،منذ �صنة  ،1996عندم� ق�بل جو êQتينيGeorge â

 ،Tenetن� ÖFمدير �لو�cلة �Bنذ�∑ ،ن¶ر�ء√ �لفل�صطيني .Úبعد ذلك �Rدت �إد�� IQلرFي�ص
�’أمريكي بيل cلينتون من معون�ته� �لعلنية مل�ص�عد� Iلفل�صطيني Úيف تطوير م�صتوى

عملي�ته’� ºأمنية.47

ودخل âو�cلة �ل`”�صي �Bي �ي¬“ cو�صي§ م��Ñرش ب’� Úإ�رش�Fيلي Úو�لفل�صطيني Úمع
مطلع ع� ،1997 Ωبعد �أن �أوق∞ ي��رش عر�aت �لتن�صي≥ �’أمني مع ”�إ�رش�Fيل“ موDقت �k

�حتج�ج  �kعلى تو�صيع م�صتوطنة �رش ¥مدينة �ل≤د�ص .وحينه� طل�” âÑإ�رش�Fيل“ من

�لو�cلة �لتدخل cطر ±و�صي§ بينه� وب� Úلفل�صطيني Úبتمرير �ملعلوم�ت �’أمنية من

�’إ�رش�Fيلي Úحي�ل ن�ص�ط�ت �÷م�ع�ت �مل�صلëة �إ� ¤مل�صوDول� Úلفل�صطيني .Úو�أخذ
دو� Qل`”�صي �Bي �ي¬“ ط�بع¬ �لر�صمي يف �تف�قية و�ي بÓنتي�صن The Wye Plantation

� Memorandumلتي وقع âيف ت�رشين �’أول� /أcتوبر  ،1998حي åحددت تلك

وVصع ’جتÓÿ� ç�ãي�
�’تف�قية دو�” Qصي �Bي �ي¬“ يف �’ن†صم�� Ωإ� ¤إط�KÓK Qيp ،
�لع�صكرية �لفل�صطينية و�ل�صيطر Iعلى عملي�ت تهري’� Öأ�صلëة وجمع �ملعلوم�ت

حول �مل�صتa ¬Ñيه .ºوXل م�صوDولو �لو�cلة يرت�أ�صون �مل�ëد�Kت ب Úن¶ر�Fه’� ºإ�رش�FيليÚ
و�لفل�صطيني ،Úوي�ص�عدون �أحي�ن  �kيف حل ��aÓÿت �ملتعل≤ة ب�لتن�صي≥ �’أمني بينه.º
و Q�Rتيني� ،âملنط≤ة ع�رش مر�ت على �’أقل ’إقن�´ �لطر Úaبت�ëص Úعملي�ت �لتن�صي≥
بينهم� ،وح� åلفل�صطيني Úعلى Vرشب �لن��صط� Úلفل�صطيني Úب�صد.48I

ل≤د ع�ن� âملع�VQصة �لفل�صطينية ب�صكل ع� Ωوحرcة حم��ص ب�صكل خ��ص من

�◊مÓت �’أمنية �لفل�صطينية من �صنة  1996حتى �ند’´ �نتف�Vصة �’أق�صى يف �أيلول/
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�صÑتم≤a .2000 Èد �أ�ص�� Qملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن �إ� ¤أن �ل�صلطة �لفل�صطينية
�عت≤ل âيف �صنة  1997عدد� kمن �ل�صي��صي Úون�صط�ء ح≤و ¥وغÒه ºمن �ملو�طن،Ú
على خلفية �نت≤�ده’ ºأد�ء �ل�صلطة �أو ملم��Qص�ت �’أجهز’� Iأمنية ،وذcر �أن �ل�صلطة
��صتمرت يف �عت≤�ل نëو  50معت≤ k
 ،Óغ�لÑيته ºمن حم��ص’ ،أ Ìcمن � 25صهر� kدون

ق�Vص ،و�أ�ص�� Qملرcز �إ� ¤أن �ل¨�لÑية �لع¶مى من هو’Dء �cن قد ” �عت≤�لهº
عرVصه ºعلى m
على خلفية ميوله� ºأو �نتم�Fه◊ ºر�cت تع�VQص ”�إ�رش�Fيل“V â– ،ص¨و• و�ﬁو’ت

�بتز� Rمن �لو’ي�ت �ملتëد Iو”�إ�رش�Fيل“ .وذcر �ملرcز �أن خم�صة �أ�ص��îص توaو� خÓل

 1997وهQ ºهن �’عت≤�لc .م� �أغل≤� âل�صلطة �لفل�صطينية �أ Ìcمن ع�رشين م≤ر�k
ملو�Dص�ص�ت �إ�صÓمية مرخ�صة ق�نوني  ،�kوقد ” تنفيذ �أو�مر �’إغ ¥Óملع¶ ºهذ√ �ملو�Dص�ص�ت

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

مع¶مه ºمن حم��ص.49

ومن �أبر Rعملي�ت �لتن�صي≥ �’أمني ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ يف �صنة

� ،1997عت≤�ل خلية �صوQي∞ ،و�لتي مُع ّدت من �أبر RخÓي� cت�� ÖFل≤�ص� Ωيف �ل†صفة
�ل¨ربية ،حي� åصكل âعملي�ته� �لنوعية جد  ’kو��صع  �kيف �صفو� ±أجهز� Iمل�îبر�ت
�’إ�رش�Fيلية ،ول¨ز� k�Òﬁ kل≤و Iعملي�ته� ونوعيته� �ملëكمة ع�صكري  �kو�أمني  ،�kحي åق�مâ

ب�لعديد من �لعملي�ت; من �أبرRه� تفج Òم≤هى �أبروبو يف تل �أبي ،Öوعملية خط∞

�÷ندي �ص�Qون �أدQي  ،Sharon Adriوقتل¬ ،ودaن جãت¬ .وقد ق� ΩجÈيل �لرجوب،

مدير جه�’� Rأمن �لوق�Fي يف �ل†صفة ،ب�’جتم�´ مع ع�Fلة �÷ندي وطم�أنته ºب≤ول¬:

”لو �cن �÷ندي بëو� IRأي تن¶يa ºل�صطيني لكن� âأعل ºبذلك“.50

وبعدم� �cت�صف’� âأجهز’� Iأمنية �’إ�رش�Fيلية هوية خلية �صوQي∞ ،وخÓل ل≤� ¬Fمع

FQي�ص �’أمن �لع�’� Ωإ�رش�Fيلي )�ل�ص�ب�∑(  ،Shabakوم�صوDول Úيف ”�صي �Bي �ي¬“ ،وعد

ي��رش عر�aت FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ،مبÓح≤ة �أaر�د �ÿلية ،بعد �أن ت�صل� ºأ�صم�ءهº
من �ل�ص�ب�∑.
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وخÓل �أ�صÑو´ �عت≤ل� âل�صلطة ع†صو� �ÿلية عÑد �لرحمن غنيم�ت وجم�ل
�لهو ،Qبينم� ب≤ي �إبر�هي ºغنيم�ت ه�Qب  ،�kو“ âم�ص�ومتهم� ب�لك�ص∞ عن مك�ن جãة

�÷ندي �أدQي وعن �أمو� Qأخرى ،م≤�بل �’إaر� êعنهم� ،وعد Ωهد Ωمن�Rل �أaر�د �ÿلية
وaك �◊�ص� Qعن قرية �صوQي∞ من قÑل �صلط�ت �’حتÓل ،ووق∞ �لتنكيل ب�أهله�.51

و�صلم� âل�صلطة خريطة ملك�ن دaن �أدQي و�ملعلوم�ت �’أخرى �إ� ¤أجهز’� Iأمن

�’إ�رش�Fيلية� ،لتي �أخرجã÷� âة ،ولكن ” هد� Ωملن�Rل و��صتمر��◊� Qص� Qو�لع≤وب�ت
على �صوQي∞ .وبعد عد� Iأ�صهر قر’� Qأمن �لوق�Fي �لفل�صطيني ن≤ل غنيم�ت و�لهوQ

من �صجن �ÿليل� ،إ� ¤صجن جنيد يف ن�بل�صQ ،غ�ﬂ ºطر �عرت�Vصهم� من قÑل قو�ت
�’حتÓل و�عت≤�لهم� ،وهو م� حد çب�لفعل ،حي åن�ص÷� Öي�ص �’إ�رش�Fيلي cمين �k
لل�صي�� IQلتي ن≤لتهم� قرب قرية حو� ،IQحي� ” åعت≤�ل غنيم�ت و�لهو.52Q

و��صتمرت �أجهز’� Iأمن �لفل�صطينية خÓل �لع� 1998 Ωيف �عت≤�ل �ملو�طنÚ

’أ�ص�Ñب �صي��صية .و�أ�ص�� Qملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن �إ ¤تعرVص �أ Ìcمن 400

مو�طن  �kمن قط�´ غز IلÓعت≤�ل ،وذcر يف ت≤رير ل¬ �أن مع¶ ºعملي�ت �’عت≤�ل �cنâ
غ Òق�نونية ،و�أن نëو  90معت≤ k
 Óيجري �عت≤�ل بع†صه ºمنذ �Bذ� /Qم��Qص  1996دون
�أن ي≤دمو� للمc�ëمة .وج�ء يف �لت≤رير �أن¬ خÓل �لع� Ωمُ�صجل âح�لت� و I�aملعت≤ل Úيف

�صجون �ل†صفة.53

وقد �تîذت �’عت≤�’ت �لتي ت≤و Ωبه� �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية منëى جديد�k

يف �أع≤�ب �لتوقيع على �تف�قية و�ي Qيفر يف  ،1998/10/23حيa åرVص’� âأجهزI

�’أمنية �’إق�مة �÷Èية على �ل�صيخ �أحمد ي��ص� ،Úلزعي� ºلروحي ◊رcة حم��ص ،يف

 1998/10/30وaQعته� يف .541998/12/23

ومن �أه ºعملي�ت �’عت≤�ل �لتي نفذته� �’أجهز’� Iأمنية يف قط�´ غز Iيف �صنة
�c ،1998ن âحملة �عت≤�ل �صمل âنëو � 200ص�îص  �kمن حم��ص ،يف �لفرت� IملمتدI

ب ،1998/11/2-10/29 Úوذلك على �إKر عملية على مفر ¥م�صتوطن�ت غو�ص قطي∞
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ب¨ز .Iومن ب� Úأبر� Rملعت≤ل Úيف �صنة  :1998عÑد �لعزيز �لرنتي�صي ،و�إبر�هي� ºمل≤�دمة،

ونز�Q Qي�ن ،و�إ�صم�عيل هنية ،ون�aذ عز� ،ΩوعÑد �ˆ �ل�ص�مي ،وﬁمود �لزه� ،Qو�أحمد
بëر ،و�إ�صم�عيل �أبو �صن.55Ö

و�cن �غتي�ل ﬁي �لدين �ل�رشي∞� ،أحد قي�د�ت cت�� ÖFل≤�ص� ،Ωيف  ،1998/3/29يف

 ،ˆ� Ω�Qمن �’أحد�� çل� IRQ�Ñلتي �أKرت على �لعÓقة ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية وحم��ص.

≤aد �أعلن م�صوDولون aل�صطينيون �أن –≤ي≤�ته ºدل âعلى �أن �’غتي�ل �cن يف �إط�Q
ت�صفي�ت د�خلية يف cت�� ÖFل≤�ص� ،Ωو�تهم âع†صو� kيف �لكت� ÖFهو ع�دل عوVص �ˆ

ب�غتي�ل �ل�رشي∞’� ،أمر �لذي †aQصت¬ حم��ص و�أعلن âعزمه� �إجر�ء –≤ي≤ه� ���ÿص،
cم� �تهم◊� âرcة �مل�îبر�ت �’إ�رش�Fيلية بت�صفية �ل�رشي∞.56

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

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

وع�دل عوVص �ˆ يف  ،1998/9/10وذcر �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن �أن قوI

خ��صة من جنود �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي ق�م âبت�صفية �’أخوين.

�إ’ �أن �ملكت’� ÖإعÓمي لكت�� ÖFل≤�ص� Ωذcر على موقع¬ �’إلكرتو� Êأن �غتي�ل

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

�ل�صلطة �لفل�صطينية Vصد جم�هدي حم��ص وب�قي �ل≤وى �لفل�صطينية ،و�أ�ص�� Qإ� ¤أن
م� ت Óعملية �’غتي�ل من تطو�Qت ميد�نية ،ت� âÑãلتن�صي≥ �’أمني �ملëك ºب� Úأمن

�ل�صلطة و�ل�ص�ب�∑ ،من �أجل �ل≤†ص�ء على �◊رcة .حي� ” åعت≤�ل عم�د عوVص �ˆ،

وتدب Òتهري ¬Ñبعد  ´QRجه� Rيëدد مك�ن¬ ،ومÓح≤ت¬ و�غتي�ل¬ مع �ص≤ي≤¬ ع�دل عوVص
�ˆ.57

وتعرVص نëو  300مو�طن من قط�´ غز IلÓعت≤�ل خÓل �صنة  1999على �أيدي

�’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية ،58و” �عت≤�ل م� يزيد عن م�Fة مو�طن يف قط�´ غزI

خÓل �صنة ’ 2000أ�ص�Ñب �صي��صية�c ،ن� âأبرRه� �◊ملة �لتي �صنته� �’أجهز’� Iأمنية
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�لفل�صطينية يف  2000/3/4يف ﬂي� ºل�ص�ط Åوحي �ل�صج�عية ب≤ط�´ غز ،Iوط�لâ
�لع�رش�ت من موDيدي ومن��رشي حرcتي حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي .وج�ءت �◊ملة

على �أKر قي� Ωجمموعة مكونة من خم�صة �أaر�د من cت�� ÖFل≤�ص� Ωيف  2000/3/2بتنفيذ

عملية ع�صكرية يف بلد� IلطيÑة د�خل �’أV�Qصي �ملëتلة ع�.591948 Ω

وعلى �أKر �ند’´ �نتف�Vصة �’أق�صى يف � 2000/9/28أوقف� âل�صلطة مع¶ ºعملي�ت

�’عت≤�ل ب� ≥ëملو�طن Úعلى خلفية �لر�أي �ل�صي��صي ،و�أaرج âعن مع¶� ºملعت≤لÚ
�ل�صي��صي� Úملوقو Úaو�ملëتجزين لديه� بعد قي� Ωقو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي ب≤�ص∞

م≤ر�ت �’أمن �لفل�صطينية يف مدينة غز Iيف .602000/10/12
:≈°übC’G á°VÉØàfG .4

�cنR âي�� IQأQيل �ص�Qون R Ariel Sharonعي ºحزب �لليكود �’� Likudصتفز�Rية

�إ ¤حر� Ωمل�صجد �’أق�صى يف  2000/9/28هي �ل�رش�� IQلتي aجرت �’نتف�Vصة ،و�cن
و�Vص� �k ëأن Kمة ت�أييد� kمن FQي�ص �◊كومة �ل�صهيونية �إيهود ب� Ehud Barak ∑�Qللزي�IQ

حيR åود√ ب�صتم�Fة جندي ملر�≤aت¬ ،و��صتنفر KÓKة � ±’Bجندي و�رشطي يف �ل≤د�ص
و�أحي�Fه�.61

�أ†aص� âنتف�Vصة �’أق�صى �إ ¤وVصع جديد aيم� ي�îص �لتز�م�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية

�ل≤�Vصية بتنفيذ �’عت≤�’ت وجمع �’أ�صلëة ومنع عملي�ت �مل≤�ومة ب�لتن�صي≥ مع
�’حتÓل �’إ�رش�Fيلي≤a ،د ع≤د ل≤�ء �أمني ب Úق�د’� Iأجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية
و�’إ�رش�Fيلية يف � ،2001/6/15أcد �لفل�صطينيون خÓل¬ �أنه ºلي�صو� ملتزم Úب�إع�دI

�لتن�صي≥ �’أمني ،ولي�صو� م�صتعدين ’إجر�ء دوQي�ت م�صرتcة للجنود �لفل�صطينيÚ

و�’إ�رش�Fيلي Úيف �ملن�ط≥ ”ب“ .وم�صوDوليته’� ºأمنية ت≤ت�رش على �ملن�ط≥ ”�أ“ �V�ÿصعة

ب�لك�مل لل�صيطر� Iلفل�صطينية ”�aلتن�صي≥ �’أمني �لك�مل يت §≤a ºبعد Rو�ل �’حتÓل“.
وق�لو�” :نتëمل �cمل �مل�صوDولية �’أمنية  §≤aيف �ملن�ط≥ �ملëر ،IQو�لتي �صيت– ºريره�

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

’ 2001/6/16إذ�عة ”�صوت aل�صط� ،“Úإن �أجهز’� Iأمن �لفل�صطينية لن تعت≤ل �أي

aل�صطيني �إ’ �إذ� خر ¥قو�ن� Úل�صلطة �’أمنية .وح�ص Öهذ√ �ل≤و�ن�a ،Úإن �لعملي�ت
�لتي تنفذ يف �ملن�ط≥ �ملëتلة خÓل �’نتف�Vصة” ،هي عملي�ت ن†ص�ل �رشعية ،يجيزه�
منط≥ †aQص �’حتÓل .و’ يكن �أن يع�ق� Öأحد عليه� ،بل على �لعك�ص�a ،إن
منفذيه� من�Vصلون ي�صت≤ëون �’أو�صمة“ .و�أVص��” ±أن �إ�رش�Fيل ت≤ل� Öملنط≥ �لت�Qيîي

و�’إن�ص� Êبطروح�ته�a .هي �ليوB� Ωخر �حتÓل يف �لكون ،و‡��Qص�ته� �أب�صع ‡��Qص�ت
�’حتÓل يف �لت�Qيخ �ل�Ñرشيa .كي∞ ت�صم íلنف�صه� ب�أن تط�لÑن� ب�أن ن�صك âعلى هذ�

�’حتÓل“.63

وذcر جه�� Rل�ص�ب�∑ �’إ�رش�Fيلي يف ت≤رير ل¬ حول �نتف�Vصة �’أق�صى يف بند –â

عنو�ن ”م�ص�cQة �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية يف �أعم�ل Vصد �أهد�� ±إ�رش�Fيلية“ �إن¬:
خÓل عملية �ل�صو� Qلو�قي ع�� ” 2002 Ωلك�ص∞ عن تو’� •Qأجهز’� Iأمنية

Vصد �إ�رش�Fيل ،حي� åعرت� ±لك Òãمن �لذين ّ”
�لفل�صطينية يف عملي�ت aد�Fية ّ
�عت≤�له ºعن تو •Qجه�ت ﬂتلفة من �أجهز’� Iأمن ومن بينه ºق�د’� IأجهزI

يف عملي�ت aد�Fية .وXهر تو’� •Qأجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية من �لو≥F�K
�لتي VصÑط âخÓل عملية �ل�صو� Qلو�قي ومن �ملو�د �لتي ” جمعه� ،و�أي†ص �k
�مل�Ñد IQللتîطي§ و�لتوجي¬ للعملي�ت.64

و�أ�aد �لت≤رير ب�أن موق∞ �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية يرت�و ìب Úعد� Ωإح•�Ñ

�أعم�ل �لعن∞ وب� Úمل�Ñد IQو�مل�ص�cQة ب�لعملي�ت .وعلى �لرغ ºمن معرaة �’أجهزI
لن�ص�ط�ت �ملن¶م�ت �لفل�صطينية�a ،إنه� ت≤و Ωب¨†ص �لطر ±و�Œهل هذ√ �لن�ص�ط�ت
و�أحي�ن  �kت≤و Ωب�لتمãيل � §≤aأم� Ωو�ص�Fل �’إع ΩÓب�أنه� ت≤و ΩمبÓح≤ة هذ√ �لتن¶يم�ت.
و�أVص�� ±لت≤رير �إ� ¤أن �’أجهز� Iلفل�صطينية متوQطة ”ب�أعم�ل مع�دية ’إ�رش�Fيل وب�صوIQ
خط IÒجد� ،kوذلك مب�ÑدQته� وتîطيطه� للعملي�ت وتوجي¬ و“ويل وت�صلي íمنفذي

تلك �لعملي�ت“.65
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�أدت �نتف�Vصة �’أق�صى تل≤�Fي � �kإ ¤وق∞ �لتن�صي≥ �’أمني ب�÷� Úن’� ÚÑإ�رش�Fيلي

و�لفل�صطيني ،حي� åأدت �إ ¤خ�ص�Fر ب�رشية و�قت�ص�دية ينعد Ωمعه� �إجر�ء �أي تن�صي≥
�أمني من قÑل �لفل�صطيني.Ú

ويف � 2002/6/24أل≤ى �لرFي�ص �’أمريكي جو êQبو�ص  George Bushخط�ب �k
�ص�م k
 Óعن �لوVصع يف �ل�رش’� ¥أو�ص§– ،دa çي¬ عن QوDيت¬ لدولت Úتعي�ص�ن يف
�ص ΩÓو�أمن هم� دولت� aل�صط Úو”�إ�رش�Fيل“ ،وحدد aي¬ مÓمa íكر Iم�رشو´ خريطة

�لطري≥ .66وقد تÑن� âمل�رشو´ �للجنة �لرب�عية �لدولية �لتي ت†ص� ºلو’ي�ت �ملتëدI

�’أمريكية و�’–�د �’أوQوبي وQو�صي� ومن¶مة �’أ· �ملتëد.67I

و�cن �’إعÓن عن �لن�ص �لر�صمي ÿريطة �لطري≥ يف  2003/4/30ون�رشت¬ وIQ�R
�Q�ÿجية �’أمريكية .مُ
و– ّدد خريطة �لطري≥ خطو�ت يج Öعلى �لطر� Úaت�îذه�

للتو�صل �إ ¤ت�صوية ،و�÷دول �لزمني ’ت�îذه� –Q âع�ية �لرب�عية �لدولية .وaيم�
يلي �÷�ن’� Öأمني م� ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ �لذي تن�ولت¬ �ÿطة
�’أمريكية:68

 :¤hC’G á∏MôŸGوق∞ �’إQه�ب و�لعن∞ ،تطÑيع �◊ي�� Iلفل�صطينية وبن�ء

�ملو�Dص�ص�ت �لفل�صطينية  -من �’Bن ] ،2003/4/30ت�Qيخ �’إعÓن عن خريطة
�لطري≥] وحتى �أي� /Qم�يو 2003

يف �ملرحلة �’أو ،¤يلتز� Ωلفل�صطينيون على �لفو Qبوق∞ �لعن∞ ب�صكل

غ Òم�رشو• و �k≤aللîطو�ت �ملف�صلة aيم� يلي; ويج� Öأن تر� ≥aمãل

هذ√ �لعملية خطو�ت د�عمة من ج�ن� Öإ�رش�Fيل .وي�صت�أن∞ �لفل�صطينيون
و�’إ�رش�Fيليون تع�ونه’� ºأمني ،بن�ء على خطة تيني âلوق∞ �لعن∞

و�’إQه�ب و�لتëري†ص ،بو��صطة �أجهز� Iأمنية aل�صطينية ّ aع�لة �أعيدت
هيكلته� .ويÑد�أ �لفل�صطينيون ب�إجر�ء �إ�صÓح�ت �صي��صية �ص�ملة “هيد� kل≤ي�Ω
حر Iونزيهة
دولة ،مب� يف ذلك �صي�غة �لد�صتو� Qلفل�صطيني و�إجر�ء �نت�îب�ت ّ

ومفتوحة على �أ�ص��ص تلك �ÿطو�ت .وتتîذ �إ�رش�Fيل جميع �ÿطو�ت
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

28

�ملل∞ �’أمني ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية و�إ�رش�Fيل

�لRÓمة للم�ص�عد Iيف �إع�د IتطÑيع �◊ي�� Iلفل�صطينية .وتن�ص� Öëإ�رش�Fيل

من من�ط≥ aل�صطينية �حت ّلته� �عت k�Q�Ñمن  28من �أيلول� /صÑتم 2000 Èحيå
تعود �’أوVص�´ �إ ¤م� �cن âعلي¬ يف ذلك �لوق ،âمع ت≤د Ωيف جم�‹ �’أد�ء
�’أمني و�لتع�ون .مُ
وّ Œمد �إ�رش�Fيل cذلك �أي ن�ص�• ��صتيط���“ Êصي  �kمع ت≤رير
مي rت �pصل .Mitchell Report

øeC’G
• يعلن �لفل�صطينيون ب�صكل و�Vص íعن وVصع حد للعن∞ ولÓإQه�ب،
ويÑذلون جهود� kملëوXة على �’أVQص ’عت≤�ل وعرقلة عمل و÷� ºأaر�د �أو
جم�ع�ت ترتك Öهجم�ت عنيفة �أو تمُîط§ ’Qتك�به� Vصد �إ�رش�Fيلي Úيف
�أي مك�ن.
• يÑد�أ جه�’� Rأمن �لفل�صطيني بعد �إع�د Iهيكلت¬ و�إع�د Iترcيز عمل¬
وﬁد ّد’� Iأهد� ±وaع�لة بهد ±مو�جهة جميع �لعن��رش
بعملي�ت
م�صتمر Iمُ
ّ

�ل†ص�لعة يف �’إQه�ب ،و�ل≤†ص�ء على �ل≤د�Qت و�لÑنى �لتëتية �’إQه�بية.
مرخ�صة وتعزيز �صلطة �’أمن ��ÿلية
وي�صمل هذ� �لن�ص�• م�ص�د� IQأ�صلëة غّ Ò
من �أي عÓقة ب�’إQه�ب وب�لف�ص�د.
• ’ ت≤و Ωحكومة �إ�رش�Fيل ب�أي �أعم�ل لزعزعة �ل≤ãة مب� يف ذلك عملي�ت
طرد وهجم�ت على مدني ;Úم�ص�د IQو�/أو هد Ωمن�Rل و‡تلك�ت aل�صطينية
�cإجر�ء ع≤�بي �أو �cإجر�ء ي�صتهد ±ت�صهيل �أعم�ل بن�ء �إ�رش�Fيلية ،وهدΩ
مو�Dص�ص�ت وبنية –تية aل�صطينية ،وغÒه� من �’إجر�ء�ت �لتي مُح ّددت يف
خطة عمل pتيني.â

• �عتم�د� kعلى �’Bلي�ت �ل≤�Fمة و�لو�ص�Fل �ملتوّaر Iعلى �أVQص �لو�قع،
يÑد�أ ‡ãلو �لرب�عية �لدولية ن�ص�ط�ت مر�قÑة وت�ص�و Qغ�Q Òصمية مع �لطرÚa
حول �إن�ص�ء �Bلية مر�قÑة �Qصمية و�صÑل تفعيله�.
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 29

ت≤رير معلوم�ت

• تطÑي≥ م� �تمُف≥ علي¬ يف �مل�Vصي ب�لن�صÑة ل≤ي�� Ωلو’ي�ت �ملتëد Iب�إع�دI

�لÑن�ء و�لت�أهيل و��صتÄن� ±خطة �لتع�ون �’أمني مب�ص�cQة هيÄة مر�قÑة خ�Qجية
)�لو’ي�ت �ملتëد - Iم�رش ’� -أQدن( .وت�أييد �لرب�عية �لدولية للم�ص�عي

للتو�صل �إ ¤وق∞ �إط ¥Óن� Qد� ºFو�ص�مل.

• دم èجميع �ملن¶م�ت �’أمنية �لفل�صطينية يف KÓKة �أجهز Iت†îصع

لوRير د�خلية مُّ ﬂول �ل�صÓحي�ت �لRÓمة.

• ��صتÄن�� ±لتع�ون �’أمني وغ √Òمن �مله�� Ωلتي مُح ّددت يف خطة عمل
تيني âتدQيجي  �kب Úقو�ت �’أمن �لفل�صطينية �لتي �أعيدت هيكلته� وتدQيÑه�
ون¶ر�Fه� من جي�ص �لد’� ´�aإ�رش�Fيلي ،مب� يف ذلك ع≤د �جتم�ع�ت على

م�صتوى �مل�صوDول� Úلك Q�Ñب�صكل منت¶ ºومب�ص�cQة م�صوDول� Úأمني Úمن

�لو’ي�ت �ملتëد.I

و���ÿص وجميع �أ�صك�ل �لدعº
• تمُوق∞ �لدول �لعربية �لتمويل �لع�Ω
ّ

�’أخرى ÷م�ع�ت توDيد و“��Qص �لعن∞ و�’إQه�ب.

• تن≤ل جميع �÷ه�ت �مل�نëة �لتي تدع� ºلفل�صطيني’� Úأمو�ل بو��صطة

ح�ص�ب �ÿز�نة �لوحيد �لت�بع لو� IQ�Rمل�لية �لفل�صطينية.

• لدى –≤ي≥ ت≤د Ωيف �’أد�ء �’أمني �ل�ص�مل ،ين�ص Öëجي�ص �لد´�a
�’إ�رش�Fيلي تدQيجي  �kمن من�ط≥ ّ” �حتÓله� منذ �ل`  28من �أيلول� /صÑتمÈ

 2000ويعود �لطر�aن �إ� ¤لوVصع �لذي �cن ق�Fم  �kقÑل �ل`  28من
جمدد� kيف من�ط≥ يîليه�
�صÑتم .2000 Èوتنت�رش قو�ت �’أمن �لفل�صطينية ّ
�أيلول/

جي�ص �لد’� ´�aإ�رش�Fيلي.

 :á«fÉãdG á∏MôŸGمرحلة �نت≤�لية  -حزير�ن /يونيو �c - 2003نون �’أول/

دي�صم2003 È

ّ
ترتcز �÷هود يف �ملرحلة �ل�ãنية على �إن�ص�ء دولة aل�صطينية م�صت≤ ّلة ذ�ت
ّ
cمëطة على �لطري≥
حدود موDقتة وQمو� Rصي�د Iتعتمد على د�صتو Qجديد
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لت�صوية �لوVصع �لد� .ºFوت�صمل �أهد� ±هذ√ �ملرحلة �’أد�ء �’أمني �ل�ص�مل
و�مل�صتمر و�لتع�ون �’أمني �لفع�ل ،ومو��صلة تطÑيع �◊ي�� Iلفل�صطينية وبن�ء
�ملو�Dص�ص�ت ،ومو��صلة �لعمل على –≤ي≥ �’أهد�� ±لتي مُح ّددت يف �ملرحلة

�’أو ،¤و�إقر� Qد�صتو Qدي≤ر�طي aل�صطيني ،و��صتëد� çمن�صFQ Öي�ص
و�QRء �Qصمي  ،�kب�’إVص�aة �إ ¤تعزيز �’إ�ص� ìÓل�صي��صي و�إق�مة دولة aل�صطينية
ذ�ت حدود موDقتة.

� :áãdÉãdG á∏MôŸGتف� ¥على �لوVصع �لد� ºFو�إنه�ء �لنز�´ �’إ�رش�Fيلي

�لفل�صطيني 2005-2004 -

يت’� ºنت≤�ل �إ� ¤ملرحلة �ل�ãلãة بن�ء على �إجم�´ لدى �أع†ص�ء �لرب�عية �لدولية

و�صي�أخذ ب�◊�ص�Ñن عملي�ت � Ócلطر Úaومر�قÑة �لرب�عية �لدولية .وت�صمل

�أهد�� ±ملرحلة �ل�ãلãة تعزيز �’إ�ص ìÓوتدعي� ºملو�Dص�ص�ت �لفل�صطينية و�أد�ء
م�صتمر وّ aع�ل ،ب�’إVص�aة �إ ¤مف�وVص�ت �إ�رش�Fيلية aل�صطينية
�أمني aل�صطيني
ّ

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

��صرتط âخريطة �لطري≥ على �÷�ن� Öلفل�صطيني Vرشو� IQإحد� çت¨ي Òيف �ل≤ي�دI

�لفل�صطينية ،و��صتëد� çمن�صFQ Öي�ص �لو�QRء; يكون �÷هة �مل�صوDولة عن �’أجهزI

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

ذ�ته� .69و��صتج�بة مل� ن�ص âعلي¬ خريطة �لطري≥ ≤aد ق�م� âل�صلطة �لفل�صطينية
ب��صتëد� çمن�صFQ Öي�ص �لو�QRء �لذي تو’√ ﬁمود ع��Ñص يف � 2003/3/19أو ،’k
ومن  ºKت� √Óأحمد قريع.70
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á£∏°ù∏d ¢SÉÑY Oƒªﬁ á°SÉFQ IÎa ‘ »æeC’G ≥«°ùæàdG :Ék «fÉK
á£jôÿ áHÉéà°SG á«æ«£°ù∏ØdG á«æeC’G Iõ¡LC’G π«µ°ûJ IOÉYEG .1
:≥jô£dG
بعد و� I�aلرFي�ص �لفل�صطيني ي��رش عر�aت يف � ،712004/11/11نتa Öîل�صطينيو
�ل†صفة و�ل≤ط�´ ﬁمود ع��Ñص يف FQ 2005/1/9ي�ص  �kلل�صلطة �لفل�صطينية و�أدى ع��Ñص
�ليم� Úلد�صتوQية FQي�ص  �kمنت �k Ñîلل�صلطة �لفل�صطينية يف  ،2005/1/15وط�ل�” Öإ�رش�Fيل“
ب�لÑدء aو k�QبتطÑي≥ خريطة �لطري≥ وب�صكل متو�.72R
��صتج�ب ع��Ñص مل� ن�ص âعلي¬ خريطة �لطري≥ ب�ص�أن دم’� èأجهز’� IأمنيةΩ�≤a ،

بدم’� èأجهز’� Iأمنية بKÓãة �أجهز ،§≤a Iهي جه�’� Rأمن �لد�خلي ،وي†ص� ºل�رشطة
و�’أمن �لوق�Fي و�لد� ´�aملد) ÊوتتÑع و� IQ�Rلد�خلية( ،و�مل�îبر�ت �لع�مة ،وقو�ت
�’أمن �لوطني )وتتÑع�ن �لر��Fصة(.73

وعلى �ÿلفية نف�صه� ،جرى �’تف� ¥يف �Bذ� /Qم��Qص  2005ب� ÚلرFي�ص ع��Ñص

و�إد� IQبو�ص وحكومة �ص�Qون ،على ت�صكيل aري≥ �لتن�صي≥ �’أمني �’أمريكي; مهمت¬

تدQي ÖوŒهيز قو�ت �’أمن �لفل�صطينية ،و�’إ�رش� ±على عملية �لتن�صي≥ �’أمني بÚ
�’حتÓل و�ل�صلطة.74

cم� �رش´ ﬁمود ع��Ñص بتنفيذ �لÑنود �’أمنية ÿطة خريطة �لطري≥�a ،أبر� Ωتف�¥

�ل≤�هر Iمع �aص�Fل �مل≤�ومة يف �Bذ� /Qم��Qص  ،2005تو�صل خÓل¬ �إ� ¤إعÓن تهدFة

aل�صطينية من ج�ن Öو�حد.75

:»æ«£°ù∏ØdG ΩÉ°ù≤f’G äÉjGóHh »æeC’G ¿Éà∏ØdG .2
منذ �أن �أعلن�Q âصمي  �kنت�� èFنت�îب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �cنون

�ل /Ê�ãين�ير  2006بد�أت مو�Dرش�ت �ل�رش�´ على خلفية �’نت�îب�ت ب Úحرcتي aتí

وحم��ص ،حي åوقع �’�صت’� ∑�Ñأول ب� Úأن�ص�◊� Qرcت Úخ�� êQملجل�ص �لت�رشيعي يف

 ˆ� Ω�Qيف �أKن�ء �حتف�ل �أن�ص� Qحم��ص ب�لفو.76R
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cم� �أن جملة �لت�رشي�ëت �ل�صي��صية �لتي �أع≤’� âÑنت�îب�ت و�لتي �cن– âمل

بذو� Qل�ص≤� ،¥من خÓل �إعÓن �لعديد من ق�دa Iت íعد�’� Ωصتعد�د للم�ص�cQة
يف حكومة ت�صكله� حم��ص ،و�صو � ’kإ� ¤ل�رش�´ على �ل�صÓحي�ت ب� Úلر��Fصة
�لفل�صطينية وaت íو�◊كومة �لفل�صطينية وحم��ص�c ،ن âتن ÅÑبتدهو� QلوVصع �لد�خلي
يف �ل†صفة وغز� Iمل≤ãل �أ�ص k
 Óمنذ و� I�aلرFي�ص ي��رش عر�aت ب�ëلة من �لفلت�ن �’أمني،

نتيجة لل�رش�´ ب’� Úأجهز’� Iأمنية �ملتعدد Iو�مليلي�ص�ت �مل�صلëة ،و�لتي �cن âت¨ذيه�
�لع�صÑي�ت �لع�Fلية و�لع�ص�Fرية خ�صو�ص  �kيف قط�´ غز.77I
وقد و�صل �’أمر �إ ¤م�صتوى �لتهديد مبو�جهة �أي �إجر�ء حكومي ‡كن �أن ي�صدQ

يف ح≥ �أي من موXفي �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لذين �cنو� يف مع¶مه� ºإم� من aت� íأو
�أن�ص�Qه�c ،م� ج�ء على ل�ص�ن �لن� ÖFعن aتﬁ íمد دحÓن.78

وب� Úإ�رش� Qحرcة aت íعلى �◊ف�® على �ملكت�ص�Ñت �لتي ح�صل âعليه� من

خÓل ��صتQ�ãÄه� ب≤ي�د� Iل�صلطة منذ �إن�ص�Fه� يف �صنة  ،1994و�’لتز� Ωب�مل�ص� IÒل�صلمية
و��صت�≤ëق�ته� مب� يتم��صى مع م� ير�√ �ملجتمع �لدو‹ ب≤ي�د� Iلو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية،
وذلك من خÓل م� �أعلن¬ �لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص يف خط�ب وجه¬ لل�صع� Öلفل�صطيني
على �إKر ت�صلم¬ لنت�’� èFنت�îب�ت �لت�رشيعية ،حيn åذ n csر ب�أن¬ FQي�ص منت Öîو ≥aبرن�مè
ق� ºFعلى نه� èملف�وVص�ت و�◊ل �ل�صلمي لل�رش�´ مع ”�إ�رش�Fيل“ ;79وب� Úإ�رش� Qحرcة

حم��ص على ح≤ه� مبم��Qصة �صÓحي�ته� �cأc Ècتلة برمل�نية ب�ت âمبوجÑه� �◊زب
�◊� ،ºcو�ﬁولة تنفيذ نهجه� يف �إد�� IQل�صلطة مب� يتو� ≥aمع م� وعدت ب¬ ن�خÑيه� من
�’إ�ص� ìÓل�صي��صي ،وعد� Ωلتن�Rل عن �◊≤و� ¥ل�صي��صية لل�صع� Öلفل�صطيني ،و†aQص

�’عرت� ±بوجود ”�إ�رش�Fيل“ cدولة على �أي جزء من �’أV�Qصي �لفل�صطينية�a ;80إن

�لفجو� Iت�صع âب Úم�رشوع Úهم� �أقرب للتن�ق†ص منهم� �إ ¤وجود ن≤�• م�صرتcة يكن
�أن ت�ص�عد يف دaع �◊�لة �لفل�صطينية �ملرتدية �صي��صي  �kنتيجة �’إخف� ¥يف �◊�صول على
�أي مك�ص Öل�ص�ل� íل≤†صية �لفل�صطينية مبوج�� Öصت�≤ëق�ت �لعملية �ل�صلمية بعد م†صي
م� يزيد عن  13ع�م  �kمن ت�أ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية†a ،ص k
 Óعن �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  �kعن
�ل†ص¨و• �لدولية على نه� èمل≤�ومة خ�صو�ص  �kيف �أع≤�ب �أحد�� çأيلول� /صÑتم2001 È

يف نيويو ،∑Qو�إعÓن �لرFي�ص �’أمريكي جو êQبو�ص �◊رب على �’إQه�ب بطري≤ت¬
وت�صنيف¬ ���ÿص .و�cن ذلك cل¬ مدع� IلÓحتك�∑ ب◊� Úرcت Úو�صو � ’kإ� ¤ملو�جهة
�مل�صلëة.

وقد �ص�عد على �ل�صد� Ωجملة من �’أحد��c ،çلت†صيي≥ �مل�‹ على �◊كومة �لتي

�صكلته� حم��ص و�صعي �لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص �إ ¤تزويد �’أجهز’� Iأمنية �لتي �أحكº

�صيطرت¬ عليه� ب�’أ�صلëة ،ومن ذلك م� �cصفت¬ جريد Iه�QBت�ص  Haaretzيف ،2007/6/7
من �أن �لرFي�ص ع��Ñص و�ملن�ص≥ �’أمني �’أمريكي cي åد�يتون  Keith Daytonطل �k Ñمن
”�إ�رش�Fيل“ �لت�صدي≥ على �أ� Ècصëنة �أ�صلëة م�رشية ،ت�صمل ع�رش�ت �لعرب�ت �ملدQعة،

وم�Äت �ل�صو�Qيخ �مل†ص�د Iللدب�ب�ت ،و�� ±’BلعÑو�ت �لن��صفة ومÓي� Úل≤طع من
�لعت�د .81و”�إ�رش�Fيل“ ب�لطÑع م� �cن âلتو� ≥aعلى ذلك ،و’ حتى د�يتون نف�ص¬ �cن

يكن �أن ي�صعى يف �أمر cهذ� لو �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �cن يف نيته� ��صتîد� Ωهذ�
�ل�ص ìÓيف �لت�صدي لÓحتÓل.

ويف �مل≤�بل ق� ΩوRير �لد�خلية يف حكومة حم��ص �’أو� ¤صعيد �صي� Ωب�مل�ÑدIQ

يف � 2006/4/20إ� ¤إن�ص�ء قو Iع�صكرية Vص�Qبة �أطل≥ عليه� ��ص�” ºل≤و� Iلتنفيذية“،
�cن قو�مه� �’أ�ص��صي من عن��رش cت�� ÖFل≤�ص�Q ،Ωد� kعلى م� �ع مُت“ Èرد� kمن �’أجهزI

�’أمنية ،82عوVص  �kعن �أن �’أجهز’� Iأمنية �أ�ص âëÑطر �k aيف �’حتج�ج�ت �لتي �ندلعâ
يف وج¬ حكومة حم��ص ب�ص� ÖÑلرو�ت .83Öوقد �cن �إن�ص�ء هذ√ �ل≤و� Iص� �k ÑÑإVص�aي �k

لت�ص�عد وت IÒت�صÑ÷� Úîهة �لد�خلية �لفل�صطينية .حي†aQ åص �لرFي�ص ع��Ñص هذ�

عد√ ي��رش عÑد Qب¬ ،ع†صو �للجنة �لتنفيذية ملن¶مة
�’إجر�ء و�Qأى �أن¬ غ� Òرشعيc ،م� ّ
�لتëرير ،مو�Dرش� kينذ Qب�رش�ع�ت �ل�ص�حة �لفل�صطينية ب¨نى عنه�c .84م� عدت¬ حرcة aتí

ت�صعيد� kخط k�Òب�� √�Œلفتنة وت�رشيع  �kم��Ñرش� kللفوVصى.85
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ويف �ل�صي� ¥ذ�ت¬ ،ق�� ΩلرFي�ص ﬁمود ع��Ñص بجملة تعيين�ت ل≤�د� Iأمني Úيف �ل†صفة
و�ل≤ط�´�c ،ن �أÌcه� جد  ’kقر���FQ Qصي �صد Qبت�Qيخ  2007/3/18بتعي� Úلن�ÖF

ﬁمد دحÓن م�صت�ص� k�Qو�أمين  �kل�رش جمل�ص �’أمن �ل≤ومي �لفل�صطيني ،حي�c åن âمه�م¬

ت�صمل ترجمة �ل�صي��ص�ت و�لتوجيه�ت� ،لتي ي≤ره� �لرFي�ص� ،إ ¤بر�م èتنفيذية ومت�بعة

تنفيذه� ،وت≤د� Ëلتو�صي�ت و�’قرت�ح�ت ملجل�ص �’أمن �ل≤ومي ب�ص�أن ��صرت�تيجي�ت
وخط§ �لعمل ،وهيكلي�ت ومو�Rن�ت �’أجهز’� Iأمنية ’إقر�Qه� .ومن مه�م¬ �أي†ص �k
تطوير �ل�Èم èو�ÿط§ ���ÿصة ب�إع�د Iبن�ء �’أجهز’� Iأمنية ،ومت�بعة تنفيذه� مع a�cة
�’أجهز ،IوaQع ت≤�Qير دوQية حول م�صتوى �’إ‚� .Rوتن¶ي ºوتطوير و�’إ�رش� ±على
�لعÓق�ت �لدولية ���ÿصة ب≤†ص�ي� �’أمن �ل≤ومي .86علم � �kأن هذ� �لتعي Úم Òãللجدل ’أن

�ل≤�نون �’أ�ص��صي �لفل�صطيني ي¶ëر على ع†صو �لت�رشيعي تو‹ �أي من�ص Öيف �ل�صلطة

�لتنفيذية م� عد� من�ص� ÖلوRير.87

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

�لفل�صطينية ب≤ي��” Ωإ�رش�Fيل“ بëج� Öأمو�ل �ل†رش� ÖFو�Qتف�´ وت’� IÒغتي�’ت

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

�صكلته� حم��صc .م� هددت �للجنة �لرب�عية بوق∞ �مل�ص�عد�ت عن �ل�صلطة يف
ح�ل †aQص◊� âكومة �لفل�صطينية ،خÓل aرت� Iصهرين �أو KÓKة �أ�صهر� ،ل�رشو• �لتي
وVصعته� ”�إ�رش�Fيل“ وتÑنته� �لرب�عية و�لتي ن�ص âعلى �’عرت� ±ب`”�إ�رش�Fيل“ ونÑذ
�لعن∞ و�’لتز� Ωب�’تف�قي�ت �لتي ت�îص �مل�ص� IÒل�صلمية و�لتي وقعته� من¶مة �لتëرير

�لفل�صطينية.88

cم� �أن �cص∞ �لعديد من �’جتم�ع�ت و�ملد�و’ت �لتي �cنŒ âري يف �ÿف�ء
–� âصت� Qحم�ية �لعملية �ل�صلمية عن طري≥ �إ�ص≤�• حك ºحم��ص�c ،ن cفي k
 Óب�نفج�Q

�لوVصع �لد�خلي �لفل�صطيني.

ومن ذلك م� �cصفت¬ جريد� Iل�صند�ي ت�يز  The Sunday Timesحول �جتم�´

ع≤د يف �لفرت Iم� ب� Úل�ãمن و�لت��صع من �صهر �ص�Èa /•�Ñير  2006ب Úم�صوDولÚ
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�إ�رش�Fيلي Úوaل�صطيني Úيف تك�ص��ص يف �لو’ي�ت �ملتëد Iتر�أ�ص¬ �إدو�Qد دجرجي�ن

� Edward Djerejianل�صف’� Òأمريكي �ل�ص�ب≥ يف ”�إ�رش�Fيل“ ،حي â“ åمن�ق�صة
�ل�صÑل �لRÓمة لتهمي�ص حرcة حم��ص  .89وم� ن�رشت¬ �أي†ص  �kجريد Iنيويو∑Q
ت�يز  The New York Timesعن خطة �أمريكية �إ�رش�Fيلية تهد� ±إ ¤عزل �ل�صلطة

�لفل�صطينية ،و�لت�ص ÖÑمبع�ن�� Iل�صع� Öلفل�صطيني ’إج √Q�Ñعلى �إ�ص≤�• حكومة
حم��صc .90م� �cن هن�∑ ت≤رير cت ¬Ñوول∞ �Qينه�Qدت  Wolf Reinhardtمعل≥

جريد Iدي يو‚� aل’� âأمل�نية  Die Junge Weltيف � ،2007/6/14تهa ºي¬ �لرFي�ص

بو�ص ب�لتîطي§ منذ aرت Iطويلة لتفج’� ÒأوVص�´ �لد�خلية �لفل�صطينية ،وبتëري†ص

تي� Qد�خل حرcة aت íعلى �ل≤ي� Ωبت�صفي�ت ج�صدية ل≤�د� Iلف�ص�Fل �لع�صكرية ◊رcة
حم��ص .م�صتند� kيف ذلك على �عرت� ±لكي åد�يتون �أد ¤ب¬ �أم� Ωجل�صة ��صتم�´ يف

÷نة �ل�رش’� ¥أو�ص§ ب�لكو‚ر�ص �’أمريكي �أو�خر �أي� /Qم�يو  ،2007بa Úي¬ وجود ت�أÒK
قوي للو’ي�ت �ملتëد Iعلى تي��Qت aتa�c íة ،م�ص� k�Òإ� ¤أن �’أوVص�´ �صتنفجر قري�k Ñ

وبQ Óحمة يف قط�´ غز .91Iو�cن �أي†ص  �kهن�∑ م� �أوQد√ ديفيد Qو David Rose Rيف

جملة �aنيتي ’� Vanity Fair Òaأمريكية ،من �أن �ملجلة “لك و� ≥F�Kرشية �أÑKت� âصëته�

م�ص�د� Qأمريكية وaل�صطينية ،وهي تك�ص∞ عن خطة خفية �عتمده� بو�ص وتولâ
تنفيذه� وRيرQ�ÿ� Iجية cوندوليز� �Qي�ص  Condoleezza Riceون� ÖFم�صت�ص�’� Qأمن

�ل≤ومي �إليوت �أبر�مز  Elliott Abramsللتëري†ص على حرب �أهلية aل�صطينية .حيå

ق†صÿ� âطة ب�أن تكون �ل≤و�ت �لتي يتزعمه� ﬁمد دحÓن ،و�ملدعومة ب�أ�صلëة حديãة
” تزويده� به� بن�ء على �أو�مر من �لو’ي�ت �ملتëد ،Iمبنزلة �ل≤و� Iلتي –ت�جه� aتí
لل≤†ص�ء على �◊كومة �ملنتÑîة ديوقر�طي  �kب≤ي�د Iحم��ص .غ� Òأن �ÿطة �ل�رشية ب�ëصÖ
م� يوQد ت≤رير Qو� Rأت âبنت� èFعك�صية� ،إذ ق� Ωم≤�تلو aت� íملدعوم Úمن �لو’ي�ت

�ملتëد Iعن غ Òق�صد ب��صتفز� Rحم��ص ل�ÓصتيÓء �لك�مل على غز.92I

 ⁄تفلc íل �مل�ëو’ت و�÷هود �لتي بذل� âبتد� kء من وKي≤ة �’أ�رشى و�نته� kء ب�تف�¥

مكة للëوDول دون وقو´ �’ن≤�ص�� Ωل�صي��صي ب� Úل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز .Iوقد
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�أ�صفرت �’أحد�’� çأخ IÒيف قط�´ غز Iويف �أع≤�ب  13هدنة ب Úحرcتي حم��ص
وaت íخÓل � 15صهر� ،kو�لتي �نته âب�صيطر Iحم��ص ع�صكري  �kعلى �ل≤ط�´ ،عن م≤تل
a 161ل�صطيني  ،�kبينه 41 ºمدني  ،�kمن Vصمنه� 7 ºأطف�ل و� 11مر�أa .Iيم� �أ�صي� Öأ Ìcمن
 700مو�طن بجر�� ،ìأ�صي� Öلع�رش�ت منه ºب�إع�ق�ت د�Fمة ،علم � �kأن aرت� Iل` � 15صهر�k
من �ل�رش�´ ب� Úلطر ،Úaو�لتي بد�أت يف � ،2006/4/22صهدت م≤تل � 350ص�îص ،�k
بينه 20 ºطف k
 Óو� 18مر�أ ،Iو�إ�ص�بة B� 1,900خرين.93
:¿ƒàjGO å«c ∫GÔ÷G »æeC’G ≥°ùæŸG á£N .3
�نطل≤ âمهمة �÷�Ôل �’أمريكي cي åد�يتون من حي� åنتهى �صلف¬ �÷�Ôل ولي�Ω

cي Öو�Qد � William E. “Kip” Wardأول ق�Fد للفري≥ �’أمني �’أمريكي �لذي
تعطل âمهمت¬ يف �أع≤�ب �’ن�ص�ëب �’أح�دي من قط�´ غز� ،Iلذي ق� Ωب¬ �ص�Qون
يف �صنة .2005
ترcزت مهمة �لوaد �’أمني �’أمريكي ،و�لذي �cن يف عد�د√ عدد من �ل†ص•�Ñ
�لكندي Úو�لÈيط�ني Úو�’أتر�∑ ،على �إع�د Iت�أهيل و�إ�ص’� ìÓأجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية،
�لتي  ⁄تكن –� âصلطة �لرFي�ص ي��رش عر�aت ق�د IQعلى �إ‚�� Rلتم��صك �لد�خلي ،يف
Vصوء �aت≤�Qه� �إ ¤مهمة �أمنية و�Vصëة �أو �aعلة ،ب�ëص Öقول د�يتون� .إVص�aة �إ ¤بن�ء
�’أVQصية �ملن��صÑة ملرحلة ت�صوية �ل�رش�´ �لفل�صطيني �’إ�رش�Fيلي من خÓل �إق�مة دولة
aل�صطينية تلÑي طمو� ìل�صع� Öلفل�صطيني و–فظ يف ذ�ت �لوق� âأمن ”�إ�رش�Fيل“ ،وهو
م� �cن مب�ãبة قن�عة �ص�îصية لد�يتون من من¶و� Qمل�صلëة �ل≤ومية �’أمريكية.94
�cن عن�رش �مل≤�ومة �لفل�صطينية هو �لهد’� ±أول ملهمة د�يتون ،بو�صفه� ”�إQه�ب “�k
يج Öت�صفيت¬ �cأ�ص��ص لت≤ëي≥ �’أمن و�ل�ص ΩÓيف �ملنط≤ة ،وهو �’أمر �لذي تف�خر
د�يتون ب�إبر� √RخÓل V�ﬁرشت¬ حول مهمت¬ يف �ل�رش’� ¥أو�ص§ يف معهد و��صنطن

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

خÓل م� ن≤ل¬ على ل�ص�ن Vص�ب§ aل�صطيني  ÒÑcح Úخ�ط Öخريجي مرcز تدQيÖ
�ل�رشطة �لدو‹ يف �’أQدن ،ب≤ول¬:
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�أنت ºي� Qج�ل aل�صط Úقد تعلمت ºهن� cي∞ –≤≤ون �أمن و�صÓمة �ل�صعÖ

�لفل�صطيني� .أنت ºتتëملون �مل�صوDولية عن �ل�صع Öوم�صوDولية �أنف�صك⁄ .º
ت�أتو� �إ ¤هن� لتتعلمو� cي∞ ت≤�تلون �إ�رش�Fيل ،بل جÄت� ºإ ¤هن� لتتعلمو� cي∞
–ف¶ون �لن¶� Ωوت�صونون �ل≤�نون ،و–رتمون ح≤و ¥جميع مو�طنيك،º
وتط≤Ñون حك� ºل≤�نون من �أجل �أن نتمكن من �لعي�ص ب�أمن و�ص ΩÓمع

�إ�رش�Fيل.95

cم� �أن هذ� �’أمر �cن جلي  �kمن خÓل م� ذcر√ جي�R ºنوتي  ،Jim Zanottiيف د��Qصة

حول ”�لدع’� ºأمني �’أمريكي لل�صلطة �لفل�صطينية“ ،ن�رشه� مرcز خدمة �’أبç�ë

�لت�بع للكو‚ر�ص �’أمريكي  Congressional Research Serviceوترجمه� مرcز
د��Qص�ت و–ليل �ملعلوم�ت �ل�صëفية ،من �أن �’لتز�م�ت �’أمنية �ملنوطة ب�ل�صلطة

�لفل�صطينية هي �لت�لية:96

 .1وVصع حد لكل �أ�صك�ل �لعن∞ و�أعم�ل �’إQه�ب ،وبذل جهود �ﬁصو�صة ’عت≤�ل
وتوقي∞ cل �’أaر�د و�÷م�ع�ت �ملتوQط Úيف تنفيذ �أو تîطي§ �أعم�ل عن∞

Vصد �’إ�رش�Fيلي Úيف �أي مك�ن.

� .2إط ¥Óجه�’� Rأمن �لفل�صطيني �ملع�د بن�ء√ عملي�ت م�صتمر Iوه�دaة ملو�جهة
cل �ملتوQط Úيف �’أعم�ل �’إQه�بية وتعطيل �ل≤د�Qت و�لÑنية �لتëتية �’إQه�بية.
وهذ� ي�صتمل على �مل��Ñرش Iب�ص� Öëل�ص� ìÓل¨� Òرشعي وتوحيد �صلط�ت قوى

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

 .3توحيد جميع �لتن¶يم�ت �’أمنية �لفل�صطينية يف KÓKة هي�Äت ترaع ت≤�Qيره� �إ¤
و� IQ�Rلد�خلية.

قد�Ô÷� Ωل cي åد�يتون ،منذ ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم’� ،2005 Èإ�Qص�د ملديرية �’أمن

�لع�’� ΩأQدنية ) (JPSDوملتع�قدين دولي Úبهد ±ت�أم� Úلرع�ية و�لتمويل �’أمريكيÚ

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

�لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية.97
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وبعد �صيطر Iحم��ص على قط�´ غز Iيف حزير�ن /يونيو  ،2007ترcز �هتم�Ω
د�يتون وaري≤¬ �’أمني يف �ل†صفة �ل¨ربية من خÓل تدQي Öعن��رش �◊ر�ص �لر��Fصي �لتي
بل≠ تعد�د عن��رشه� �ملدQبة  400عن�رش بëلول �صهر “و /Rيوليو  ،2009ب�’إVص�aة �إ¤
 1,700عن�رش من �’أمن �لوطني.
ل≤د �cن âمهمة د�يتون �’أمنية جزء� kمن عملية دع� ºأمني �أمريكي لل�صلطة
�لفل�صطينية مبوج� Öتف�ق�ت �أو�صلو� ،قت�رش م� قÑل �لع� 1996 Ωعلى Qو�ت� Öلع�صكريÚ
�لفل�صطيني Úومعد�ت ع�صكرية غ Òق�تلة ب≤يمة  ⁄تتج�و Rخم�صة مÓي Úدو’ ،Qلرتتفع
�إ ¤مÓي� Úلدو’�Qت بعد �صنة  1996نتيجة ت�ص�عد عملي�ت حرcة حم��ص.98
يرى د�يتون �أن جممو´ عن��رش قو�ت �’أمن �لفل�صطينية �لتي �صيت ºتدQيÑه� يف مرcز
تدQي� Öل�رشطة �لدو‹ يف �’أQدن برع�ية �أمريكية هو ع�رشa Iي�ل≥ �أي حو�‹ خم�صة
� ±’Bجنديa) ،يل≥ و�حد لكل ¶a�ﬁة من �مل�¶a�ëت �لت�صعة يف �ل†صفة �ل¨ربية،
و�لع��رش ي�صكل �حتي�• ��صرت�تيجي(� .صتعمل على حفظ �لن¶� Ωوتعطيل �ل�صÑك�ت
”�’إQه�بية“ يف �ل†صفة �ل¨ربية )�لتي يÑل≠ عدد �صك�نه� حو�‹ مليو Êون�ص∞ ن�صمة(

�إ ¤ج�ن� Öل≤و�ت �’أمنية �ملوجود Iح�لي .99�k

ل≤د �أ�ص� Qد�يتون يف V�ﬁرشت¬ �أم� Ωمعهد و��صنطن ل�صي��صة �ل�رش’� ¥أو�ص§� ،إ� ¤أن
�لت¨ي� Òلذي �أحد ¬Kبرن�جم¬ لت�أهيل �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية دaع

Vص�Ñط  �kيف �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي �إ� ¤صو�Dل¬ ” ºcمن هو’Dء �لرج�ل �÷دد ت�صتطيع �أن ت�صنع،
وب�أية �رشعة’ ،أنه� ºلو�صيلة �لتي �صتوDدي �إQ ¤حيلن� عن �ل†صفة �ل¨ربية“ .100وهو م�
يف�رش يف �أي � √�Œت�ص Òمهمة د�يتون يف �إقن�´ �÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي ب�أن �لو’ي�ت �ملتëدI
حري�صة على �’أمن �’إ�رش�Fيلي بهد� ±إقن�´ ”�إ�رش�Fيل“ ب�مل†صي قدم  �kيف عملية �لت�صوية
يف �ل�رش’� ¥أو�ص§ من من¶و� Qأمريكي.
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Iô£«°S ÜÉ≤YCG ‘ á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ »æeC’G ≥«°ùæàdG õjõ©J .4
:IõZ ´É£b ≈∏Y ¢SÉªM
مع �صيطر Iحرcة حم��ص ب�ل≤و Iعلى قط�´ غز Iيف حزير�ن /يونيو  ،2007وقي�Ω

حكومة ت�صي� Òأعم�ل يف �ل†صفة �ل¨ربية بر��Fصة �صa ΩÓي�Vص“ ” ،هيد �لطري≥ �أم�� Ωت�ص�´
�لتن�صي≥ �’أمني ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية و”�إ�رش�Fيل“ ،من جهة ،وبÚ

�ل�صلطة ومكت� Öلتن�صي≥ �’أمني يف �لو’ي�ت �ملتëد ،Iمن جهة �أخرى .وقد ذcرت
جريد Iيديعوت �أحرنوت  Yedioth Ahronothيف مطلع �أيلول� /صÑتم� 2007 Èأن¬ يف

�صهري “و /Rيوليو و�Bب� /أغ�صط�ص � 2007عت≤ل� âأجهز� Iأمن �ل�صلطة يف �ل†صفة �أÌc

من �أل∞ من عن��رش حم��ص.101

ويف  2007/9/26عÌت �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية على �ص�Qوخ Úمن طر�R

”ق�ص� “Ωيف بلد Iبي âج�’ �ل≤ريÑة من مدينة بي .º◊ âو�أعلن ق�Fد منط≤ة بيº◊ â

�لعميد �أبو يو�ص∞ �لهد�� Qأن �ل�ص�Qوخ�c” Úن� ج�هزين لÓإط.102“¥Ó

وق�ل âحرcة حم��ص يف بي�ن �ص�د Qعنه� يف  2007/11/24يف �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 “��Qصه� �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية خدمة لÓحتÓل وم�ص�عد Iل¬ يف

Vرشب �مل≤�ومة“ ،ودع âحم��ص عن��رشه� ’ت�îذ �أعلى دQج�ت �◊يطة و�◊ذ Qيف
�أقو�له� ºلتي يدلون به� لدى �’أجهز’� Iأمنية� ،لت�بعة لل�صلطة يف  ،ˆ� Ω�QموcDد � Ikأن
”عليه� ºلتع�مل يف �÷�ن� Öملعلوم�تي مع ≤≤ﬁي �ل�صلطة cم� يتع�ملون مع �لع�ص�Òa

)�ملÈîين( يف �صجون �’حتÓلa Óa ،ر ¥يف حرمة من� íملعلوم�ت �إ� ¤ملëتل
وحرمة ن≤له� �إ� ¤لذي يتع�مل مع¬ ،وي≤دمه� ل¬ على ط ≥Ñمن ذهc Öم≤≤ëي �ل�صلطة

”�لع�ص� “Òaبطري≤ة جديد.103“I

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

�’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية ،وب�أنه� “كن âمن م�ص�د 120 IQقطعة �ص ،ìÓو�cصفâ
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ﬂت’ k�Èإعد�د �ملتفجر�تc ،م� �أط�ح âبعدد من مديري �÷معي�ت �Òÿية .104ونو√

�لع≤يد يو ±�Dمردخ�ي FQ ،Yoav Mordechaiي�ص �’إد�� IQملدنية ب�ل†صفة �ل¨ربية،

ب�أن �لتن�صي≥ �’أمني مع �ل�صلطة يف �ل†صفة �Bخذ ب�’ت�ص�´ ،و�أن هن�∑ ل≤�ء�ت تمُع≤د بÚ
Vص� •�Ñإ�رش�Fيلي Úوaل�صطينيa’ ،Úت � �kلن¶ر �إ� ¤أن �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية �أع�دت
خم�ص� Úإ�رش�Fيلي  �kدخلو� �ملن�ط≥ �لو�قعة –� âصيطر� Iل�صلطة .105و–د çمردخ�ي
ب�صكل �أوVص ،íيف وق’ âح≥ ،عن طÑيعة �◊رب �لتي تîوVصه� �ل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية

Vصد تن¶يº
ب�لتن�صي≥ مع �ل�صلطة يف  ˆ� Ω�Qعندم� ق�ل ”�إنن� نîوVص معرcة ح≤ي≤ية ّ
Vصد cل مو�Dص�ص�ت
حرcة حم��ص �ملد Êو�’جتم�عي ،ونعمل ح�لي  �kبكل ط�قتن� وب≤وّ I

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

تن�صي≥ م��Ñرش �إ�رش�Fيلي a -ل�صطيني.106

وقد �أوVص íيو�aل دي�صكن FQ ،Yuval Diskinي�ص جه�� Rمل�îبر�ت �’إ�رش�Fيلية،

يف �جتم�´ للëكومة �’إ�رش�Fيلية �أن ”�لتع�ون �’أمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل†صفة
ين∞ Qي�Vص �مل�لكي
جيد جد� ،kخ��صة يف Q�ﬁبة �’إQه�ب و�إغ� ¥Óملو�Dص�ص�ت“ .وp ⁄

ذلك ،و�أcد على �أن¬ ”’ يوجد �ص ÖÑينع �لتع�ون �’أمني ،و�لذي هو مه ºجد� “kعلى

حد قول¬.107

ومنذ ذ�لك �◊ ،Úو��صتكم�  ’kلتدعي� ºلتن�صي≥ �’أمني ،ذcر جي�R ºنوتي ،يف

د��Qصة حول ”�لدع’� ºأمني �’أمريكي لل�صلطة �لفل�صطينية“� ،أن¬ ّ” –ويل حو�‹

 161مليون دو’ Qمن �’أمو�ل �’أمريكية ع Èح�ص�ب �لهيÄة �لدولية ملر�قÑة �ملîد�Qت

وaرVص �ل≤�نون �لت�بعة لوQ�ÿ� IQ�Rجية �’أمريكية ،مع ت�ص� ´Qنط�� ¥لدع’� ºأمني

�له�د� ±إ ¤برن�م– èويل و�إ�ص� ìÓل≤ط�´ �’أمني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )وهو جزء
من خطة �لتنمية و�’�صط� ìÓلفل�صطيني � 2010-2008لتي ت¨Ñي م�ص�عد� Iل�صلطة

�لفل�صطينية و–†صÒه� لتنفيذ �لتز�م�ته� مبوج Öخريطة �لطري≥( ،وقد قدم� âمل�ص�عدI
–ديد�� kإ ¤و� IQ�Rلد�خلية �لفل�صطينية ،و�◊ر�ص �لر��Fصي ،وقو�ت �’أمن �لوطني .هذ�

�إVص�aة �إ 109 ¤مÓي Úدو’ Qو�� ≥aلكو‚ر�ص )�’أمريكي( على ت≤ديه� يف حزير�ن/
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 41

ت≤رير معلوم�ت

يونيو  2009لت¨طية نف≤�ت �إVص�aية تÑع  �kل≤�نون Qقc ;(2009) 2346 ºذلك طلâÑ
�إد� IQب�� ∑�Qأوب�م�  Barack ObamaمÑل≠ م�Fة مليون دو’ Qمن �مليز�نية �’أمريكية عÈ

ح�ص�ب �لهيÄة �لدولية ملر�قÑة �ملîد�Qت وaرVص �ل≤�نون لدaع م�ص�Qي∞ �حتي�ج�ت
�لع�.1082010 Ω

وقد تو��صل âجهود �لدع’� ºأمريكي لÓأجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية يف �ل†صفة

�ل¨ربية يف Xل ��صتمر�’� QحتÓل �’إ�رش�Fيلي ،و�’ن≤�ص�� Ωلفل�صطيني ب Úحرcتي aتí
يف �ل†صفة �ل¨ربية وحم��ص يف قط�´ غز ،Iوتز�ح ºوتد�خل �لتن¶يم�ت �’أمنية �ملتعددI

�لت�بعة لل�صلطة �لفل�صطينية ،و�’aت≤�� Qإ� ¤صلطة مرcزية .وcQز �’–�د �’أوQوبي

جهود√ على �إ�ص ìÓوتدQي ÖوŒهيز �ل�رشطة �ملدنية و�ل≤ط�´ �ل≤†ص�Fي ع Èبرن�مè

دع� ºل�رشطة �ملدنية �لفل�صطينية �لذي ي≤و Ωب¬ مكت Öتن�صي≥ �ل�رشطة �ملدنية �’أوQوبية
مل�ص�عد� Iل�رشطة �لفل�صطينية �لت�بع ل�–Óد �’أوQوبي يف .109ˆ� Ω�Q

وذcرت جملة ’� New Europeأ�صÑوعية �أن مكت Öتن�صي≥ �ل�رشطة �ملدنية �’أوQوبية

مل�ص�عد� Iل�رشطة �لفل�صطينية �أطل≥ عملي�ت �لتدQي Öو�لتجهيز يف �Bب� /أغ�صط�ص 2007

مبيز�نية تÑل≠  55مليون دو’� Qأمريكي.110

قد يÑدو �صع �k Ñت≤يي� ºأKر �÷هود �’أمريكية على �ل�ص�حة �لفل�صطينية نتيجة تد�خل

�’أدو�� Qلتي تلعÑه� �أطر� ±عديد .Iومن هن� ’ يكن �ل≤ول �إن �لهدوء �’أمني يف �ل†صفة

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

ب�صيطر Iحم��ص على قط�´ غز� ،Iأو ب�إد� ∑�Qلف�ص�Fل �لفل�صطينية �’أخرى ب†رشوIQ
�لتهدFة ،خ�صو�ص  �kبعد �صنو�ت من �نتف�Vصة �’أق�صى �لتي �أدت �إ�� ¤صت�صه�د �مل�Äت من
�لفل�صطيني Úوجر ìو�عت≤�ل �’ ±’Bمنه.111º

و�تهم âحرcة حم��ص يف ’� 2008/4/7أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية يف �ل†صفة

�ل¨ربية ب�إ�رش�∑ � Ú≤≤ﬁإ�رش�Fيلي Úو�أمريكي ÚخÓل �لت≤ëي≥ مع ن�صط�Fه� �ملعت≤ل Úيف

�صجون �ل�صلطة .وق�ل aوRي برهو� ،Ωلن�ط≥ �لر�صمي ب��ص ºحرcة حم��ص يف مو“Dر
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�صëفي ع≤د√ مبدينة غز” :Iمن خÓل مت�بعتن� ملل∞ �’عت≤�ل �ل�صي��صي يف �ل†صفة
�ل¨ربية ،و�صه�د�ت �ملعت≤ل� Úل�صي��صي Úمن �أبن�ء حم��ص وطر ¥و�أ�ص�لي Öو�Bلي�ت
�لت≤ëي≥ âÑK ...ب�صكل ق�طع �أن �’أط≤� ºملكلفة ب�لت≤ëي≥ مع Qمو Rو�أبن�ء و�أن�ص�Q

حرcة حم��ص وcت�� ÖFل≤�ص� Ωيف �صجون ع��Ñص وaي�Vص هي �أط≤≤– ºي≥ aل�صطينية

وحمل برهو� ΩلرFي�ص ﬁمود ع��Ñص و�صa ΩÓي�Vص �مل�صوDولية
�إ�رش�Fيلية و�أمريكية“.
ّ
�لك�ملة �ل≤�نونية و�’أخÓقية عن و� I�aل�صيخ جمد �لÈغوKي� ،لذي تويف وهو ﬁتجز
لدى جه�� Rمل�îبر�ت �لع�مة ،وعن حي�c Iل �ملعت≤ل� Úل�صي��صي Úيف �صجون �ل�صلطة
وحكومة aي�Vص.112

حمل÷ âنة ت≤�صي ح≤� ≥Fبرمل�نية �ﬁيد� Iل�صلطة وجه�� Rمل�îبر�ت �لع�مة
cم� ّ

وم�صوDولي¬ �مل�صوDولية عن و I�aجمد �لÈغوKي .و�صكك ت≤رير �للجنة �رش�حة يف �’أ�ص�Ñب
�لتي �ص�قه� ت≤رير �لط� Öل�رشعي ب�ص�أن �لو I�aو�أ�ص�Ñبه�a’ ،ت � �kإ� ¤أن ت†ص ºîع†صلة

�ل≤ل Öقد يكون �أحد �’أ�ص�Ñب �لتي  ⁄تذcر لكن¬  ⁄ي≤د Ωبعد �أQبع Úيوم � �kأ�ص�Ñب  �kق�طعة
ونه�Fية للو.113I�a

�إ’ �أن ت≤رير �لن�� ÖFلع�� Ωلذي ت�صلمت¬ ��FQصة �ل�صلطة يف  2008/4/8ب�îصو�ص

خ�Óصة �لت≤ëي≤�ت يف مÓب�ص�ت و I�aجمد �لÈغوKي� ،أcد �أن �ص� ÖÑلو� I�aمل��Ñرش ب�أن¬
و I�aطÑيعية �صÑÑه� مرVص مزمن ،م†صيف � �kأن �لكدم�ت �ل¶�هر Iعلى �÷ãة لي�ص� âص�k ÑÑ

عدت �لر��Fصة �لÈغوKي �صهيد� ،kو�أوعزت �إ ¤حكومة
للو� I�aأو لت�رشيعه� .يف حّ Ú

aي�Vص من �أجل �’�صتمر� Qيف �رش�Q ±ت ¬Ñب�لك�مل.114

ويف � 2008/4/28أعلن جه�� Rمل�îبر�ت �لت�بع لل�صلطة �لفل�صطينية يف ¶a�ﬁة بيâ

◊ ،ºيف بي�ن� ،أن¬ Vصc §Ñمية  IÒÑcمن �ل�ص ìÓو�ملتفجر�ت بëو” IRجمموعة ت�بعة

◊رcة حم��ص“ .وق�ل �لÑي�ن�” :إن هذ√ �’أ�صلëة تعود ملجموع�ت تهد ±من خل∞
تîزينه� �إR ¤عزعة �’أمن و�’�صت≤ر�� Qلد�خلي“ .من جهته�� ،أcدت حم��ص� ،أنه� ’

ت ≥ãمب�صد�قية �’أجهز’� Iأمنية ’أنه� ”تعمل ل�ص�ل’� íحتÓل ،و“ãل �ل�رشطي �لذي
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يëر�ص م�رشو´ �’حتÓل ب�أجند Iخ�Qجية“ .و ⁄ي�صتÑعد aوRي برهو� ،Ωأن يكون هذ�
�’إعÓن cÈaة �إعÓمية من قÑل �’أجهز’� Iأمنية هدaه� ت�صعيد عملية �’عت≤�ل ب≥ë
عن��رش حم��ص يف �ل†صفة �ل¨ربية و��صتهد� ±مو�Dص�ص�ت �◊رcة .وق�ل �أبو عÑيد� ،Iلن�ط≥

ب��صc ºت�� ÖFل≤�ص��” :Ωإن هذ√ �ملم��Qص�ت ت�ص Öيف م�صلëة �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي،
وتندV êQصمن �لتن�صي≥ �’أمني وتطÑي≥ خريطة �لطري≥“.115

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

�ˆ ،و�أن تكون �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية ح��Qصة ’أمن �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي .و�صدد
�ل�صيخ خ†رش حÑي� ،Öل≤ي�دي يف �◊رcة على �أن هذ� �ل�ص� ìÓرشعي ون¶ي∞ ويجÖ

�لد ´�aعن¬ وحم�يت¬ ،وعد� Ωمل�ص��ص ب¬ .و�أ�ص� QحÑي� ،Öإ� ¤أن هذ√ �ملم��Qص�ت ’ تîدΩ

�صعÑن� و’ تîد� Ωصوى �’حتÓل وق�ل�” :إنن� �أعلن� على �ملÓأ ويف �أ Ìcمن مر Iوموق∞،
†aQصن� لهذ√ �ملم��Qص�ت جملة وتف�صي k
ودعون� لوقفه�“.116
n ،Ó
ويف “ 2008/7/1كن عÓء �أبو �لرب �ل≤�Fد �لع�صكري يف �÷ن�� ìلع�صكري ◊رcة

�÷ه�د �’إ�صÓمي من �لنج� Iمن عملية �غتي�ل �إ�رش�Fيلية ،و�تهم◊� âرcة �أجهز’� Iأمن
�لفل�صطينية ب�لتن�صي≥ مع ”�إ�رش�Fيل“ �أمني ’ �kعت≤�ل ن��صطيه� .وط�ل âÑحرcة �÷ه�د بوق∞
�لتن�صي≥ �’أمني مع �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي و�لتوق∞ عن عملي�ت �ملÓح≤ة و�ملط�Qد� Iلتي
ت≤و Ωبه� �أجهز� Iأمن �ل�صلطة ب ≥ëق�د◊� Iرcة وجم�هديه� وcو�دQه� يف �ل†صفة �ل¨ربية.

وذcرت �أن¬ ’ يîلو يو Ωمن عملية �عت≤�ل �أو مط�Qد�c Iن �Bخره� ��ﬁرش IعÓء �أبو

�لرب من قÑل �أجهز’� Iأمن يف �إحدى �لÑن�ي�ت” ،وبف†صل �ˆ “كن من �’إÓaت ،لكن
�لوحد�ت ���ÿصة �ل�صهيونية �أcمل� âلدو Qون�ص âÑل¬ cمين  .“�kو�عتÈت مÓح≤ة �أبو

�لرب من قÑل �أجهز’� Iأمن �لفل�صطينية  ºKقي�÷� Ωي�ص �’إ�رش�Fيلي بن�صc Öم Úل¬ ت�أcيد�k

على ��صتمر�� Qلتن�صي≥ �’أمني.117

ويف مطلع �cنون �’أول /دي�صم� ،2008 ÈأXهر ت≤رير لو� IQ�Rلد�خلية �’إ�رش�Fيلية،

ن�رشت¬ جريد IجÒو�Rلي ºبو�ص The Jerusalem Post âمدى �لرVص� �’إ�رش�Fيلي عن
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�لتع�ون �’أمني مع �ل�صلطة يف  .ˆ� Ω�Qوج�ء يف �لت≤رير ”�إن �لتن�صي≥ �’أمني  ⁄ي�ص≥Ñ

ل¬ مãيل من خÓل جهد �ص�د ¥من ج�ن� Öل�صلطة �لفل�صطينية“ .و�أ�ص�� Qإ� ¤أن �لتن�صي≥
و�صل �إ ¤م�صتوي�ت ع�لية حي� åنع≤د  247ل≤�ء منذ بد�ية  2008وحتى ن�رش �لت≤رير بÚ
Vص� •�Ñإ�رش�Fيلي Úوaل�صطيني .Úوقد �صم�” âëإ�رش�Fيل“ ب�aتت� ìع�رشين مرcز� kلل�رشطة
�لفل�صطينية يف �ل†صفة �ل¨ربية.118

ويف م≤�ل – âعنو�ن ”حرب �cنون �ل�ãنية“ ،يف �إ�ص�� IQإ ¤موعد �’نت�îب�ت

�لر��Fصية �لفل�صطينية يف �cنون �ل /Ê�ãين�ير �c ،2009ص∞ ن�حو Ωب�Qنيع Nahum

� ÒÑc ،Barneaملëلل Úيف جريد Iيديعوت �أحرونوت� ،لن≤�ب عن تف��صيل �جتم�´

مُع ≤pد بV Úص� •�Ñإ�رش�Fيلي Úوaل�صطيني ،Úو�لذي ح�صل على †ﬁرش√ من م�ص�د� Qأمنية،

ق�ل �إ ّنه� aQيعة �مل�صتوى .وcت Öب�Qنيع �إنّ �أب� �لفت ،íق�Fد �’أمن �لع� Ωو�ل≤و� Iلع�صكرية

�لفل�صطينية ،ق�ل خÓل �’جتم�´” :لي�ص هن�∑ خ�ص� Ωبينن� ،لدين� عدو م�صرت∑ ،حرcة
حم��ص ،نëن نتëر∑ Vصد حم��ص �’Bن �أي†ص  �kيف Qم†ص�ن“ .وت�بع:
�أن� �ص�أaعل �ليوc Ωل م� �أ�صتطيع¬ حتى �أمنع �لعملي�ت� ،أنت ºتدcQون �أنن�

�أ†aصل من �ل�ص�ب≥ �أنت“ ºدحون ذلك ،بف†صل عملي�تن� �أ�صëÑت� ºأقل ح�جة
ل≤و�تك ،ºيجري هن� �رش�´ �� ÒÑcصتعد�د� kل�صهر �cنون �ل� .Ê�ãأبو م�Rن ي≤ود
خ§ �ل�ص ΩÓوعليك� ºأن تعزRو� وVصع¬� ،أطل≤و� �رش�� ìل�صجن�ء �’أحد�’ ،çأنّ
�رش sية
هذ� ه� Ωجد�aQ� kعو� �◊و�جز ولتزيلو� �مل�صتوطن�ت� ،أن� �طل� Öإ�Qص�ل p n

من �أQي� �ëإÿ� ¤ليل� .أن� �أعر� ±أن هن�∑ م�صكلة يف �ÿليل مع �مل�صتوطنÚ
ون≤�• �حتك�∑ ،لي�ص âلدي �أية نية للدخول �إ ¤هن�∑� .ل≤و� Iصتعمل يف
�ل≤رى جنوبي جÑل �ÿليل.

وQد �ل†ص�ب§ �’إ�رش�Fيلي �لعميد cيفون ب�ل≤ول�” :أن� �صعيد بذلك ،وعلى ق�د’� Iألوية

�أن يلت≤و� ويتف≤و� حول ذلك“.119

وو†ﬁ ≥aرش �÷ل�صة �ل�رشية ق�ل FQي�ص �’�صت�Q�Ñîت �لع�صكرية �لفل�صطينية جميد
aر�:ê
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نëن يف معرcة �صعÑة جد� ،kهن�∑ مãل ب�لعربية� :لëÑر من �أم�من� و�لعدو
من وF�Qن� ،ونëن ’ ‰لك حتى بëر� .kقرQن� خوVص �ل�رش�´ حتى �لنه�ية،
حم��ص هي �لعدو ،قرQن� �صن حرب عليه� و�أن� �أقول لك ºلن يكون �أي حو�Q
معهa ºمن يريد �أن ي≤تلك عليك �أن تÑكر ب≤تل¬� .أنت ºتو�صلت� ºإ ¤هدنة معهº
�أم� نëن .Óa

و�Rد aر�:ê

�’Bن ن≤و Ωبتو‹ �أمر cل مو�Dص�صة حم�ص�وية تر�صلون ��صمه� �إلين�،
�أعطيتمون� يف �’Bونة �’أخ� IÒأ�صم�ء  64مو�Dص�صة وقد �نتهين� من مع�÷ة 50
منه� ،بع†ص هذ√ �ملو�Dص�ص�ت �أغل≤ âويف �لÑع†ص �’Bخر ��صتÑدلن� �’إد�c .IQم�
وVصعن� �أي�دين� على �أمو�له�) ºإ�رش�Fيل حول âلل�صلطة  150ح�ص�ب  �kبنكي  �kي�صت¬Ñ
بعÓق�ته� ب�لتن¶يم�ت �’إQه�بية� .ل�صلطة �أغل≤ 300 âح�ص�ب( .120

ويف � 2008/10/25صم�” âëإ�رش�Fيل“ لل�صلطة �لفل�صطينية بن�رش قو�ت �أمنية �إVص�aية
يف مدينة �ÿليل قو�مه� �لر�صمي  550عن�رش� ،kلكن Vصمن قو�عد �أمنية جديدﬂ Iتلفة عن
تلك �لتي تو�صل �إليه� �÷�ن�Ñن يف �تف�ق�ت �أو�صلو.121
لكن ”�إ�رش�Fيل“ �أل¨ âعملي  �kتلك �’تف�ق�ت عندم� �أع�دت �حتÓل جميع من�ط≥
�ل†صفة يف �أKن�ء �’نتف�Vصة �’أخ .IÒولدى ��صتÄن��÷� ±ن� ÚÑملف�وVص�ت حول �إع�دI
ن�رش قو�ت �’أمن �لفل�صطينية يف �ملن�ط≥ ”�أ“ �لتي ت�صمل �ملدن �لرFي�صة وبع†ص �لÑلد�ت،
�أبل¨�” âإ�رش�Fيل“ �÷�ن� Öلفل�صطيني �أن قو�ته� �صتدخل تلك �ملن�ط≥ وقتم� ت�ص�ء،
ولي�ص و’� ≥aتف�ق�ت �ل�ص�ب≤ة.122
وح�ص Öم�ص�د Qمطلعة ،تو�صل �÷�ن�Ñن �إ ¤تف�ه ºي≤و Ωعلى �أن يÑل≠ �÷�نÖ
�’إ�رش�Fيلي ن¶� √Òلفل�صطيني ،لدى دخول قو�ت �أمن �إ�رش�Fيلية هذ√ �ملن�ط≥ ،قÑل aرتI
Rمنية من��صÑة وa�cية ’ن�ص�ëب قو�ت �’أمن و�ل�رشطة �لفل�صطينية من �ل�صو�� ´Qإ¤
مو�قعه� .وح�ص� Öمل�ص�د Qنف�صه��a ،إن ”�إ�رش�Fيل“ �صم âëب�إع�د Iت�صلي íقو�ت �’أمن
�لفل�صطينية وتدQيÑه� ،ولو بëدود Vصي≤ة Vصمن �ل≤و�عد �÷ديد.123I
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ويف  2008/11/24و� ≥aوRير �لد’� ´�aإ�رش�Fيلي �إيهود ب� ∑�Qعلى طل� Öل�صلطة
�لفل�صطينية لن�رش م�Äت من �أaر�د �ل�رشطة �لفل�صطينية يف مدينة بي ،º◊ âولكن¬ �أعلن �أن
�مل�صوDولية ”�’أمنية“ �لع�مة حول �ملدينة �صت≤Ñى بيد �’حتÓل.124
ويف �صي�� ¥لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قط�´ غز،(2009/1/18-2008/12/27) I
عدت
�دع âجريد Iمع�Qي∞ ’� Maarivإ�رش�Fيلية يف �� 2009/5/12صتن�د�� kإ ¤وKي≤ة مُ�أ ّ

يف مكت ÖوQ�ÿ� IQ�Rجية �’إ�رش�Fيلية� ،أن عن��رش aل�صطينية aQيعة �مل�صتوى Vص¨طâ

على ”�إ�رش�Fيل“ ب�صكل ’ ÒÑcإ�ص≤�• مُحك ºحم��ص يف قط�´ غز ،Iو�Qأت مع�Qي∞
�أن هذ√ هي �ملر’� Iأو� ¤لتي مُيك�ص∞ aيه� �لن≤�ب عن وKي≤ة �Qصمية �إ�رش�Fيلية تتëدç
بهذ� �ل�ص�أن .125و�Qأى aوRي برهو Ωم� ن�رشت¬ مع�Qي∞ مب�ãبة ”�cص∞ �لن≤�ب عن حجº

�لت�Bمر على حرcة حم��ص و�ل�صع� Öلفل�صطيني“ وتوعد ب�أن �◊رcة �صتعزل وتف†صí
”cل من ين�ص≥ ويطÑع مع �’حتÓل �ل�صهيو Êحم�ي kة مل�ص�◊¬ على ح�ص�ب م�ص�لí
�صعÑن� �لفل�صطيني“.126
يف �مل≤�بل نف� âل�صلطة �لفل�صطينية م� �أوQدت¬ مع�Qي∞ ،وق�ل م�صوDول يف �ل�صلطة
) ⁄يك�ص∞ عن ��صم¬( �إن �لرFي�ص ع��Ñص �أد�ن �لعدو�ن على غز� Iإد�نة مطل≤ة .وحذQ
�مل�صوDول من �أ�ص�لي�” Öإ�رش�Fيل“ يف تعمي≥ �صكو∑ وخ�aÓت �لفل�صطيني� Úلد�خلية
على �أبو�ب �◊و�.127Q
تطوQت �لعÓقة ب’� Úأجهز’� Iأمنية �لت�بعة لل�صلطة وعن��رش حم��ص �مل�صلëة يف
�ل†صفة �إ’� ¤أ�صو�أ; و�أخذت تتج¬ نëو �ل�صد�� Ωمل�صلa ،íفي  2009/5/31وقع ��صت∑�Ñ
ب Úجمموعة م�صلëة من cت�� ÖFل≤�ص� Ωو�’أمن �لفل�صطيني يف مدينة قل≤يلية� ،أدت �إ¤
م≤تل KÓKة من �أaر�د �’أجهز’� Iأمنيةa ،يم� قتل �Bخر�ن من cت�� ÖFل≤�ص��– Ωصن� يف بن�ية
يف �ملدينة .وق�ل �أبو عÑيد� Iلن�ط≥ ب��ص� ºلكت� ÖFيف غز� Iإن �أجهز� Iل�صلطة تط�Qد هذ√
�ملجموعة منذ �أ Ìcمن �أ�صÑو´ موcDد�� kأن �لعملية تت ºبتن�صي≥ ب�ﬂ Úبر�ت �’حتÓل
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و�’أجهز’� Iأمنية لل�صلطة .128ودع� �أبو عÑيدa�c” Iة عن��رش �مل≤�ومة ب�ل†صفة للوقو±
بوج¬ �أي �ﬁولة ت�صتهد� ±عت≤�له ºو�صده� وم≤�ومته�“ ،م�ص� k�Òإ� ¤أن ”�ل≤�ص� Ωلن
ت�صم íب�مل�ص��ص مبط�Qديه� وعلى cل من يط�Qده� �أن ينت¶ر �لرد و�لت�صدي“.129

وتع≤ي �k Ñعلى �’�صت ،∑�Ñق�ل ح�ص� Úل�صيخ �أم� Úرش حرcة aت íيف �ل†صفة �ل¨ربية

وم�صوDول �لتن�صي≥ و�’Qت •�Ñمع �÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي �إن خلية cت�� ÖFل≤�ص� Ωيف قل≤يلية،
” ت�صفيته� ’أنه� �cن âتهدد جميع �’تف�قي�ت و�لتف�هم�ت �لتي ” �لتو�صل �إليه� مع

�لطر’� ±إ�رش�Fيليc ،م� �أنه� �cن âتهدد �’أمن يف cل منط≤ة �ل�صم�ل ،ح�ص Öقول¬.

و�أVص�� ±ل�صيخ يف حدي ¬ãلÈن�م� èل¶ه IÒيف �’إذ�عة �’إ�رش�Fيلية �لع�مة� ،إن¬ ” مÓح≤ة
جمموعة ”�ل�صم�ن“ �لت�بعة لكت�� ÖFل≤�ص� Ωبن�ء على معلوم�ت ��صت�Q�Ñîتية ﬁدد� Iأدت

�إ ¤ت�صفية �ملجموعة.130

من ج�نÑه� ق�ل âحم��ص يف بي�ن له� �صد Qيف �ل†صفة �ل¨ربية �إن تلك ”�÷رية

 ⁄تكن �إ’ يف �صي�◊� ¥رب �ملعلنة �لتي ت�ص ّنه� �أجهز Iع��Ñص �’أمنية على �مل≤�ومة يف
�ل†صفة �ل¨ربيةV ،صمن �لتز�� Ωل�صلطة �ملعلن بتنفيذ �ل�ص≥ �’أمني من خريطة �لطري≥

و�لذي يدعو �إQ�ﬁ ¤بة �مل≤�ومة وتفكيك بنيته� �لتëتية ،وهو م� ت≤و Ωب¬ هذ√ �’أجهزI
برع�ية و�إ�رش��Ô÷� ±ل �’أمريكي د�يتون“ .وق�ل �لن�ط≥ ب��ص ºحرcة حم��ص �إ�صم�عيل

VQصو�ن �إن ��صتمر�� Qصي��صة �لتن�صي≥ �’أمني ،ومÓح≤ة �مل≤�ومة يف �ل†صفة ي�صكل Vرشبة
و�Vصëة ÷هود �◊و�� Qلوطني �لفل�صطيني .وب� Úأن �ل�صلطة يف  ˆ� Ω�Qوب�صه�د Iمر�cز
ح≤و’� ¥إن�ص�ن �غت�ل� âل�صهيدين عن �ص� ≥Ñإ�رش� Qوتر�صد .ودع� �لن� ÖFعن حم��ص
يون�ص �’أ�صطل ”�مل≤�ومة يف �ل†صفة �أ’ ت�صت�صل ºلÓعت≤�ل �أبد� ،kو�أن ت≤�و Ωمن يريد

�عت≤�له� cم≤�ومة �’حتÓل “�م  ،�kو’ تتëرجو� يف �لد ´�aعن �أنف�صك ºمهم� جندلتº

من �أذن�ب �’أمريك�ن“.131

وQد �أم Úع�� Ωلر��Fصة �لطي ÖعÑد �لرحي ،ºعلى �ته�م�ت حم��ص ،ق�k F
�” :Óإن
�أVص�ليل �’ن≤Óبي Úوم≤و’ته ºعن ��صتهد� ±ل�ص� ìÓمل≤�ومة لن تره� Öأحد��a ،kصìÓ
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هو’Dء �Q�ÿج Úعن �ل≤�نون �أ�صB’� íÑن م�صتîدم  �kل≤تل �أبن�ء �صعÑن� وقو�ت¬ �ل�رشعية،
Vصد �ملن�Vصل� Úل�رش�aء على يد قو�ت
ولي�ص �أدل على ذلك ‡� يëد çيف غزc Iل يوّ Ω

�’ن≤Óبي Úو�أمر�ء حربه ºهن�∑“.132

وق�ل FQي�ص حكومة ت�رشي∞ �’أعم�ل �صa ΩÓي�Vص�” :أ�صعر ب�’أ�ص∞ و�’أ�صى مل�
ح�صل ،ولكنن� ’ نعتذ Qعن¬≤a ،و�تن� ق�م âبو�جÑه� �لوطني و�ل�صلطة �لوطنية م�صممة
على aرVص �لن¶�� Ωلع� Ωو�صي�د� Iل≤�نون“.133
و�cص∞ �لن�ط≥ �لر�صمي ب��ص’� ºأجهز’� Iأمنية� ،للو�ء عدن�ن �ل†صمÒي ،عن قي�Ω
�’أجهز’� Iأمنية ب�عت≤�ل جمموع�ت �أمنية ت�بعة ◊م��ص تعمل –�� âص” ºجه� Rجمد“،
هدaه� جمع ون≤ل �ملعلوم�ت عن �ملو�Dص�ص�ت �’أمنية �لت�بعة لل�صلطة يف �ل†صفة ،وق�ل �إن
هذ√ �ملجموع�ت �عرت âaبتكليفه� بت�صوير مو�قع �أمنية aل�صطينية مله�جمته� و��صتهد�aه�
يف �إط�ﬂ Qط§ لزعزعة �’أمن و�’�صت≤ر� Qيف �ل†صفة .و�ته� ºل†صمÒي قي�د�ت حم��ص
مبم��Qصة �لتëري†ص �لعلني ملجموع�ته� وعن��رشه� لل≤ي� Ωب�أعم�ل هجومية على قو�ت
�’أمن �لفل�صطينية يف �ل†صفة ،و�Qأى �أن م� جرى يف قل≤يلية نت� èFلهذ� �لتëري†ص �لذي
–�ول حم��ص من خÓل¬ جعل �’أجهز’� Iأمنية �لعدو �’أول لعن��رشه� .و�أ�ص�� Qإ� ¤أن

”�ل≤�نون ين�ص على �أن �أي �ص ìÓيج� Öأن يكون مرخ�ص  �kيف �إط�� Qل≤�نون ب�عتQ�Ñ
�أن �ل�صلطة هي �صلطة و�حد Iوج�ص ºو�حد وقر� Qو�حد ،ولن ن�صم íب�ëلة �ن≤�ص�مية
وتعزيز �صو’� IQن≤�ص�’ Ωأي �aصيل �cن �أو –� âأي م�صمى �cن“.134
و�تهم âحرcة aت íيف قل≤يلية ،حرcة حم��ص بتكدي�ص �ل�ص’ ìÓإ� IQ�Kلفتنة
و�لÑلÑلة يف �صفو� ±ملو�طن Úوÿل≥ ح�لة من عد�’� Ωصت≤ر� Qلدى �’أجهز’� Iأمنية
يف ¶a�ﬁة قل≤يلية ،معلنة وقوaه� �إ ¤ج�ن’� Öأجهز’� Iأمنية يف aرVص �’أمن و�’أم�ن
و�’�صت≤ر� Qيف �مل¶a�ëة ،ق�Fلة�” :إنه� لن ت�صم íو’ ب�أي �صكل من �’أ�صك�ل �أن ينت≤ل
م� جرى يف غز� Iإ� ¤أVQص �ل†صفة“.135
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و�أcد خ�لد م�صعل يف خط�ب ل¬ يف � 2009/6/25أن م� يجري يف �ل†صفة �إ �‰هو:
عملية �ص ≥ëوحملة �ص�ملة ’�صت�Äص�ل حم��ص وقوى �مل≤�ومة يف �ل†صفة
�ل¨ربية  ⁄يëد çمãيل له� منذ ع� ،1967 Ωوت�صمل �إ ¤ج�ن’� Öعت≤�’ت
وتفكيك �لتن¶ي� ،ºإغ� ¥Óملو�Dص�ص�ت �ملدنية و�Òÿية و�لتعليمية و�’إعÓمية
و÷�ن �لز I�cو�’أندية ،ووVصع �ليد عليه� ،ومÓح≤ة �أمو�ل �أ�رش �ل�صهد�ء
و�ملعت≤ل !!Úوcم� �cن �÷�Ôل د�يتون ومن عملو� مع¬ �ل�ص’� ÖÑأه ºيف
�’ن≤Óب على حكومة �لوحد� Iلوطنية �لتي ت�صكل âعلى �أ�ص��ص �تف�¥
مكة ع��a ،2007 Ωإن م� يفعل¬ د�يتون �ليو Ωو�’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية �لتي
بن�ه� وي�رش ±عليه� ،ي�صكل �لع≤Ñة �’أ� Ècأم�� ì�‚ Ωمل�ص�◊ة �لفل�صطينية.
ويكفي �أن ت≤ر�أو� V�ﬁرشت¬ يف معهد و��صنطن يو� Ωل�ص�بع من م�يو� /أي�Q
�مل�Vصي ] ]2009لتعرaو� خطو IQم� ي≤و Ωب¬ هذ� �÷�Ôل ،و�aت √Q�îبÑن�ء
Qج�ل aل�صط÷� Úدد ،وتفكيك¬ للم≤�ومة يف �ل†صفة ب�لتن�صي≥ مع �÷ي�ص
�’إ�رش�Fيلي.136

cم� برRت خ�aÓت ب Úو�QRء حرcة aت íيف حكومة aي�Vص وبa Úي�Vص ب�صÖÑ
�’خت ±Óب Úبرن�م◊� èكومة وبرن�مa èت íب�ëص Öو�QRء aت ،íوهو د�Fم  �kم� ح�ولâ
�أن توVصa ¬ëت ;íب�أن �’عت≤�’ت �لتي ت≤و Ωبه� �◊كومة هي �ص�أن حكومي ولي�ص لفتí
دخل aي¬; وق�ل وRير �لa�≤ãة �مل�صت≤يل من حكومة aي�Vص �إبر�هي� ºأبر��ص �إن aت íغÒ
ق�د IQعلى �ت�îذ قر��Qت يف م� يجري يف �ل†صفة �ل¨ربية .ج�ء � ΩÓcأبر��ص تع≤ي �k Ñعلى
ت�رشي�ëت �لن�ط≥ ب��ص’� ºأجهز’� Iأمنية يف �ل†صفة عدن�ن �ل†صمÒي ،وق�ل aيه� �إن
”aت ’ íت≤ر Qيف ق†صية �’عت≤�ل �ل�صي��صي“ �لتي Œري على قد Ωو�ص� ¥يف �ل†صفة.
و�Qأى �أبر��ص يف ت�رشي�ëت ملوقع ”aل�صط� Úليو� “Ωأن ”م�رشو´ aي�Vص هو �لذي مُيط≥Ñ

يف �ل†صفة ،ولي�ص م�رشو´ aت .“íو�صدد على �أن ”حكومة aي�Vص ت†îصع يف م�رشوعه�
�لذي تنفذ√ يف �ل†صفة �إ�� ¤صرت�ط�ت خطة خريطة �لطري≥ �لتي و�� â≤aل�صلطة
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�لفل�صطينية مبوجÑه� على ت�صكيل ÷نة �أمريكية � -إ�رش�Fيلية a -ل�صطينية aQيعة �مل�صتوى
يف �ل†صفة تمُعنى ب�صوDون �لتن�صي≥ �’أمني ومك�ëaة من يعرaون ب�ملت�صددين“.137
ويف  2009/7/6ذcرت جريد IجÒو�Rلي ºبو�ص� âأن �إيهود ب� ∑�Qو� ≥aعلى �إدخ�ل
�أل∞ �Qص��ص ن�Qي من نو´ �Ócصنيكو ±ل≤و�ت �’أمن �لفل�صطينية �لع�ملة ب�ل†صفة
ت≤دم âب¬
�ل¨ربية .و�أ�ص�Qت �÷ريد� Iإ� ¤أن¬ ّ” �مل�ص�دقة على هذ� �’أمر بن�ء على طلّ Ö

�ل�صلطة �لفل�صطينية ،منوهة �إ� ¤أن¬ ّ” –ويل هذ� �لنو´ من �’أ�صلëة بعد �أن �أجرى عليه�
�÷ي�ص �’خت�Q�Ñت �ل�Ñلي�صتية �لتي مُŒرى على جميع �’أ�صلëة �لتي مُ– ّول لل�صلطة.138
وتع≤ي �k Ñعلى م� ن�رشت¬ جريد IجÒو�Rلي ºبو�ص� âرش ìعدن�ن �ل†صمÒي �لن�ط≥
ب��ص’� ºأجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية ب�أن �ل�صلطة لي�ص لديه� �أية معلوم�ت عن �ملو�≤aة
�’إ�رش�Fيلية وق†صية �’أ�صلëة �لتي ” �إQ�Kته�.139
وتع≤ي �k Ñعلى هذ√ �’أن�Ñء ،ق�ل �لن� ÖFم�ص� Òمل�رشي �ل≤ي�دي يف حم��ص �إن ”هذ�
ي�أتي يف �إط� QتطÑي≥ خريطة �لطري≥ �لتي يتف�خر به� ع��Ñص يف و��صنطن وي�أتي يف �إط�Q
Kمر�ت �لتن�صي≥ �’أمني �لتي –د çيف وVص� íلنه� Qو�لتي ت�صكل عم�لة مك�صوaة مع
�لعدو �ل�صهيو .“Êو�Qأى �مل�رشي �أن ن≤ل �لÑن�د ¥يعد ”ج�Fز Iومنëة على مو�ق∞
Vصد قوى �مل≤�ومة و–≤ي≤ه� مل� �aصل �لعدو
aري≥  ˆ� Ω�Qوي�أتي للدو’� Qأمني �ل�صهيوّ Ê
�ل�صهيو Êيف –≤ي≤¬“a’ ،ت � �kإ� ¤أن هذ� �لدع� ºلع�صكري ”ي�أتي يف �إط� Qدع ºم�رشو´

�÷�Ôل �’أمريكي cي åد�يتون �لذي ي≤ود �’أجهز’� Iأمنية ب�ل†صفة“.140
ومن ن�حية �أخرى �cص∞ �للو�ء دي�ب علي ،ق�Fد �’أمن �لوطني �لفل�صطيني،
�لن≤�ب عن تîري� èأQبع cت� ÖFبعد تدQيÑه� Vصمن برن�م� èإع�د Iت�أهيل �’أجهز’� Iأمنية
�لفل�صطينية ،و�أوVص íب�أن �لعمل ج� mQعلى �إعد�د �صc âت�� ÖFأخرى لي�صل �لعدد �إ¤
ع�رش cت�� ÖFصتو ´Rعلى جميع �مل�¶a�ëت �لفل�صطينية.141
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ويف تطو ،âa’ Qذcرت جريد Iيديعوت �أحرنوت �أن ق�Fد �ملنط≤ة �’إ�رش�Fيلية
�لو�صطى� ،للو�ء �Bيف مز�Qحي � Afy Mezraheأجرى جولة تن�صي≥ �أمني يف مدينة
بي º◊ âيف  ،2009/9/23و�أ�ص�Qت �÷ريد� Iإ� ¤أن KÓKة جي�Ñت ع�صكرية �إ�رش�Fيلية
جمهز Iب�ملعد�ت وaيه� مز�Qحي ،وV Q�Ñcص •�Ñمرcز قي�دت¬ ج�بو� �صو�� ´Qملدينة مبر�≤aة
مر�Ñcت ع�صكرية ت�بعة لÓأمن �لفل�صطيني .ون≤ل÷� âريد Iعن م�صوDولa Úل�صطينيÚ
قوله� ºإن �÷ولة �مل�صرتcة �أجري âيف �إط�� Qلتن�صي≥ �’أمني ب÷� Úي�ص �’إ�رش�Fيلي وبÚ
�’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية من �أجل م�ص�عد Iق�Fد �ملنط≤ة �÷ديد يف �لتعر ±على
�ملنط≤ة .وتن≤ل �÷ريد Iعن م�صوDول� Úأمني� Úإ�رش�Fيلي� Úأن ”�لتع�ون و�لتن�صي≥ �’أمني
مع �أجهز’� Iأمن �لفل�صطينية يجري على قد Ωو�ص� ¥وب�أ†aصل �مل�صتوي�ت ب�صكل
غ Òم�صÑو .“¥وي≤ول ق�د Iع�صكريون �إ�رش�Fيليون �إن�” :أ�ص�Ñب �لهدوء �’أمني يف
�ل†صفة هي �لتن�صي≥ �’أمني ،ولي�ص �أقل من ذلك� ،لن�ص�ط�ت �ملتو��صلة ’أجهز’� Iأمن
�لفل�صطينية Vصد حم��ص“.142
من جهته�� ،نت≤دت �◊كومة �مل≤�لة جولة مز�Qحي وو�صف◊� âد çب`”�’إعÓن
�لو�Vص íلتÑعية هذ√ �’أجهز IلÓحتÓل و�Fتم�Qه� ب�أمر√“ .و�Qأى ط�هر �لنونو� ،ملتëدç
ب��ص◊� ºكومة� ،أن مر�≤aة �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 �cن يكلفه� مãل هذ� �لدخول
�لدم�ء حتى �ص�Qت تتجول يف �أVQصن� بهذ√ �لطري≤ة �ل�ص�aر Iو– âحم�ية �لÑن�د¥
�لفل�صطينية �لتي تت¨ول على �صعÑن� وتنطل≥ يف مو�جهة �مل≤�وم Úيف جن Úوطولكر،Ω

وت¨ت�ل �ل�رش�aء بينم� تكون برد� kو�صÓم  �kو�أمن  �kعلى �’حتÓل وجنود√“.143

�نعك�ص âتد�عي�ت �لتن�صي≥ �’أمني ،على �◊و� Qبa Úت íوحم��ص �مل�صتمر يف
�ل≤�هر ،Iوبعد جو’ت من �◊و�Q â– Qع�ية م�رش ،برRت عد Iملف�ت على ط�ولة
�◊و� Qمن �أهمه� مل∞ �’نت�îب�ت ،ومل∞ �ملعت≤ل ،Úو�للجنة �مل�صرتcة� .إ’ �أن مل∞
يعد من
�’أمن ،و�لتي ت�أتي يف �صميم¬ �إع�د Iهيكلة �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينيةt ،
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�مللف�ت �ل�ص�Fكة ،حي åت�Ñدل âحرcت� aت íوحم��ص �’ته�م�ت ب�ص�أن دو’� QأجهزI
�’أمنية وم� يج� Öأن تكون علي¬ من هيكلية وع≤يد Iمهنية.
Ñaعد �صيطر Iحم��ص على قط�´ غز Iيف منت�ص∞ ع� ،2007 Ωق�ل �صعيد �صي�،Ω

وRير �لد�خلية �ل�ص�ب≥ ،يف مو“Dر �صëفي يف غز Iيف :2007/8/23

ل≤د �Œص�ص جه�Rي �’أمن �لوق�Fي و�مل�îبر�ت �لع�مة على قد�Qت

�مل≤�ومة من مو�قع تدQي Öوت�صلي íو�أaر�د لتزويد جه�ت �أمنية و��صتQ�Ñîية

مع�دية �صهيونية وغربية بهذ√ �ملعلوم�ت ،و�لتي �أع≤Ñه� ق�ص∞ �لعديد من
�ملو�قع و�ل�صي��Qت و�لÑيوت �لت�بعة للم≤�ومة ...وتو •Qجه�Rي �لوق�Fي
و�مل�îبر�ت يف �لتن�ص âعلى ق�د� Iمل≤�ومة و�ملط�Qدين لÓحتÓل من

�ل�صي��صي Úو�لع�صكري Úوعلى �Qأ�صه� ºل�صهيد عÑد �لعزيز �لرنتي�صي و�ل�صهيد

عدن�ن �ل¨ول و�ل≤�Fد ﬁمد �ل†صي∞ ومكت Öحرcة حم��ص يف غز� Iلذي
�cن يتو�جد aي¬ �ل�صيخ �أحمد ي��ص.Ú

cم� �cص∞ �صي�� Ωلن≤�ب عن ”�لتن�صي≥ �لك�مل و�لدقي≥ ÷ه�� Rلوق�Fي و�مل�îبر�ت

�لفل�صطينية مع جه�ت ��صتQ�Ñîية �صهيونية و�أمريكية ”�صي �Bي �ي¬“ و”�إ ±بي �Bي“

و�أجنÑية �أخرى يف غز Iمنذ �صنة  ،1997وتو� Òaملعلوم�ت عن �مل≤�ومة ،وت�Ñدل
معلوم�ت دقي≤ة حول قي�د�ت ومط�Qدين.144“...

و�أ�ص�� Qصي�� Ωإ” ¤تو’� •Qأجهز’� Iأمنية يف عملي�ت �إ�ص≤�• جن�صي و�بتز�’ R

�أخÓقي لو�QRء ونو�ب وق�د� Iأجهز IوVص •�Ñوم�صوDول Úيف �أعلى دو�Fر �صنع �ل≤ر�Q

�لفل�صطيني“� ،إVص�aة �إ” ¤تو •Qعدد من م�صوDو‹ aت íو�مل�îبر�ت �لع�مة و�صفر�ء
�ل�صلطة يف �aص�د م�‹ و�أخÓقي“c .م� �cص∞ عن قي� Ωجه�� Rمل�îبر�ت �لفل�صطيني

ب�لعمل يف �ل�ص�ح�ت �لعربية و�’إ�صÓمية Vصد م�ص�ل íهذ√ �لدول وحر�cت �مل≤�ومة
�لعربية و�’إ�صÓمية و�ص�îصي�ت وQج�ل م�ل ومن�ص�Bت مهمة ،و�أcد �أن¬ ”�صيت ºوVصع
هذ√ �لدول يف �ل�صو IQوتزويده� بهذ√ �ملعلوم�ت ���ÿصة به� من خÓل قي�د◊� Iرcة
ب�a’ ،“êQ�ÿت � �kلن¶ر �إ� ¤أن¬ قد ّ” �لÑدء ب�إ�Qص�ل هذ√ �لو ≥F�Kلل.145êQ�î
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ويف �أيلول� /صÑتم 2009 Èقدم� âل≤�هر Iللف�ص�Fل �لفل�صطينية وQقة م≤رتح�ت
للëو� ،Qو�قرتحa âيه� ت�ألي∞ ÷نة �أمنية علي� ي�صد� QلرFي�ص ﬁمود ع��Ñص مر�صوم �k
به� ،تتكون من Vص •�Ñمهني Úب�لتو� ،≥aو“��Qص عمله� –� âإ�رش� ±م�رشي وعربي.

وتتو� ¤للجنة مهمة �إع�د Iبن�ء �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية� ،ص�ملة موVصو´ �لهيكلة يف

cل من �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز ،Iعلى �أن تÑد�أ �لعملية ب��صتيع�ب KÓKة � ±’Bعن�رش يف
�ل�رشطة و�’أمن �لوطني و�لد� ´�aملد Êيف قط�´ غز Iبعد توقيع �تف�� ¥مل�ص�◊ة م��Ñرش.I
ومن �لو�Vص� íأن هذ√ �مل≤رتح�ت تر�عي مط�ل Öحرcة aت÷ íهة �إب≤�ء �ل�صيطر IللرFي�ص
ع��Ñص على �للجنة �’أمنية ،وح�رش �’إ�ص ìÓيف �ملرحلة �’أو ¤على قط�´ غز،146I

وهو م� �أبدت حم��ص –ف¶ه� علي¬ ،ذلك �أن حم��ص د�أب âعلى �لتم�صك ب†رشو� IQأن

تكون عملية �إ�ص’� ìÓأجهز’� Iأمنية متز�منة و�ص�ملة يف �ل†صفة وغز.I

cم� �نعك�ص مل∞ �لتن�صي≥ �’أمني على مل∞ �ملو“Dر �ل�ص�د�ص ◊رcة aت ،íحيå

†aQص◊� âكومة �مل≤�لة �ل�صم�’ ìأع†ص�ء حرcة aت íمن م¨�د IQقط�´ غز� Iإ� ¤ل†صفة
�ل¨ربية للم�ص�cQة يف �ملو“Dر; وQبط âحم��ص م¨�د� IQأع†ص�ء aت íب�’إaر� êعن �ملعت≤لÚ

�ل�صي��صي Úمن �◊رcة يف �صجون �ل�صلطة ب�ل†صفة �ل¨ربية .وق�ل ‡ãل حم��ص يف لÑن�ن
�أ�ص�مة حمد�ن خÓل مو“Dر �صëفي يف  2009/8/2يف بÒوت” :عدد �ملعت≤ل Úيف

�ل†صفة و�صل �إ ،1,143 ¤من بينه 878 ºمن عن��رش حم��ص يتعرVصون ملم��Qص�ت
تعذي Öمتو��صلةa ،يم� ن≤ل �لع�رش�ت منه� ºإ� ¤مل�صت�صفي�ت ب�ص ÖÑذلك†a ،ص k
 Óعن
و I�aع�رش Iمنه .“ºو�ته ºحمد�ن �ل�صلطة �لفل�صطينية وحرcة aت íب�إ�aص�ل cل �÷هود

�مل�رشية ’إنه�ء مل∞ �ملعت≤ل Úمر Iبعد �أخرى وبëجﬂ èتلفة �cن �Bخره� ب�ëصÖ
حمد�ن ”�أن م� يجري جزء من �لتز�م�ت من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية � √�Œإ�رش�Fيل

و�ملجتمع �لدو‹ و ≥aخريطة �لطري≥ ،و�أن هذ√ �’عت≤�’ت ت�أتي يف �صي�� ¥لتن�صي≥
�’أمني مع �’حتÓل“.147
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á“ÉN
منذ توقيع �تف�ق�ت �أو�صلو �صنة  ،1993عمل� âل�صلطة لفل�صطينية على تنفيذ a�cة
Vصد �’حتÓل،
��صت�≤ëق�ت �ملل∞ �’أمني; �إذ �صهدت عملي�ت �مل≤�ومة �لفل�صطينية ّ

�نطÓق  �kمن �ل†صفة و�ل≤ط�´� ،نîف�Vص  �kملëو .�k Xوعندم� Qدت حرcة حم��ص على
�غتي�ل �ل≤ي�دي يف جن�حه� �لع�صكري يëيى عي��ص ع� Èصل�صلة من �لهجم�ت يف
�لعم≥ �’إ�رش�Fيلي� ،ص�Qع âقوى �إقليمية ودولية يف � 1996/3/13إ ¤ع≤د مو“Dر يف
مدينة �رش� Ωل�صيخ �مل�رشية بهد ±مك�ëaة ”�’إQه�ب“ .وق�م� âل�صلطة �لفل�صطينية يف
�أع≤�ب �ملو“Dر �ملذcو Qب�عت≤�ل �’ ±’Bمن عن��رش و�أن�ص� Qحم��ص و�أغل≤� âلع�رش�ت
من �ملو�Dص�ص�ت �لت�بعة له� .غ� Òأن جهود �ل�صلطة تلك  ⁄ي≤�بله� تطÑي≥ �لدولة �لعÈية
’لتز�م�ته� ح�ص Öهذ√ �’تف�ق�ت.
ويف �أع≤�ب �نتف�Vصة �’أق�صى �صنة � 2000نîف†ص âوت� IÒلتن�صي≥ �’أمني بÚ
�ل�صلطة و”�إ�رش�Fيل“ ،و�أaرج’� âأجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية عن �ملعت≤ل Úلديه� من
�لف�ص�Fل �ملع�VQصة� .إ’ �أن �إعÓن �لرFي�ص �’أمريكي مل�رشوع¬ �ل�صي��صي لت�صوية �ل�رش�´
يف �ل�رش’� ¥أو�ص§ �ملعرو ±ب`”خريطة �لطري≥“ يف �صنة � 2002صكل ﬁطة ّ” aيه�
��صتÄن�� ±لتن�صي≥ �’أمني ،وت�ص�عدت وتÒت¬ مع وFQ I�aي�ص �ل�صلطة ي��رش عر�aت.
ومع �نت�îب ﬁمود ع��Ñص FQي�ص  �kلل�صلطة وaو Rحرcة حم��ص ب�’نت�îب�ت �لت�رشيعية
�لفل�صطينية �أو�Fل �صنة  ،2006تطوQت عملية �لتن�صي≥ �’أمني ب� Úل�صلطة و”�إ�رش�Fيل“.
و�أدى ��صت�Ô÷� ΩÓل cي åد�يتون �ملل∞ �’أمني �إR� ¤دي�د م�ص�aة � ±Óÿب Úحرcة
حم��ص وبع†ص �لف�ص�Fل من جهة وب� Úل�صلطة وحرcة aت íمن جهة �أخرى .وتمُرجمâ
ذQو� Iلتن�ق†ص�ت ب� Úلطر Úaبعملية �◊�ص� ºلع�صكري �لتي ق�م âبه� حم��ص يف قط�´
غز Iيف منت�ص∞ حزير�ن /يونيو  �‡ ;2007عك�ص �Rدي�د� kيف عملية �لتن�صي≥ �’أمني بÚ
�ل�صلطة و”�إ�رش�Fيل“ و�لو’ي�ت �ملتëد Iيف �ل†صفة �ل¨ربية.
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ومع ��صتمر� Qجو’ت �◊و�� Qلوطني يف �ل≤�هر Iبرع�ية م�رشية� ،حتل مل∞ �لتن�صي≥

�’أمني �أولوية لدى حم��ص; �إذ ��صرتط âحم��ص �إنه�ء �لتن�صي≥ �’أمني من �أجل ‚�ì

�◊و� ;Qذلك �أنه� ترى �أن �لتن�صي≥ �’أمني ي�صتهد ±عن��رش �◊رcة و�مل≤�ومة يف �ل†صفة

�ل¨ربية ،وهو م� �أدى �إ ¤و� I�aلعديد من معت≤ليه� �ل�صي��صي Úيف �صجون �ل�صلطة .وقد
Qدت �ل�صلطة وحرcة aت íب�أن عملية �لتن�صي≥ �’أمني ت�أتي يف �إط��� Qصت�≤ëق�ت خريطة

�لطري≥ ،و’ يكن �لرجو´ عنه�.
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