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  وثيقة خاصة

  تقرير جلنة التحقيق عن تقصير
  القوات املسلحة الفلسطينية

  يف التصدي النقالب امليليشيات
  ]مقتطفات[ *اخلارجة على القانون يف غزة

  
أصدر الرئيس الفلسطيني حممود عباس مرسوماً  2007يونيو /يف السابع عشر من حزيران

األمن الوطني واخملابرات (حة الفلسطينية بتأليف جلنة مستقلة للتحقيق يف تقصير القوات املسل
يف قطاع " حماس"يف التصدي لالنقالب الذي قامت به حركة ) واألمن الوقائي وحرس الرئاسة

الطيب عبد الرحيم : وتألفت هذه اللجنة من التالية أسماؤهم. غزة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية
ي واللواء أحمد عيد والعميد حازم عطاالله ، ورفيق احلسيني ونبيل عمرو وسعيد أبو عل)رئيساً (

جلسة استماع  49وقد عقدت اللجنة ). أعضاء(والعميد يونس العاصي وعلي مهنا وحسن العوري 
يوماً، وخلصت إىل جمموعة من التوصيات رُفعت، يف صورة تقرير شامل، إىل رئيس  29استغرقت 

  .ية لهذا التقريروفيما يلي الفقرات الرئيس. السلطة الوطنية الفلسطينية
[.......]  

، حيث 94إن معركة احلسم األخيرة، ما هي إالّ نتيجة طبيعية ملقدمات بدأت مع نشوء السلطة الوطنية عام 
خارج . ف.ت.غابت الرؤيا بشأن مستقبل السلطة عموماً، وكأن األمر امتداد لتجربة النظام السياسي يف إطار م

  [....].الوطن 
[.......]  

األخطاء واالنهيارات، مما عكس آثاره السلبية على الهدف الوطني، ولقد تركزت أهداف حركة  فقد تراكمت
ببعدها الداخلي السلطوي وحماوالت السيطرة الداخلية، والتحكم بمسار املصير الفلسطيني املستقبلي، " حماس"

  .إىل تأسيس السلطة البديلةعلى خلفية املشروع البديل، والسعي إلجنازه عبر البدء بخلق السلطة املوازية، 
كثيرة هي املؤشرات، التي تعبر عن مسيرة حتد حمساوي للسلطة، تمس بهيبتها وسيادتها ومؤسساتها األمنية، 
دون أن جتد جواباً أو حتى حتقيقاً، بدءاً من اغتيال العقيد راجح أبو حلية قائد قوة حفظ النظام بالشرطة، وكذلك 

ستشار الرئيس العسكري، وهو احلدث الذي شكل نموذجاً لسلبية السلطة إزاء باغتيال اللواء موسى عرفات م
، وكشف عمق اخلالفات الداخلية بين األجهزة األمنية، حين مل يتدخل أحد لنجدة اللواء عرفات "حماس"ممارسات 

، الذي كما كشف حجم التناقضات الداخلية باملؤسسة الشرعية وعجزها، وأسس ملنهج الدفاع الذاتي املنفرد
سيبقى معتمداً كمنهج وسياسة دفاعية، حتى جولة احلسم العسكري األخيرة دون أي دراسة لفعالية وجدوى هذا 
املنهج، ودون تقييم سلبياته اخلطيرة التي ساهمت بصورة أساسية ضمن جمموعة عوامل أُخرى يف حدوث 

  ...الهزيمة
وجات املواجهات واالشتباكات املسلحة، منذ أواخر ، فقد برزت م"حماس"وبالعهد القريب، وبعد تشكيل حكومة 

، واستمرت بصورة فاضحة، كأحد أبرز أشكال الصراع على السلطة، الذي حكم 2006] كانون األول[ديسمبر 
تريد احلفاظ على " فتح"تريد أن تستأصل وتعوض ما فاتها، و" حماس. "2007مطلع " حماس"و" فتح"العالقة بين 

عاماً دون التخلي عن قناعتها بضرورة مشاركة اآلخرين لها، لتأخذ العالقة  13ا طوال وجودها، الذي حتقق له
حتى بعد اتفاق مكة الذي أسس لشراكة وأنهى اقتتاالً، طابعاً عنيفاً متصاعداً، مل يشهده اجملتمع الفلسطيني من 

  ..قبل، وهو يتجاوز الكثير مما كان يعتبر حمرماً وخطوطاً حمراء
يد مؤسسة الرئاسة، بل كانت يف مقدمة اجلهات املستهدفة إعالمياً ومعنوياً وعسكرياً، حين أثناءها مل حت

، وصودرت 1/2/2007قافلة إمداد حرس الرئاسة، يف طريقها من رفح إىل غزة بتاريخ " حماس"هاجمت حركة 
متدربًا ) عشرون( وحين قصفت معسكر التدريب التابع حلرس الرئاسة ليستشهد. سبع مركبات مل يتم استردادها

جديداً، ويصاب العشرات، إصابات معوقة، ويقع املعسكر بأيدي القوة التنفيذية احلمساوية، دون أن يتم استرداده 
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  .أيضاً
ومعسكر حفظ النظام يف اليرموك التابع للشرطة حيث  17تماماً كما حصل يف معسكر التوأم أكبر معسكرات الـ 

سين بندقية لتبدأ مسيرة االستحواذ احلمساوي على مواقع السلطة، بصورة تم مهاجمته ونهب أكثر من مئة وخم
متدرجة بمنهج القضم التدريجي والتراكمي، الذي ال يلقى الرد املناسب، السترجاع املواقع التي تسقط بأيدي 

  .أو حتى لوضع حد نهائي لهذا النهب املتواصل ملواقع السلطة" حماس"ميليشيا 
ت التي تضمنتها مقدمات املواجهة األخيرة، والتي بدأت حقيقة، وإن بمرحلتين، يف كانت تلك بعض املؤشرا

، إثر اغتيال الشهيد بهاء أبو جراد، حيث بدأت مرحلة التدهور املستمر ]2007مايو [الثالث عشر من أيار املاضي 
للقاءات وجهود الوسطاء، والتصاعد الشديد، رغم كل اتفاقات وقف إطالق النار التي كان يتم التوصل إليها يف ا

، تؤكد ]مايو[بينما على األرض، تزداد االعتداءات عنفاً واتساعًا، حتى باتت كل املؤشرات يف حينه بشهر أيار 
  .، نحو احلسم النهائي للوضع يف قطاع غزة"حماس"اجتاه املعركة من جانب 

[.......]  
ميقة واملركبة، البنيوية والوظيفية التي تعانيها إن نظرة سريعة إىل التاريخ القريب، تكشف حدة األزمات الع

بما يتناسب حتى بتآكل رصيدها النضايل، ويقدمها حركة يستشري الفساد يف أوساطها "] فتح"حركة [احلركة 
 97بدءاً من تقرير هيئة الرقابة عام (القيادية وخصوصاً لدى العناصر التي احتلت مواقع متقدمة بالسلطة 

وهو األمر الذي كان أحد . بالفساد" فتح"حتى وصمت سلطة ) 5/2/2006لنائب العام بتاريخ وانتهاءً بإعالن ا
، هذا بالطبع إىل جانب التشرذم "حماس"األسباب الرئيسية خلسارتها لالنتخابات البلدية والتشريعية أمام حركة 

باحلكم وقيادة النظام " حفت"بما يدلل على أن جتربة .. وغياب وحدة املوقف الذي تكرر باملواجهة األخيرة
السياسي الفلسطيني دون إجنازات سياسية بعد إقامة السلطة نتيجة انسداد اآلفاق وسوء األداء وانهيار خيار 

  ."مل تكن نموذجاً مشجعاً يحفز التفاف الرأي العام"السالم التفاوضي 
ييرها، لغياب الرؤيا املنهجية كما أن سلوكها يف بناء إدارة السلطة، بما يف ذلك أساليب التعيينات ومعا

نفسها، أزمة نوعية جديدة، بتسلل الكثيرين من أصحاب املصالح واالنتهازيين، إىل " فتح"الواضحة خلق حلركة 
  [....].صفوفها باملؤسسات املدنية والعسكرية 

[.......]  
كعنوان " فتح"بـ " بالتيار اخلياين"دحالن وما تصفه ] حممد[على توجيه املعركة نحو " حماس"وقد عملت 

على جزء فيها، وقد جنحت بمثل هذا التكتيك على املستويين " فتح"لالستهداف واالجتثاث، لتستقوي بجزء من 
اإلعالمي والتعبوي وصوالً إىل املواجهة املسلحة، باختراقات متعددة املستويات، بما فيها االختراق النفسي، الذي 

، وذلك على خلفية )لن نخوض معركة دحالن(دون بصوت مرتفع جعل الكثيرين من مستويات قيادية يرد
  .الصراعات الفتحاوية الداخلية

هذا القسم الذي مل يكن يرى أن هذه ) حتى يف أطرها القيادية(بتحييد قسم كبير من احلركة " حماس"لقد جنحت 
ركة واملدافعين عنها، غير آبه ، ولهذا قرر موقفه احليادي السلبي الذي شكل خذالناً للح"فتح"املعركة هي معركة 

بالنتائج التي ستسفر عنها املواجهة يف ظل ميزان القوى القائمة، ودون رؤية لوقائع احلرب امليدانية، التي مل تميز 
كما تزعم، وبين األمن الوطني واحلرس الرئاسي واخملابرات على سبيل املثال " التيار اخلياين"على األرض بين 

عس عن حتمل املسؤولية بالدفاع عن احلركة والسلطة واملراهنة على نتائج عسكرية تفضي إىل إنها مسؤولية التقا
  .نتائج تنظيمية يتوهمون أنها ستكون لصاحلهم

[.......]  
لهذا كانت ... إن قيادة غائبة الدور غائبة الفعل غائبة احلضور ال تنتج رؤيا بأي اجتاه ملواجهة حتدي املصير

وعليه فإن التنظيم ... ية تواكب حالة التردي واالنهيار التنظيمية، بمقاييس الهزيمة املسبقةوقائع احلرب امليدان
بكل مراكز القوى فيه، ومستوياته التنظيمية وصوالً إىل رأس الهرم، بما فيه احلاالت العسكرية، وامتداد جتاذباته 

ه هذه الهزيمة املدوية بقطاع غزة، وامتداد وألوانه إىل املؤسسة العسكرية، ال يمكن أن يُعفى من املسؤولية جتا
تأثير صداها، إىل كافة أماكن تواجد احلركة، وخاصة الضفة الغربية بما يبعث على القلق واخلشية من تفاقم حالة 

  .االنقسام والتشظي احلركية
[.......]  
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  انهيار األمن الوقائي واخملابرات العامة
الذي يمثله األمن الوقائي ودحالن، وقد تولد اإلحساس " يار اخلياينالت"حربها ضد ما تسميه " حماس"لقد شنت 

جلهاز الوقائي، بأنه يف دائرة االستهداف وصوالً إىل االستئصال، وبالتايل فهو األكثر استهدافاً وتركيزاً من جانب 
يف وجه وتضاعف لديه اإلحساس بتخلي األشقاء عنه، فبعد مقاومته ومبادرته للتصدي والصمود، ". حماس"

الهجمات املتكررة، وتتايل أو تتابع مؤشرات الضعف العام، واستنزاف قدراته، باتت معنوياته تتراجع، ويبحث عن 
ومع . بدائل حلفظ بقائه، واضطربت صفوفه، واهتزت معنويات قيادته، مع أنه اجلهاز األكثر سطوة تاريخية بغزة

الل أنفاق حفرت حتت مبناه، مع أن أمر هذه األنفاق سقوط مقره يف خان يونس، بعد نسفه باملتفجرات من خ
كشف قبل االنفجار بفترة ومل يتم تداركها، إهماالً وتهاوناً باملعلومات، وضعفاً باألداء، كان هذا يترك أثره على 

تعرض كافة األجهزة باجلنوب، لتتهاوى تباعاً وتلقائياً، ويمتد أثره إىل املقر الرئيسي للوقائي بغزة، الذي كان ي
حلصار وهجمات متكررة، ويبدي صموداً ومقاومة قوية، حتى قررت قيادته إخالء املقر بصورة شبه كلية 

  .واالنتشار بمحيطه، مع وجود غرفة عمليات اجلهاز وقيادته بمبنى الرئاسة باملنتدى قبل سقوطه بأيام
[.......]  

تلف األجهزة والوحدات، حيث بعد سقوطه لقد كان لسقوط مقر األمن الوقائي بغزة تداعيات كبيرة على خم
، كان مقر اخملابرات الرئيسي، ينهار دون قتال، بينما كان ]يونيو[مباشرة ظهر اخلميس، الرابع عشر من حزيران 

مقر تابع للمخابرات يف املشتل، يصمد منذ عدة أيام، ويخوض قتاالً بطولياً بأربعة عشر مقاتالً فقط، يف حين أن 
الذي تزيد القوة املدافعة عنه من الداخل واحمليط عن مئة مقاتل، ينسحبون من مقرهم وحميطه،  املقر الرئيسي،

دون أن يتعرضوا لهجوم رئيسي، ودون أن ينفذوا التعليمات املركزية من رام الله، وخطة اإلخالء املسبقة، القائمة 
بضراوة، واستشهد قائده بعد أن أحرق  على حرق املبنى، كما حصل باملقر الصغير التابع واجملاور، الذي قاتل

  .مبناه
[.......]  

بمحيط جغرايف يتجاوز قليالً الثالثمئة كيلومتر !!) على الكشوف(كيف تنهار قوة يتجاوز عديدها اخلمسين ألفاً 
  !؟.مربع بتجربتها وإمكاناتها وشرعيتها أمام عشرين ألفاً من امليليشيات

 10بدايتها األوىل، حسب الشهادات التي استمعت إليها اللجنة، أكثر من حقيقة مل يشارك بهذه املواجهات منذ 
وحساب نسبة الدوام وفق النظام . من حجم القوة البشرية، وبعض الشهادات حتصر العدد بألفي رجل% 15 –

ت املسلحة املطبق، لثلث العدد نهاراً وربعه على األكثر ليالً، إذا ما حذف منه، نسب االختراق واإلداريين واحلاال
بل إن نسبة التواجد يف بعض األجهزة، أثناء املواجهات كانت . واملنتسبين عن بعد، فلن تزيد عن األلفي رجل

  .كما هو احلال لألمن الوقائي 40:1بنسبة 
وظهر جلياً، سوء استخدام السالح، واإلفراط بتبذير الذخائر تعبيراً عن اخلوف أو عدم الثقة بالنفس وانعدام 

مل يكن هناك من يجيد استعمالها، فال يوجد مثالً باللواء  7B، وعدم التركيز، وبعض األسلحة كقاذفات التدريب
  .الثاين من يستخدم هذا القاذف سوى اثنين

[.......]  

  االختراقات
العتبارات سياسية حمضة وأحياناً لتوازنات معينة وأهداف حمددة لها عالقة باالستمالة التنظيمية أو التلويح 

إىل " حماس"تحالفات وخالف ذلك من املبررات بدأت عملية إحلاق أعداد حمدودة من تنظيمات إسالمية بما فيها ب
  [....].داخل األجهزة واملؤسسة العسكرية أو السكوت على بعض احلاالت لروابط عائلية أو مصلحية نفعية 

[.......]  
هات األخيرة، بل هي حالة قائمة ومتنفذة داخل إن حالة االختراق مل تكن سرية أو مفاجئة كشفتها املواج

املؤسسة العسكرية خاصة، ولها سطوتها حتى على قيادات الوحدات واملواقع، بل إن بعض عمليات التفريغ 
شملت مئات العناصر، من منتسبي كتائب لها موقفها املناوئ للسلطة  2005واإلحلاق التي جرت أواخر عام 

ثالثة وخمسين من ألوية صالح ] و[أربعمئة عنصر من كتائب أبو الريش وستمئة تم تفريغ  1/11/2005بتاريخ 
الدين ومئة واثنين وستين من اجلهاد اإلسالمي باإلضافة إىل حواىل عشرة آالف عن طريق األخوة نصر يوسف، 
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ملئة ناهيك عن عبد الله اإلفرجني، واملشهراوي، وحلس بلغت نسبة االختراق احلمساوي فيها ما ال يقل عن عشرة با
  .الفساد الكبير الذي يعتري أشكال التجنيد والذي كان يتم بالرشوة يف حاالت كثيرة

لقد تركزت عمليات االختراق باملؤسسة العسكرية، حيث عمليات التفريغ الكبيرة، باإلضافة إىل عملية نقل كل 
ختراق إىل قوات األمن الوطني من يكتشف تعاونه مع جهات خارجية من األجهزة التي مل تخل بدورها من اال

  .بمعرفة اجلميع األمر الذي حوله مستودعاً للمتعاونين وجعل قادته يشعرون باإلهانة واإلهمال
أمّا باألجهزة بما فيها اخملابرات وبعد حماولة اغتيال مدير اخملابرات العامة األخ طارق أبو رجب وإعادة 

بينما كانت عناصر اجلهاد تعمل " حماس"ضاء الكتائب واأللوية وفحص العاملين فقد تم اكتشاف عدد كبير من أع
  .واأللوية" حماس"باخملابرات بصورة عادية والتحفظ يمارس فقط على 

من ألوية الناصر " املنطقة الوسطى"لقد أصبح الكثيرون من منتسبي اللواء الثاين من قوات األمن الوطني 
وهو اللواء الذي مل يشهد أي مواجهات تذكر "  املنطقة الوسطى كذلكحيث يتركز وجود هذه األلوية يف"صالح الدين 

  .وغادر مواقعه بهدوء اعتيادي
[.......]  

  التوصيات احملددة

  :توصيات للمؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية –أ 

يد ضرورة استكمال البنية الهيكلية ملؤسسة األمن الوطني بتعيين القائد العام وهيئة األركان وحتد  - 1
مرجعيات وصالحيات واختصاصات موضحة وحمددة ألذرع املؤسسة اخملتلفة بما فيها اإلدارية 

  .واللوجستية والطبية، بما يضع حداً حلالة الترهل وضعف االنتماء للمؤسسة
تشكيل جهاز رقابة وتفتيش مركزي مرجعيته القائد األعلى باختصاصات أمنية ومهنية ملتابعة الواقع   - 2

لتعبوي والتأهيل لقوى األمن املساهمة يف تصويب إعادة بنائها وهيكلتها باالستناد إىل خطة عمل اإلداري ا
  .مسبقة ومعتمدة

املضي قدماً بتطبيق نظام التقاعد والوفاء بحقوق املتقاعدين بما يف ذلك احلوافز التقاعدية، لتشجيع   - 3
جيال والتجربة والتراتب العسكري، وضمن تسارع العملية ولكن على أسس تضمن التواصل الضروري بين األ

أولويات مصلحة املؤسسة وضوابط الترقيات ومعاييرها، مع التمييز بين الرتبة واملرتبة واقتصار األمن 
  .الوطني على العسكريين احملترفين املؤهلين ما أمكن

للدراسات والعلوم األمنية  من أجل تأهيل القادة وبناء مؤسسة أمنية عسكرية بروح وطنية، يتم إنشاء كلية  - 4
والعسكرية بصورة عاجلة، تركز على برامج الدراسة بمهارات القيادة والتكوين النظري والتطبيقي يف 

  .الشرطة والعلوم العسكرية]و[جماالت األمن 
ام إعادة بناء جهاز التوجيه السياسي واملعنوي بتنقيته، واقتصاره على املؤهلين القادرين على ممارسة مه  - 5

واختصاصات اجلهاز يف اإلطار النظري السياسي واإلعالمي والتعبوي، ويف إطار توفير احلوافز املعنوية 
املادية، بما يمكن اجلهاز من تفعيل خطط عمل موجهة تقدس االنتماء للوطن واملؤسسة العسكرية وتغذي 

  .باملؤسسة األمنية العسكريةالكرامة واالعتزاز بهما، من خالل انسجام الشعور بالوالء ومكانة الذات 
وضع استراتيجيا إلعادة بناء مؤسسة أمنية، وخاصة عسكرية، أكثر رشاقة وأقل عدداً، بإعادة النظر   - 6

بمجموع املنتسبين احلاليين والتفريق بين منشأة اجتماعية كما هو احلال اليوم ومؤسسة عسكرية، 
  .نية والتجنيدباالعتماد على معايير واضحة للتقاعد واخلدمة املد

املضي قدماً بإعداد خطة إعادة هيكلة وبناء األجهزة األمنية والعسكرية أخذاً بعين االعتبار اخلطوات   - 7
واملراحل التي تم إجنازها، وإخضاعها لالستشارة، ثم البدء بتطبيق وتنفيذ املراحل املتدرجة منها بصورة 

  .منهجية
توعب فائض األجهزة من اإلداريين واحلرفيين ومثيلهم من القوة استحداث نظام اخلدمة الوطنية بما يس  - 8

البشرية، ثم اعتماد سياسة جتنيد وطني اختياري، متزامناً مع استحداث هيئة إنشاءات متعددة 
االختصاصات الصناعية التجارية والزراعية واإلنشائية، هيئة مستقلة بعقد شراكة بين السلطة ممثلة 

وق االستثمار والقطاع اخلاص، تلبي احتياجات املؤسسة وإدارات السلطة باملؤسسة العسكرية وصند
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  .واستصالح وتنمية األراضي احلكومية
الشروع بإعادة بناء جهاز خدمات طبية عسكرية متكامل، خاصة جلهة بناء وجتهيز املشايف العسكرية   - 9

العالج والرعاية الصحية للعسكريين والتأمين الصحي وكل املتطلبات الالزمة إلحداث نقلة نوعية يف توفير 
  .عامة وعائالتهم بما يميز املؤسسة العسكرية ويؤكد االهتمام اخلاص بها

استحداث املكتب العسكري للقائد األعلى بالرئاسة ليرتب العالقة املباشرة بين الرئيس واملؤسسة ويتابع   - 10
مع منتسبي املؤسسة ويحطم حاجز الصد أوضاعها واحتياجاتها ويقيم جسر التواصل الرسمي واإلنساين 

  .القائم
إن خطة عمل ميدانية على الصعيد املرحلي، حتدد بإطار زمني حمدود، وقابلة للتمديد والتطوير والتجديد،   - 11

وإن مؤسسة بال مهمات يومية ضمن خطة، حتدث تغييراً . ضرورة ملحة لتحريك دائم لقوى األمن الوطني
دوداً إىل األمام، سيبقي املؤسسة بحالة خمول وترهل واتكالية، وهو ما تستدعيه وجتدداً تراكمياً ولو حم

قضية إعادة تفعيل وخلق حيوية باملؤسسة ضمن متطلبات ونظم االنضباط العسكري بكافة مظاهره، بما 
  .يخدم وضع وتنفيذ خطة متوسطة املدى تغير من واقع املؤسسة تغييراً نوعياً برؤيا استراتيجية

فشي ظواهر تخلي املرجعيات عن األفراد منتسبي األجهزة وعدم حمايتهم تنظيمياً ومؤسسياً، يؤدي إىل ت  - 12
إهمال القيام بالواجب، والتغاضي عن حالة الفوضى واإلخالل بالنظام واللجوء إىل احلماية العائلية 

لمصاحلة العشائرية العشائرية وخاصة عند جتاهل تطبيق النظام واحملاسبة بموجب القانون واللجوء ل
أحياناً على حساب األفراد وحقوقهم وكرامتهم، األمر الذي يستدعي أن تتحمل املؤسسات واألجهزة 
مسؤوليتها يف مواجهة احلدث وحماية عناصرها بموجب القانون، بما يعزز من هيبة املؤسسة ويحفظ 

  .تماسكها ومعنويات منتسبيها
أو حماباة بين األجهزة والتعاطي معها من بابَي احلقوق واالمتيازات وضع حد نهائي ألي مظاهر تمييزية   - 13

من جهة والواجبات من جهة أُخرى بموازين العدالة واملساواة بقدر ما يلبي االحتياج، ويحترم االختصاص 
  .وفق أحكام القانون والنظام

ادر املهني، تشكل ضرورة ملحة إن إعادة مأسسة هيئة اإلدارة بنظم ومفاهيم وضوابط حمددة ورفدها بالك  - 14
لضمان عمليات التجنيد على قواعد سليمة وبمقاييس حمددة، وكذلك احلال بالنسبة للترقيات ضمن سلم 
األحقيات واألهلية واجلدارة، ومن أجل إعادة تقييم وفرز الكفاءات العسكرية املؤهلة، واملساهمة بتقديم 

  .ير املوضوعية والنزاهة والشفافيةوتزكية ذوي االستحقاق بالتقيد الصارم بمعاي
إقرار تشكيل غرفة عمليات مركزية ضمن هيكلية املؤسسة العسكرية اجلديدة أو املستحدثة، تتفرع عنها غرف   - 15

عمليات فرعية على مستوى احملافظات، وتتصل معها بصورة مباشرة لتوحيد األمر العملياتي اليومي بكافة 
ط الفروع باملركز، بما يتطلب االنضباط العسكري وتغذية غرفة العمليات املناطق، ومركزة التوجهات ورب

املركزية باملعلومات واألحداث وكيفية متابعتها ومعاجلتها، لتوحيد اإلجراءات وتقييم الوضع امليداين 
على أن يتم اختيار أعضاء تلك الغرف من الضباط األكفاء من املؤسسة العسكرية واألجهزة . بصورة شمولية

األمنية كأداة للتنسيق والتعاون والعمل املشترك وانسياب تبادل املعلومات وتعزيز الثقة البينية وحتديد 
  .املسؤوليات وحتديد عدم االلتزام واخلروج عن العمل اجلماعي

إعطاء أولوية لتوفير رواتب استحقاقات العاملين باألجهزة املؤسسة العسكرية، وكذلك مستلزمات استيعاب   - 16
] و[الثكنات، إضافة إىل املتطلبات اللوجستية بما فيها اللباس واإلطعام اجليد ] و[موعهم باملقرات ج

اإلقامة املقبولة، وفرض نظام احلياة العسكرية بتفاصيلها الصغيرة والدقيقة بصورة مستمرة لتكريس حالة 
  .االنضباط العسكري

ل دوره داخل الوحدات العسكرية، وإقامة تقاطع مع إعادة تشكيل جهاز االستخبارات العسكرية، وتفعي  - 17
األجهزة األمنية األُخرى والرفع من مستوى أداء اجلهاز، واحترام توصياته ومالحظاته، لتطهير املؤسسة من 

  .االختراقات، وتعزيز الثقة الداخلية وصياغة التقديرات العلمية وتقديم املعلومات الدقيقة ومتابعتها
واألجهزة األمنية نحو تبني سياسات حركة وتواجد ميداين جديد، تعتمد استراتيجيا استعراض  توجيه القوات  - 18

القوة وعدم التغاضي أو تمرير أي اعتداء أو مس بهيبة وكرامة املؤسسة، والتقيد بتطبيق النظام والقانون إزاء 
السلوك العشائري والعائلي أو قضايا من هذه القبيل وإزاء أي جتاوز للنظام أو إخالل القانون، بعيداً عن 

  .الرشوة حتت طائلة املسؤولية
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إعداد خطة أمنية قابلة للتنفيذ امليداين، والتنسيق األمني، ملواجهة ظاهرة االجتار بالسالح، والسيارات   - 19
املسروقة، وآفة اخملدرات والعمل على احتوائها، خلطورة استمرار تفاعل تداعياتها وانعكاساتها األمنية 

  .االجتماعية واالقتصاديةو
البدء بتفعيل جملس األمن القومي من خالل الشروع بتشكيل أمانة سر اجمللس كمؤسسة، بغض النظر عن   - 20

تشكيلة وأعضاء اجمللس نفسه، تبدأ بممارسة عملها وفق رؤية معتمدة من الرئيس، وبمهام واختصاصات 
وفحص التهديدات والتحديات التي تواجهه، وإعداد شمولية، تغطي متطلبات تدعيم ركائز األمن القومي، 

  .التحليالت العلمية والتوقعات احملتملة، واستنتاج تقديرات املوقف املمكنة وترجيحها ملساعدة صانع القرار
وضع السياسات القادرة على مأسسة األجهزة األمنية وإبعادها عن الوالء الشخصي لقائدها، بما يضع حداً   - 21

قض والتناحر التي تصل مرحلة االحتراب وانعدام الثقة البينية، وصوالً إىل الواقع التكاملي حلالة التنا
  .املنبثق من التقيد باالختصاص الوظيفي وإنهاء روح اإلقطاع األمني القائمة

خلق االستمرارية بنفس املهمة واملوقع لسنوات طويلة دون تغيير تقتل عنصر اإلبداع والتجدد واملواكبة، وت  - 22
اإلقطاعية الفردية، وينعكس هذا سلباً على املؤسسة أو اجلهاز ترهالً وتردياً إداريًا ومهنياً ومعنوياً، يصنع 
األزمة الداخلية بصورة متتالية، لذلك فإن حتديد املدد الزمنية على رأس املؤسسات واملواقع بأربع سنوات 

  .يقه باحترامأسوة برئيس السلطة ليس عقوبة، وإنما قانون ينبغي تطب
) معلوماتية وأحداث وتطورات سياسية واحلياة الوطنية الداخلية على كافة الصعد(تقارير العمل اليومي   - 23

حتول إىل أمانة سر جملس األمن القومي ليضع دراستها وتنظيمها وتكييف خالصاتها، مع االستنتاجات 
ز إليها باألسلوب البرقي تعرض صباح كل يوم والتوصيات أو االقتراحات املتولدة وبناء تقدير موقف يرتك

على سيادة الرئيس القائد األعلى، ليتمكن من متابعة الوضع وإصدار التوجيهات جلهات االختصاص 
  .واإلعداد التخاذ القرارات املناسبة

رطة على من األهمية بمكان أن يتم إحكام الرقابة واملتابعة ألداء خمتلف األجهزة األمنية بما فيها الش  - 24
إىل جانب العالقات املدنية بين . املستوى امليداين والسلوكي والتعامل مع اجلمهور العريض يف املؤسسات

منتسبي األجهزة بالشارع واألخطاء املنفرة التي تستجلب نفور اجلمهور وعدم احترامه حتى وإن تملّكه 
حترام، األمر الذي يقتضي وقفة حازمة اخلوف واخلشية، بما يجعل من املؤسسة واألجهزة حمل نقمة وقلة ا

  .للتقيد الصارم باالنضباط العسكري ليكون الناس درعاً لألجهزة واملؤسسة
أحد مظاهر اخللل والفساد، تمثل بعدم وضع اإلمكانات ومقدرات األجهزة بمكانها الصحيح لسوء اإلدارة أو   - 25

ألسباب، األمر الذي يؤدي إىل تعطيل اإلفادة من شخصنة اجلهاز أو احملاباة أو لعدم الكفاءة وغيرها من ا
هذه اإلمكانات، وصوالً إىل تلفها وإضاعتها أو استئثار فئة معينة بها ودون وجه حق، أو جعلها بأغلبيتها 

  .األمر الذي يستدعي مراقبة وضع تلك اإلمكانات بمكانها الصحيح... الساحقة بتصرف القائد منفرداً
علومات وعدم التعاطي اجلدي معها، حتصيالً ومتابعة، وإصداراً للقرار املناسب، شكل خلالً إن إهمال قيمة امل  - 26

كبيراً بأداء األجهزة، األمر الذي يستدعي ضرورة ملحة ملعاجلة هذه املسألة باستحداث املركز اخملتص 
ع احتكارها واإلفادة بتقاطع املعلومات وتوجيه متابعتها وتقييمها بدءاً من حتري دقتها، والتأكيد على من

  .منها باتخاذ القرار الالزم
وضع األنظمة الكفيلة بمنع اشتغال قادة األجهزة واملؤسسة العسكرية بالسياسة بصورة كلية ومطلقة،   - 27

وإبعاد املؤسسة واألجهزة عن التسييس والتواصل السياسي الداخلي واخلارجي، مع التقيد باختصاصاتها 
ى على نطاق العالقات الدولية، وإحباط ومنع أي أجندات شخصية تخلق حماور املعلوماتية البحتة حت
  .ومراكز قوى باألجهزة

املنع الكامل وحتت طائلة املسؤولية لتلقي األجهزة أي مساعدات أو تمويل خارجي وخارج نطاق قنوات   - 28
ابة اخملتص، كذلك منع املال الرسمية والشرعية، وإخضاع األجهزة لرقابة مالية وتدقيق من جهاز الرق

العاملين باألجهزة وصوالً إىل املستويات القيادية من مزاولة أي نشاط جتاري أو استثماري وإخضاع 
  .اجلميع للمحاسبة واملساءلة

البدء بإنهاء حالة العسكرة اخلاصة باألجهزة األمنية حتت مسميات القوة التنفيذية للجهاز، يف نطاق تأكيد   - 29
هزة واحترام تلك االختصاصات وااللتزام بها، واقتصار العمل ذي الطبيعة واالختصاص اختصاصات األج

  .العسكري لألمن الوطني
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املضي قدماً بإعداد خطة إعادة هيكلة وبناء األجهزة األمنية والعسكرية، أخذاً بعين االعتبار اخلطوات   - 30
طبيق وتنفيذ املراحل املتدرجة منها بصورة واملراحل التي تم إجنازها، وإخضاعها لالستشارة ثم البدء بت

  .منهجية

  ":فتح"بشأن التنظيم وحركة  –ب 

أن تعتمد األسلوب األكثر يسراً وسرعة وإجماعًا، حتى وإن جتاوز املعايير التنظيمية، للبدء " فتح"على   - 1
ت على ثالثة مواقع هي باإلعداد للمؤتمر العام لينعقد خالل فترة غير بعيدة، وقد يكون موزعاً بنفس التوقي

الضفة وغزة واخلارج لتوظيف التكنولوجيا بما يعيد للحركة شرعيتها، على أن يكون هذا املؤتمر بنظام 
  .استثنائي ودورة واحدة يؤسس لعقد املؤتمرات الفعالة النخبوية القادمة

يرها من التطورات، ويوضح أن تبادر اللجنة املركزية للحركة إلصدار بيان سياسي يعقب على أحداث غزة وغ  - 2
، والوضع الداخلي الذي ينبغي أن يخضع العتبارات "حماس"الرؤية املستقبلية للوضع الوطني، والتعامل مع 

اجلديدة املعاد هيكلتها، " فتح"املصاحلة الفتحاوية والتجميع لكافة الطاقات، والتوجه نحو املؤتمر لتأسيس 
  .جناز املشروع الوطنياحلاضنة لكل أبنائها ملواصلة النضال إل

وخاصة اللجنة املركزية واجمللس الثوري يتطلب اهتمامًا "] فتح["إن تفعيل دور األطر القيادية حلركة   - 3
خاصاً، بدورة االجتماعات وانتظامها، وآليات متابعة تنفيذ القرارات، بانعكاس يترك أثراً مباشراً، بالوضع 

ركة، بالتواصل الشعبي واألهم، على القرارات والتوجهات احلكومية السياسي والتعبوي، بالوضع الداخلي للح
كأن تعقد اللجنة املركزية اجتماعها، قبل يوم من اجتماع احلكومة وأن يتم توزيع املهام على أعضاء 
املركزية، وأن يمارسوا تلك املهام بطريقة قابلة للتقييم وحتديد املسؤوليات واالختصاصات، بنهج االلتزام 

  .مل اجلماعي وتكامل األداءبالع
بحاجة إىل إحداث تغيير منبثق من عملية إصالح وجتديد، تعتمد وجوهاً شابة، حتظى " فتح"إن حركة   - 4

باالحترام، وبعيدة عن الشبهات، قادرة على التواصل مع اجملتمع بشرائحه اخملتلفة وبخطاب وطني 
الح وجتديد حقيقية، ويمهد خللق طالئع قيادية، اجتماعي جديد، يعطي مؤشراً فعلياً على بدء عملية إص

تتجاوز التقليدي من أدوات العمل، ويتم إعدادها، من خالل تقديمها للجمهور وتزويدها باإلمكانات، لتلعب 
دوراً مستقبلياً مستمداً من ثقة اجلمهور، وقد يكون ذلك يف إطار االستعداد لالنتخابات القادمة، وتقديم وجه 

  .لحركةوصورة جديدة ل
، وما تم اكتشافه من أخطاء وتقصير، أثناء فترة "فتح"إن جتربة السنتين املاضيتين القاسية على حركة   - 5

تفردها بقيادة السلطة وخاصة جلهة حرمان احلركة كتنظيم، من حتقيق امتيازات ومكاسب مشروعة، بينما 
ملواتية، لتدارك ذلك اخللل، وخاصة على استأثر األفراد بجلها، حتتم ضرورة اإلفادة من الوقت والفرصة ا

صعيد النظام القانوين أو تخصيص املتطلبات واالحتياجات الضرورية لتمكين احلركة من االعتماد على 
  ).إلخ... مثال تخصيص أراضٍ أو مبانٍ أو تراخيص أو مشاريع استثمارية(الذات 

ية، تتعرض حلملة تشكيك، وحماوالت جتزئة، ، التي وصمت بالفساد فخسرت االنتخابات التشريع"فتح"إن   - 6
على مستوى مشروعها وهويتها الوطنية، وهي مدعوة لتطهير صفوفها، ومواقفها وسياساتها، وبراجمها 
وخطابها اإلعالمي والتعبوي، بما يعزز عمقها الوطني ويعبر عنه بوضوح وبشتى السبل لترسيخ نهجها 

  .الوطني من التشويهالوطني، األصيل وحماية رصيدها وتاريخها 
بالسلطة، وتماهت معها حتى الذوبان، فحملت أعباءها وأخطاءها، وأهملت عمقها " فتح"انشغلت حركة   - 7

وبيئتها األوىل يف صفوف الشعب، فانعزلت عن الشارع، وانقطعت عن جمهورها، وفتحت أبوابها، للمتسلقين 
، وسرعان ما بدلوا والءاتهم ارتباطاً بمصاحلهم، واالنتهازيين، الذين أصبحوا عبئاً عليها وعلى السلطة

واألخطر أنها فقدت مقومات احلياة التنظيمية الداخلية، فأصبح االنتماء للحركة مدخالً لتحقيق املكاسب، 
وحلّت قاعدة األخذ حمل العطاء، وأسلوب االتكالية بصورة مفرطة، فكل شيء بثمن، بما يقتضي إنهاء هذه 

تدقيق بالعضوية وإعادة احلياة التنظيمية الطبيعية، إضافة إىل تفعيل احلياة الظاهرة، من خالل ال
  .الديمقراطية يف كل أطرها

إن أخطر ما يعانيه التنظيم الفتحاوي، هو امتدادات األجهزة األمنية بتناقضاتها وصراعاتها، وانعدام الثقة   - 8
اكز القوى املتناحرة داخله، انعكاساً البينية، بما أسهم بصورة مباشرة يف ضياع التنظيم، وخلق مر
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للتجاذبات بين األجهزة، والوالء لقادتها ومسؤوليها، األمر الذي يتطلب، إنهاء امتدادات األجهزة بالتنظيم، 
  .وفصل التنظيم كلياً عن األجهزة ووضع اآلليات الضامنة لتحقيق ذلك

تكمل ببرناجمها االجتماعي، ورؤيتها الشمولية إن وضوح البرنامج السياسي النضايل للحركة، ينبغي أن يس  - 9
للواقع الوطني الداخلي، بما يؤهلها لتمثيل تطلعات الشعب الوطنية، ومصاحله احلياتية اليومية، مع ضرورة 
بحث وتطبيق األشكال واألساليب وتوفير اإلمكانات البشرية واملؤسساتية واملالية للبدء بتنفيذ ذلك 

" فتح"لمس اجلمهور نتائجه ويجد مصاحله وتطلعاته تكمن باالنتماء حلركة البرنامج عملياً، حتى يت
  .والدفاع عن بقائها إضافة إىل تعزيزه ملكانة وقوة تأثير تنظيمها

إن أزمة الصراع بين األجيال هي أحد أهم مكونات الصراع وأزمة احلركة العامة، وإن استمرار غلق األبواب   - 10
قاربت على الكهولة، سيدفعها إىل االستمرار بتطوير مراكز القوى، واالستقواء أمام األجيال الشابة التي 

بمصادر الدعم اخلارجي الذي يهدد بنيان احلركة لذلك فإن العمل على إدماج القيادات الشابة يف األطر 
ق تواصل القيادية وإفساح اجملال أمامها لتحمل مسؤولية القيادة املشاركة والتهيئة لبدائل قيادية يف سيا

األجيال مع إمكانية توسيع واستحداث أطر قيادية جديدة من شأنه أن يساهم بتوحيد احلركة وتعزيز 
  .مناعتها الداخلية وتفعيل دورها الوطني

وخاصة جلهة العضوية الضامنة لإلضافة " فتح"إقرار مبدأ املرونة يف التقيد بالنظام الداخلي حلركة   - 11
ة من استقطاب كفاءات مهنية عليا تساعد يف إحياء احلركة وتفعيل دورها وخاصة النوعية، بما يمكّن احلرك

قطاعات األكاديميين، ورجال القطاع اخلاص، لتجديد الدماء وعدم حصر العضوية فيمن سبق أو أن تكون 
  .ملن يدعيها" فتح"

، "فتح"ة أنشأتها حركة إن إصالح السلطة الوطنية باعتبارها بالواقع والوعي اجلماعي الفلسطيني سلط  - 12
وإجناز لها، بما يتطلب السير بخطوط متوازية تنظيمية " فتح"وتصويب أوضاعها الداخلية هو مكسب حلركة 

ويحذر بأي حال وضمن أي . عسكرية وسلطوية يف آن واحد، وكل تقدم بمسار يخدم ويعزز املسارين اآلخرين
التأقلم مع حماوالت وفترات التنازع عليها بالتخلي مستويات أو ظروف التفريط بإخالء مواقعها آلخرين و

  .عنها
على جمريات األحداث ومواجهة االنقالب، " فتح"توقفت اللجنة أمام انعكاسات املواقع التنظيمية حلركة   - 13

وهي ترى أن جتديد األطر احلركية القيادية ورفدها بالقيادات والوجوه اجلديدة املعروفة باالستقامة 
االلتزام الوطني أمر بمنتهى األهمية، وذلك من خالل معاجلة الترهل خاصة باجمللس الثوري والنزاهة و

بإعادة النظر بعضوية املتقاعدين وكبار السن واملرضى والشهداء وكذلك ممن قصروا بأداء الواجب وحمل 
  .واهااملسؤولية من الذين تمت إضافتهم للمجلس على أساس كونهم كفاءات تبين أنهم ليسوا بمست

إن اللجنة وقد استنتجت مدى التقصير الذي يحمل تبعاته قياديون باحلركة، بدءاً من اللجنة املركزية التي   - 14
ينبغي أن تمارس النقد الذاتي حيال التجربة، وتقف أمام ضعف أدائها وغيابها عن األحداث مسؤولية 

بالعمل اجلماعي بما يف ذلك تقييم أداء حقيقية، لتجاوز واقع أزمتها باملكاشفة واملصارحة وااللتزام 
ومواقف بعض أعضائها التي كان لها األثر السلبي، يستحق املساءلة داخل إطار املركزية، وكذلك بالنسبة 
للكفاءات املضافة للمجلس الثوري الذين تقتضي أمانة املسؤولية إعادة النظر بعضويتهم يف نطاق تبعات 

  .أدائهم ومواقفهم بما يف ذلك إحالتهم وغيرهم للمحاكم احلركيةاملسؤولية والتقصير البين بشأن 
[.......]  

  التوصيات يف جمال املسؤولية الفردية
[.......]  

  توصيات بشأن من استحقوا التقدير والتكريم: أوالً 

  :االعتبارات املوجبة –أ 

  :املزايا التالية يتمتع الضباط والقادة الذين استحقوا هذه التوصية عن جدارة واقتدار لعدد من
أدّوا واجبهم العسكري ونفذوا التعليمات العسكرية يف حماية املشروع الوطني والذود عنه بكل إخالص   - 1
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  .وأمانة وبسالة وكما يليق بشرف العسكرية الفلسطينية
م استنفد البعض منهم كافة الوسائل املتاحة وضحوا بأرواحهم فداء ملشروعهم الوطني وحماية جلنوده  - 2

  .ومواقعهم ولشرفهم العسكري
  .استنفدوا كافة الوسائل املتاحة للدفاع عن هيبة السلطة وحماية مواقعها  - 3
  .كان املوت أهون عليهم من ذلّ االستسالم  - 4
جميعهم قاتلوا على رأس قواتهم ويف طليعتها مما أعطى جنودهم املثل الصادق يف فن القيادة وصدق   - 5

  .االنتماء
تى النهاية يف مواقعهم وعلى رأس قواتهم يرفعون معنوياتهم ويحرضونهم على إفشال االنقالب بقوا ح  - 6

  .ويوجهونهم ويقاتلون معهم
  : [....]حتى تاريخه تسجل اللجنة األسماء التالية: قائمة الشرف  - 7
مود سليم ؛ العميد الشهيد عبد القادر سامل حم)األمن الوقائي(اللواء الشهيد حممد ذياب حسين غريب [

؛ العقيد الشهيد نصر عبد الرحمن أبو شاور )األمن القومي(؛ العميد جهاد عبد الرؤوف سرحان )اخملابرات العامة(
؛ العقيد الشهيد حممد إبراهيم خليل خطاب )أمن الرئاسة(؛ العقيد الشهيد جمال عبد ربه أبو اجلديان )األمن القومي(
؛ الرائد الشهيد منذر أحمد شاكر كالب )األمن الوقائي(أحمد أبو هليل ؛ املقدم الشهيد حسين )احلرس الرئاسي(
؛ الرائد الشهيد سميح إبراهيم سليم )األمن الوطني(؛ الرائد الشهيد سامي حممود حسن عمران )األمن الوطني(

بهاء الدين ؛ النقيب الشهيد )اخملابرات العامة(؛ النقيب الشهيد حممد داود حممد مقداد )أمن الرئاسة(املدهون 
هاين (؛ اجلندي الشهيد )احلرس الرئاسي(؛ املساعد الشهيد ماهر مروان البورنو )األمن الوطني(موسى أبو جراد 

؛ اجلندي الشهيد أدهم نافذ حممد )احلرس الرئاسي(؛ اجلندي الشهيد عبد القادر جبريل درابية )حممد النحال
  )].احلرس الرئاسي(مصطفى 

  يتحملون تبعات املسؤولية توصيات بشأن من: ثانياً 
استناداً إىل شهادات املعنيين واملستجوبين فقد استنتجت اللجنة أن خمالفات كثيرة حتمل يف طياتها أوجه 

حلقت بنسب متفاوتة باملشمولين بالتوصيات ] و[التقصير وترتب إقامة املسؤولية يمكن إجمالها بالنقاط التالية 
  :دالت ونسب ارتكابها وهياملستمدة من تلك اخملالفات وفق مع

  .مل يعملوا على حشد كافة طاقاتهم وإمكاناتهم املتاحة يف الوقت املناسب وقبل القتال  - 1
  .مل يبذلوا اجلهد والوسائل الكافية لرفع الروح املعنوية لقواتهم  - 2
  .مل يقوموا بتنظيم الدفاع عن مواقعهم حسب مقتضيات العمل العسكري  - 3
  .قوات احتياطية الستخدامها يف الوقت املناسبمل يحتفظوا ب  - 4
  .مل يسجلوا حضوراً ميدانياً وقدرة قتالية وال قدرة قيادية تليق بالرتب التي يحملونها  - 5
  .مل يقاتلوا دفاعاً عن املشروع الوطني وال عن مواقعهم  - 6
  .تخلوا عن املبادرة واستسلموا لتطورات املوقف  - 7
  .جومي وال حتى تعرضي جمد للدفاع عن النفسمل يقوموا بأي عمل ه  - 8
  .مل يحاولوا فك احلصار عن وحداتهم ومل يطوروا هجوماً مضاداً  - 9

  .عدم انسجام عالقة القادة وظهور بعض اخلالفات واحملاور فيما بينهم  - 10
  .تضليل القائد األعلى من خالل عرض تقدير موقف غير دقيق وغير أمين  - 11
  .منهم أن هذه املعركة ليست معركته وتصرفهم مع قواتهم على أساس هذا اإلعالنإعالن البعض   - 12
االحتفاظ بالسالح يف اخملازن وعدم توزيعه بالرغم من احلاجة إليه مما أدى إىل سقوطه بيد االنقالبيين   - 13

  .بطريقة مذلة
وقت القتال مما سرّع يف  خلع البعض منهم مالبسهم ورتبهم العسكرية وارتدوا املالبس املدنية يف  - 14

  .انهيار القوات
سماح بعض القادة بوصول اختراقات إىل دوائرهم األوىل دون منع ذلك بل إن بعضهم استخدم االختراق   - 15

  .وسيلة حلماية نفسه
  .سلّم البعض أنفسهم وقواتهم ومواقعهم لالنقالبيين بشكل خمزٍ ودون أي قتال  - 16
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  .من خالل غرفة العمليات كما تقتضي التعليمات واألصول مل يتم االلتزام بالعمل  - 17
  .ثبوت تمحور بعضهم مع تيارات داخل احلركة والتي كان لها موقف حيادي من املواجهة  - 18
  .االتصال باالنقالبيين وتلقي االتصاالت منهم بهدف االستسالم لهم دون إذن القيادة أو حتى معرفتها  - 19
  .خلق التناقضات وإقامة احملاور داخل جسم القوات جلوء البعض منهم إىل  - 20
افتقر البعض منهم إىل املؤهالت القيادية األولية واملعرفة األساسية إلدارة القتال مما أحلق يف قواتهم   - 21

  .خسائر بشرية ال طائل منها وكان يمكن تالفيها
هم وقواتهم خلدمة القرار السياسي كما اعتمدوا على القرار السياسي كملخص لهم ومل يعتمدوا على أنفس  - 22

  .تتطلب أصول اجلندية
عدم قدرة بعضهم على حماية األسرار املوكل إليه حمايتها مما أدى إىل وقوعها بين أيدي االنقالبيين   - 23

  .مع كل ما ينتج عن ذلك من أضرار ويتحملون هم مسؤولية وقوعها
  .مه أنها تواجه ظروفاً قاسيةمل يعمل البعض منهم على جندة قواته مع عل  - 24

مدير اخملابرات العامة (العميد أحمد العفيفي : ضابطاً مقصراً بين رائد وعميد أبرزهم 23يسرد التقرير أسماء [
أُقيل من منصبه وأُنزلت رتبته إىل  –قائد احلرس الرئاسي (؛ العميد مصباح البحيصي )أحيل على التقاعد –

؛ العميد )أُقيل من منصبه وأُنزلت رتبته إىل جندي – 17د أمن الرئاسة، القوة قائ(؛ العميد أحمد موسى )جندي
قائد (؛ العميد الركن منار شحادة )خفض رتبته إىل جندي وطرده من اخلدمة العسكرية –مدير الشرطة (توفيق جبر 

 -ر األمن الوقائي مدي(؛ العميد يوسف عيسى )إقالته من منصبه وخفض رتبته إىل نقيب –الوحدة اخلاصة يف غزة 
إعفاؤه من منصبه  –مدير االستخبارات العسكرية (؛ العميد جمال العقاد )إعفاؤه من منصبه وخفض رتبته إىل رائد

إعفاؤه من  –قائد الشرطة البحرية (؛ العميد الركن فواز برهوم )وخفض رتبته إىل عقيد وإحالته على التقاعد
خفض رتبته إىل  –املدير العام للشرطة العسكرية (ركن إسماعيل الغلبان ؛ العميد ال)منصبه وخفض رتبته إىل نقيب

خفض رتبته إىل  –قائد الوحدة اخلاصة يف خان يونس (؛ العميد سليمان أبو مطلق )عقيد وإحالته على التقاعد
خفض رتبته إىل جندي وطرده من اخلدمة  –قوات األمن الوطني (؛ العقيد الركن حسين عوض عودة )نقيب

خفض رتبته إىل جندي وطرده من  –قائد اللواء الثاين يف األمن الوطني (؛ العقيد سليمان حممد خضر )عسكريةال
؛ الرائد طارق )خفض رتبته إىل جندي –اخملابرات العامة (؛ الرائد زكي يوسف مبارك حسن )اخلدمة العسكرية

؛ الرائد طاهر كرم خويطر )ىل جنديخفض رتبته إ –يف األمن الوطني  36قائد الكتيبة (مصطفى أبو هاشم 
وبموجب هذه ). خفض رتبته إىل جندي وطرده من اخلدمة العسكرية –مسؤول القوة التنفيذية يف األمن الوقائي (

العميد مصلح عريقات؛ : عسكرياً بين ضابط وجندي إىل القضاء العسكري حملاكمتهم، أبرزهم 74التوصيات أُحيل 
  .]ناجي حبية؛ العميد سامي دلول؛ حسام طارق الشيخ علي مدير مكتب حممد دحالن العميد مازن اخلماش؛ العميد

  توصيات مقترحة كتدابير عاجلة: ثالثاً 

  :تدابير عاجلة بشأن األجهزة العسكرية –أ 

  .تعيين ضابط كبير يشهد له بالكفاءة املهنية والنزاهة قائداً عاماً لقوات األمن  - 1
ه بالكفاءة والنزاهة مفتشاً عاماً لقوات األمن يتبع القائد األعلى مباشرة تعيين ضابط كبير مشهود ل  - 2

لتحقيق مستوى عال من الرقابة املهنية ومراقبة السلوك وحتقيق أعلى درجات قواعد الضبط والربط لدى 
لعالقة منتسبي املؤسسة عموماً مما سيترك آثاراً إيجابية يف األداء املهني والعالقة بين األجهزة وقبلها ا

  .مع املواطنين
  .تشكيل غرفة عمليات مركزية فاعلة وغرف عمليات فرعية يف املناطق  - 3
وضع خطة مركزية فاعلة ومرنة تشترك يف تنفيذها كافة األجهزة والقوات كل حسب اختصاصه   - 4

  .ملواجهة التحديات واألخطار األمنية
  .ثابتةاالحتفاظ باملبادرة والروح الهجومية كاستراتيجيا   - 5
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  .تعزيز املواقع وحتصينها حلمايتها بشكل دائم  - 6
  .حتسين الظروف املعيشية ملنتسبي األجهزة والقوات وإعداد أماكن اإليواء املناسبة والكافية لهم  - 7
رفع نسبة الدوام يف األجهزة والقوات إىل نسبة الثلثين يف األحوال الطبيعية وإىل نسبة الدوام بالطاقة   - 8

  .الكاملة يف حالة الطوارئ البشرية
  .إجراء تمارين استدعاء كامل القوة لفحص عوامل اخللل والعمل على عالجها يف ظل األوضاع العادية  - 9

تفعيل دور التوجيه السياسي واملعنوي على كافة مستوى الوحدات لتعزيز روح االنتماء للوطن   - 10
  .واملؤسسة

  .على رفع الروح املعنوية ملنتسبي األجهزة والقوات العمل من كافة املستويات القيادية  - 11
  .تعيين الضباط يف املواقع القيادية استناداً ملؤهالتهم وكفاءتهم  - 12
  .العمل على إعداد القادة للمواقع اخملتلفة من خالل برامج التدريب  - 13
وإدارة مثل هذه ) باألجهزةدمج األجنحة املسلحة أو أعضائها (يجب التعامل وبمنتهى احلذر يف عملية   - 14

  .حتى ال نزيد من أعباء املؤسسة األمنية إضافة على ما تعانيه أساساً من أعباء
إخراج العناصر املتطرفة وأي اختراق من داخل صفوف قواتنا وعدم ممارسة سياسة نقلها إىل جهاز   - 15

  .آخر
املؤسسة األمنية من ممارسة العمل السياسي  البدء باتخاذ اإلجراءات العملية الكفيلة بمنع العاملين يف  - 16

وتترك آثارًا . وما يخلفه ذلك من تبعات تمس جوهر العمل املهني بشكل عام) وفصل التنظيم عن األمن(
  .سلبية جداً على أداء التنظيمي وحتمله تبعات ثقيلة هو يف غنى عنها

ادي واملعنوي للعاملين وتلبي االحتياجات تفعيل وتطوير مديرية التدريب والتطوير لتشمل اجلانبين امل  - 17
احملددة لألجهزة األمنية والقوات وتراعي خصوصية كل منها، وفق أسس عصرية بحيث تضع برامج 

  .التدريب املوحدة، وكذلك اخلاصة وتقود عملية التدريب بشكل عصري
حتياج واختيار األصلح بعيداً استحداث إدارة جتنيد لتقوم بالتجنيد وفق خطة استيعاب تقوم على سد اال  - 18

  .عن املصالح والغايات اخلاصة
مراعاة اخلصوصية الفلسطينية يف موضوع اإلحالة على التقاعد وأن تكون اإلحالة بعد دراسة وضمان   - 19

) التنظيمية(احترام نضاالت املتقاعدين وتأمين حياة كريمة لهم، ومن املمكن دجمهم باحلياة السياسية 
  .حالة على التقاعد على عامل السن فقط، بل ال بد من إدراج عامل ضعف املهنية والكفاءةوعدم قصر اإل

إيجاد معيار دائم وموحد لتقييم أداء الضباط أثناء خدمتهم وإيجاد سجل خدمة الضابط الذي بدونه   - 20
ته أو فشله سيترك الضابط حتت رحمة املصلحة واملزاج أو الصدفة ليتعرف املسؤول على قدراته وإجنازا

  .وعثراته

  :تدابير عاجلة بشأن األجهزة األمنية –ب 

، واألمن الداخلي )االستخبارات(األمن الوطني : تنظيم إطار من التعاون والتنسيق بين األجهزة الثالثة  - 1
، واخملابرات العامة، بما يكفل أداءها لواجباتها بنجاح وفعالية وبما يمنع أي )والشرطة –الوقائي (

  .جية أو تدخل يف الواجباتازدوا
اعتماد آلية واضحة ال لبس فيها لسلسلة إصدار األوامر والتوجيهات من املستوى القيادي وحتى من   - 2

  ).تنظيم بأوامر ثابتة للتصرف يف حالة الطوارئ واحلاالت الطبيعية(املستوى التنفيذي 
 يجب أن تتأثر بالواقع السياسي أو تغيراته إالّ التنبيه إىل أن جهود األجهزة األمنية يف جمع املعلومات ال  - 3

من أجل تطوير هذه اجلهود أو تغيير بعض أساليبها دون أن حتيد عن الواجبات التي كلفت بمتابعتها منذ 
  .تأسيسها

تنظيم وحصر املساعدات الدولية ضمن إدارة مركزية واحدة وهذا يقتضي استحداث إدارة لالتصال   - 4
  .األجهزة األمنية دون أن يمس هذا التنظيم التعاون األمني بين األجهزة ومثيالتهاالدويل تخدم كافة 

رفع مستوى اإلعداد والتدريب األمني بشكل دوري ملنتسبي األجهزة بما يتناسب مع واجبات العمل   - 5
  .احملددة لكل جهاز وتقسيمات العمل يف كل جهاز وعدم الركون إىل التعلم من خالل التجربة
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وحتديد واجبات األجهزة ) القوة التنفيذية يف األجهزة(نهاء أو تخفيض حدود عسكرة األجهزة األمنية إ  - 6
  .األمنية بالواجبات االستخبارية املعلوماتية ألنها شكلت أساساً للقيام بهذا الواجب

فة يف املؤسسة اعتماد التخطيط من خالل إدارات التخطيط يف األجهزة بمفهومه وبمراحله وأنواعه اخملتل  - 7
  .األمنية عموماً

اعتماد مبدأ الكفاءة املهنية يف تعيين الضباط واعتماد نظام إحلاق الضباط بالتدريب املتخصص قبل   - 8
  .تكليفهم بأي عمل قيادي

حتسين الظروف املعيشية ملنتسبي األجهزة األمنية بما يكفل حسن أدائهم وعدم وقوعهم بالفساد أو أن   - 9
  .لالختراقيكونوا عرضة 

إعطاء االهتمام الالزم لتطوير إدارات األمن الداخلي يف األجهزة األمنية بحيث تقوم بواجباتها بكل   - 10
  .كفاءة وحزم يف رقابة األداء املهني والسلوكي وتعميق االنتماء

[.......]  

  اخلالصة
[.......]  

  :قالبيةاحتماالت حتويل الضفة الغربية إىل ساحة عمل للميليشيا االن – 1

رغم الكثير من العوامل التي قد يتخيلها البعض مانعة الحتمال نشوء مثل هذا الواقع والتي ال يجوز االتكال 
عليها بأي حال من األحوال فإن جمموعة الدوافع األساسية وإغراءات التمكن من حتقيق الهدف واستكماله 

إليجاد املبررات " حماس"مضاعفة احلافز لدى حركة ستعمل على توليد وبالسالح وإن بأشكال أُخرى غير متوقعة، 
والفرص واإلمكانات ملواصلة الفعل االنقالبي يف الضفة الغربية، األمر الذي يحظر معه إخراج مثل هذا االحتمال 

من دائرة التوقع، بما يرتب مسؤولية فورية ومباشرة ارتباطاً بالدروس والعبر املستفادة ) ولو كان بنسبة ضئيلة(
أحداث غزة وعدم تكرارها ثانية، ملضاعفة اجلهد بالرؤية الواضحة واخلطة املدروسة واجلاهزية الكاملة من 

  [....].ملواجهة هذا التحدي احلقيقي مهما تضاءلت نسب إمكانات واحتماالت وقوعه 
[.......]  

اإلجناز والتخلي عن  ومع ذلك وحتى لو اكتفى االنقالبيون بإجنازهم يف غزة، فإنه يحظر التفكير لهم بذلك
قطاع غزة، األمر الذي يتطلب بناء استراتيجيا تقوم على فكرة تقويض سلطتهم بالقطاع وإفشال جتربتهم 
وحماصرتهم الستعادة وحدة الوطن، دون أدنى توقع بأن ذلك سيكون هدفهم حيال السلطة الشرعية بالضفة 

ع غزة، ويمكن للشعب الفلسطيني من التقييم واملقارنة الغربية ولو عبر بناء نموذج حكم يحظى برضى الناس بقطا
بين جتربتين ونموذجين، مما يضاعف املسؤولية باجتاه تخليص النموذج الفتحاوي يف ممارسة احلكم من 
السلبيات التي تعتريه، واإلقدام بقوة نحو بناء النموذج اجلديد الواعد بكل ما يستدعيه من متطلبات اإلصالح 

  .وسياسات وأدوات والتجديد نظماً 
[.......]  

  :حمددات العودة إىل احلوار – 2

ضمن ظروفه ويف ظل موازين قواه اخملتلفة ولتحقيق أهداف الشرعية بوسائل سلمية جتنب الشعب والوطن 
االنقالبية، وتمكنها من فرض إرادتها، إلعادة السلطة إىل مصدرها " حماس"تبعات الفتنة التي فرضتها ميليشيا 

وهو الشعب من خالل االحتكام إليه ثانية بصناديق االقتراع فإن جلنة التحقيق تقترح النقاط التالية  األساسي
  :كمحددات لهذا احلوار احملتمل دون استجدائه ودون جتاهل إمكانية حدوثه

 االلتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد، وببرنامج املنظمة، وإعالن االستقالل،: أوالً 
  .ومبادرة السالم الفلسطينية والعربية، وبجميع االلتزامات واالتفاقيات التي أبرمتها املنظمة

حتريم وجود أي سالح أو تشكيل مسلح خارج إطار السالح الشرعي وأجهزة األمن احملددة وفقاً للقوانين : ثانياً 
  .النافذة وإعالن حل جميع امليليشيات التابعة لكل الفصائل
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نة االنقالب العسكري يف قطاع غزة والعودة الكاملة عن جميع االنتهاكات واجلرائم التي تم ارتكابها، إدا: ثالثاً 
وتقديم مرتكبيها للعدالة وإزالة كل نتائجه ومظاهره العسكرية واملدنية، وتسليم جميع املواقع إىل الرئاسة 

  .الفلسطينية، ومن حتدده لهذا الغرض
س املركزي بشأن إجراء انتخابات عامة مبكرة يف كل أرجاء الوطن على أساس االلتزام بقرار اجملل: رابعاً 

  .قانون انتخابات جديد يعتمد صيغته التمثيل النسبي الكامل
االلتزام بالشرعية الفلسطينية من قبل اجلميع، وبجميع املراسيم والقرارات واإلجراءات التي صدرت : خامساً 

  .ور السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيةحلماية النظام السياسي الفلسطيني ود
  
  
  
  
  
  

  .ومل ندرج احلواشي واملالحق لضيق احليّز الطباعي .مصدر خاص  (*)
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


