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  الفريق ،لوزير الداخلية الفلسطيني صحايفحديث 
  عبد الرزاق اليحيى 

17/11/2007  
  
  

  كيف تفرقون بين سالح املقاومة وسالح الفلتان واجلريمة والعصابات؟• 
املشكلة يف هذه االنتفاضة من الصعب ان نقول ان هناك مقاومة باملفهوم احلقيقي للمقاومة، كلمة مقاومة هي  - 

أو افراد أو ميليشيات حمدودة ومل يكن يجمعها مفهوم واحد او برنامج عمل واحد وال قيادة جمموعة صغيرة 
  .موحدة

واملقاومة يف العادة تشمل كل قطاعات الشعب ولها قيادة واحدة وبرنامج عمل واحد مرتبط بالبرنامج السياسي 
ناته وقواته اخلاصة قام بتشكيل اخلاص بالسلطة، املقاومة مل تتم على هذا الشكل فأصبح كل فصيل حسب امكا

جناح عسكري، هذا اجلناح يمارس عمله من دون تنسيق او ارتباط مع اآلخرين ويف اطار البرنامج الداخلي 
فاملقاومة لها مفهوم واضح وما جرى خالل السنوات السبع كان كارثياً . اخلاص بذلك الفصيل او احلركة أو اجلبهة

  .على القضية الفلسطينية
اطالق الصواريخ التي يجري اطالقها على بلدة سديروت فلو حسبنا عدد الصواريخ التي أطلقت وكم كلف  فعملية

انتاجها واجلهد الذي بذل من اجلها وعدد الفلسطينيين الذين استشهدوا وأصيبوا جراء اطالقها مقارنه بخسائر 
  .يينالطرف االسرائيلي من الواضح ان عملية االستنزاف لنا وليس لالسرائيل

  
  هل صحيح ان السلطة الفلسطينية أعطت تعهداً السرائيل، حل كل األجنحة املسلحة؟ •
نعم وهذا صدر بمرسوم من قبل رئيس السلطة حممود عباس بحل كل املليشيات العسكرية لكل الفصائل  - 

ل اننا نحابي طرفاً حتى ال يقا) كتائب األقصى(واحلركات والقوى السياسية، وبدأنا باجلناح العسكري حلركة فتح 
  .على حساب اخر

  
  ؟»خريطة الطريق«هل هذا شرط والتزام يف اجلزء األول من خطة • 
صحيح هذا شرط يف خريطة الطريق ونحن عندما شرعنا يف تنفيذه ليس ألنه مذكور يف خريطة الطريق وعند  - 

جاته وحماولة عودة االستقرار الصحيح تطبيقه مل نكن ننظر اىل اخلطة وانما اىل الوضع الداخلي الفلسطيني واحتيا
  .وحكم القانون

  
  االسرائيلية؟ - ماذا عن االجتماعات اخلاصة باللجنة األمنية الفلسطينية • 
منذ اليوم األول للعمل كان ال بد من التنسيق األمني مع االسرائيليين هناك فرق بين املفهوم السابق للعمل  - 

حتالل وهو موجود وال نكذب على أنفسنا ولكن وجود االحتالل ال يمنعنا ان واملفهوم احلايل، فنحن نعيش يف ظل ا
  .نقوم بعمل امني لصالح شعبنا الفلسطيني

نحن سلطة موجودة يجب ان نقوم بعملنا لتحقيق األمن واالستقرار لشعبنا يف اطار مهامنا الذاتية كسلطة وطنية 
  .ا بحجة ان هناك احتالالًوهذا من مهامنا األساسية وال يجوز أن نتخلى عن دورن

  
لكن األمن الفلسطيني تم استهدافه من جيش اسرائيل واستشهد عدد من املنتسبين لألجهزة األمنية خالل • 

  االنتفاضة؟
لألسف جرى استخدام بعض قوى األمن الفلسطيني يف االنتفاضة وأصبح فرز خارج قوى األمن لتعمل خارج  - 
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ه وعملياته، ما أفرز قضية املطاردين األوىل ومعظمهم كانوا من أفراد األجهزة هذه األجهزة ضد االحتالل وتوغالت
وأخذنا املوضوع بمنحى جيد وحاولنا جهدنا . لذلك اتخذنا قراراً بالتعامل مع الواقع القائم واملضي فيه. األمنية

  .عدم الوقوع يف مشاكل مع قوات االحتالل خالل عملنا األمني
سه كي نتمكن من نقل قواتنا األمنية من مدينة اىل اخرى أو من حمافظة اىل حمافظة وان التنسيق األمني أسا

وحتريك قوات من منطقة اىل اخرى ال يتم من دون . اخرى والتنقل بحرية بين املدن والقرى واخمليمات الفلسطينية
  .تنسيق الن اجليش االسرائيلي يسيطر على كل املناطق

  
  ية مع اسرائيل يف نابلس؟هل تقاسمتم املسؤولية األمن• 
وفق االتفاق سمح لنا باالنتشار يف نابلس، لكن اسرائيل كقوة احتالل مل تتنازل عما تدعيه حقها يف متابعة  - 

ينة، فحاولنا العمل وحدنا فكان الرد االسرائيلي سلبياً، فوضع ترتيب ان ومالحقة أهداف خاصة بهم داخل املد
مساء وهم بعد ذلك بامكانهم  11تعمل قوات األمن الفلسطينية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة 

  .االجتياح كقوة احتالل
  
  بعة لها؟بتنفيذ حمالت اعتقال لعناصرها واقتحام جمعياتها ومؤسسات تا» حماس«تتهمكم • 
ال أريد عقد مقارنة بين ما يجري يف الضفة والقطاع، وانما أدع املوضوع للمتابعين للحكم بأنفسهم، وهنا البد  - 

من التأكيد اننا نحارب غير الشرعية ونحارب أي انسان يقوم بعمل بمفهوم العمل املسلح ضد الشرعية الفلسطينية 
  .وجمعه من كل شخص وجمموعة وفئة وجماعةونقوم بنزع السالح غير املرخص وغير الشرعي 

  
  ماذا عن اخلليل واحلملة األمنية الكبيرة التي قمتم بها ؟• 
يف اخلليل وانما لصوص السيارات وجتار ومروجي اخملدرات جردناهم من » حماس«اعتقلنا عصابات ليسوا من  - 

ل يف كل اجلهات يف آن واحد السالح وحولناهم اىل القضاء، هذا من صميم عملنا نحن نقوم بعمل متكام
  .وبالتوازي

  
  ؟»حماس«هل صحيح تم اعتقال نواة لقوة تنفيذية تابعة لـ • 
نعم كان هناك عناصر تم اعتقالهم تابعين للقوة التنفيذية وكانت هذه القوات تتزود بالسالح املهرب وبخطط  - 

  .معينة وبتعليمات وتدريبات معينة الحتالل بعض مراكز السلطة
  
  األجهزة األمنية جاهزة لتسلم مدن الضفة وقادرة على االنتشار فيها؟هل • 
  .نعم وهي منتشرة بالفعل االن وهي تقبض على زمام األمور يف شكل حقيقي - 

  
  ماذا يف شأن املعابر خصوصا انكم أبديتم استعدادا لتويل املسؤولية عنها ؟• 
ل املعابر يف الضفة ويف قطاع غزة وخصوصا معبر موضوع املعابر حساس ومهم جداً، نحن مستعدون لتويل ك - 

وعندما يدخل ذلك موضع . رفح وهذا املوضوع مل يأخذ املوضوع الطابع التنفيذي أو االجرائي واعتمد على النوايا
التنفيذ لدينا اجراءاتنا وترتيباتنا اخلاصة، اما يف ما يتعلق بالسيطرة على معبر رفح وفتح املعبر وغيره يدخل يف 

  .ر املفاوضات السياسيةاطا
  
  ما سيناريوهات استعادة قطاع غزة ؟• 
  .هذ املوضع ليس ضمن حساباتي االن - 

  
ماذا عن دعم االدارة األميركية لقوات األمن الفلسطينية ومشاركة اجلنرال كيت دايتون يف تفيذ اخلطة األمنية • 

  الفلسطينية وزيارته لنابلس؟
يعمل مع الفلسطينيين، وان املنحة األميركية التي يقوم بتنفيذها على األرض  اجلنرال دايتون موجود منذ عامين - 

فريق اجلنرال ال تشمل السالح وال عالقة لها به ومعظمها موجهة العادة التدريب والعادة التنظيم واصالحات 
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  .مستقبلمعينة، مراكز تدريب يف شكل عام وجتهيزات معينة وحمددة، واملساعدة للتخطيط االستراتيجي لل
واملنحة األميركية جاءت وفق هذا األساس اضافة اىل تدريب الفرق يف األردن ومصر وكذلك تدريب املدربين 

  .وانشاء مراكز تدريبية وحتسين املراكز القديمة وانشاء بعض مراكز االيواء مثل املعسكرات
  
  افه عليها يف نابلس؟لكن ماذا عن زيارة دايتون يف اليوم األول لتنفيذ اخلطة األمنية واشر• 
دايتون ال يشرف على اخلطة األمنية هو زار نابلس كباقي املسؤولين األجانب الذين زاروا املدينة بعد انتشار  - 

وهنا البد من التأكيد ان اخلطة . القوات الفلسطينية فيها للتأكد من ان السلطة تقوم بعملها وقادرة وجنحت فعالً
يف املئة والداخلية شرعت بتأسيس مركز استراتيجي يتبع لها  100منية فلسطينية األمنية التي ننفذها هي خطة أ

  .لوضع اخلطط الالزمة والبرامج املستقبلية
  
  ما اهم العقبات التي تعترض اخلطة األمنية؟• 
ية فهي العقبة األوىل هي وجود االحتالل النه يعرقل عملنا وهو اهم عنصر مضاد للخطة األمنية، اما العقبة الثان - 

شح املوارد املالية، اضافة اىل االرث الذي خلفته احلكومات الفلسطينية السابقة، وخصوصا الفلتان األمني الذي 
  .بلغ أعلى مستوياته مع جميئنا يف احلكومة احلالية

 
  



 

 
 

  

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
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