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األمنية الفلسطينية عبارة عن تخوين لكل الـذين يعملـون          منكم من يظن أن انتقادي لألجهزة       

 كبيرة من أفـراد األجهـزة األمنيـة         اهذا ظن غير صحيح، وأنا على قناعة بأن أعداد        . فيها
هناك فارق كبير بين    . أو أصيب أو اعتقل   ن مخلصون، ومنهم من سقط شهيدا       ووطنيون صادق 

الحديث عن أجهزة والحديث عن أفراد، وقد شرحت في كثير من المقاالت حول مهام األجهزة               
هناك نصوص واضحة ال لبس فيهـا       . وفق نصوص االتفاقيات مع إسرائيل مثل أوسلو وطابا       

ائيل تتـدخل مباشـرة     تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية الدفاع عن األمن اإلسرائيلي، وإسـر         
رة غير مباشرة باألجهزة األمنية لتضمن أنها تقوم بواجبها وفـق المتطلبـات األمنيـة               ووبص

وهناك دايتون المنسق األمني األمريكي الذي يتحكم باألجهزة األمنية، ويتدخل في           . اإلسرائيلية
الداخلية الفلسـطينية   ألم يأتكم دايتون إلى األردن برفقة وزير        . تعيين األفراد في هذه األجهزة    

لماذا تحصل األجهـزة األمنيـة      :  هل سأل أحدكم نفسه يوما     ليخرجكم من دوراتكم التدريبية؟   
من الميزانية الفلسطينية، بينما تحصل وزارة الزراعة على أقل         % 45الفلسطينية على حوالي    

 وا فلسطين؟؟ لماذا تعطي أمريكا وإسرائيل األجهزة األمنية كل هذا المال؟ هل لتحرر%1من 
المشكلة أنكم تخضعون للكثير من التضليل، وهناك من يزور الحقائق أمـامكم، أو يخفيهـا أو                

فمثال يقولون لكم أنكم تحافظون على أمن المواطنين في مواجهة الزعران، أو تالحقون             . يقلبها
سـطينية،  ران قد أوجدتهم السلطة الفل    عوأنا أقول لكم أن الز    . أفراد حماس الذين يتربصون بكم    

الزعران يا حضرات اإلخوة    . وهي تستعمل مالحقتهم اآلن على اعتبار أنها تقوم بعمل وطني         
إنهم بيننا  . موجودون ولم يسجنوا أو يشنقوا على الرغم من أن بعضهم متورطون بأعمال قتل            

مي أما أفراد حماس والجهاد اإلسال    . لتطلق لهم السلطة العنان   في حالة هدوء، وربما يأتي اليوم       
 . ، وتم زج العديد منهم في السجون1994وشهداء األقصى فمالحقون منذ عام 

المقال التـالي   . ه القضايا مرارا، وهنا أقدم لكم جزءا مما يكتب العدو         ذلقد كتبت أشرح حول ه    
آمل أن تقرأوا، وأنا جاهز لمنـاظرات       .  نقال عن صحيفة صهيونية    48جريدة عرب   نشرته  

ربما .  أن األجهزة األمنية الفلسطينية تخدم األمن الوطني الفلسطيني        علنية مع كل من يقول لكم     
تخدم األجهزة األمنية مثل الشرطة األمن المدني الفلسطيني، لكن بصورة عامـة، لـيس مـن              

 ومن أراد وحدة وطنية ال بد إال أن يدير ظهـره            .وظيفة األجهزة األمنية خدمة األمن الوطني     
 .للعدو

 
وظيفتي جعلهم يعملون   : تدريب قوات األمن الفلسطينية   دايتون يلخص دوره في     

 ..أكثر لكي يعمل الجيش اإلسرائيلي أقل
 ـرب 48عــ

09/08/2008  07:39  
، الجمعة، وصفت فيه الجنرال األمريكي كيت دايتون بأنـه          "هآرتس"في تقرير نشرته صحيفة     

ى ماهية الجيش وكيـف     تعريفهم عل "الضابط البريطاني فينغيت الخاص بالفلسطينيين من جهة        
، أكد فيها التزامه بمصالح الواليات المتحدة، وعمله مع أجهـزة األمـن             "تتم محاربة اإلرهاب  

كمـا  . اإلسرائيلية، لدرجة أنه يستوحي أفكاره من خالل ما يسمعه من كبار المسؤولين فيهـا             
 تقوم قوات   يؤكد على أن مهمته تتلخص في جعل قوات األمن الفلسطينية تقوم بعمل أكثر لكي             

 . االحتالل بعمل أقل
 



وجاء أن دايتون، الذي يغادر هذا األسبوع إلى الواليات المتحدة قد استكمل ثـالث مهمـات؛                
 مجندا من الضفة    500المجددة، والتي تضم    " قوة األمن الوطني  "األولى هي بناء الكتيبة األولى      

والمهمة الثانية هي بنـاء     . دن شهور في األر   4الغربية، وقد عادوا من دورة تدريب استغرقت        
أما الثالثة فهي إقامة وحدة للتخطيط االسـتراتيجي        . قاعدة للتدريب في أريحا للحرس الرئاسي     

 .في وزارة الداخلية في رام اهللا
 

وعلم أنه قبل مغادرته إلى الواليات المتحدة تم االتفاق على خروج الكتيبة الثانية للتدريب فـي                
 أمده، تمكن من الحصول على مصادقة وزارة األمـن اإلسـرائيلية            وبعد تأجيل طال  . األردن

 .على تزويد القوات الفلسطينية بالسترات الواقية باإلضافة إلى جيبات عسكرية
 
 

 كمنسق أمني أمريكـي فـي السـلطة         2005يذكر أن دايتون كان قد تم تعيينه في نهاية العام           
وكانت مهمته األساسية إعـادة     . قة ويتجول فيها  وخالفا لسابقيه، فهو يقيم في المنط     . الفلسطينية

بناء القوات الفلسطينية من أجل تحمل المسؤولية األمنية في الضفة الغربيـة إلقنـاع قـوات                
 .االحتالل بأنها تستطيع منع تنفيذ هجمات ضد إسرائيل

 
 يؤكد دايتون أنه أمريكي وأنه موجود هنا من أجـل الـدفع           " هآرتس"وفي المقابلة مع صحيفة     

كما يؤكد  . بالمصالح األمريكية، باإلضافة إلى العالقات القائمة بين الواليات المتحدة وإسرائيل         
أنه يعمل على بناء قدرات فلسطينية يعتقد أنها تتيح إقامة دولة فلسطينية، وفقما تريد الحكومـة      

نقطـة  وأنه يحاول بناء سلطة فلسطينية مستقلة بحيث ال تكون أراضي السـلطة             . اإلسرائيلية
انطالق لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، بدون أن يضطر الجيش اإلسرائيلي إلى البقاء في المنطقة              

 .طوال الوقت
 

ويضيف أنه يعمل مع قوات األمن اإلسرائيلية، وأنه يدرك جيدا التحديات الماثلة أمامها، وأنـه          
كـان الجـيش   استوحي الكثير من األفكار بناء على يسمعه منها، وخاصة من رئيس هيئـة أر        

وظيفتي تتلخص بمنحهم القدرة على العمل أكثر من أجل أن يعمـل            "وقال إن   . غابي أشكنازي 
 ".الجيش اإلسرائيلي أقل

 
وقال إنه يعمل بجـد     . وعن الفترة التي ستستغرقها هذه العملية، قال إن األمر متعلق بإسرائيل          

لمهم أن يتوفر للفلسـطينيين     من أجل بناء قوة فلسطينية منضبطة وبحجم مناسب، ولذلك فمن ا          
وأضاف أن هناك ميزانية لهذه المشروع لسنتين أو ثـالث          . أفق سياسي حقيقي يطمحون إليه    

سنوات قادمة، وأن الزمن المطلوب يتعلق بإنجاز المهمات التي تطلبهـا اإلدارة األمريكيـة،              
 .عالوة على كونه متعلق بالجيش الجيش اإلسرائيلي والحكومة اإلسرائيلية

 
وتضيف الصحيفة أن دايتون كرجل عسكري يتفهم وجود الحواجز العسكرية التي يقيمها جيش             
االحتالل في الضفة الغربية، كما يدرك لماذا تضايق الفلسطينيين، وأنه يعمل على الربط بـين               

 .احتياجات الطرفين
 

 عامـا، وأشـغل     38ولفتت الصحيفة إلى أن دايتون قد خدم في القوات البرية األمريكية مدة             
منصب الملحق العسكري في موسكو، وكرئيس للفرقة التي كانت تبحث عـن أسـلحة دمـار                

، وهناك، بحسبه، أدرك مدى حساسـية القضـية         2003شامل في العراق بعد الغزو في العام        



بي من خالل الرسومات التي كان يشاهدها علـى الجـدران خـالل             الفلسطينية في العالم العر   
 .تجوله في العراق، وخاصة قبة الصخرة التي تلتف عليها أفعى كوبرا إسرائيلية

 
وبعد وصوله المنطقة خلفا للجنرال تشارلز وورد، كانت مهمته األولى تدريب وتسليح قـوات              

إال أن فوز حركة حماس في االنتخابـات        . السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد فك االرتباط       
جعل األمور تتعقد على حد قوله، خاصة في ظل منع إجراء اتصاالت مع حماس، عالوة على                

 حـراس   3 سنوات في أعقـاب مقتـل        5منع دخول األمريكيين إلى القطاع والذي فرض منذ         
وعندها . سوعندها رفض الكونغرس تمويل مهمته خشية أن تصل األموال إلى حما          . أمريكيين

حاول تقديم المساعدة للحرس الرئاسي الخاص بأبو مازن وتفعيل المعابر وخاصة معبر رفح،             
 .على حد قوله" تدريب وتسليح أحد"إال أنه في ظل غياب التمويل لم يتم 

 
وتضيف الصحيفة أن دايتون وعناصره لم يقدروا جيدا ميزان القوى في قطاع غـزة، وأنـه                

في ربيع العـام الماضـي امتـدحوا أداء الحـرس           " فتح"و" حماس"ن  عندما بدأت المعارك بي   
إال أن سيطرة حماس واالنهيار السريع لحركة فتح بعد عدة أسابيع مـن ذلـك قـد                 . الرئاسي
من الصعب تقدير ماذا سيحصل في قطاع غـزة، عنـدما           "وفي هذا السياق يقول إنه      . فاجأهم

ثيرة مع المصريين واإلسرائيليين ورجال السلطة      لقد كان لنا لقاءات ك    .. يمنع الدخول إلى هناك   
الفلسطينية الذي كانوا يفعلون المعابر، وفي كل مرة استمعنا إلى تقارير مقلقة من الفلسطينيين              

ويشير في هذا السياق إلى رفـض الكـونغرس تقـديم           ". القادمين من غزة حول الوضع هناك     
 . مواجهة حماسمساعدة لقوات األمن الفلسطينية التابعة للسلطة في

 
وفي حينه طلبت   . وأدى انهيار السلطة في قطاع غزة إلى نقل مهمة دايتون إلى الضفة الغربية            

. منه وزيرة الخارجية األمريكية، كونداليزا رايس، إعادة بناء قـوات السـلطة فـي الضـفة               
ويضيف أن تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة سالم فياض أزالت الحواجز السياسـية، واقتنـع              

وحصـل  . لكونغرس بتحويل األموال، خشية أن يتكرر في الضفة ما حصل في قطاع غـزة             ا
ومنذ ذلك الحين وصـل إلـى       .  مليون دوالر وباشر العمل    86دايتون على ميزانية تصل إلى      

المنطقة جنراالن أمريكيان آخران؛ جيم جونس الذي يبلور الترتيبات األمنية المستقبلية، وويليام            
 . تنفيذ خارطة الطريق، وكالهما يعمالن بالتعاون مع دايتونفريزر الذي يتابع

 
 5وبحسب خطة العمل الخاصة بدايتون فهي تتطلب إعادة تدريب الحرس الرئاسـي وإقامـة               

مجددا، والتي تعمل مسلحة إلى جانب الشرطة، التـي يعمـل           " قوات األمن القومي  "كتائب من   
وخصصت الحكومـة األردنيـة قاعـدة       . وبيعلى تدريبها وتسليحها وتنظيمها االتحاد األور     

التدريب الخاصة بشرطتها لتدريبها، وبشكل مواز عمل على بناء قاعدة تدريب فلسطينية فـي              
 .أريحا، ويتم ترتيب الداخلية في رام اهللا كمقر أمني مهني مع مستشارين أجانب

 
كرة جديدة، وإنمـا    وبحسب التقرير فإن فكرة اإلصالح األمني في السلطة الفلسطينية لم تكن ف           

 سنوات، كوسيلة إلنهاء سيطرة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، الذي           6اقترحت منذ   
 . كان يفعل العديد من األجهزة األمنية

 
ولدى سؤاله عن حجم القوات التي ستعمل في األراضي الفلسطينية، قـال إنـه يفكـر فقـط                  

 األمـر؛ الشـرطة، واألمـن القـومي          أجهـزة فـي نهايـة      3بالمستقبل، وأنه سيكون هناك     
 .واالستخبارات، واألمن الداخلي

 



وبحسب الخطة يتم إحالة قدامي المسؤولين األمنيين الذين كانوا تابعين لعرفات إلى التقاعـد،              
 .ويحتل مكانهم تدريجيا مجندون جدد

 
يقول إنه قد   كما  . وتشير الصحيفة إلى مدى إعجابه بالقدرات التي يبديها المتدربون في األردن          

سبق وأن زار قاعدة التدريب برفقة وزير الداخلية الفلسطيني، عبد الـرزاق يحيـى، والـذي                
وبحسب داتيـون  . وصفه التقرير بأنه معروف جيدا لإلسرائيليين منذ األيام األولى التفاق أسلو      

ـ      "فإن الوزير الفلسطيني ألقى خطابا هناك قال فيه للمتدربين           اربون أنتم ال تتعلمون كيـف تح
اإلسرائيليين، وأنتم هنا ليس من أجل محاربة االحتالل، وإنما لمحاربة قوى الشغب والجريمة             

 .بحسب دايتون" والفوضى في فلسطين
 

 مليون دوالر، تتيح له تـدريب       75ويضيف أنه حصل مؤخرا على ميزانية إضافية تصل إلى          
واصلة المشاريع القائمة، وتنظـيم     وتسليح كتيبتين أخريين لألمن القومي في السنة القادمة، وم        

 .دورات استكمال لكبار الضباط من كافة األجهزة األمنية التابعة للسلطة
 

وتعزو الصحيفة الحماس الذي يبديه دايتون إلى الميزانيات التي يوفرها الكونغرس، والحماس            
 .لالذي المتجندون الفلسطينيون الجدد، وعلى المساعدة التي يحصل عليها من إسرائي

 
ويتابع التقرير أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية سمحت للمتجندين الجدد بالوصول إلـى األردن             

 مجند في جسر ألينبـي سـاعة        600إلجراء التدريبات والعودة بسرعة، حيث استغرق عبور        
كما أن كافة السلطات اإلسرائيلية؛ حرس الحدود والجيش وسـلطة المطـارات            . ونصف فقط 

ومن جهته صادق وزير األمـن، إيهـود        . ا بمندوبين من أجل تسريع عبورهم     والشاباك، بعثو 
 .باراك، على طلب التزود بالعتاد، من أجل إنجاح مهمة دايتون

 
وتضيف أن التجربة األولى في تفعيل هذه القوة الفلسطينية الجديدة بدأت بحملة لفرض السلطة              

نتائج، كما امتدح التعاون بين القوات      وفي هذا السياق يقول دايتون إنه راض عن ال        . في جنين 
ويشير في هذا السياق إلى أن باراك كان قـد اجتمـع مـع ضـباط                . وبين الجيش اإلسرائيلي  

إسرائيليين وفلسطينيين، وامتدح عمل القوات الفلسطينية، واصفا إياها بأنها تحقق تقدما، رغـم             
 العسكري لمنطقة المركز، غادي     ويقول هنا إنه، دايتون، قد اجتمع مع القائد       . بعض اإلخفاقات 

شمني، الذي كان قلقا من هذه اإلخفاقات، وتعهد له بالعمـل علـى تحسـين الوضـع لـدى                   
 . الفلسطينيين

 


