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© جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقــدم المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن واالئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« بالشــكر الجزيــل 
للباحــث عــالء لحلــوح علــى تحديثــه وتطويــره لهــذا التقريــر فــي عــام 2019، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافهم 

ومراجعتهــم وتحريرهــم للتقريــر.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( 2019، إشــكالية توزيــع 
الرتــب علــى العامليــن فــي قــوى األمــن الفلســطينية. رام اهلل- فلســطين. 

إن المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن واالئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذال جهــودًا فــي 
التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر، وال يتحمــالن أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق 

أهــداف التقريــر بعــد نشــره.

كما يقدر ائتالف أمان لفريق أمان جهوده التي قام بها في مراجعة التقرير وتحريره.

تــم إعــداد هــذا التقريــر كتحديــث وتطويــر عــن تقريــر حــول إشــكالية توزيــع الرتــب علــى العامليــن فــي قــوى األمــن الفلســطينية، 
أعــده ائتــالف أمــان فــي عــام 2017، ولــم يتــم نشــره وجــرى تحديثــه وتطويــره فــي نســخته الحاليــة فــي عــام 2019
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مقدمة
ــة  ــا بفعالي ــى أداء مهامه ــادرة عل ــزة  ق ــاء أجه ــب بن ــون. وتتطل ــق ســيادة القان ــر األمــن للمواطــن وتطبي ــة األداة الرئيســية لتوفي ــزة األمني ــر األجه تعتب
ــة  ــة الســلطة الوطني ــذ إقام ــد تشــكيلها من ــة الفلســطينية عن ــزة األمني ــد افتقــرت األجه ــم. وق ــا بشــكل دائ ــات ومعاجلته ــرات واإلخفاق ــة الثغ مراجع
الفلســطينية عــام 1994 إلــى قانــون عــام ينظــم شــؤون اخلدمــة األمنيــة، حيــث اســتوعبت أعــداداً كبيــرًة مــن املنتســبني، وعانــت مــن التضخــم والتعيينــات 
والترقيــات العشــوائية، مــا أثــر ســلباً علــى أدائهــا وقدرتهــا علــى القيــام مبهامهــا، األمــر الــذي أدى إلــى مطالبــة املجلــس التشــريعي بتطويــر خطــة عمليــة 
إصــالح  لألجهــزة األمنيــة عــام 2003؛ لتمّكنهــا مــن حتقيــق أهدافهــا، تبعهــا بعــد ذلــك العمــل علــى حتســني قدراتهــا وإقــرار قانــون منظــم للخدمــة يف 
قــوى األمــن، ورغــم ذلــك، لــم تتعــاَف األجهــزة األمنيــة مــن اخللــل يف بنيتهــا التنظيميــة؛ بســبب تكــّدس الضبــاط يف الرتــب الُعليــا واملتوســطة، فقــد بلــغ 
عــدد العاملــني العســكريني يف قــوى األمــن الفلســطينية 65829 عســكرياً عــام 2018، وبلغــت رواتبهــم الشــهرية 242 مليــون شــيقل شــهرياً، منهــا 153 
مليــون شــيقل رواتــب للضبــاط مــن رتبــة مــالزم حتــى رتبــة لــواء البالــغ عددهــم 30379 ضابطــاً، و90 مليــون شــيقل رواتــب شــهرية لضبــاط الصــف 
واجلنــود البالــغ عددهــم 31466، مــا يعنــي أن الضبــاط الذيــن تبلــغ نســبتهم %47 مــن العاملــني يف قــوى األمــن يُخصــص لهــم مــا نســبته %63 مــن 
الرواتــب الشــهرية، أمــا اجلنــود وضبــاط الصــف الذيــن تبلــغ نســبتهم %48، فتخصــص لهــم %37 مــن مجمــوع الرواتــب شــهرياً، بســبب خلــل توزيــع 
الرتــب العســكرية الــذي عولــج مــن خــالل تبنــي سياســة لتخفيــض الفاتــورة بوســائل عــدة كالتقاعــد املبكــر ومنــح حوافــز تشــجيعية للمتقاعديــن وجتنيــد 

جنــود ال يحملــون شــهادة الثانويــة، إال أن ذلــك لــم يــؤّد إلــى حتقيــق الهــدف املرجــو.

وتهــدف هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى املشــكلة الناجتــة عــن اخللــل يف توزيــع الرتــب العســكرية علــى العاملــني يف قــوى األمــن، وتوضيــح اآلثــار 
املترتبــة علــى ذلــك واحللــول املمكنــة، يف محاولــة لإلســهام يف إصــالح اخللــل الــذي تعانــي منــه قــوى األمــن، لتصويبــه واملســاهمة يف تخفيــض النفقــات، 

وتقويــة املؤسســة األمنيــة، وإعــادة هيكلتهــا علــى أســس مهنيــة وصحيحــة، وتعزيــز دورهــا يف تطبيــق القانــون وفــرض النظــام واألمــن العــام.

اعتمــدت منهجيــة إعــداد الورقــة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــالل مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة، واإلطــار القانونــي املنظــم للخدمــة 
يف قــوى األمــن، واملســتندات والوثائــق ذات الصلــة الصــادرة عــن جهــات االختصــاص، وذلــك لتحديــد األســس واالعتبــارات التــي يجــب االســتناد إليهــا 
يف التجنيــد والترقيــات وآليــات تنفيــذ القانــون، إضافــة إلــى إجــراء املقابــالت الشــخصية وغيرهــا مــن األدوات، مــع اإلشــارة إلــى أن معظــم املعلومــات 
واملعطيــات ذات العالقــة حاولنــا احلصــول عليهــا مــن مصادرهــا، وأن اإلحصائيــات الــواردة يف هــذا التقريــر  تعتمــد علــى اإلحصائيــات املنشــورة عــن 

األعــوام مــن 2013 -2018  قيــد الدراســة. 
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اإلطار القانوني المنظم للخدمة في قوى األمن الفلسطينية
تنظــم شــؤون اخلدمــة األمنيــة يف فلســطني عــدد مــن التشــريعات ذات الصلــة، أهمهــا: قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005، وقوانــني 
التقاعــد املختلفــة، وآخرهــا قــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2017 بشــأن التقاعــد املبكــر لقــوى األمــن الفلســطينية، وقانــون املوازنــة العامــة الســنوي، 
واألنظمــة الصــادرة مبوجبهــا، واملراســيم والقــرارات الصــادرة عــن رئيــس الدولــة القائــد األعلــى لقــوى األمــن الفلســطينية، إضافــة إلــى قانــون األســرى 

واحملرريــن رقــم )19( لســنة 2004.

 التجنيد والترقيات يف قوى األمن الفلسطينية

التجنيد للخدمة يف قوى األمن	 

إن القانــون املنظــم للخدمــة يف قــوى األمــن لــم يحــدد آليــات التجنيــد واالختيــار، وال الشــروط الواجــب توافرهــا يف املرشــح للخدمــة، وأحــال 
ذلــك إلــى اللوائــح التنفيذيــة التــي لــم تصــدر حتــى عــام 2017. 

حصــر القانــون الفئــات التــي يعــنّي منهــا الضبــاط بثــالث فئــات، هــي: خريجــو الكليــات واملعاهــد العســكرية واالختصاصيــون َحَملــة الشــهادات 
اجلامعيــة األولــى، وخريجــو املعاهــد التقنيــة مــن َحَملــة شــهادات الثانويــة العامــة، شــرط التحــاق االختصاصيــني وخريجــي املعاهــد التقنيــة بالــدورات 

العســكرية املقــررة1.

 يبــدأ الضبــاط خريجــو الكليــات العســكرية التعيــني برتبــة مــالزم. أمــا الضبــاط االختصاصيــون، فقــد أجــاز القانــون تعيينهــم برتبــة مــالزم أول، بينمــا 
الضابــط الفنــي يعــنّي برتبــة مــالزم فنــي باالختيــار مــن بــني املميزيــن مــن رتبــة املســاعد أول وفــق القواعــد والنظــم التــي حتــدد بقــرار مــن الوزيــر 
املختــص2. ونــصَّ قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن علــى أن خدمــة ضبــاط الصــف واجلنــود بالتطــوع ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات، وفقــاً ملــا حتــدده 

الالئحــة التنفيذيــة3 التــي لــم تصــدر لغايــة تاريخــه.   

يفتــح بــاب التجنيــد للعمــل يف األجهــزة األمنيــة كأفــراد وضبــاط بعــد اإلعــالن يف وســائل اإلعــالم عــن الشــروط الواجــب توافرهــا يف املرشــح، ويكــون 
ــة والشــرطية داخــل وخــارج فلســطني للعمــل بعــد التخــرج  ــود وضبــاط، أو لاللتحــاق بالكليــات واجلامعــات العســكرية واألمني عــادة إمــا لتجنيــد جن

كضبــاط.

الترقيات	 

الترقيــة هــي تسلســل ارتقــاء العســكري مــن رتبــة إلــى رتبــة أعلــى تبــدأ مــن مــالزم وتنتهــي برتبــة فريــق بالنســبة للضبــاط، ومــن جنــدي حتــى مســاعد 
أول بالنســبة لضبــاط الصــف واجلنــود، وتختلــف آليــات الترقيــة والشــروط الواجــب توافرهــا يف العســكري مســتحق الترقيــة مــن فئــٍة إلــى أخــرى، ومــن 

رتبــٍة إلــى أخــرى، وحتــى يف فئــة الضبــاط، هنــاك اختــالف بــني الضبــاط خريجــي املعاهــد العســكرية وغيــر العســكرية كمــا يأتــي:

1. ترقية الضباط:

ترقية الضباط خريجي املعاهد والكليات العسكرية واالختصاصيني من حملة الشهادة اجلامعية األولى	 

ترقية الضباط من رتبة مالزم حتى رتبة مقدم:	 

تعتمــد ترقيــة الضبــاط مــن رتبــة مــالزم حتــى مقــدم علــى األقدميــة العامــة، شــرط توافــر تقاريــر كفــاءة بتقديــر جيــد علــى األقــل، وبيانــات مرضيــة 
يف امللــف الســري، وإنهــاء الــدورات التعليميــة واحلصــول علــى املؤهــالت العلميــة التــي حتددهــا جلنــة الضبــاط، وأن يكــون أمضــى احلــد األدنــى للمــدة 

املقــررة للبقــاء يف الرتبــة، وموافقــة جلنــة الضبــاط علــى شــغل الرتبــة الشــاغرة علــى الهيــكل التنظيمــي4. 

ترقية الضباط من رتبة ُمقدم حتى رتبة فريق:	 

يُرّقــى الضبــاط مــن رتبــة مقــدم وحتــى لــواء باالختيــار مــن بــني الضبــاط مســتويف الشــروط يف الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن5 
ــس  ــاً ولي ــى توافــر شــروط »املؤهــل والشــاغر« مع ــار تعتمــد عل ــة االختي ــي أن ســالمة عملي ــكل التنظيمــي، وهــذا يعن ــى الهي ــر شــاغر عل شــرط تواف
ــالث ســنوات يجــوز  ــواء بث ــة الل ــار6، وحــدد مــدة خدم ــم يشــمله االختي ــل إذا ل ــام التأهي ــط ت ــة الضاب ــاء خدم ــى إنه ــص عل ــون ين ــا، ألن القان أحدهم

1   املادة )5( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.
2   املادة )44( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.

 3   املادة )137( من قانون اخلدمة يف قوى األمن. ملزيد من املعلومات، انظر سعيد زيد. )إشراف الدكتور عزمي الشعيبي( فعالية نظام النزاهة يف اخلدمة يف قوى االمن الفلسطينية. االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة 
     »أمان«. 2014.

4   املادة )32( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.
5   املادة )33( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.

6   املادة )41-39( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.
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متديدهــا ملــدة ســنة أخــرى ملــدة أقصاهــا أربــع ســنوات مــا لــم يبلــغ اللــواء ســن إنهــاء اخلدمــة قبــل ذلــك، وتكــون الترقيــة مــن رتبــة لــواء إلــى رتبــة فريــق 
باالختيــار املطلــق7. 

ترقية الضباط الفنيني	 

أجــاز القانــون ترقيــة الضبــاط الفنيــني مــن هــم برتبــة مــالزم فنــي، شــرط إمضائهــم املــدة القانونيــة املقــررة يف الرتبــة، وأن يكونــوا تاّمــي التأهيــل، 
وإنهــاء مــدة االختبــار بنجــاح، أمــا الترقيــة مــن رتبــة مــالزم أول حتــى رائــد، فقــد ربطهــا القانــون مبــدد اخلدمــة العامــة يف الرتبــة، وتوافــر شــروط 

التأهيــل التــي أحالهــا القانــون إلــى الالئحــة التنفيذيــة8.

ترقيــة الضبــاط غيــر خريجــي الكليــات العســكرية )احلاصلــني علــى الثانويــة العامــة وخريجــي املــدارس الصناعيــة امليكانيكيــة العســكرية والفنيــة 	 
ومراكــز التدريــب املهنــي واملــدارس الثانويــة الصناعيــة(. 

يرقــى الضبــاط خريجــو الكليــات واملعاهــد غيــر العســكرية وفقــاً للمؤهــل العلمــي احلاصــل عليــه الضابــط قبــل االلتحــاق بقــوى األمــن حتــى رتبــة رائــد، 
وأجــاز ترقيــة ذوي الكفــاءة إلــى رتبــة مقــدم ملــن يحصــل علــى مؤهــل علمــي جامعــي يتناســب مــع تخصصهــم باالختيــار وفــق الشــروط التــي حتددهــا 

الالئحــة التنفيذيــة. ويتبــني ممــا ســبق أن تناســب املؤهــل مــع التخصــص شــرط ضــروري للترقيــة واالختيــار.

الترقية إلى ضابط شرف 	 

ســمح القانــون بترقيــة املســاعد أول مــن ذوي الكفــاءة إلــى رتبــة مــالزم شــرف، إذا خضــع املرشــح إلــى فحــص ثقــايف لغيــر حملــة الشــهادة الثانويــة أو 
مــا يعادلهــا منــه، وأن مَيثُــل أمــام جلنــة مختصــة حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة للتأكــد مــن ســالمته نفســياً وصحيــاً ومــن أهليتــه ليكــون ضابطــاً، وأال 

يكــون قــد جتــاوز ســن 45 مــن عمــره عنــد ترشــيحه للترقيــة، ووجــود شــاغر علــى الهيكليــة وموافقــة جلنــة الضبــاط9. 

ترقية ضباط الشرف	 

يرّفــع ضبــاط الشــرف إلــى الرتبــة التــي تتلــو رتبهــم مباشــرة متــى أمضــوا مــدد اخلدمــة العاملــة يف رتبهــم، شــرط أال تتجــاوز ترقيتهــم رتبــة رائــد شــرف، 
مــع جــواز ترقيــة بعضهــم إلــى رتبــة مقــدم شــرف باالختيــار ممــن يحصلــون علــى مؤهــل جامعــي أثنــاء اخلدمــة يتناســب مــع تخصصهم10.

الضباط األسرى احملررون	 

ــح رتــب  ــه من ــون األســرى واألنظمــة الصــادرة مبوجب ــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية مــن شــروط، أجــاَز  قان بغــضَّ النظــر عمــا ورد يف قان
عســكرية لألســرى احملرريــن امللتحقــني أو الراغبــني بااللتحــاق باملؤسســة األمنيــة، اســتناداً إلــى الســنوات التــي أمضيــت باألســر والشــهادات العلميــة 

دون املــرور بســلم الرتــب العســكرية، فعلــى ســبيل املثــال، يحصــل مــن يقضــي يف ســجون االحتــالل 25 ســنة فمــا فــوق رتبــة عميــد11. 

الترقيات االستثنائية	 

منــح القانــون رئيــس الســلطة الوطنيــة صالحيــة ترقيــة العســكري )الضابــط، وصــف الضابــط، والفــرد أو اجلنــدي( إلــى الرتبــة التاليــة دون التقيــد 
بشــرط املــدة، إذا قــام بأعمــال اســتثنائية مجيــدة يف املهــام أو خدمــة قــوى األمــن بتنســيب مــن الوزيــر املختــص، بنــاء علــى توصيــة جلنــة الضبــاط أو 

اجلهــات املختصــة ذات العالقــة، وهــذا يعنــي أن صالحيــة الرئيــس ليســت مطلقــة، بــل محــددة بإجــراءات وشــروط12. 

2. ترقية ضباط الصف واألفراد

 يجــب توافــر مجموعــة مــن الشــروط لترقيــة ضبــاط الصــف واجلنــود، وتتمثــل بإمضــاء اخلدمــة الفعليــة املقــررة يف الرتبــة13، وتوصيــة القائــد املختــص، 
واجتيــاز االمتحانــات التعليميــة والــدورات املقــرة احملــددة بالالئحــة التنفيذيــة أو النظــام.

العاملون يف األجهزة األمنية وفاتورة الرواتب

بلــغ عــدد العاملــني العســكريني يف قــوى األمــن الفلســطينية 65829 عســكرياً عــام 2018. ويتبــني مــن الشــكل رقــم )1( أن عــدد العســكريني مــن عــام 
2013 وحتــى عــام 2018 لــم يثبــت علــى رقــم معــني، فهــو تــارة يرتفــع وتــارة ينخفــض، وبلغــت موازنــة األمــن مــا يقــارب 3.475 مليــار شــيقل عــام 2018، 
مــا نســبته %22.7 مــن مجمــل املوازنــة اجلاريــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، منهــا 2.900 مليــار شــيقل رواتــب وأجــوراً، مــا نســبته %83 مــن موازنــة 
املؤسســة األمنيــة، والباقــي موزعــة بــني مصاريــف تشــغيلية وحتويليــة ورأســمالية. وتعتبــر هــذه النســبة األقــل )%22.7( يف تاريــخ الســلطة الوطنيــة 

7    املواد )34( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.
8   املواد )-44 47( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.

9   املواد )143، 144( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.
10   املادة ) 144( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.

11   املادة )3( من قرار مجلس الوزارء رقم )15( بنظام تأمني الوظائف لألسرى احملررين.
12   املادة )185( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.
13   املادة )139( من قانون اخلدمة يف قوى األمن.
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الفلســطينية، ورمبــا يعــود الســبب إلــى تطبيــق سياســة التقاعــد املبكــر االختيــاري والقســري الــذي طبقتــه احلكومــة الفلســطينية علــى حوالــي 18 ألــف 
عســكري معظمهــم مــن قطــاع غــزة14. وتشــير مصــادر أخــرى إلــى أن التقاعــد املبكــر طــال حوالــي 25 ألــف عســكري أغلبهــم مــن الضبــاط، منهــم حوالــي 

5 آالف يف الضفــة الغربيــة و20 ألفــاً يف قطــاع غــزة منــذ أواخــر عــام 2017.
شكل رقم )1( عدد العاملني يف قوى األمن الفلسطينية 2013- 2018 15

وانخفضــت فاتــورة الرواتــب واألجــور يف عــام 2018 لتصــل إلــى 2.900 مليــار شــيقل )3.124 مليــار شــيقل يف عــام 2017( رغــم ارتفــاع عــدد العاملــني 
يف قــوى األمــن. ويالحــظ مــن الشــكل التالــي )2( أن هنــاك تناقصــاً يف بنــد الرواتــب واألجــور خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة.

شكل رقم )2( رواتب وأجور العاملني يف قوى األمن باملليار شيقل من عام 2013 -2018 16 

مــن جانــب آخــر، بلــغ مجمــوع الرواتــب الشــهرية املخصصــة للعاملــني يف قــوى األمــن 242 مليــون شــيقل شــهريا17ً، منهــا 152 مليــون شــيقل، مــا نســبته 
%63 منهــا، رواتــب لفئــات الضبــاط مــن مــالزم حتــى لــواء والبالــغ عددهــم 30979 ضابطــاً، ويشــكلون مــا نســبته %47 مــن العاملــني يف قــوى األمــن، 
ــغ عددهــم 31466، مــا يعــادل %48 مــن مجمــوع العاملــني يف  ــود البال وخصــص 90 مليــون رواتــب شــهرية، أي نســبة %37 لصــف الضبــاط واجلن
قــوى األمــن، وذلــك ألن عــدد الضبــاط مرتفــع وراتــب الضابــط مــن مــالزم أول أضعــاف راتــب اجلنــدي أو ضابــط الصــف، فمثــاًل راتــب اللــواء الواحــد 
الشــهري يعــادل الراتــب الشــهري لســتة جنــود، والراتــب الشــهري للعميــد يعــادل رواتــب خمســة جنــود، وراتــب العقيــد يعــادل رواتــب أربعــة جنــود، وهــذا 
دليــل علــى أن ارتفــاع عــدد الضبــاط بشــكل عــام ســبب مهــم ومباشــر الرتفــاع فاتــورة الرواتــب وموازنــة األمــن يف فلســطني. وللتعــرف علــى الفــرق يف 

الرواتــب بــني الضبــاط وضبــاط الصــف، انظــر اجلــدول رقــم )1(.

14    فريد غنام وكيل وزارة املالية يف جلسة خاصة نّظمها مركز االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، بتاريخ 24/4/2019.  
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/04/24/1238247.html#ixzz61rP7kSz 0        
15    قانون الموازنة للعام 2018 المنشور على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية. وأيضاً قوانين الموازنة لألعوام السابقة.

16    نفس المصدر السابق.
17    نصر عبد الكريم. تقرير حول الرواتب في الوظيفة العمومية: الواقع واإلجراءات المقترحة لردمها. الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة. 2017 . ص 25.
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جدول رقم )1( رواتب العسكريني بالشيقل18

رتب ورواتب ضباط الصف واجلنودرتب ورواتب الضباط
الراتبالرتبة العسكريةالراتبالرتبة العسكرية

3190.77مساعد أول12590.69لواء
2877.97مساعد9873.91عميد
2607.75رقيب أول7841.53عقيد
2332.91رقيب6092.74مقدم
2141.87عريف5097.36رائد
1942.92جندي4354.84نقيب

3967.82مالزم أول
3500.47مالزم

  بلــغ معــدل راتــب العســكري الشــهري عــام 2013 حوالــي 3262 شــيقاًل شــهرياً، وارتفــع إلــى 3671 شــيقاًل عــام 2018، مــا يعنــي أن معــدل الزيــادة 
علــى الراتــب الشــهري للعســكري الواحــد ســنوياً ارتفــع مبعــدل 82 شــيقل كمــا هــو  موضــح أدنــاه19، رغــم انخفــاض معــدل الراتــب وفاتــورة الرواتــب 

عــام 2018. 
شكل رقم )3( معدل راتب العسكري 2013 – 2018 بالشيقل20

واقع البنية التنظيمية )توزيع الرتب العسكرية على العاملني(

ــى الرتــب العســكرية  ــاط عل ــوزع الضب ــود، حيــث يت ــات مــا بــني ضبــاط وصــف ضبــاط وجن ــى فئ ينقســم العســكريون يف قــوى األمــن الفلســطينية إل
التســع الــواردة يف الســلم العســكري، التــي تبــدأ برتبــة مــالزم وتنتهــي برتبــة فريــق21، وهــي أعلــى رتبــة عســكرية لــم يتوّلهــا أحــد حتــى اآلن، ويبــدو أنهــا 
مخصصــة للقائــد العــام لقــوات األمــن الوطنــي وجيــش التحريــر الفلســطيني، ويعتبــر هــذا املنصــب شــاغراً،  وبلــغ عــدد الضبــاط وفًقــا لإلحصائيــات 
املتوفــرة22 عــام 2018 حوالــي 30979 ضابطــاً، مــا نســبته %49.6. أمــا صــف الضبــاط، فيتدرجــون يف ســت رتــب، تبــدأ مــن رتبــة رقيــب حتــى رتبــة 
مســاعد أول، وبلــغ عددهــم عــام 2018 حوالــي 27188 ضابــط صــف، مــا نســبته %43.4، وبلــغ عــدد اجلنــود 4278 جنديــاً عــام 2018، مــا نســبته 7% 

مــن إجمالــي عــدد العاملــني يف قــوى األمــن. علمــاً أن عناصــر جيــش التحريــر 3384، ولــم نســتطع احلصــول علــى رتبهــم، وبالتالــي لــم يخضــع الرقــم 
الــوارد يف املوازنــة لالحتســاب، وبقــي خــارج عمليــة الدراســة التــي متــت علــى مــا مجموعــه 62445 مــن ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد قــوى األمــن.

18    نفس المصدر السابق.
19    قانون الموازنة للعام 2018 المنشور على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية.

20    نفس المصدر السابق. أيضاً قوانين الموازنة لألعوام المذكورة. 
21     تم منح رتبة فريق أول لبعض القيادات بعد إحالتهم للتقاعد كنوع من التكريم لهم مثل عبد الرازق المجايدة و نصر يوسف. 

22    نفس المصدر السابق قوانين الموازنة.
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جدول رقم )2( توزيع الرتب على العاملني يف اخلدمة يف قوى األمن 2018-2013 23

العدد عام 2018العدد عام 2017 العدد عام 2016العدد عام 2015العدد عام 2014العدد عام 2013السلم العسكري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــفريق
47645962لواء

119200
195387354517407410عميد
412838830183319972592عقيد 
188439173937461940474727مقدم
514965016525699362686107رائد

495357555803620159606402نقيب
588556055629600361815852مالزم أول

463846174839617459164689مالزم
476274817378714758898904مساعد أول

7626107741064311220106439970مساعد
11806101639890845378915617رقيب أول

968252255022326525142406رقيب
300921341937760402291عريف
444317772769216124644278جندي

منظمة التحرير 
الفلسطينية/ 
جيش التحرير

3183ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31843384
644916523867184685916388265829املجموع

يتبــني مــن الشــكل رقــم )4( أن ارتفــاع أو انخفــاض عــدد العاملــني يف قــوى األمــن ال يؤثــر علــى عــدد الضبــاط واجلنــود، فقــد انخفــض عــدد العاملــني 
اإلجمالــي عــام 2016، ويف نفــس العــام، ارتفــع عــدد الضبــاط واجلنــود، وانخفــض عــدد ضبــاط الصــف حوالــي 2596 ضابــط صــف، مــا يعنــي أن 
انخفــاض العــدد اإلجمالــي قــد جــاء نتيجــة انخفــاض عــدد ضبــاط الصــف. مــن ناحيــة أخــرى، ارتفــع إجمالــي عــدد العاملــني يف قــوى األمــن 2017، 

وارتفــع عــدد اجلنــود والضبــاط مــن مــالزم حتــى لــواء وانخفــض عــدد ضبــاط الصــف. 

 23 أعد هذا اجلدول استناداً إلى البيانات الواردة يف قوانني املوازنة لألعوام 2015 و2016 و2017 و2018 املنشورة على املوقع اإللكتروني لوزارة املالية، حيث اعتمدت موازنة 2015 إلعداد املعلومات اخلاصة بعام 2013 
      الواردة يف اجلدول، وكذلك اعتمدت البيانات الواردة يف موازنة 2018 إلعداد املعلومات اخلاصة بالسنوات من 2018-2016، أما املعلومات اخلاصة بعام 2014، فقد أعدت استناداً ملوازنة 2016، وبذلك يكون اجلدول 

     اعد استناداً إلى آخر املعلومات املنشورة.
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شكل رقم )4( توزيع الرتب على الضباط وصف الضباط وجنود 2018-2013 24

إن ارتفــاع عــدد اجلنــود لــم يؤثــر علــى عــدد الضبــاط مــن رتبــة مــالزم وحتــى لــواء أو نســبتهم العدديــة يف القــوات كمــا هــو مبــني يف الشــكل رقــم )5(، 
حيــث ظــل امليــزان مختــاّلً بــني الضبــاط واجلنــود«25. وهــذا يعنــي أن اإلجــراءات املتخــذة واخلاصــة بالتقاعــد غيــر ناجعــة، وهنــاك حاجــة إلــى اتبــاع 

آليــات أخــرى إلصــالح اخللــل البنيــوي يف الهيــكل التنظيمــي لقــوى األمــن الفلســطينية. 
شكل رقم )5( نسبة مجموع اجلنود وضباط الصف والضباط من مالزم حتى لواء26

 24 قانون املوازنة 2018، مصدر سبق ذكره وقوانني املوازنة للسنوات السابقة
     تجدر اإلشارة إىل أن الدراسة السابقة التي اعتمدت عىل قانون املوازنة لعام 2017 قد احتوت عىل أرقام متناقضة عن األرقام التي وردت يف قانون املوازنة لعام 2018، فقد ورد يف موازنة 2017 أن العدد اإلجاميل لقوى األمن الفلسطينية 67722 

    دون احتساب عنارص جيش التحرير، كام ورد أن عدد الضباط 30313 وعدد ضباط الصف 32893 وعدد الجنود 4516.
25    يقابل كل ضابط يف إرسائيل 9 جنود، ويف أمريكا يقابل كل ضابط 5 جنود.
26    قانون املوازنة 2018، مصدر سبق ذكره وقوانني املوازنة للسنوات السابقة.
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السلم العسكري وتوزيع الضباط على الرتب من مالزم حتى فريق. 1

يبــني الشــكل رقــم )6( أن عــدد الضبــاط مــن رتبــة مــالزم حتــى لــواء قــد ارتفــع يف الســنوات قيــد الدراســة 2013- 2018 بشــكل مســتمر، وارتفعــت 
نســبة الضبــاط يف الســنوات 2014 و2015 و2016 و2018. أمــا عــام 2017، فقــد انخفــض عــدد الضبــاط )1507 ضابطــاً(. ويعــود هــذا االنخفــاض 

للتقاعــد املبكــر اإلجبــاري، حيــث أحيــل للتقاعــد أكثــر مــن 7000 عضــو مــن مرتبــات القــوى األمنيــة للتقاعــد، معظمهــم مــن قطــاع غــزة.
شكل رقم )6( عدد الضباط برتبة مالزم حتى لواء27

شكل رقم )7( نسبة عدد الضباط من مالزم حتى لواء من 2013 – 201828

 ويبــني اجلــدول رقــم )2( ارتفــاع عــدد الضبــاط يف رتبــة )لــواء وعميــد وعقيــد( يف األعــوام 2013 و2014 و2016 و2017، ولــم ينخفــض العــدد إال 
عــام 2015 رغــم عــدم انخفــاض العــدد اإلجمالــي للضبــاط أو للقــوات يف ذلــك العــام، وبشــكل عــام، شــهد عــدد الضبــاط مــن كافــة الرتــب ارتفاًعــا 
وانخفاضــاً يف الســنوات قيــد الدراســة، باســتثناء عــدد الضبــاط برتبــة لــواء، فقــد ارتفــع بشــكل مســتمر يف كافــة الســنوات كمــا هــو مبــني يف الشــكل 

رقــم )8( ليصــل إلــى %325 )47-200(. كمــا ارتفــع عــدد الضبــاط برتبــة عقيــد خــالل فتــرة الدراســة بنســبة %629 )مــن 2592-412(. 

27    نفس املصدر.
28    قانون املوازنة 2018، مصدر سبق ذكره. وقوانني املوازنة للسنوات السابقة.
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شكل رقم )8( عدد الضباط برتبة عقيد ولواء من 2013-  2018 29

مــن ناحيــة أخــرى، يتبــني مــن الشــكل رقــم )6( ارتفــاع عــدد الضبــاط برتبــة مــالزم يف الســنوات مــن 2013-2016 وانخفــاض يف العامــني 2017– 2018، 
وغالبــاً مــا يكــون االرتفــاع مــن خــالل تعيــني ضبــاط جــدد برتبــة مــالزم  أو الترقيــة، وكانــت أكثــر زيــادة عــام 2016، حيــث ارتفــع العــدد تقريبــاً 1308 
مالزمــاً، أي مــا نســبته )%27(، ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع أعــداد اخلريجــني املبتعثــني للخــارج وخريجــي جامعــة االســتقالل. مــن ناحيــة أخــرى، ال ميكــن 

تفســير االنخفــاض يف عــدد الضبــاط برتبــة مــالزم بســبب ارتفــاع عــدد الضبــاط اإلجمالــي إال بترقيــة مــن هــم برتبــة مــالزم إلــى الرتبــة التــي تليهــا.
شكل رقم )9( عدد الضباط برتبة مالزم من 2013- 2018 30

29    نفس املصدر السابق.
30    قانون املوازنة 2018، مصدر سبق ذكره. وقوانني املوازنة للسنوات السابقة.
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السلم العسكري وتوزيع الرتب على صف الضباط واجلنود. 2

اجلنود يف قوى األمن 	 
بلــغ عــدد اجلنــود يف قــوى األمــن الفلســطينية حوالــي 4278 جنديــاً عــام 2018، علمــاً بــأن عــدد اجلنــود قــد انخفــض بشــكل حــاد مــن 4443 جنديــاً 
عــام 2013 إلــى 1777 جنديــاً عــام 2014، ويعــود الســبب يف انخفــاض اجلنــود يف عــام 2014  لوقــف التجنيــد يف صفــوف قــوى األمــن يف تلــك الفتــرة، 
إضافــة للترقيــات التــي حصلــت يف تلــك الفتــرة، إضافــة لترقــني قيــود مــن لــم يكــن علــى رأس عملــه. ثــم أخــذ باالرتفــاع يف األعــوام التاليــة إلــى أن 

وصــل إلــى 4278 جنديــاً عــام 2018، وبذلــك يكــون عــدد اجلنــود لــم يصــل لغايــة اآلن إلــى العــدد الــذي عليــه يف العــام 2013 )4443 جنديــاً(.

ويرجــع ارتفــاع عــدد اجلنــود يف األعــوام 2014-2017 املبــني يف الشــكل رقــم )10( إلــى جتنيــد أعــداد كبيــرة مــن اجلنــود، ألن عــدد اجلنــود ال يرتفــع 
إال باملجنديــن اجلــدد، ألن اجلنــدي أدنــى رتبــة عســكرية، وميكــن القــول إن عــدد اجلنــود يف قــوى األمــن الفلســطينية منخفــض جــداً بــكل املقاييــس.  

شكل رقم )10(عدد اجلنود يف قوى األمن الفلسطينية من 2013- 2018 31

ضباط الصف	 

يبــني الشــكل رقــم )8( انخفــاض عــدد ضبــاط الصــف مــن رتبــة عريــف حتــى رقيــب أول يف األعــوام 2014-2018، كمــا يالحــظ انخفــاض عــدد ضبــاط 
الصــف برتبــة عريــف مــن 3009 عــام 2013 إلــى 291 عــام 2018، أي بانخفــاض مقــداره 2718 عريفــاً، وانخفــض عــدد ضبــاط الصــف برتبــة رقيــب 
مــن 9682 عــام 2013 إلــى 2406 رقيبــاً عــام 2018 بفــارق 7276 رقيبــاً. إن انخفــاض عــدد صــف الضبــاط مــن رتبــة عريــف ورقيــب يؤثــر ســلباً علــى 

أداء القــوات، فهــؤالء مــن تعتمــد عليهــم يف أداء الواجبــات عــادة.
كمــا ارتفــع عــدد ضبــاط الصــف مــن مســاعد يف األعــوام 2013- 2018، حيــث ارتفــع العــدد مــن 7626 عــام 2013 إلــى 9970 عــام 2018، بفــارق 
2344. أمــا عــدد ضبــاط الصــف مــن رتبــة مســاعد أول -أعلــى رتبــة يف ضبــاط الصــف- فقــد ارتفــع مــن 4762 مســاعد أول عــام 2013 إلــى 8904 

عــام 2018 بفــارق 4762.  ويرجــع ذلــك إلــى الترفيــع املســتمر والتلقائــي إلــى هــذه الرتبــة.

31    قانون املوازنة 2018، مصدر سبق ذكره. وقوانني املوازنة للسنوات السابقة.
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شكل رقم )11( عدد ضباط الصف من عام 2013 – 2018 32

 توزيع العاملني والرتب العسكرية على األجهزة األمنية33
ــى األجهــزة األمنيــة كمــا هــو مبــني يف اجلــدول رقــم )3(، حيــث يتبــني أن الشــرطة الفلســطينية تضــم 18105 فــرداً، وهــي أكبــر  ــون عل ــوزع العامل يت
األجهــزة مــن حيــث العــدد، يليهــا األمــن الوطنــي الــذي يبلــغ تعــداده 16183 فــرداً. أمــا أصغــر األجهــزة عــدداً، فهــو جهــاز الدفــاع املدنــي، ويتكــون مــن 

1685 فــرداً.

جدول رقم )3( توزيع العاملني على األجهزة األمنية والرتب العسكرية عام 201634

نسبة 
اجلنود عدد اجلنود 

نسبة صف 
الضباط

عدد صف 
الضباط

نسبة 
الضباط

عدد 
الضباط

عدد 
العاملني اجلهاز

2% 362 56% 10175 42% 7567 18105 الشرطة
3% 548 67% 10879 29% 4756 16183 قوات األمن الوطني
4% 260 37% 2200 58% 3455 5915 األمن الوقائي
6% 345 41% 2431 53% 3090 5866 املخابرات
8% 466 55% 3232 37% 2140 5838 احلرس الرئاسي

3% 74 57% 1657 41% 1187 2918
االستخبارات 

العسكرية
18% 308 63% 1063 34% 569 1685 الدفاع املدني

4% 322 40% 3618 56% 5077 9017
الهيئات واإلدارات 
املركزية والفرعية 

2685 35255 27841 65572 املجموع 

حســب الشــكل رقــم )12(، بلغــت نســبة الضبــاط يف ثالثــة أجهــزة أمنيــة أكثــر مــن %50 وهــي: جهــاز األمــن الوقائــي و«الهيئــات واإلدارات املركزيــة 
والفرعيــة« واملخابــرات العامــة، أمــا جهــازا الشــرطة واالســتخبارات العســكرية، فقــد بلغــت النســبة فيهمــا أكثــر مــن %40، وكانــت يف األجهــزة األخــرى 
)احلــرس الرئاســي والدفــاع املدنــي( أقــل مــن %40، بينمــا بلغــت نســبة الضبــاط يف قــوات األمــن الوطنــي %29 وهــي أقــل نســبة، أمــا أعلــى نســبة، 

فقــد بلغــت %58 يف جهــاز األمــن الوقائــي. 

ــات  ــرات، والهيئ ــة أجهــزة، وهــي: األمــن الوقائــي، واملخاب ــة باســتثناء ثالث ــع األجهــزة األمني ــى %50 يف جمي ــد عل ــاط الصــف نســبة تزي وســجل ضب

32 قانون املوازنة 2018، مصدر سبق ذكره. وقوانني املوازنة للسنوات السابقة.
33 لم يستطع الباحث حتديث هذه املعلومات لعدم متكنه من احلصول على معلومات جديدة من هيئة اإلدارة والتنظيم رغم محاوالته املتكررة.

 34 مت إعداد هذا اجلدول باالستناد إلى تقرير غير منشور ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة. التحديات التي تواجه إعادة توحيد قطاعي األمن والعدالة الفلسطينيني. )غير منشور(، وجهاد 
     حرب بنية قطاع األمن الراهنة والقدرة على توفير األمن ملناطق »ب« و«ج« إعادة توزيع املوارد. املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية. 2017 نظراً لعدم إتاحة هيئة التنظيم واإلدارة اجلهة صاحبة 

    االختصاص للمعلومات. 
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املركزيــة، التــي بلغــت النســبة فيهــا %37، %41، %40 علــى التوالــي، وفيمــا يتعلــق باجلنــود، فلــم تــزد النســبة علــى %4 يف كل مــن الشــرطة 2% 
واألمــن الوطنــي واالســتخبارات العســكرية %3 والهيئــات واإلدارات املركزيــة %4. وكانــت أعلــى نســبة للجنــود يف الدفــاع املدنــي %18 ثــم احلــرس 

.6% واملخابــرات   8% الرئاســي 

شكل رقم )12( نسبة الضباط وضباط الصف واجلنود يف كل جهاز أمني على حدة للعام 2016

توزيع الرتب العسكرية على األجهزة األمنية يف احملافظات الشمالية واجلنوبية35

مبراجعة توزيع العاملني يف احملافظات الشمالية واجلنوبية، يتبني ما يأتي:

 العاملون يف قوى األمن باحملافظات الشمالية 1. 

بلــغ عــدد العاملــني يف قــوى األمــن الفلســطينية باحملافظــات الشــمالية وفقــاً لإلحصائيــات املتوفــرة عــام 2016 حوالــي 31752 مــا بــني ضابــط وضابــط 
صــف وجنــدي موزعــني علــى األجهــزة األمنيــة كمــا هــو مبــني يف اجلــدول رقــم )4(، ويشــكلون مــا نســبته %48.5 مــن إجمالــي عــدد العاملــني يف قــوى 

األمن.

جدول رقم )4( توزيع العاملني على األجهزة واإلدارات األمنية يف احملافظات الشمالية للعام 2016

نسبة 
اجلنود اجلنود

نسبة صف 
الضباط

عدد صف 
الضباط

نسبة 
الضباط

عدد 
الضباط

مجموع عدد 
العاملني اجلهاز

3.25 257 57.27 4523 39.47 3117 7897 الشرطة
4.92 387 48.19 3790 21.46 1688 7865 قوات األمن الوطني
0.61 20 37.37 1234 62.02 2048 3302 األمن الوقائي
6.46 243 45.8 1722 47.74 1795 3760 املخابرات العامة والبحرية

11.29 310 71.91 1976 16.78 461 2747
احلرس الرئاسي ومكتب 

الرئيس
3.55 60 58.17 983 38.28 647 1690 االستخبارات العسكرية
3.74 44 67.88 799 28.38 334 1177 الدفاع املدني

7.06 234 45.71 1515 47.22 1565 3314
الهيئات واإلدارات املركزية 

والفرعية

35    لم يستطع الباحث حتديث هذه املعلومات لعدم متكنه من احلصول على معلومات جديدة من هيئة اإلدارة والتنظيم رغم محاوالته املتكررة.



17

واجلديــر ذكــره أن حمــالت التقاعــد املبكــر واإلجبــاري طالــت حوالــي 18 ألفــاً مــن العاملــني يف قــوى األمــن منــذ أواخــر 2017. فيمــا أشــارت مصــادر 
أخــرى إلــى أن حوالــي 5 آالف متــت إحالتهــم إلــى التقاعــد يف احملافظــات الشــمالية.

ضباط الصف واجلنود  –

بلــغ عــدد ضبــاط الصــف واجلنــود عــام 2016 حوالــي 18097، منهــم 16542 ضابــط صــف، مــا نســبته %52 مــن إجمالــي عــدد العاملــني باحملافظــات 
ــاً بنســبة %5. ويتــوزع ضبــاط الصــف واجلنــود علــى قــوى األمــن بالنســب املوضحــة يف الشــكل رقــم )13(، حيــث يتبــني أن  الشــمالية، و1555 جندي
نســبة اجلنــود يف احلــرس الرئاســي %11، وهــي أعلــى نســبة يف األجهــزة األمنيــة، وكانــت أقــل نســبة يف األمــن الوقائــي أقــل مــن واحــد يف املئــة، يليــه 
الشــرطة واالســتخبارات العســكرية والدفــاع املدنــي، حيــث بلغــت %3.25 و%3.55 و%3.74 علــى التوالــي. أمــا بالنســبة لضبــاط الصــف، فقــد كانــت 
أعلــى نســبة يف احلــرس الرئاســي، وبلغــت %71.91، يليــه الدفــاع املدنــي، حيــث بلغــت نســبتهم %67.88، وكانــت أقــل نســبة يف األمــن الوقائــي، وبلغــت 

أقــل مــن 37.37%. 

شكل رقم )13( نسبة صف الضباط واجلنود يف احملافظات الشمالية

الضباط  –

بلــغ عــدد الضبــاط مــن رتبــة مــالزم حتــى لــواء يف القــوى األمنيــة باحملافظــات الشــمالية حوالــي 11655 ضابطــاً، مــا نســبته %37 مــن إجمالــي عــدد 
العاملــني يف احملافظــات الشــمالية. وتختلــف نســبة توزيــع الضبــاط مــن جهــاز  إلــى آخــر )انظــر الشــكل رقــم 14(، فقــد بلغــت النســبة يف جهــاز األمــن 
الوقائــي %62، وهــي أعلــى نســبة يف األجهــزة األمنيــة، يليهــا جهــاز املخابــرات، حيــث كانــت نســبة الضبــاط %47.74، ثــم اإلدارات املركزيــة التــي 
ــى %17. ويرجــع  ــاً إل ــت تقريب ــاط، حيــث وصل ــى أقــل نســبة مــن الضب ــوي عل ــا نســبة %47.22. أمــا احلــرس الرئاســي، فيحت ــاط فيه شــكل الضب
عــدد الضبــاط املنخفــض يف احلــرس الرئاســي إلــى إعــادة هيكلتــه وتشــكيله بعــد عــام  2006، إضافــة لشــروط االلتحــاق والــدورات العســكرية التــي 
يخضعــون لهــا وتفضيــل الشــباب أصحــاب البنــى اجلســمية الالئقــة واألقــل تعليمــاً مــن شــهادة الثانويــة العامــة. أمــا األجهــزة األخــرى كاألمــن الوقائــي، 
فقــد يرجــع التضخــم يف عــدد الرتــب العليــا والعــدد القليــل مــن رتبــة جنــدي، كونهــا حتتــوي علــى عــدد كبيــر مــن األســرى الســابقني الذيــن حصلــوا علــى 
رتبهــم كاســتحقاق عــن ســنوات األســر يف الســجون، وإلــى طبيعــة عمــل اجلهــاز الــذي يحتــاج إلــى أشــخاص قادريــن علــى جمــع املعلومــات وحتليلهــا 

وإبــداء الــرأي بشــأن أصحابهــا. 
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شكل رقم )14( نسبة الضباط يف األجهزة األمنية باحملافظات الشمالية 

احملافظات اجلنوبية. 2
وفقــاً لبيانــات عــام 2016 قبــل حملــة اإلحالــة علــى التقاعــد املبكــر أعــوام 2017-2018، حيــث إن حمــالت التقاعــد املبكــر واإلجبــاري طالــت حوالــي 18 
ألفــاً مــن العاملــني يف قــوى األمــن منــذ أواخــر 2017. فيمــا أشــارت مصــادر أخــرى إلــى أن حوالــي 20 ألفــاً متــت إحالتهــم إلــى التقاعــد يف احملافظــات 

اجلنوبية.

تضــم األجهــزة األمنيــة يف احملافظــات اجلنوبيــة 33775 ضابطــاً وضابــط صــف وجنديــاً، موزعــني علــى األجهــزة كافــة كمــا هــو مبــني يف اجلــدول رقــم 
)5(، ويشــكل هــؤالء مــا نســبته %51.5 مــن إجمالــي العاملــني يف اخلدمــة األمنيــة عــام 2016. 

جدول رقم )5( توزيع العاملني على األجهزة واإلدارات املركزية يف احملافظات اجلنوبية للعام 2016

النسبة اجلنود النسبة
عدد صف 

الضباط النسبة
عدد 

الضباط
مجموع عدد 

العاملني اجلهاز
1.04 106 55.37 5652 43.59 4450 10208 الشرطة
1.94 161 61.18 5089 36.88 3068 8318 قوات األمن الوطني
9.18 240 36.97 966 53.85 1407 2613 األمن الوقائي
4.84 102 33.67 709 61.49 1295 2106 املخابرات العامة والبحرية 
5.05 156 40.63 1256 54.32 1679 3091 احلرس الرئاسي ومكتب الرئيس 
1.14 14 38.6 674 36.64 540 1228 االستخبارات العسكرية 
1.77 9 51.97 264 46.26 235 508 الدفاع املدني

2.51 88 36.88 2103 61.58 3512 5703
الهيئات واإلدارات املركزية 

والفرعية

صف الضباط واجلنود –
 بلــغ عــدد ضبــاط الصــف يف احملافظــات اجلنوبيــة حوالــي 16713 ضابــط صــف، أي مــا نســبته %49.5 مــن العاملــني هنــاك. مــن ناحيــة أخــرى، بلغــت 
نســبة ضبــاط الصــف يف ثالثــة أجهــزة أكثــر مــن %50، وهــي: قــوات األمــن الوطنــي، والشــرطة، والدفــاع املدنــي، )انظــر الشــكل رقــم 15(. وكانــت 

أعلــى نســبة يف األمــن الوطنــي، فقــد بلغــت %61.12، أمــا أقــل نســبة لضبــاط الصــف، فكانــت يف املخابــرات العامــة وبلغــت %33.7 تقريبــاً.

وبلــغ عــدد اجلنــود 876 جنديــاً، مــا نســبته %2.6 مــن إجمالــي عــدد القــوات عــام 2016. ويحتــوي جهــاز األمــن الوقائــي يف احملافظــات اجلنوبيــة 
أعلــى نســبة مــن اجلنــود مقارنــة باألجهــزة األمنيــة يف احملافظــات اجلنوبيــة، حيــث بلغــت %9.18، يليــه احلــرس الرئاســي واملخابــرات إذ بلغــت نســبة 
اجلنــود %5 و%4.84 علــى التولــي، وهنــاك أربعــة أجهــزة أمنيــة لــم تتجــاوز نســبة اجلنــود فيهــا %2، وهــي: الشــرطة، واألمــن الوطنــي، واالســتخبارات 

العســكرية، والدفــاع املدنــي. 
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شكل رقم ) 15( نسبة صف الضباط واجلنود يف األجهزة األمنية باحملافظات اجلنوبية

الضباط  –
ــي 16186 ضابطــاً يشــكلون مــا نســبته %48 مــن عــدد القــوات يف احملافظــات  ــة حوال ــة يف احملافظــات اجلنوبي يوجــد يف األجهــزة األمني
اجلنوبيــة -كمــا هــو مبــني يف الشــكل رقــم )16(- حيــث بلغــت نســبة الضبــاط يف أربعــة أجهــزة أمنيــة يف احملافظــات اجلنوبيــة أكثــر مــن 
%50، وهــي: »الهيئــات واإلدارات املركزيــة والفرعيــة« وجهــاز املخابــرات العامــة، واحلــرس الرئاســي، واألمــن الوقائــي. وبلغــت النســبة يف 
الشــرطة والدفــاع املدنــي أكثــر مــن %40. أمــا أقــل نســبة للضبــاط، فكانــت بجهــاز االســتخبارات العســكرية وقــوات األمــن الوطنــي، وبلغــت 

%36.64 و%36.88 علــى التوالــي.

شكل رقم )16( نسبة الضباط يف األجهزة األمنية باحملافظات اجلنوبية

يتبــني مــن توزيــع الرتــب العســكرية علــى العاملــني يف األجهــزة األمنيــة يف احملافظــات اجلنوبيــة والشــمالية أن النســب تختلــف يف اجلهــاز الواحــد مــن 
احملافظــات الشــمالية إلــى اجلنوبيــة، فمثــاًل نســبة الضبــاط يف احلــرس الرئاســي يف احملافظــات الشــمالية ال تزيــد علــى %20، أمــا يف احملافظــات 
اجلنوبيــة، فقــد بلغــت النســبة %54 تقريبــاً، وهــذا يعنــي بالتأكيــد أن اإلحالــة إلــى التقاعــد يف املناطــق الفلســطينية مــن الضبــاط لــن تعتمــد نفــس 

النســب مــن األجهــزة األمنيــة.
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واســتناداً ملــا ســبق، يتبــني -باســتثناء جهــازي األمــن الوقائــي واالســتخبارات العســكرية- أن نســبة الضبــاط يف األجهــزة األمنيــة يف احملافظــات 
اجلنوبيــة هــي األعلــى مقارنــة باألجهــزة باحملافظــات الشــمالية، كمــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم )17(، رغــم وقــف الترقيــات منــذ فتــرة طويلــة يف 

ــرة. ــك الفت ــزد طــوال تل ــم ي ــني ل ــى قطــاع غــزة، كمــا أن عــدد العامل ــة بعــد االنقســام وســيطرة حمــاس عل احملافظــات اجلنوبي

شكل رقم )17( نسبة عدد الضباط باحملافظات الشمالية واجلنوبية

 أسباب ارتفاع عدد الضباط يف قوى األمن الفلسطينية
بالنظر إلى سلم الرتب العسكري يف املؤسسة األمنية الفلسطينية، جند أن هناك تكدساً يف رتب الضباط ترجع لألسباب اآلتية:

ــرك املجــال . 1 ــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005، مــا ت ــني األمــن، وخاصــة قان ــة لقوان ــح التنفيذي عــدم إقــرار اللوائ
ــون. ــم تكــن واضحــة يف القان ــي ل ــر مــن التفســيرات الت مفتوحــاً لكثي

عــدم االلتــزام بقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن فيمــا يتعلــق بشــروط الترقيــة، وذلــك باعتمــاد األقدميــة احلــد األدنــى لعــدد الســنوات باعتبــاره احلــد . 2
األعلــى كشــرط أساســي وحيــد، دون األخــذ بالشــروط األخــرى، مثــل: تقاريــر الكفــاءة التــي تتصــف بضعــف فاعليتهــا وحاجتهــا للتطويــر لتصبــح 

ذات جــدوى أكبــر يف عمليــة التقييــم، وتوفــر شــاغر علــى الهيــكل التنظيمــي، وتوصيــة القيــادة والتأهيــل، وغيرهــا مــن املتطلبــات الضروريــة.

ــاج األجهــزة . 3 ــد احتي ــاكل تنظيميــة مصدقــة ومعتمــدة حســب األصــول، مبــا يحــول دون حتدي ــة إلــى هي ــة األجهــزة واإلدارات األمني تفتقــر غالبي
األمنيــة مــن كل رتبــة عســكرية، مــا أدى إلــى اإلســراف يف الترقيــات. إن وجــود هيــكل تنظيمــي معتمــد يســاعد علــى التوفيــر يف فاتــورة الرواتــب 
واألجــور بحصــر الرتــب العســكرية بعــدد محــدد، وميكــن مــن التوفيــر بتخفيــض مســتوى الرتــب املخصصــة للوظائــف املختلفــة مســتقباًل، إذا مــا 

رأت احلكومــة احلاجــة إلــى ترشــيد النفقــات.

عــدم تفعيــل مخــارج اخلدمــة املعتمــدة يف القانــون، التــي حتــول دون ارتفــاع عــدد الضبــاط وتكدســهم يف أي رتبــة عســكرية، وخاصــة مــا يتعلــق . 4
برتــب املقــدم والعقيــد والعميــد واللــواء، فقــد نــص قانــون اخلدمــة علــى إنهــاء خدمــة الضبــاط املؤهلــني الذيــن لــم يشــملهم االختيــار والضبــاط 

غيــر املؤهلــني.

عــدم إفصــاح بعــض املجنديــن )طــالب اجلامعــات وخاصــة جامعــة القــدس املفتوحــة( عــن مؤهالتهــم احلقيقيــة عنــد طلــب جتنيــد جنــود حتصيلهم . 5
ــى رتبــة  ــه العلمــي، ويتقــدم بطلــب للحصــول عل ــى مصــدر رزق، وخــالل اخلدمــة ينهــي حتصيل ــي أقــل مــن توجيهــي، بهــدف احلصــول عل العمل
مــالزم، وعــادة مــا يحصــل عليهــا، ويبــدأ بالتــدرج يف الســلم العســكري36، كأنــه معــني ضابطــاً مــن البدايــة، رغــم أن القانــون نــص علــى خــالف 

ذلــك، كمــا أن تقــدمي بيانــات مغلوطــة يعتبــر جرميــة يحاســب عليهــا القانــون وليــس الترقيــة.

ارتفــاع عــدد املوفديــن واملبتعثــني للــدول املختلفــة التــي تقــدم منحــاً للفلســطينيني مــن خريجــي الكليــات العســكرية والشــرطية، إضافــة خلريجــي . 6
جامعــة االســتقالل للعلــوم األمنيــة، دون األخــذ بعــني االعتبــار االحتيــاج الفعلــي لقــوى األمــن مــن الضبــاط والتخصصــات املهنيــة والفنيــة، الــذي 

ال ميكــن حتديــده بشــكل دقيــق دون وضــع وإقــرار هيــاكل تنظيميــة علــى أســس صحيحــة لكافــة األجهــزة والفــروع املكونــة للمؤسســة األمنيــة.

36    سعيد زيد. الخدمة في قوى األمن. مصدر سبق ذكره.  

االستخبارات
 العسكرية
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نــص القانــون علــى احلــد األدنــى للبقــاء يف الرتبــة دون حتديــد للحــد األعلــى، وهــذا يعنــي أن إمكانيــة بقــاء الضابــط لفتــرة أطــول يف رتبتــه أمــر . 7
وارد، إال أن مــا يجــري عمليــاً هــو ترقيــة الضابــط مبجــرد إنهــاء احلــد األدنــى للفتــرة الزمنيــة للبقــاء يف الرتبــة، وهــذا ســاعد وســرع يف رفــع 
عــدد الضبــاط يف قــوى األمــن دون تخطيــط إلدارة املــوارد البشــرية يف قــوى األمــن، وهــو مــا قــد يفســر ارتفــاع مجمــوع عــدد الضبــاط ســنوياً. 

اآلثار املترتبة على تضخم عدد الضباط 

الترفيعات التلقائية املتالحقة دون تقييم حقيقي أدت إلى ما يأتي:

 وصــول وترقيــة أشــخاص غيــر مؤهلــني أو قادريــن علــى تولــي املناصــب إلــى رتــب قياديــة يــؤدي إلــى إضعــاف املؤسســة األمنيــة، ويحــول دون . 1
قدرتهــا علــى تنفيــذ مهامهــا، ويعرضهــا لالنتقــاد، ويضعــف ثقــة  املواطــن بهــا، وأدى اتخــاذ قــرارات باإلحالــة علــى التقاعــد باجلملــة إلــى إبعــاد 

بعــض الضبــاط املؤهلــني عــن اخلدمــة.

إغراق قوى األمن بالرتب يقلل من هيبتها وقيمتها يف نظر العاملني واملجتمع.. 2

ارتفــاع عــدد الضبــاط يؤثــر ســلباً علــى قــدرة األجهــزة األمنيــة علــى أداء واجباتهــا يف خدمــة الوطــن واملواطــن، فاجلنــود والرتــب الدنيــا يف صــف . 3
الضبــاط هــم عمــاد العمــل ومنفــذو الواجبــات. 

ــي أفــرزت 30979 . 4 ــات يف صفــوف قــوى األمــن الت ــب نتيجــة اســتمرار الترقي ــورة الروات ــة العامــة، بســبب تضخــم فات ــى املوازن ــادة العــبء عل زي
ضابطــاً يف قــوى األمــن. 

آليات لتخفيض عدد الضباط وزيادة عدد اجلنود وصف الضباط 

1.الضباط

التقاعــد وســيلة تســاعد علــى تخفيــض عــدد الضبــاط، إال أن اســتخدامها مــن خــالل القوانــني التــي يتــم إقرارهــا حديثــاً -وحتــوي حوافــز تشــجيعية 
كبيــرة للمتقاعديــن- يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية، أهمهــا: زيــادة األعبــاء علــى صنــدوق التقاعــد أو اخلزينــة، إضافــة إلــى تقاعــد بعــض الضبــاط املؤهلــني 
القادريــن علــى العمــل والعطــاء يف أماكــن أخــرى. لــذا، يجــب النظــر إلــى مخــارج أخــرى مــن اخلدمــة إلحالــة غيــر املؤهلــني إلــى التقاعــد دون زيــادة 

األعبــاء علــى صنــدوق التقاعــد. وتتمثــل هــذه اآلليــات مبــا يأتــي:

تفعيــل املــواد )39، 40، 41( مــن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، التــي تنــص علــى إنهــاء خدمــة كل  ضابــط برتبــة مقــدم وعقيــد وعميــد برتبتــه 
األصليــة إذا جــاء دوره للترقيــة وكان غيــر مؤهــل لهــا، وإذا كان مؤهــاًل ولــم يشــمله االختيــار، يرقــى إلــى الرتبــة التاليــة وتنهــى خدماتــه، ويف 
هــذه احلــاالت )الضابــط غيــر املؤهــل واملؤهــل ولــم يشــمله االختيــار( يكــون للضابــط احلــق براتــب تقاعــدي إذا أنهــى 15 ســنة خدمــة، وغالبيــة 

الضبــاط برتبــة مقــدم وعقيــد وعميــد املرشــحني للترقيــة يكونــون عــادة ممــن أمضــوا املــدد التــي تؤهلهــم للحصــول علــى راتــب تقاعــدي.

 إن تفعيــل هــذه املــواد يحتــاج إلــى إقــرار هيــاكل تنظيميــة لألجهــزة واملؤسســات واإلدارات األمنيــة، ليتبــني العــدد الــذي حتتاجــه مــن الرتــب 
العســكرية املختلفــة، وتطبيــق هــذه املــواد يزيــل األعبــاء املاديــة التــي تضعهــا احلكومــة لتحفيــز الضبــاط والعســكريني إلــى التقاعــد.

 ب- االلتــزام بالقانــون، وخاصــة مــا يتعلــق مبــدة خدمــة اللــواء، وهــي ثــالث ســنوات، يجــوز مدهــا ســنة أخــرى ملــدة أقصاهــا أربــع ســنوات مــا لــم 
يبلــغ اللــواء ســن التقاعــد، واســتنادًا إلــى هــذه املــادة، ميكــن تخفيــض عــدد األلويــة إلــى أقــل مــن عشــرة ألويــة، وبالتالــي توفيــر الكثيــر علــى 
املوازنــة العامــة. كمــا أن مــد مــدة خدمــة اللــواء البالــغ ســن التقاعــد يزيــد األعبــاء علــى صنــدوق التقاعــد. كمــا أن تأخيــر تقاعــد األلويــة يــؤدي 

إلــى تخمــة مــن الضبــاط برتبــة عميــد، ومينــع تعاقــب األجيــال بشــكل طبيعــي.

2. صف الضباط اجلنود 

عــالوة عــن انتهــاء خدمــة ضبــاط الصــف واجلنــود نتيجــة عــدم اللياقــة الصحيــة، أو الطــرد مــن اخلدمــة وصــدور حكــم قضائــي نهائــي يف جنايــة أو 
جنحــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، أو التقاعــد لبلــوغ الســن، ميكــن االســتغناء عــن خدمــة ضبــاط الصــف واجلنــود بإنهــاء عقــد التطــوع.

نــص قانــون اخلدمــة األمنيــة علــى أن خدمــة ضبــاط الصــف واجلنــود بالتطــوع ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات تنتهــي بانتهــاء عقــد التطــوع، 
أو عــدم موافقــة اإلدارة والتنظيــم علــى التمديــد، واســتنادًا إلــى ذلــك، ميكــن العمــل علــى جتنيــد جنــود وضبــاط الصــف للخدمــة ملــدة خمــس 
ســنوات، وإنهــاء خدماتهــم بعــد انتهــاء املــدة احملــددة للتطــوع، ومنحهــم مكافــأة نهايــة خدمــة بــدل راتــب تقاعــدي، إضافــة إلــى حتفيزهــم 
للتعليــم الفنــي والتقنــي مبــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل حتــى ينخرطــوا يف احليــاة العمليــة، وحصلــوا علــى املؤهــالت العمليــة 
املناســبة للوظيفــة املدنيــة، وهــذا ميّكــن مــن احملافظــة علــى عــدد ثابــت مــن اجلنــود وضبــاط الصــف، ويخفــف األعبــاء عــن صنــدوق التقاعــد، 
ويســهم يف تكويــن جســم احتياطــي مــن املتدربــني، يســتخدم عنــد الضــرورة للقيــام باملهــام يف حــاالت الطــوارئ، ويعــوض عــن وجــود أجســام 

بيروقراطيــة لألجهــزة األمنيــة. كمــا يســاعد اتبــاع هــذه السياســة يف احملافظــة علــى شــبابية اجلنــود وضبــاط الصــف.
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االستنتاجات والتوصيات:
مبراجعة الواقع واالستفسار من املصادر املطلعة، فإننا نستخلص ما يلي: 

إن التعيــني يف قــوى األمــن والترقيــات لهــا معاييــر وأســس يجــب أن تُعتمــد إلــى جانــب األقدميــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يرقــى الضبــاط تلقائيــاً 	 
اســتناداً إلــى شــرط األقدميــة املتمثــل بإنهــاء احلــد األدنــى للمــدة املقــررة للبقــاء يف الرتبــة، دون النظــر إلــى الشــروط األخــرى املنصــوص عليهــا 
يف القانــون، علمــاً بــأن بعــض شــروط الترقيــة محالــة وفقــاً للقانــون إلــى اللوائــح التنفيذيــة، التــي لــم تصــدر حتــى تاريخــه، ويف ظــل ذلــك، تبقــى 

الشــروط واملعاييــر واألســس التــي يتــم مبوجبهــا التأهيــل واالختيــار غيــر محــددة. 

لــم يتــم االلتــزام بأحــكام القانــون يف الكثيــر مــن احلــاالت املتعلقــة مبــدة اخلدمــة يف رتبــة لــواء، فهنــاك أكثــر مــن لــواء أمضــوا أكثــر مــن أربــع 	 
ســنوات يف رتبهــم وبلغــوا ســن التقاعــد. 

يتــم التعامــل يف الواقــع العملــي مــع احلــد األدنــى املنصــوص عليــه يف القانــون للبقــاء يف الرتبــة علــى أنــه احلــد األعلــى، إذ يرقــى املرشــحون فــور 	 
انتهــاء احلــد األدنــى. 

إن بعــض االختــالالت يف الترقيــة ترجــع إلــى عــدم قيــام مجلــس الــوزراء بواجباتــه بإصــدار األنظمــة واللوائــح اخلاصــة بتنفيــذ قانــون اخلدمــة 	 
بقــوى األمــن الفلســطينية، وهــذا أحلــق الضــرر بالهيــكل التنظيمــي لقــوى لألمــن.

باالســتناد إلــى ذلــك، فــإن عــدد الضبــاط لــن ينخفــض بشــكل جــدي بتخفيــض عــدد العاملــني اإلجمالــي يف قــوى األمــن دون إقــرار الهيــاكل 	 
ــة. ــزة املختلف ــة لألجه التنظيمي

إن ارتفــاع عــدد اجلنــود لــم يؤثــر علــى عــدد الضبــاط مــن رتبــة مــالزم وحتــى لــواء أو نســبتهم العدديــة يف القــوات، حيــث ظــل امليــزان مختــاّلً 	 
بــني الضبــاط واجلنــود. وهــذا يعنــي أن اإلجــراءات املتخــذة واخلاصــة بالتقاعــد غيــر ناجعــة. 

إن عــدد الضبــاط مــن رتبــة مــالزم حتــى لــواء قــد ارتفــع يف الســنوات قيــد الدراســة 2013- 2018 بشــكل مســتمر، باســتثناء عــام 2017، فقــد 	 
انخفــض عــدد الضبــاط )1507 ضابطــاً(، ويعــود هــذا االنخفــاض للتقاعــد املبكــر اإلجبــاري.

وبشــكل عــام، شــهد عــدد الضبــاط مــن كافــة الرتــب ارتفاعــاً وانخفاضــاً يف الســنوات قيــد الدراســة باســتثناء عــدد الضبــاط برتبــة لــواء، فقــد 	 
ارتفــع بشــكل مســتمر يف كافــة الســنوات. كمــا ارتفــع عــدد الضبــاط برتبــة عقيــد خــالل فتــرة الدراســة.

التضخم يف الضباط حمولة زائدة تثقل على املؤسسة األمنية وعلى اخلزينة العامة، وتلحق ضرراً باملؤسسة، وتزعزع  وتضعف الثقة بها.	 

ــزة 	  ــي يف األجه ــني اإلجمال ــى انخفــاض عــدد العامل ــؤدي إل ــة لقــوى األمــن، قــد ي ــاكل تنظيمي ــاري دون إقــرار هي ــني للتقاعــد اإلجب إقــرار قوان
األمنيــة، إال أنــه لــن يــؤدي إلــى إصــالح اخللــل البنيــوي بالتخلــص مــن التضخــم بعــدد الضبــاط، فقــد تبــني أن انخفــاض عــدد العاملــني عــام 

ــى ارتفــاع عــدد الضبــاط. ــم يؤثــر عل 2015 ل

وضــع قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الضوابــط والشــروط الالزمــة لتنظيــم شــؤون اخلدمــة املتعلقــة بالتعيينــات والترقيــات، التــي حتــول دون 	 
تضخــم عــدد الضبــاط، إال أن عــدم تنفيــذه وإصــدار لوائحــه التنفيذيــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء كان أحــد مســببات اخللــل احلالــي يف توزيــع 

الرتــب العســكرية وتضخــم عــدد الضبــاط.

توجــد مخــارج قانونيــة مــن اخلدمــة متّكــن مــن التخلــص مــن الفائــض يف عــدد الضبــاط، دون احلاجــة إلــى إقــرار قوانــني تقاعــد جديــدة متنــح 	 
حوافــز تشــجيعيه قــد تثقــل علــى املوازنــة.

مــن األهميــة احتــرام وتقديــر األســرى واحملرريــن باعتبارهــم أبطــاالً ومناضلــي حريــة، وتقــدمي كل أشــكال الدعــم واملســاندة لهــم يف كل األوقــات، 	 
إال أن منحهــم رتبــاً عســكرية اســتناداً إلــى ســنوات االعتقــال دون النظــر إلــى الشــروط الــواردة يف قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، يزيــد عــدد 

الضبــاط ويثقــل علــى املؤسســة األمنيــة.

ال يقــوم توزيــع العاملــني والرتــب علــى قــوى األمــن واملناطــق اســتناداً إلــى أســاس خدماتــي، فمثــاًل الدفــاع املدنــي والضابطــة اجلمركيــة يعتبــران 	 
أصغــر قــوى األمــن عــدداً، رغــم الــدور واملســؤوليات الكبيــرة امللقــاة علــى عاتقهمــا.  

ــر 	  ــدوان غي ــة يب ــوم األمني ــة االســتقالل للعل ــى وااللتحــاق بجامع ــة األول ــى الدرجــة اجلامعي ــاث الطــالب العســكريني للخــارج للحصــول عل ابتع
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ــوى األمــن. ــاط ونســبتهم يف ق ــاع عــدد الضب ــل ارتف ــاط، بدلي ــاج احلقيقــي للضب مرتبطــني باالحتي

لذلك، ال بد من القيام مبا يأتي: 

االلتــزام احلــريف الدقيــق بقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن فيمــا يتعلــق بالتجنيــد والشــروط الواجــب توافرهــا يف املرشــحني للترقيــة ومــدد اخلدمــة 	 
ملــن هــم برتبــة لــواء.

تفعيــل مخــارج اخلدمــة املنصــوص عليهــا يف قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، بإنهــاء خدمــات الضبــاط املؤهلــني الذيــن لــم يشــملهم االختيــار وغيــر 	 
املؤهلــني ومنحهــم راتبــاً تقاعديــاً وفقــاً لقانــون التقاعــد العام. 

إقرار هياكل تنظيمية لقوى األمن املختلفة حسب األصول، وحتديد احتياج األجهزة األمنية من كل رتبة من لواء ولغاية جندي.	 

حتديد رتب قادة األجهزة األمنية الرئيسية برتبة لواء وباقي اإلدارات املركزية برتبة عميد.	 

إصــدار اللوائــح التنفيذيــة الالزمــة لتنفيــذ قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، فحتــى تاريخــه، لــم يصــدر مجلــس الــوزراء اللوائــح رغــم مــرور أكثــر 	 
مــن أربــع عشــرة ســنة علــى إصــدار القانــون.

ــة 	  ــى جامع ــق عل ــر ينطب ــا، ونفــس األم ــة إداراته ــة بكاف ــي احتياجــات املؤسســة األمني ــة تلب ــدورات تخصصي ــاث للخــارج ل ــح واالبتع ــل املن حتوي
االســتقالل.

عمل دراسة حقيقية وواقعية الحتياجات املؤسسة األمنية من كافة الرتب والتخصصات.	 

المراجع والمصادر
قوانني املوازنة العامة لألعوام  2015 و2016 و2017 و2018.	 

قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005. 	 

قانون األسرى واحملررين رقم )19( لسنة 2004.	 

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة. التحديات التي تواجه إعادة توحيد قطاعي األمن والعدالة الفلسطينيني. )غير 	 
منشور(.

نصر عبد الكرمي. تقرير حول »فجوة الرواتب يف الوظيفة العمومية الواقع واإلجراءات املقترحة لردمها«. الفريق األهلي لدعم شفافية 	 
املوازنة. أيلول، 2017. 

 جهاد حرب. بنية قطاع األمن الراهنة والقدرة على توفير األمن ملناطق »ب« و«ج« إعادة توزيع املوارد. املركز الفلسطيني للبحوث 	 
السياسية واملسحية. 2017.

سعيد زيد. )إشراف الدكتور عزمي الشعيبي( فعالية نظام النزاهة يف اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية. االئتالف من أجل النزاهة 	 
واملساءلة »أمان«. 2014.

فريد غنام وكيل وزارة املالية يف جلسة خاصة نّظمها مركز االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، بتاريخ 2019/4/24.  	 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/04/24/1238247.html#ixzz61rP7kSz0



هــو  )أمــان(  واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف 
منظمــة  قبــل  مــن  املعتمــدة  الفلســطينية  املؤسســة 
الشــفافية الدوليــة منــذ العــام 2006. تأســس يف العــام 
2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، 
ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن 
الفســاد«. يســعى االئتــالف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حراك 
مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف 
إنتــاج ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى 

الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

الرقابــي  بــدوره  القيــام  علــى  أمــان  ائتــالف  يحــرص 
بالتركيــز  للنزاهــة  الوطنــي  النظــام  علــى   Watchdog
علــى املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع 
املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 
بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد 

واحلــد مــن انتشــاره. 

عمــارة الرميــاوي - الطابــق األول - شــارع  رام اهلل: 
اإلرســال

ص.ب: رام اهلل 339 القدس69647 

هاتف: 02-2974949-2989506  

فاكس: 02-2974948

غــزة: شــارع حبــوش، متفــرع مــن شــارع الشــهداء - عمــارة 
درمي / الطابــق األرضــي

تلفاكس: 08-2884767 --28847668008  

info@aman-palestine.org :بريد إلكتروني

www.aman-palestine.org :املوقع اإللكتروني

https://www.facebook.com/ فيســبوك: 
 /AmanCoa l i t i o n

 https://twitter.com/AMANCoalition :تويتر

ــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن  ــي لتعزي ــدى املدن املنت
مت إنشــاؤه مببــادرة مــن ائتــالف أمــان ومبشــاركة عــدد 
مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة والراغبــة يف 
ــة  ــة املجتمعي تنســيق جهودهــا يف مجــال املســاءلة والرقاب
علــى التــزام املؤسســة األمنيــة بالقانــون والنظــام العــام، 
وضمــن اجلهــود الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم 
انطالقــاً  إنشــاؤه  كمــا جــاء  العــام،  العمــل  املســاءلة يف 
مــن مفهــوم األمــن الشــامل وأهميــة توفيــر شــبكة أمــان 

للمجتمــع واملؤسســات والقطاعــات واألفــراد. 

وبلــورة  تطويــر  يف  املســاهمة  إلــى  املنتــدى  ويهــدف 
يف  األمــن  لقطــاع  الفلســطينية  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
فلســطني، عبــر تطويــر آليــات التواصــل واالنفتــاح بــني 
املجتمــع املدنــي واملؤسســة األمنيــة، وتعزيــز مبــدأ حــق 
املواطــن يف الوصــول إلــى املعلومــات ذات العالقــة مبــا 

بــه املؤسســة األمنيــة ضمــن القانــون. تقــوم 

واملبادرة  احلــق،  مؤسســة  التاليــة:  املؤسســات  ويضــم 
 « والدميقراطية  العاملي  احلوار  لتعميق  الفلســطينية 
مفتاح«، والهيئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 
ــة »شــمس«،  ومركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطي
واملركــز  التعذيــب،  ضحايــا  وتأهيــل  عــالج  ومركــز 
الفلســطيني للبحــوث والدراســات اإلســتراتيجية، وجامعــة 
بيرزيــت – معهــد احلقــوق، ومركــز القــدس للمســاعدة 
القانونيــة وحقــوق اإلنســان، ومركــز الدفــاع عــن احلريــات 
واحلقــوق املدنيــة، واالئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة 

»أمــان« )الســكرتاريا التنفيذيــة للمنتــدى(.


