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

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
اللــه- فلســطين. 2022. المؤسســة األمنيــة الفلســطينية والنزاهــة السياســية. رام  )أمــان(. 

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذا التقريــر، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق 

أهــداف التقريــر بعــد نشــرها.
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◄ مقدمة

يعتبــر توفيــر مرتكــزات نزاهــة إدارة احلكــم شــرطاً ضروريــاً إلضفــاء الشــرعية علــى أّي نظــام سياســي تعــدّدي، ويف مقّدمــة هــذه 
املرتكــزات يأتــي احتــرام احلقــوق واحلريــات العامــة األساســية جلميــع املواطنــن، والتــداول الســلمي للســلطة، وااللتــزام بســيادة 
القانــون وخضــوع جميــع املســؤولن لســلطة القضــاء؛ وغالبــاً مــا يتــّم تكريــس هــذه املبــادئ يف العقــد االجتماعــي الــذي تتبنــاه 

النظــم الدميقراطيــة يف دســاتيرها.

ــر عنهــا سياســياً  يف فلســطن، مّت التأكيــد علــى هــذه املبــادئ يف وثيقــة إعــالن االســتقالل ويف أحــكام القانــون األساســي، وُعبِّ
بإلــزام املســؤولن عــن إدارة املراكــز واملرافــق العامــة باتخــاذ قراراتهــم لغايــات حتقيــق الصالــح العــام، حيــث ورد ذلــك نّصــاً يف 
نصــوص أداء اليمــن لكبــار املســؤولن مــن رئاســٍة وحكومــٍة وســلطٍة تشــريعيٍة وســلطٍة قضائيــٍة؛ وال ميــارس مســؤولو الســلطة 

مهامهــم وصالحياتهــم إّلا بعــد أداء اليمــن القانونــي وفقــاً للقانــون األساســي. 

وتتــّم ممارســة الســلطات وفقــاً ملبــدأ التوزيــع املتــوازن للمهــام الرئيســية للدولــة بــن الســلطات الثــالث )التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة(، دون تفــّرد أيٍّ منهــا بالســلطة، ولضمــان عــدم حصــول ذلــك وضمــان نزاهــة احلكــم يُشــتََرط اقتــران ذلــك بوجــود 
ضوابــط ومجموعــة مــن املبــادئ يف آليــة الوصــول للحكــم أو ممارســته وخضــوع كّل ســلطة مــن الســلطات الثــالث للرقابــة 
الرســمية واجملتمعيــة لتجّنــب احتــكار أّي طــرف إلدارة مؤسســات الدولــة بالســيطرة علــى مراكــز القــرار فيهــا وبشــكل خــاص 

ــة. ــة والقضائي الســلطة التشــريعية والتنفيذي

إّن منــاذج النُُظــم السياســية الشــمولية أتاحــت للشــريحة التــي تقــود النظــام الســيطرة علــى ســلطة التشــريع وســلطة إدارة املــال 
والشــأن العــام )الســلطة التنفيذيــة( واملراكــز الهامــة للمؤسســات الرقابيــة الرســمية؛ وبشــكل خــاص القضــاء اإلداري والنيابــة 
ــى الفشــل يف برامــج ومجــاالت  ــاذج إل ــي ودوره يف املســاءلة. وأّدت معظــم هــذه النم ــة، وحــّدت مــن فضــاء اجملتمــع املدن العام
التحــّول الدميقراطــي أو التنميــة أو مكافحــة الفســاد، وشــهدت تــالزم ذلــك مــع انتهــاكاٍت كبيــرٍة يف مجــاالت حقــوق اإلنســان 
ــس  ــن املقايي ــد م ــرت العدي ــث أظه ــون ومكافحــة الفســاد، حي ــرص وســيادة القان ــؤ الف ــان املســاواة وتكاف ــز وضم وعــدم التميي

الدوليــة تــالزم ظواهــر الفســاد والفشــل يف البرامــج املذكــورة ســابقاً يف معظــم هــذه الــدول.

وتفــرض أحــكام القانــون األساســي الفلســطيني علــى املســؤولن عــن مراكــز املؤسســات والهيئــات واألجهــزة مبــا فيهــا األمنيــة، 
اخلضــوع ملبــدأ املســاءلة عــن األعمــال التــي يجــب أن يديروهــا بشــفافية، والتزامهــم "املســؤولن والعاملــن" بقيــم النزاهــة يف 

أعمالهــم، وخضوعهــم جميعــاً لرقابــة املؤسســات املســتقلة املكلّفــة برقابــة العاملــن يف الشــؤون اإلداريــة واملاليــة العامــة. 

يســتند النظــام الدســتوري للســلطة نظريــاً )وفقــاً ألحــكام القانــون األساســي( إلــى مبــدأ الفصــل املتــوازن بــن الســلطات الــذي 
يحقــق مبــدأ الرقابــة املتبادلــة ويحــول دون اســتئثار أّي ســلطة مــن الســلطات الثــالث مبهــام وصالحيــات مطلقــة، أي أّنــه يحــول 
دون احتــكار الســلطة مــن قبــل أّي طــرف، وااللتــزام باتخــاذ القــرارات وفقــاً للمصلحــة العامــة مبــا يشــمل املؤسســات واألجهــزة 
املدنيــة واألمنيــة التــي يخضــع جميــع املســؤولن عنهــا للســلطة السياســية املدنيــة باعتبارهــم تابعــن للســلطة التنفيذيــة وفقــاً 
للمــادة )69( مــن القانــون األساســي، مــا يلزمهــم مببــادئ الشــفافية يف العمــل وخضوعهــم للمســاءلة الفّعالــة مــن خــالل تقــدمي 
تقاريــر عــن أعمالهــم للمســتوى السياســي يف الســلطة والتزامهــم باتخــاذ قراراتهــم وفقــاً للمصلحــة العامــة، األمــر الــذي ال يســمح 
لهــم بتبّنــي قــرارات يف خدمــة مصالــح خاصــة أو حزبيــة ويســهم يف اســتقرار النظــام السياســي ويقلـّـل مــن فــرص الفســاد اإلداري 
واملالــي ويحــّد مــن فــرص الفســاد السياســي1، الــذي تتــم مكافحتــه واحلــّد منــه بتبّنــي اســتراتيجية وطنيــة وقائيــة تســتهدف منــع 

ســيطرة أّي جهــة سياســية علــى ســلطات إدارة الدولــة )التشــريع واإلدارة التنفيذيــة واملســاءلة والرقابــة والقضــاء( منفــردة.

ــة  ــام املســؤولن عــن إدارة شــؤون الدول ــه قي ــّرف الفســاد السياســي بأّن ــون املعتمــدة ملصلحــة خاصــة( يف حــن يُع ــه )مخالفــة أحــكام القان ــّرف الفســاد اإلداري )إســاءة اســتخدام الســلطة( بأّن  1 يُع
   باســتغالل الســلطة املمنوحــة بإصــدار تشــريعات أو تبّنــي سياســات أو إصــدار قــرارات ملصالــح خاصــة وليــس للمصلحــة العامــة للمواطنــن. هــذا النــوع مــن الفســاد الــذي ال تتــم محاســبته حتــى اآلن 

  يف العديد من الدول مبا فيها فلسطن كونه ال يخالف نّص القانون )ال جرمية وال عقوبة إال بنّص(.
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الهدف من التقرير
يهــدف التقريــر إلــى نقــاش األبعــاد األساســية املرتبطــة مبوقــع املؤسســات األمنيــة وعالقتهــا بالنظــام السياســي احلاكــم 
وأثــر ذلــك علــى نزاهــة احلكــم، وذلــك مبقارنــة الواقــع مــع املعاييــر التــي حتكــم املؤسســات األمنيــة يف النظــم الدميقراطيــة، 
وتشــخيص أهــم التحديــات يف احلالــة الفلســطينية التــي قــد تعيــق دورهــا يف نزاهــة احلكــم، وتقــدمي التوصيــات األساســية 

علــى ضــوء الواقــع مبــا يشــمل متطلّبــات حوكمــة قطــاع األمــن نفســه.

منهجية التقرير
يعتمــد التقريــر منهجــاً وصفيــاً حتليليــاً، حيــث يقــوم علــى رصــد املعلومــات ذات العالقــة مبحــاور البحــث حــول قطــاع "األمــن 
الفلســطيني ودوره يف تعزيــز نزاهــة احلكــم" مــن مصادرهــا اخملتلفــة واملوّثقــة، ومراجعـــة التشـــريعات الناظمـــة لعمــل األجهــزة 
األمنيــة )قوانــن، ومراســـيم رئاســـية، وأنظمـــة، وقـــرارات( وحتليــل املعلومــات التــي مّت جمعهــا والتــي تصــف الواقــع ونقاشــها 

بوســائل مختلفــة وتشــخيص الوضــع القائــم مــن حيــث التقــدم واإلجنــاز، والتحديــات والثغــرات املوجــودة.
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◄ متهيد: نزاهة احلكم )النزاهة السياسية( والفساد السياسي
  

ــاء نظــام وطنــي للنزاهــة ومكافحــة الفســاد  ــدول الدميقراطيــة لبن ــة السياســية شــرطاً ضروريــاً يف معظــم ال تعتبــر النزاه
ــادئ  ــّم تكريــس وصياغــة هــذه املب ــا يت ــاً م ــون، وغالب ــزام بســيادة القان ــل االلت ــات األساســية وتفعي ــرام احلقــوق واحلري واحت
واحملــددات يف العقــد االجتماعــي الــذي تتبنــاه النُُظــم الدميقراطيــة يف دســاتيرها. وتعنــي نزاهــة احلكــم أن يقــوم املســـؤولون 
عـــن إدارة املراكـــز واملرافـــق العامـــة باتخـــاذ قراراتهـــم لغايـــات حتقيـق الصالـح العـــام، وليـس لصالـح أّي جهـة أخـرى )شـريحة 

أو جماعـــة حاكمـــة أو حــــزب حاكــم(. 

وتشــــمل نزاهــــة احلكــــم مختلــــف مجاالت عمــــل الدولــــة ومؤسســــاتها باالستناد إلــــى اعتمــــاد رســــمي وعملــــي ملبــــدأ فصــل 
ّــي الســـلطات الثــالث لقيـــم النزاهـــة ومبـــادئ  الســــلطات )مــــن بــــاب أّن الســــلطة املطلقــــة مفســــدة مطلقــــة(، واحتــــرام تبنـ
الشـــفافية ونُُظـــم املســـاءلة فـــي قراراتهـــا وأعمالهـــا، وإدارة املـــال العـــام بشـــفافية وللصالـــح العـــام، فــــي ظــــّل وجــــود أجهــــزة 
رقابيــــة مســــتقلة وفّعالــــة يخضــــع لرقابتهــــا كلُّ العامليــــن فــــي املؤسســــات العامــــة، بحيــــث ال متنــــح أّي مســؤول حصانة مـن 
الرقابـــة والتدقيـــق علـــى أعمالـــه، فـــي مجتمـــع مدنـــي ممكـــن وقـادر علــــى ممارســة املســاءلة اجملتمعيــــة، ويتمتــع بإعالم حــرٍّ 
واســــتقصائي، يكشــــف قضايــــا الفســــاد، وإعالم رســــمّي يعّبــــر عــــن رأي جميــــع األطياف ويعكـس حالـة التنـّوع فـي اجملتمـع. 
إّن هـــذه املبـــادئ األساسية التـــي تضمـــن نزاهـــة احلكـــم هـــي التي حتول دون استغالل أّي جهة يف الســـلطة إلقرار تشـــريعات 
أو تبّنــي سياســات أو اتخــاذ إجــراءات ملصالــح خاصــة، وكذلــك ال تتيــح ألحد اســتخدام الســلطة املمنوحــة لتعييــن مواليــن 
فــــي املواقـــع العامـــة فـــي الدولـــة على حساب الكفاءة وبشـــكل خـــاص فـــي املؤسســـات الرقابيـــة. وتعـــّد هـــذه القواعـــد ســـلوكاً 

عامـــاً لقــادة هــذه املؤسســات واملنتســـبن لهــا، لتكـــون قـــدوة لآلخرين2.

إّن ضعـــف النزاهــة السياســية يعــّد العامـــل الرئيســـي لظهــور أحــد أبــرز أشــكال الفســاد وهــو الفســاد السياســي الــذي يُعــدُّ 
أحــد األســباب الرئيســية أيضــاً لعــدم حتقيــق جهــود مكافحــة الفســاد النتائــج املرجــوة منهــا. فالفســاد السياســي يرتبــط ببيئــة 
النظــام السياســي التــي توّفــر فرصــة تســمح بقيــام حتالــف بــن جهــات أو مجموعــات داخــل النظــام بغــض النظــر عــن موقعهــا 
أو انتماءاتهــا السياســية يف الســيطرة عليــه، وتوظيــف الســلطة املمنوحــة لــه خلدمــة مصالــح خاصــة أو فئويــة وحصرهــا ضمــن 
شــبكة مصالــح متضامنــة مــن املســتفيدين ومبــا ال ينســجم مــع املصلحــة العامــة التــي ينبغــي علــى النظــام السياســي متثيلهــا 

بصفتــه مفّوضــاً مــن الشــعب وصاحــب الســلطة الفعلــّي3. 

تعــد املؤسســة األمنيــة إحــدى أهــم املؤسســات التــي متّكــن الطبقــة الســاعية لتوظيــف النظــام السياســي خلدمــة مصاحلهــا 
اخلاصــة علــى حســاب املصلحــة العامــة فيمــا يعــرف بالفســاد السياســي، كونهــا متلــك أدوات العنــف والســيطرة وهــي األداة 
لقمــع أّيــة مظاهــر للمعارضــة لهــذه الطبقــة ومســاعيها، وبدونهــا ال ميكــن لهــا أن حُتِكــم ســيطرتها علــى النظــام السياســي أو 
حتقــق أهدافهــا، وغالبــا مــا تنجــح هــذه الطبقــة يف إعــادة تشــكيل القطــاع األمنــي علــى شــكل أجهــزة قويــة تدافــع عنهــا وعــن 
املوالــن لهــا باعتبارهــم رمــزاً للدولــة مقابــل ضمانــاٍت وامتيــازاٍت ملســؤولي هــذه األجهــزة، وغالبــاً مــا ينخــرط هــؤالء يف إطــار 

هــذه الشــبكة كشــركاء أساســين يف نظــام احلكــم.
ــي اســتراتيجية وقائيــة للحــّد منــه ضمــن مجــاالت  ــة، ينبغــي تبّن ــتعادة النزاهــة السياسـ ــاد السياســي واسـ ــن الفسـ ــّد مـ وللحـ

احلكــم الثالثــة املتمثلــة بالوصــول للســلطة وشــفافية إدارة احلكــم ووجــود نُُظــٍم فّعالــة للمســاءلة عــن إدارة احلكــم4. 

ــوازن بــن الســلطات،  ــات وتشــجيع الفصــل املت ــز الضوابــط والتوازن ــلطة، ينبغــي ضمــان تعزي ــى الس ــول إل ــال الوص ــي مج فف
ــل السياســي  ــب معاجلــة الفســاد يف التموي ــي تتطلّ ــة والت ــات احلــّرة والنزيه ــداول الســلمي للســلطة مــن خــالل االنتخاب والت
واحلمــالت االنتخابيــة، وعــدم شــفافية معلومــات التمويــل السياســي، وضعــف أنظمــة اإلفصــاح والرقابــة. إلــى جانــب مظاهــر 
إســاءة اســتخدام إدارة االنتخابــات مــن شــراء األصــوات بأشــكاله اخملتلفــة، واســتخدام أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها ومواردهــا 
خلدمــة قــوى سياســية معينــة، والتأثيــر علــى تصويــت أفــراد األمــن، واســتفراد الســلطة احلاكمــة يف تعيــن جلنــة اإلشــراف 
علــى االنتخابــات أو االعتراضــات، وتفــّرد النظــام احلاكــم يف إعــداد النظــام االنتخابــي أو تعديــل أحكامــه أو موعــد إجــراء 

االنتخابــات أو تأجيلهــا، والتحكــم يف اختيــار مســؤولي مراكــز الوظائــف العامــة الرئيســية.

2 التقرير السنوي الثالث عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2020، ص 28. 
 3 أحمــد مصلــح، الفســاد السياســي يف العالــم العربــي: نحــو عقــد اجتماعــي جديــد الســتعادة الدولــة اخملتطفــة، يف كتــاب الفســاد السياســي: إعــادة النظــر يف املفهــوم، معهــد مواطــن، جامعــة 

   بيرزيت،2021، ص 268
 4 انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، نزاهــة احلكــم يف مواجهــة الفســاد السياســي يف مؤمتــر )أمــان( الســنوي: التجربــة الفلســطينية يف نزاهــة احلكــم ومكافحــة الفســاد 

   السياسي، رام اهلل، 2021، ص 9-8.
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ــاح وإتاحــة املعلومــات  ــّرد يف اتخــاذ القــرارات، وضعــف الشــفافية واالنفت ــمل معاجلــة التف ــلطة فيش ــة الس ــال ممارس ــا مج أّم
العامــة، واســتغالل املــوارد العامــة خلدمــة مصالــح خاصــة علــى حســاب املصلحــة العامــة. إلــى جانــب تبّني سياســات وإجراءات 
عمــل يف احلكــم تُلــزم املســؤولن باإلفصــاح الــدوري عــن واقــع حــاالت تضــارب املصالــح، واعتمــاد أســس فّعالــة ومؤسســات 

مســتقلة للرقابــة علــى تطــّور املمتلــكات اخلاصــة لكبــار املســؤولن. 

ويف مجــال الرقابــة الرســمية ينبغــي عــدم إتاحــة الفرصــة لإلفــالت مــن العقــاب عــن أعمــال عــدم النزاهــة أو أعمــال الفســاد، 
وتعزيــز مؤسســات الرقابــة واملســاءلة الرســمية وضمــان اســتقالليتها وفعاليتهــا وشــموليتها. وكذلــك عــدم املبالغــة يف منــح 
احلصانــات لبعــض كبــار املســؤولن مــن املســاءلة، ووقــف املمارســات الســلطوية التــي حتــّد مــن دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي 
وحريــة اإلعــالم واســتقالليته إضافــة إلــى عــدم اســتقاللية اإلعــالم العــام والتعامــل معــه باعتبــاره أحــد أدوات الترويــج للنظــام 

احلاكم. 

وبالنظــر ألهميــة املؤسســة األمنيــة يف حتقيــق نزاهــة احلكــم أو االنحــراف بــه باجتــاه الفســاد السياســي ال بــّد مــن حتصــن 
هــذه املؤسســة وتعزيــز نزاهتهــا باعتبــار ذلــك ضمانــة أساســية لتحقيــق نزاهــة احلكــم كمــا هــو احلــال يف النُُظــم الدميقراطيــة. 
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◄  أواًل: املؤسسة األمنية يف الُنُظم الدميقراطية

1. املعايير التي حتكم عمل املؤسسة األمنية يف الُنُظم الدميقراطية وعالقتها باملستوى السياسي

ــا كاألمــن القومــي وإدارة املؤسســات  ــا العامــة وخاصــة املهمــة منه ــى معاجلــة القضاي ــة عل ــم الدميقراطي حتــرص النُُظ
ــَرك  ــرار إزاءهــا، فاألمــن القومــي ال يُت ــون مســؤولية اتخــاذ الق ــن يتحمل ــن منتخب ــة مــن خــالل ممثل ــة والدفاعي األمني
للمؤسســة األمنيــة والعســكرية التصــرف بــه رغــم مــا تتمتــع بــه هــذه املؤسســات مــن خبــرات فنيــة، وإمّنــا تخضــع هــذه 

ــة. ــة املنتخب ــا بالنظــام السياســي واحلكومــة املدنّي ــا وعالقته ــّن حــدود اختصاصاته ــر أساســية تب املؤسســات ملعايي

وميكن إجمال أبرز هذه املعايير أو املبادئ املتعلقة بالرقابة الدميقراطية على األجهزة األمنية كما يلي5:
ــد  ــة، كمــا يُع ــم الدميقراطي ــاً يف النُُظ ــدأً جوهري ــك مب ــر ذل ــي والعســكري، ويُعتب ــى القطــاع األمن ــة عل  • الســيطرة املدني
   ضمانــة أساســية لعــدم إســاءة اســتغالل املؤسســات األمنيــة والعســكرية للســلطة املمنوحــة لهــا مبــا تتضمنــه مــن 
   عناصــر قــوة ماديــة وإكراهيــة تتحكــم بهــا. وتخضــع قضايــا األمــن والدفــاع الوطنــي للنقــاش العــام مــن ممثلــي اجملتمــع 

  يف البرملانات والقضاء، ويف النهاية فإّن صّناع القرار يف هذا الشأن مساءلون أمام اجلمهور.
 • إّن خضــوع املؤسســة األمنيــة والعســكرية يف الدميقراطيــات للقــادة املدنيــن هــو ضمانــة مهمــة الســتمرار املبــادئ 
   األساســية للدميقراطيــة ويف مقّدمتهــا حكــم األغلبيــة وضمــان حقــوق األقليــة وصــون احلقــوق واحلريــات العامــة 

  واإلبقاء على الفصل املتوازن بن السلطات. 
 • العمــل يف إطــار مرجعيــة محــددة يف القانــون )منظومــة قانونيــة(، كمــا يحــدد القانــون كيفيــة ممارســة األجهــزة األمنيــة 
   ملهامهــا وصالحياتهــا، يف وقــت الســلم واحلــرب، وهــو مــا يشــكل قيــوداً وضوابــَط علــى هــذه األجهــزة حتــول دون تعّديهــا 
   أو تخطيهــا حلقــوق األفــراد واجلماعــات املقــّرة دســتورياً وقانونيــاً حتــت أّي مبــّرر مــن قبيــل حمايــة املصلحــة الوطنيــة 
ــة  ــة صالحيــات دســتورية أو قانوني ــة الوطــن أو األمــن القومــي. وال مُتنــح هــذه األجهــزة أّي ــا أو مقتضيــات حماي    العلي

  تتعلق بتفسير الدستور أو وضع التشريعات أو التقرير يف التعيينات السياسية.
 • اإلشــراف البرملانــي الفّعــال علــى املؤسســات األمنيــة والعســكرية لضمــان حصولهــا علــى الشــرعية والدعــم الشــعبي، 
   وغالبــاً مــا تتضمــن البرملانــات جلانــاً متخصصــة يف هــذا الشــأن كلجــان الدفاع واألمن واالســتخبارات، كما أّن للبرملانات 
ــة،  ــة والعســكرية التفصيلي ــات األمني ــرار املوازن ــة إق ــا صالحي ــن والعســكرين، وله ــادة األمني ــار الق ــن كب    دوراً يف تعي
   ومراجعــة تقاريرهــا املاليــة، وإقــرار سياســات األمــن القومــي التــي تُقــّدم مــن احلكومــات، ويف النهايــة فهــي متلــك 

  قرارات إعالن احلرب واملوافقة على معاهدات السالم.
 • تكــون عمليــات التخطيــط ووضــع املوازنــات األمنيــة والعســكرية يف إطــار مســؤولية احلكومــة املدنيــة، وال يتعــدى دور 

  القوى األمنية والعسكرية يف هذا اجملال تقدمي اخلبرة التقنية للجانب املدني.
 • للمؤسســات األمنيــة والعســكرية هــدٌف واحــٌد يف النُُظــم الدميقراطيــة وهــو حمايــة إقليــم الدولــة وصــون حريــة الشــعب 
   مــن أّي تهديــد، وليــس مــن وظائفهــا بــأّي حــال مســاندة فئــة أو جماعــة أو حــزب سياســي علــى غيرهــا، فــوالء هــذه 

  املؤسسات للدولة ومثُِلها العليا وليس ألّي فرد أو فئة أو جهة أخرى.
 • برغــم مــا تتمتــع بــه املؤسســات األمنيــة والعســكرية يف النُُظــم الدميقراطيــة مــن مهــارات وقــدرات ورغــم مهامهــا يف 
   الدفــاع عــن الدولــة إّلا أّنهــا ليســت محــّل متجيــد أو تقديــس، وال يُســتخدم ذلــك كمبــرر لتدخلهــا يف احُلكــم أو ســيطرتها 
   عليــه أو تســلّطها علــى اجملتمــع وقمــع حقوقــه وحرياتــه، بــل علــى العكــس مــن ذلــك متّجــد هــذه املؤسســات خضوعهــا 
   حلكومــة مدنيــة منتخبــة دميقراطيــة، وعليــه فــإّن النُُظــم الدميقراطيــة ال تعــرف ظاهــرة االنقالبــات العســكرية أو 
   ســيطرة العســكر علــى النظــام السياســي ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل حكومــة مدنيــة متثــل واجهــة لهــا كمــا هــو 

  احلال يف نُُظم أخرى غير دميقراطية.
 • جُتــري احلكومــات الدميقراطيــة بالعــادة املشــاورات مــع املؤسســة األمنيــة والعســكرية قبــل اتخــاذ القــرارات السياســية 
   حــول األمــن القومــي لالســتفادة مــن خبراتهــا، إّلا أّنــه ويف النهايــة تُتخــذ القــرارات مــن قبــل احلكومــة املدنيــة وتقــوم 

  القوى األمنية والعسكرية بتنفيذ هذه القرارات بإخالص.
 • عــدم وجــود اســتثناءات لســيادة القانــون، مبــا يف ذلــك احلــاالت االســتثنائية )حــاالت الطــوارئ( للحيلولــة دون اســتغالل 

  ما متنحه من صالحيات للمؤسسة التنفيذية وأجهزتها األمنية للمساس باحلقوق واحلريات العامة.  

 https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/government/mil-civ.html ،5 العالقات بن املؤسسة العسكرية والسلطة املدنية
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 • يكفــل القانــون يف النُُظــم الدميقراطيــة ألفــراد املؤسســة األمنيــة والعســكرية احلــّق يف املشــاركة يف احليــاة السياســية 
ــى مؤسســة  ــة، إّلا أّن هــذه املشــاركة هــي لألفــراد بصفتهــم مواطنــن وليــس كمنتســبن إل ــي الدول ــة مواطن    والعامــة كبقي
   أمنيــة أو عســكرية. وال ميكــن ألفــراد هــذه املؤسســات َشــْغُل املناصــب أو التدخــل يف احليــاة السياســية مــا دامــوا علــى رأس 

  عملهم أو قبل خروجهم من اخلدمة. 
 • االنضبــاط العالــي لألجهــزة األمنيــة الــذي يعــود للمهنيــة يف التوظيــف واألداء لضمــان املأسســة وضمــان األخالقيــات 
   املهنيــة يف العمــل، ويتــم ذلــك مــن خــالل اّتبــاع أســس وشــروط محــددة ومعلنــة لكيفيــة التحــاق املنتســبن بهــذه األجهــزة 
   تقــوم علــى املهنيــة وليــس علــى أســس االنتمــاء السياســي أو الدينــي أو العرقــي أو الطائفــي، وهــو مــا يضمــن أن يكــون والء 

  هذه األجهزة للوطن وخدمته فقط بغض النظر عّمن هو يف السلطة.
 • انفتــاح املؤسســات األمنيــة والدفاعيــة يف سياســاتها علــى اجلمهــور كأّي مجــال آخــر مــن السياســات احلكوميــة، بــل إّن 
ــه هــذا القطــاع مــن تنــازالت     احلاجــة لالنفتــاح علــى اجلمهــور يف سياســات األمــن والدفــاع حاجــة ملّحــة أكثــر ملــا يتطلّب
ــه فــإّن املعلومــات التــي يســتند  ــة، وعلي ــة االجتماعي    علــى حســاب سياســات ومجــاالت أخــرى كالتعليــم والصحــة واحلماي
   عليهــا صانــع القــرار السياســي عنــد اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالسياســات األمنيــة عــادة مــا تكــون شــّفافة ودقيقــة، كمــا 

  تنعكس يف إطار موازنات مفّصلة تشمل كافة املداخيل والنفقات.
 • انفتــاح املؤسســات األمنيــة والدفاعيــة علــى وســائل اإلعــالم ومنظمــات اجملتمــع املدنــي مبــا يســمح لهــا باالّطــالع والتحقــق 
   مــن قضايــا وسياســات األمــن والدفــاع وتقــدمي تقاريــر بشــأنها لتكــون جــزءاً مهمــاً مــن النقــاش العــام حــول قضايــا األمــن 

  القومي6.

ــل  ــن قب ــاده م ــا مّت اعتم ــة، كم ــم الدميقراطي ــدأً أساســياً يف النُُظ ــح مب ــي أصب ــة للقطــاع األمن ــدأ اإلدارة الدميقراطي إّن مب
العديــد مــن املنّظمــات الدوليــة واإلقليميــة باعتبــاره معيــاراً للتمييــز بــن النُُظــم الدميقراطيــة وغيرهــا مــن النُُظــم السياســية 
الدوليــة واإلقليميــة. فقــد اعتبــر االحتــاد األوروبــي اإلدارة  العديــد مــن املنظمــات  االســتبدادية والشــمولية مــن قبــل 
الدميقراطيــة للقطــاع األمنــي أحــد الشــروط األساســية لتلـــك الــدول التــي تــوّد االنضمــام إليــه، كمــا تبّنــت منظمــة التعـــاون 
واألمــن األوروبــي يف الفقــرة الســابعة والثامنــة مــن وثيقــة اإلدارة الدميقراطيــة للقطــاع األمنــي، العناصــر األساســية للســيطرة 
الدميقراطيــة علــى نظــام القــوات األمنيــة ويشــمل ذلــك إعطــاء األولويــة للنشــاطات املدنيــة علــى حســاب القــوة العســكرية، 
وإخضــاع القــوات األمنيــة إلــى قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، واحتــرام حقــوق اإلنســان، وحتــرمي اســتخدام القــوة التــي 
تهــدف إلــى تقييــد العمـــل القانونــي والســلمي أو التمييــز بــن النــاس علــى أســاس الهويــة أو القوميــة. ومــن النمــاذج األخــرى، 
التقريــر الصــادر عــام 2002 حــول التنميــة البـــشرية، حيـــث تـــم تلخيــص القواعــد واملبــادئ األساســية لــإلدارة الدميقراطيــة 

للقطــاع األمنـــي بـــــما يلــي:
• السلطة النهائية على املسائل األمنية ال بّد أن تعود إلى ممثلن منتخبن.

• املؤسسات األمنية يجب أن تعمل بالتوافق مع القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
 • املعلومــات حــول التخطيــط األمنــي واملصــادر يجــب أن تكــون متوفــرة مــن قبــل احلكومــة للـــشعب، ويجــب أن يــدار األمــن 

  ضمن خطة شاملة ومنظمة.
 • يجــب أن تقــوم العالقــة بــن العســكرين واملدنيــن علــى تسلســل هرمــي بــن الســلطات املدنيــة وقــوات الدفــاع، وأن تكــون 
   مبنيــة علــى االحتــرام املتبــادل للحقــوق، وأن تكــون هنــاك عالقــة مــع اجملتمـــع املـــدني قائمــة علــى الشــفافية واحتــرام حقــوق 

  اإلنسان.
• السلطات املدنية حتتاج إلى القدرة على ممارسة السيطرة السياسية على عمليات القوات األمنية.

• اجملتمع املدني يجب أن تكون لديه القدرة والوسائل ملراقبة القوات األمنية7. 

.https://eipss-eg.org ،6 الرقابة املدنية على األجهزة العسكرية: ضوابط وجتارب
7 حابس الشروف، دور االجهزة االمنية يف بناء الدولة الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 2010، ص 36-34.
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2. مخاطر الفساد ومؤشرات النزاهة السياسية يف املؤسسة األمنية يف الُنُظم الدميقراطية

ال تُعــّد مؤسســة األمــن والدفــاع مبأمــن مــن آفــة الفســاد، فعلــى الرغــم مــن النظــر إليهــا باحتــرام مــن قبــل اجلمهــور خاصــة يف 
النظــم الدميقراطيــة، إّلا أّن هــذه املؤسســات ليســت محّصنــة ضــّد فســاد أحــد قادتهــا أو العاملــن فيهــا. ويف كثير مــن البلدان، 
يَتوقــع املواطــن ويَنظــر إلــى املؤسســة األمنيــة والعســكرية علــى أّنهــا أقــّل فســاداً مــن أعضــاء األحــزاب السياســية والهيئــات 
ــة التــي حتظــى بهــا املؤسســة العســكرية اختالفــاً  التشــريعية والقطــاع اخلــاص ووســائل اإلعــالم، ومــع ذلــك، تختلــف املنزل
واضحــاً مــن بلــد إلــى آخــر ومــن نظــام سياســي إلــى آخــر. فعلــى ســبيل املثــال، يُنَظــر يف أوروبــا الغربيــة والواليــات املتحــدة 
األمريكيــة علــى نطــاق واســع إلــى املؤسســة العســكرية باعتبارهــا خاليــة مــن مظاهــر الفســاد8، بينمــا صّنَفــت الدراســات التــي 
أجرتهــا منظمــة الشــفافية الدوليــة قطــاع الدفــاع واألمــن ضمــن القطاعــات األكثــر تعّرضــاً للفســاد. فهــذا القطــاع مــن أهــم 
اجملــاالت مــن حيــث اإلنفــاق العمومــي، إن لــم يكــن األكبــر، وقــد تلعــب مبــررات األمــن دوراً يف متكــن النخــب احلاكمــة مــن 
إســاءة اســتخدام عقــود املشــتريات باحلصــول علــى الرشــاوى، وإعــادة توجيــه هــذه الرشــاوى نحــو متويــل احلمــالت السياســية، 

أو وضــع يدهــا علــى امليزانيــات احلكوميــة اخملصصــة لهــذا القطــاع9.

وحتــرص العديــد مــن اجلهــات الرســمية وغيــر الرســمية علــى تطويــر مؤشــرات ومقاييــس إحصائيــة وغيــر إحصائيــة عديــدة 
تتعلــق بتقييــم واقــع الوقايــة مــن الفســاد بشــكل عــام أو مقيــاس لتقييــم قطــاع معــن مثــل قطــاع األمــن والدفــاع. وتصــدر منّظمة 
الشــفافية الدوليــة، ضمــن برنامــج الدفــاع واألمــن، مؤشــر مكافحــة الفســاد يف قطــاع الدفــاع منــذ العــام 2013، الــذي يعتمــد 

76 مؤشــراً بهــدف قيــاس مخاطــر الفســاد ومــدى التعــّرض لــه يف وزارات الدفــاع والقــوات املســلحة10.

وميكــن إجمــال أبــرز املؤشــرات التــي تضّمنتهــا بعــض مقاييــس النزاهــة يف قطــاع الدفــاع واألمــن املتعلقــة بالنزاهــة السياســية 
)نزاهــة احلكــم( علــى النحــو التالــي11:

 1. وجــود النــّص الدســتوري أو القانونــي اخلــاص بخضــوع املؤسســة األمنيــة والدفاعيــة للمســتوى املدنــي يف احلكومــة 
   الدميقراطية املنتخبة. 

2. وجود رقابة برملانية فّعالة على قطاع األمن والدفاع مبا يشمل: 
   - وجود جلان برملانية متخصصة للرقابة على القطاع األمني.

   - قيام البرملان مبناقشة وإقرار السياسات األمنية.
   - مناقشة وإقرار البرملان للقوانن األمنية. 

   - مناقشة وإقرار البرملان ملوازنة األمن والدفاع التفصيلية. 
   - تزويد البرملان وجلانه املتخصصة بالتقارير الدورية عن قطاع األمن وحول النفقات والبرامج اخملتلفة املتعلقة بهذا القطاع.

   - قيام البرملان باستجواب قادة املؤسسة األمنية والوزراء املسؤولن عن األمن والدفاع، وإلزامهم بتقدمي الوثائق.
   - رفع تقارير اجلهات الرقابية اخملتصة للبرملان وقيامه بنقاشها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

   -  مصادقة البرملان على تعيينات قادة املؤسسة األمنية.
3. وجود موازنة شّفافة وتفصيلية وميكن الوصول إليها للمؤسسة األمنية تظهر البنود الرئيسية لإلنفاق واملشتريات.

ــة مســتقلة ملراجعــة مــدى مالءمــة  ــة ووجــود هيئ ــادات األمني  4. وجــود نظــام تعيــن وترقيــات راســخ ومســتقل وشــّفاف للقي
   املرشحن للوظائف.

5. قيام هيئات الرقابة العامة للدولة بالتدقيق على املؤسسة األمنية من حيث اإلنفاق وتقييم األداء، ونشر نتائج هذه التقارير.
6. وجود ضمانات حلّق الوصول إلى املعلومات والوثائق حول سياسات قطاع األمن واالستراتيجيات األمنية.

7. وجود حوار عام ومنتظم بشأن قضايا األمن والدفاع مبشاركة اجلهات الرسمية واجلمهور.
8. نشر مصادر الدخل والذمم املالية لقيادات املؤسسة األمنية.

 9. وجــود سياســة معلنــة ومطّبقــة ملكافحــة الفســاد يف قطــاع األمــن والدفــاع، وتوّفــر املــوارد الالزمــة التخــاذ تدابيــر احلــّد مــن 
   مخاطر الفساد.

8 مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القّوات املسلّحة، بناء النزاهة واحلّد من الفساد يف قطاع الدفاع: خالصة وافية ألفضل املمارسات الفضلى، جنيف، 2010، ص 3.
9 منظمة الشفافية الدولية للدفاع واألمن: الطابور اخلامس: فهم العالقة بن الفساد والنزاع، اململكة املتحدة، 2017، ص 17.

10 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2021، مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني للعام 2020، ص 14.
 11 فــرع منّظمــة الشــفافية الدوليــة لألمــن والدفــاع يف اململكــة املتحــدة، مؤشــر احلوكمــة ملكافحــة الفســاد يف قطــاع األمــن، 2013، ص 32. انظــر/ي أيضــاً منظمــة الشــفافية الدوليــة، مواجهــة 

   الفساد وتعزيز النزاهة يف قطاع الدفاع، 2007. وكذلك االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني، مصدر سابق. 
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◄ ثانيًا: املؤسسة األمنية الفلسطينية ونزاهة احلكم 

1. واقع املؤسسة األمنية الفلسطينية ونشأتها يف ضوء املعايير الدميقراطية

نشــأت املؤسســة األمنيــة الفلســطينية يف ظــّل ظــروف خاصــة انعكســت علــى شــكل هــذه املؤسســة ومواصفاتهــا ومســيرتها 
ــة  ــة يف التحــّول مــن حال ــة الفلســطينية املتمثل خــالل الســنوات الســابقة. فقــد أقيمــت هــذه املؤسســة يف ظــّل اخلصوصي
الشــرعية الثورية كمرجع لقيادة منظمة التحرير الفلســطينية إلى املرجعية الدســتورية إلدارة مشــروع بناء دولة دميقراطية 
يف مرحلــة انتقاليــة حتّولــت إلــى حالــة شــبه دائمــة، ويف ظــل ســلطة محــدودة الســيادة، وتدخــالت وضغــوط إقليميــة ودوليــة 
ــة املســتقلة وضــرورات املقاومــة للتحــرر مــن االحتــالل، وبــن  ــة الدميقراطي ــاء الدول مســتمرة، وتنافــس بــن ضــرورات بن

مؤيــد لدورهــا وبــن مشــّكك يف شــرعية وجودهــا والــدور الــذي تؤديــه.

فقــد مّت إنشــاء املؤسســة األمنيــة الفلســطينية يف إطــار مجموعــة مــن احملــددات التــي جتعــل مــن الصعوبــة محاكمتهــا وفقــاً 
للمعاييــر التــي حتكــم عمــل املؤسســة األمنيــة يف النُُظــم الدميقراطيــة، وميكــن إجمــال هــذه احملــددات علــى النحــو التالــي:  

- أقيمــت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية يف إطــار اتفــاق أوســلو املوّقــع بــن اجلانبــْن الفلســطيني واإلســرائيلي عــام 1993، 
وتضّمــن هــذا االتفــاق ومــا تــاله مــن اتفاقيــات أخــرى شــكل وطبيعــة الــدور املنــوط بالســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة 
وعالقتهــا مــع اجلانــب اإلســرائيلي، والتقاســم الوظيفــي بــن اجلانبــْن مبــا يف ذلــك املســؤوليات األمنيــة تبعــاً لتقســيمات 
األراضــي الفلســطينية إلــى مناطــق )أ، ب، ج(. وتضّمنــت اتفاقيــة واشــنطن عــام 1995 بنيــة وتركيبــة األجهــزة األمنيــة 
وعــدد أفرادهــا وتســليحها، وحــدد البرتوكــول امللحــق باالتفاقيــة )برتوكــول إعــادة االنتشــار والترتيبــات األمنيــة( مهــام 
ــة املنشــآت  ــم وحماي ــوع اجلرائ ــع وق ــام ومن ــي والنظــام الع ــن الداخل ــى األم ــاظ عل ــات الشــرطة الفلســطينية باحلف وواجب
العامــة ومحاربــة اإلرهــاب وأعمــال العنــف ومنــع التحريــض. ومــن ثــم فــإّن الــدور املنــوط باملؤسســة األمنيــة الفلســطينية 
مبوجــب االتفاقيــات الســابقة لــم يــأِت يف إطــار طبيعــي أو إطــار دولــة مســتقلة تقــع علــى عاتــق أجهزتهــا األمنيــة والعســكرية 
-مبوجــب اإلرادة الشــعبية والدســتور والقانــون- مســؤولية توفيــر األمــن واالســتقرار ملواطنيهــا والدفــاع عنهــا يف مواجهــة 
األخطــار اخلارجيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك جــاء وجــود هــذه املؤسســة مبوجــب اتفــاق مرحلــي مــع اجلانــب اإلســرائيلي 

وضمــن صالحيــات محــددة ومحــدودة. 
- فتحــت اســتحقاقات التســوية الســلمية مــع إســرائيل واالتفاقيــات املوّقعــة معهــا اجملــال أمــام خضــوع املؤسســة األمنيــة 
الفلســطينية للتدخــالت اخلارجيــة وحتديــداً التدخــالت اإلســرائيلية األمريكيــة باعتبارهــا اجلهة الراعية للتســوية الســلمية، 
خاصــة بعــد ربــط أيِّ تقــدم يف عمليــة التســوية الســلمية بتنفيــذ الشــروط واملطالــب األمنيــة اإلســرائيلية األمريكيــة. ويف 
ظــّل هــذا الوضــع ال ميكــن احلديــث عــن املعاييــر الدميقراطيــة يف إدارة املؤسســة األمنيــة ســواء مــن حيــث التبعيــة املدنيــة 
ــي الناظــم ملهامهــا وصالحياتهــا أو خضوعهــا  ــق باإلطــار القانون ــاً لهــذه املؤسســة، أو مــا يتعل ــة دميقراطي حلكومــة منتخب
لإلشــراف والرقابــة البرملانيــة أو متّتعهــا باملشــروعية الشــعبية، أو حتــى خضــوع عمليــة التخطيــط ووضــع املوازنــات مــن 

قبــل اجلانــب املدنــي12. 
- تأّثــر تشــكيل األجهــزة األمنيــة بــإرث منظمــة التحريــر ويف إطــار قياداتهــا السياســية وامليدانيــة باعتبارهــا كتائــب مقاومــة 
مســلحة لفدائيــن، شــكلت قياداتهــا جــزءاً مــن القيــادة السياســية يف إطــار كّل فصيــل ويف تركيبــة مؤسســات منظمــة 
التحريــر الفلســطينية. وانعكــس هــذا األمــر علــى بُنيــة هــذه األجهــزة، مــن حيــث تعددهــا واخللــط بــن الوظائــف السياســية 
والوظائــف األمنيــة يف مؤسســات الســلطة الوطنيــة مبــا فيهــا األجهــزة األمنيــة. يضــاف إلــى مــا تقــدم غلبــة لــون سياســي 
واحــد علــى قيــادة األجهــزة، كمــا كانــت وســيلة الســتقطاب واســتيعاب نشــطاء االنتفاضــة األولــى واألســرى احملرريــن 
واملطارديــن مــن أعضــاء اجملموعــات املســلحة13، مــا ســاهم يف إقامــة األجهــزة األمنيــة دون االلتــزام باإلجــراءات واملعاييــر 
املهنيــة وإمّنــا علــى أســاس الــوالءات، وأحــدث التداخــل يف عملهــا والتنافــس بــن قياداتهــا، ويف اختصاصاتهــا وتدخلهــا يف 
اجملــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وهــو مــا يتعــارض مــع املعاييــر الدميقراطيــة بالفصــل التــام بــن اجلانــب 

السياســي واملدنــي مــن جهــة واجلانــب األمنــي مــن جهــة أخــرى.

 12 عزمــي الشــعيبي، إصــالح املؤسســة األمنيــة يف النظــام السياســي العربــي، يف كتــاب قــراءات فلســطينية يف مبــادرات إصــالح النظــام السياســي العربــي، املبــادرة الفلســطينية لتعميــق احلــوار 
    العاملي والدميقراطية )مفتاح(، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، رام اهلل، 2005، ص ص 65-63.

13 عيسى أبو عرام وإبراهيم املصري، واقع وصالحيات األجهزة األمنية ارتباطاً بقضية اإلصالح، جامعة بيرزيت، معهد أبو لغد للدراسات الدولية، 2004، ص ص 8-7. 
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- افتقــدت األجهــزة األمنيــة خــالل املرحلــة األولــى مــن نشــأتها وجــود إطــار مؤسســي وقانونــي مرجعــي شــامل وموّحــد ألجهــزة 
ــدة  ــاً عــدم وضــوح العقي ــس يف السياســات واخلطــط وأحيان ــروز مظاهــر عــدم التجان ــا ســاهم يف ب ــددة، وهــو م ــة متع أمني
األمنيــة املوحــدة، وظهــور أجهــزة أمنيــة جديــدة ال مبــرر لوجودهــا علــى حســاب اجلهــاز األساســي املهــم للمواطنــن وهــو جهــاز 
الشــرطة. كمــا ولــدت هــذه املظاهــر ظاهــرة الــوالءات الشــخصية ملنتســبي األجهــزة ملســؤوليهم ومــا يقدمــه املســؤول لهــم مــن 
امتيــازات، ونشــأت فــرص للتنافــس والصــراع بــن قــادة هــذه األجهــزة  مــا عــزز مــن شــعور املواطنــن بغيــاب األمــن، وأضعــف 
مــن حالــة االلتــزام باحتــرام احلقــوق واحلريــات العامــة، وأّخــر إقــرار التشــريعات الناظمــة لعمــل املؤسســة األمنيــة إلــى وقــت 
الحــق يف عــام 2005 ومــا بعــده، باســتثناء مــا ورد مــن أحــكام عامــة يف القانــون األساســي، مــن حيــث حتديــد دور املؤسســة 
ــة  ــاء املؤسســة األمني ــر بن ــذي يتعــارض مــع معايي ــة )احلكومــة والرئيــس(، األمــر ال ــاب الســلطة التنفيذي ــة وذلــك يف ب األمني
والعســكرية يف النُُظــم الدميقراطيــة التــي تعتبــر وجــود إطــار قانونــي معتمــد يحــدد صالحيــات ومســؤوليات املؤسســة األمنيــة 

والدفاعيــة بوضــوح يف وقــت الســلم واحلــرب كضمانــة للرقابــة عليهــا وعــدم املســاس بحقــوق اإلنســان.
- تعرضــت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية العتــداءات مــن قبــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلي وخاصــة خــالل االنتفاضــة الثانيــة 
ــل  ــّرض أفرادهــا للقت ــى تع ــة إل ــا، إضاف ــا وصــودرت أســلحتها وجــرت محــاوالت لتفكيكه ــَرت مقّراته ــث ُدمِّ عــام 2002، حي

واالعتقــال، وهــو مــا ســاهم يف حالــة الفوضــى واالنفــالت األمنــي وبــروز اجلماعــات املســلحة احملليــة. 
- أّدى الصــراع علــى الســلطة بــن الرئاســة ومجلــس الــوزراء بعــد فــوز حركــة حمــاس باالنتخابــات التشــريعية عــام 2006 
وتشــكيلها للحكومــة ومــا تبــع ذلــك مــن االقتتــال الفلســطيني -حيــث لــم يتــم حتييــد األجهــزة األمنيــة ومســؤوليها عــن الصــراع 
السياســي علــى الســلطة، وســيطرة حمــاس بالقــوة املســلحة علــى قطــاع غــزة ومقــّرات الســلطة واألجهــزة األمنيــة يف القطــاع يف 
منتصــف عــام -2007 إلــى إعــادة بنــاء املؤسســة األمنيــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وفــق أســس ومعاييــر جديــدة، ســواء مــن 
حيــث عــدد األجهــزة األمنيــة أو طــرق جتنيــد أفرادهــا أو اســتكمال اإلطــار القانونــي الناظــم لعملهــا ومســؤولياتها ووظائفهــا14.

أّثــرت احملــددات الســابقة علــى املؤسســة األمنيــة خاصــة القيــود املفروضــة علــى تلــك املؤسســة وطبيعــة الــدور األمنــي املطلــوب 
منهــا يف إطــار االتفاقيــات مــع إســرائيل والضغــوط علــى اجلانــب الفلســطيني للتعــاون األمنــي مــع اجلانــب اإلســرائيلي يف هــذا 
اجملــال، ووجــود املعارضــة الداخليــة الفلســطينية لهــذا الــدور خاصــة مــع توقــف عمليــة الســالم وتصاعــد سياســات االحتــالل 
العدوانيــة، وغيــاب اجمللــس التشــريعي الفلســطيني أداة الرقابــة البرملانيــة علــى املؤسســة األمنيــة. كلُّ ذلــك جعــل مــن الصعــب 

تطبيــق معاييــر الرقابــة الدميقراطيــة علــى هــذه املؤسســة وأضعــف مــن شــرعية ومصداقيــة هــذه األجهــزة أمــام اجلمهــور15. 

2. واقع مؤشرات نزاهة احلكم يف املؤسسة األمنية الفلسطينية 

هنــاك العديــد مــن املؤّشــرات التــي ميكــن فحصهــا فيمــا يتعلــق بعالقــة املؤسســة األمنيــة الفلســطينية بالنزاهــة السياســية 
للنظــام السياســي، ومــن هــذه املؤّشــرات:

• مدى خضوع املؤسسة األمنية للمستوى السياسي املدني.
• وجود انتماءات حزبية لرؤساء ومسؤولي املؤسسة األمنية.

 • وجــود إجــراءات شــّفافة واضحــة ومحــددة لتعيــن قــادة املؤسســة األمنيــة والعســكرية، ووجــود دور للمجلــس التشــريعي يف 
  هذه التعيينات، وإذا كان َشْغُل قادة املؤسسة األمنية ملواقعهم محدداً بفترة زمنية معينة أم مفتوحة.

• خضوع قادة املؤسسة األمنية ملساءلة اجمللس التشريعي.
 • وجــود قانــون ينّظــم عمــل املؤسســة األمنيــة، بحيــث تتضّمــن التشــريعات نصوصــاً تفــرض علــى املؤسســة األمنيــة احتــرام 

  احلقوق واحلريات العامة وحماية هذه املؤسسة ملبدأ سيادة القانون واحلقوق واحلّريات.
• خضوع املؤسسة األمنية لهيئات الرقابة العامة ومدى التزامها بتطبيق توصياتها.

• الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن املؤسسة األمنية.
• حصانات مسؤولي األجهزة األمنية يف مواجهة أجهزة الرقابة العامة.

• وجود موازنة للمؤسسة األمنية شّفافة ومعلنة وخاضعة إلقرار ورقابة البرملان.
• حيادية األجهزة األمنية يف العملية االنتخابية. 

 • النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل مســؤولي املؤسســة األمنيــة )مدّونــات الســلوك، وتعليمــات منــع تضــارب املصالــح، 
  وتعليمات تلّقي الهدايا، وإقرارات الذّمة املالية، ونظام الشكاوى واالعتراضات(.

/https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis .14 نيــري زيلــر وغيــث العمــري، دولــة بــال جيــش، جيــش بــال دولــة: تطــور قــوات األمــن الفلســطينية 1994-2018، معهــد واشــنطن 
2018-dwlt-bla-jysh-jysh-bla-dwlt-ttwr-qwat-amn-alsltt-alflstynyt-1994    

15 عزمي الشعيبي، إصالح املؤسسة األمنية يف النظام السياسي العربي، مصدر سابق، ص 65-63.
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وميكن فحص أبرز هذه املؤّشرات يف إطار املؤسسة األمنية الفلسطينية على النحو التالي:

الضوابط اخلاصة بعدم توظيف املؤسسة األمنية ألغراض سياسية )التبعّية، والتعيينات(:
 
•

ــة(: نــّص القانــون األساســي الفلســطيني يف  ــة )تتبــع املؤسســة األمنيــة للســلطة السياســية املدنّي فيمــا يتعلــق مبؤّشــر التبعّي
املــادة )69( منــه علــى أّن مــن اختصاصــات مجلــس الــوزراء وضــع السياســات العامــة وتنفيذهــا ومســؤولية حفــظ النظــام العــام 
واألمــن الداخلــي، وإنشــاء أو إلغــاء الهيئــات واملؤسســات والســلطات ومــا يف حكمهــا علــى أن ينّظــم كلٌّ منهــا بقانــون، وتعيــن 
رؤســاء الهيئــات واملؤسســات واإلشــراف عليهــا وحتديــد اختصاصاتهــا. ونّصــت املــادة )39( مــن القانــون األساســي علــى أّن 

رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية هــو القائــد األعلــى للقــوات الفلســطينية.
ــالد  ــوة املســلحة يف الب ــة وهــي الق ــّوة نظامي ــن والشــرطة ق ــوات األم ــى أّن ق ــون األساســي عل ــن القان ــادة )84( م ــدت امل وأك
وتنحصــر وظيفتهــا يف الدفــاع عــن الوطــن وخدمــة الشــعب وحمايــة اجملتمــع والســهر علــى حفــظ األمــن والنظــام العــام واآلداب 

العامــة وتــؤدي واجبهــا يف احلــدود التــي رســمها القانــون يف احتــرام كامــل للحقــوق واحلّريــات. 
كمــا أكــدت املــادة )90( واملــادة )169( مــن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005، علــى مجموعــة مــن 
ــى األحــزاب أو  ــاء إل ــداء اآلراء السياســية واالشــتغال بالسياســة أو االنتم ــل إب ــة مث ــزة األمني ــراد األجه ــى أف احملظــورات عل
الهيئــات أو اجلمعيــات أو املنّظمــات ذات األهــداف السياســية، باإلضافــة إلــى حظــر االشــتراك يف تنظيــم اجتماعــات حزبيــة 

ــة. ــزة األمني ــود األجه ــاط صــف وجن ــاط وضب ــة لضب ــات انتخابي أو دعاي

ونّصــت املــادة )3( مــن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005، علــى أّن قــوى األمـــن تتألــف مـــن 
قــّوات األمــن الوطنــي وجيــش التحريــر الوطنــي الفلســطيني؛ وقــوى األمـــن الـــداخلي؛ واخملابــرات العامــة. كمــا نّصــت علــى أّن 

أّي قــّوة أو قــّوات أخــرى موجــودة أو تُســتحدث تكــون ضمــن إحــدى القــوى الثــالث.
وجــاء يف املــادة )7( مــن القانــون أّن األمــن الوطنــي هيئــة عســكرية نظاميــة تــؤدي وظائفهــا وتباشــر اختصاصاتهــا برئاســة 
وزيــر األمــن الوطنــي وحتــت قيــادة القائــد العــام. وكذلــك نّصــت املــادة )10( بخصــوص األمــن الداخلــي الــذي يُعــّد هيئــة أمنيــة 
نظاميــة تــؤدي وظائفهــا برئاســة وزيــر الداخليــة وقيــادة مديــر عــام األمــن الداخلــي، ونّصــت املــادة )13( علــى أّن اخملابــرات 

العامــة هيئــة أمنيــة نظاميــة مســتقلة تتبــع الرئيــس وتــؤدي وظائفهــا برئاســة رئيســها.
وكمــا هــو واضــح مــن النصــوص القانونيــة، فــإّن املرجعيــة لألجســام الثالثــة هــي ملســؤولن سياســين مدنيــن، يتمثلــون باثنــن 

مــن الــوزراء يف احلكومــة إضافــة للرئيــس. 
وبدورهــا أّكــدت القوانــن والقــرارات بقوانــن الصــادرة بخصــوص األجهــزة األمنيــة جهــة التبعّيــة لــكّل جهــاز وذلــك علــى النحــو 

التالي:
• قانون اخملابرات العامة رقم )17( لسنة 2005 الذي أتْبَع اجلهاز ورئيسه لسلطة وإشراف الرئيس.

• قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 1998 اعتبر مدير اجلهاز مسؤوالً أمام وزير الداخلية )مجلس الوزراء(. 
• القرار بقانون رقم )11( لسنة 2007 بشأن األمن الوقائي الذي نّص على تبعّية اجلهاز لوزير الداخلية )مجلس الوزراء(. 

ــة بينمــا تكــون  ــر الداخلي ــى تبعيتهــا لوزي ــة الــذي نــّص عل ــون رقــم )2( لســنة 2016 بشــأن الضابطــة اجلمركي  • القــرار بقان
  مرجعيتها الفنية وزارة املالية.

• القرار بقانون رقم )23( لسنة 2017 بشأن الشرطة الذي نّص على تبعيتها لوزير الداخلية )مجلس الوزراء(.

 يُضــاف إلــى األجهــزة الســابقة كلٌّ مــن جهــاز االســتخبارات العســكرية الــذي يرتبــط مديــره العــام بوزيــر الداخليــة، واحلــرس 
الرئاسي الذي يتبع الرئيس.

أّمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة لهــذه النصــوص فــال وجــود لوزيــر األمــن الوطنــي، ويتولــى الرئيــس بصفتــه القائــد األعلــى للقــوات 
الفلســطينية املســؤولية عــن جهــاز األمــن الوطنــي وجهــاز اخملابــرات العامــة، وهــو ميــارس بهــذه الصفــة دوراً شــبيهاً »بـــوزير 
الدفــاع« و«رئيــس الدولــة« معــاً، باحتــكار الســلطات العليــا بالنســبة لقــّوات األمــن الوطنــي لنفســه، ومت إحلــاق قــّوات الشـــرطة 
وقــّوات األمــن الوقائــي والدفــاع املدنــي بجميــع أجهزتهــا وإداراتهــا بــوزارة الداخليــة وفقــاً للمـــادة )1( مـــن املرســوم الرئاســي 
رقــم )12( لســنة 2002، وهــي األجهــزة الثالثــة التــي تدخــل ضمــن مــا يســمى بقــوات األمــن الداخلــي، بينمــا لــم يتــم إحلــاق 

األمــن الوطنــي بوزيــر الداخليــة16.

16 عاصم خليل، اإلطار القانوني للعالقة ما بن اجملتمع املدني الفلسطيني واألجهزة األمنية، معهد احلقوق جامعة بيرزيت، 2016، ص 10.
Asem-Khalil-Presentation-PASSIA.pdf/3/3915/https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889    
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وفيمــا يتعّلــق مبؤّشــر التعيينــات )يتــّم التعيــن بشــفافية وعلــى أســاس الكفــاءة واجلــدارة وتكافــؤ الفــرص(: يجــري تعيــن قــادة 
هــذه األجهــزة علــى النحــو التالــي: 

ُ القائــد العــام لألمــن الوطنــي بقــرار مــن الرئيــس ملــدة 3 ســنوات ويجــوز  وفقــاً للمــادة )8( مــن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، يُعــنَّ
ُ رؤســاء الهيئــات واملديريــات وقــادة املناطــق العســكرية وامللحقــون العســكريون بقــراٍر مــن وزيــر  متديدهــا لســنة واحــدة فقــط، ويُعــَنّ
ُ مديــر عــام األمــن  ــَنّ ــاط حســب املــادة )9(، بينمــا يُع ــاًء علــى توصيــة جلنــة الضّب األمــن الوطنــي وبتنســيٍب مــن القائــد العــام بن
الداخلــي بقــراٍر مــن الرئيــس وتنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء ملــدة 3 ســنوات ويجــوز متديدهــا ســنة واحــدة فقــط وفقــاً للمــادة )11(. 
ُ املديــر العــام للجهــاز ونائبـُـه بقــراٍر مــن الرئيــس بنــاء  ووفقــاً للقــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2007 بشــأن األمــن الوقائــي، يُعــَنّ
علــى توصيــِة الوزيــر اخملتــص وتنســيِب مديــر عــام األمــن الداخلــي وتوصيــِة جلنــة الضبــاط ملــدة 4 ســنوات يجــوز متديدهــا 

ســنة إضافيــة فقــط بقــرار مــن الرئيــس. 
ُ رئيــس اخملابــرات بقــراٍر مــن الرئيــس بدرجــة وزيــر ملــدة 3 ســنوات ويجــوز متديدهــا  ووفقــاً لقانــون اخملابــرات العامــة، يُعــَنّ
ُ مديــر عــام الضابطــة بقــرار مــن الرئيــس بنــاء  ملــدة ســنة واحــدة فقــط. ووفــق القــرار بقانــون بشــأن الضابطــة اجلمركيــة، يُعــنَّ

علــى تنســيب مجلــس الــوزراء. 
ــاط  ووفقــاً للمــادة )33( مــن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، تكــون الترقيــة لرتبــة عقيــد وعميــد ولــواء باالختيــار بــن الضّب
املســتوفن للشــروط علــى الوجــه الــوارد يف الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن مــع حتديــد ســنوات األقدميــة 
لــكّل رتبــة يف القانــون، ووفقــاً للمــادة )34( مــن القانــون تكــون الترقيــة لرتبــة فريــق باالختيــار املطلــق مــن بــن األلويــة الذيــن 

يخدمــون يف قــوى األمــن.

وبالرغــم مــن النصــوص القانونيــة الــواردة أعــاله، فــإّن واقــع التعيينــات اخلاصــة بقــادة األجهــزة األمنيــة والُرتَــب العليــا فيهــا 
يشــير إلــى انتمائهــم إلــى قــوى وفصائــل محــددة، إذ مُيثــُل االرتبــاط باحلــزب احلاكــم أحــد املعاييــر الهامــة للتعيــن يف املناصــب 
العليــا كرؤســاء األجهــزة األمنيــة17. فيمــا تلعــب املهنيــة دوراً يف التعيينــات يف الُرتـَـب األدنــى داخــل األجهــزة األمنيــة خاصــة بعــد 
اعتمــاد األجهــزة علــى تطويــر املهــارات القياديــة للضبــاط، ففــي جهــازْي اخملابــرات العامــة واألمــن الوقائــي، يتــّم توّلــي مراكــز 
قياديــة وفقــاً للهيكليــة املقــّرة بنــاًء علــى بطاقــة الوصــف الوظيفــي التــي تضــع االختصــاص والدرجــة العلميــة شــرطاً أساســّياً 
لتوّلــي هــذه املناصــب18، إّلا أّنــه ال توجــد جهــة أو جلنــة تقــوم مبراجعــة مــدى مالءمــة املرشــحن للمناصــب والوظائــف األمنيــة 
للمعاييــر املطلوبــة، حيــث يتــم اتخــاذ قــرارات التعيينــات للمناصــب القياديــة يف األجهــزة األمنيــة دون إجــراء التدقيــق املناســب 

حــول مــدى مالءمــة األفــراد لَشــْغِل هــذه املناصــب أو فحــص ســلوكهم الســابق19.
كمــا توجــد حالــة مــن الضبابيــة يف أســس التعيــن والترقيــة يف قــوى األمــن كــون القانــون أحــال الكثيــر مــن أســس وشــروط 
ذلــك إلــى الالئحــة التنفيذيــة للقانــون والتــي لــم تصــدر حتــى تاريخــه، ومــن ثــم فــإّن غيــاب اللوائــح التنفيذيــة التــي تتضمــن 

الشــروط ميــّس بنزاهــة عمليــة التعيــن والترقيــات20.

ــة االســتقالل  ــي مــن خريجــي جامع ــاط تأت ــات الضب ــى أّن معظــم تعيين ــن إل ــوى األم ــاس النزاهــة يف ق وتشــير مصــادر مقي
والبعثــات اخلارجيــة إلــى الكليــات العســكرية والشــرطية، كمــا يوجــد برنامــج دورات القيــادة بثالثــة مســتويات: )تأسيســية، 
ومتوســطة وكبــار الضبــاط( حيــث يعتبــر اجتيــاز دورة كبــار الضبــاط أساســاً للترقيــة واحلصــول علــى مناصــب قياديــة داخــل 
األجهــزة األمنيــة. كمــا توجــد يف كلِّ جهــاز أمنــي جلنــة تشــرف علــى الترقيــات والتنقــالت يترأســها قائــد اجلهــاز، لكــن ال توجــد 

معاييــر موضوعيــة واضحــة أو أســس تقييــم محــددة؛ حيــث تعتمــد الترقيــات علــى ســنوات اخلدمــة باألســاس21.

ــرة  ــل هــذا املنصــب إال لفت ــم تفعي ــم يت ــي، ل ــام لألمــن الداخل ــر الع ــن املدي ــث العالقــة ب ــاك أيضــاً عــدم وضــوح مــن حي وهن
محــدودة، ومديــر عــام الشــرطة ومديــر عـــام الدفــاع املدنــي ومديــر عــام األمــن الوقائــي، ذلــك ألّن منصـــب مـــدير عـــام األمــن 
الداخلــي مســتحدث وجــاء يف إطــار توحيــد قيــادة أجهـــزة األمـــن ومأسســتها، إّلا أّن مهامــه وعالقتــه مبــدراء األجهــزة األمنيــة 
ــي الرئيــس املســؤولية املباشــرة علــى هــذه  التــي تقــع ضمــن ســلطته غيــر محــددة22. ويشــير واقــع األجهــزة األمنيــة إلــى توّل

األجهــزة باعتبــاره القائــد األعلــى لهــا، كمــا يتولــى تعيــن قادتهــا الذيــن أصبحــوا يتبعــون لــه مباشــرة ويخضعــون ألوامــره.

.http://www.transparency.org  .22 17 منظمــة الشــفافية الدوليــة، مؤشــرات احلوكمــة ملكافحــة الفســاد يف قطــاع الدفــاع: تقريــر منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 2013. ص 
kw.au-ti.org/upload/books/136.pdf   

18 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني: التقرير الثاني، 2021، ص 150.
19 منظمة الشفافية الدولية، مؤشرات احلوكمة ملكافحة الفساد يف قطاع الدفاع: تقرير منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مصدر سابق، ص 23.

20 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية يف إجراءات تعين املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية، 2011، ص 8. 
21 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني: التقرير الثاني، 2021، ص 145.

22 عاصم خليل، مصدر سابق، ص 11.
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مــن جهــة أخــرى يظهــر وجــود مخالفــة واضحــة للتشــريعات املتعلقــة باألجهــزة األمنيــة فيمــا يتعلــق باآلجــال القانونيــة التــي 
حتــدد فتــرة بقــاء قيــادات األجهــزة األمنيــة يف مواقعهــا، إذ يوجــد جتــاوز كبيــر لتلــك املــدد واآلجــال القانونيــة التــي حددتهــا 
القوانــن الناظمــة لعملهــا، كمــا هــو واضــح يف اجلــدول التالــي، وهــو مــا يعــدُّ مؤشــراً ســلبياً علــى نزاهــة احلكــم يف املؤسســة 

األمنيــة. 

اآلجال واملدد القانونية لرؤساء األجهزة األمنية23

وعليــه فإّنــه وبالرغــم مــن أّن التبعيــة للمؤسســة األمنيــة هــي للســلطة السياســية وفقــاً ألحــكام القانــون األساســي والقوانــن 
األخــرى ذات العالقــة، وبشــكل خــاص التبعيــة للحكومــة املســاءلة أمــام اجمللــس التشــريعي، إّلا أّن الواقــع العملــي يشــير إلــى أّن 
املؤسســة األمنيــة تتبــع للرئيــس، ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــالل التعيينــات التــي ترتبــط أساســاً بالــوالء ملــا يُعــَرُف بالشــرعية، 

وهــو مــا يعــزز عالقــة الــوالء بــن مســؤولي األجهــزة األمنيــة وســلطة الرئيــس.

23 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير حول مدى االلتزام باملدد القانونية احملددة لرئاسة الهيئات واملؤسسات العامة املدنية واألمنية والسلك الدبلوماسي واحملافظن، 2021، ص 36.
24 هذه املدة التي قضاها مدير املدير السابق للجهاز. وحتى اآلن لم يتم تعين مديراً جديداً للجهاز.

25 هذه املدة التي قضاها املدير السابق جلهاز الدفاع املدني، وقد جرى تعين مدير جديد بداية العام 2022.

الحد األقصى للتعيين الفترة الزمنية للمنصباسم المنشأة/ الجهاز
فترة َشْغل السند القانونيفي المنصب

المنصب/ سنة

3 سنوات، ويجوز تمديدها المخابرات العامة
قانون المخابرات العامة رقم 4 سنواتلمدة سنة فقط.

13)17( لسنة 2005.

األمن الوقائي
4 سنوات، ويجوز تمديدها 
لسنة إضافية بقرار من 

الرئيس.
قرار بقانون رقم )11( لسنة 5 سنوات

.2007
2417

الشرطة
4 سنوات، ويجوز تمديدها 
بما ال يتجاوز ثالث سنوات 

إضافية.
القرار بقانون رقم )23( 7 سنوات

13لسنة 2017.

3 سنوات، ويجوز التجديد األمن الوطني
قانون قوى األمن رقم )8( 4 سنواتله لسنة واحدة فقط.

11لسنة 2005.

لم يحدد القانون مدة َشْغِل االستخبارات العسكرية
هذا المنصب.

ال توجد فترة زمنية 
لشغل المنصب.

قانون قوى األمن رقم )8( 
7لسنة 2005.

لم يحدد القانون مدة َشْغِل الدفاع المدني
هذا المنصب.

ال توجد فترة زمنية 
لشغل المنصب.

القانون رقم )3( لسنة 
.1998

255

لم يحدد القانون مدة َشْغِل الحرس الرئاسي
هذا المنصب.

ال توجد فترة زمنية 
لشغل المنصب.

قانون قوى األمن رقم )8( 
16لسنة 2005.

لم يحدد القانون مدة َشْغِل الضابطة الجمركية
هذا المنصب.

ال توجد فترة زمنية 
7لشغل المنصب.
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• حيادية املؤسسة األمنية جتاه تنافس السياسين للوصول إلى السلطة يف االنتخابات العامة
ــى أن »تلتــزم الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا  ــد القــرار بقانــون االنتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 يف املــادة )61( عل أّك
اخملتلفــة باحليــاد يف جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة، وال يجــوز لهــا القيــام بــأّي نشــاط انتخابــي أو دعائــي ممــا يفســر بأّنــه 

يدعــم مرّشــحاً علــى حســاب مرّشــح آخــر، أو قائمــة انتخابيــة علــى حســاب قائمــة انتخابيــة أخــرى«.
ونّصــت املــادة )8( مــن قانــون االنتخابــات العامــة علــى أّن أفــراد األمــن هــم مــن ضمــن الفئــات التــي يجــوز لهــا الترّشــح 
لالنتخابــات شــرط اســتقالتهم مــن وظائفهــم، وأكــدت التعديــالت يف املــادة )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )1( لعــام 2021 أّن 

ــم. ــى وظائفه ــودة إل ــم الع ــات ال يجــوز له ــوزوا باالنتخاب ــم يف ــن ل ــة والعســكرية والشــرطة الذي ــزة األمني ــاط األجه ضب
ونّصــت املــادة )78( مــن قانــون االنتخابــات العامــة علــى أن تضــع جلنــة االنتخابــات نظامــاً خاصــاً لتمكــن أفــراد الشــرطة 
ــراع كحــدٍّ أقصــى،  ــراع خــالل الســاعات الثمانــي واألربعــن التــي تســبق املوعــد احملــدد لالقت وأفــراد قــوى األمــن مــن االقت
علــى أن يتــم البــدء بفــرز صناديــق اقتــراع الشــرطة وأفــراد األمــن يف نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه فــرز صناديــق االقتــراع يف 

ــة كلٌّ ال يتجــّزأ. ــة االنتخابي ــار أّن العملي ــات العامــة، باعتب االنتخاب
وحســب نظــام االقتــراع املســبق ألفــراد الشــرطة وقــوى األمــن الصــادر وفــق أحــكام املــادة )78( مــن قانــون االنتخابــات العامــة، تقــوم 
وزارة الداخليــة بإعــداد كشــوف ناخبــي أفــراد الشــرطة وقــوى األمــن وذلــك وفــق املواصفــات التــي حددهــا النظــام، فيمــا تتولــى جلنــة 
االنتخابــات املركزيــة عمليــة إدارة البيانــات مــن خــالل التأكــد منهــا وتدقيقهــا باالعتمــاد علــى ســجل الناخبــن، وإعــداد ســجلٍّ خــاص 
بهــم وتوزيعهــم وفــق املناطــق ومراكــز االقتــراع. أّمــا بخصــوص إجــراءات االقتــراع والفــرز، فتنطبــق علــى مراكــز ومحطــات االقتــراع 
املســبق جميــع اإلجــراءات والضوابــط التــي تضعهــا اللجنــة ملراكــز ومحطــات االقتــراع يــوم االقتــراع العــام. وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن 
عمليــة فــرز صناديــق االقتــراع املســبق تبــدأ بالتزامــن مــع بــدء عمليــة الفــرز يف جميــع مراكــز ومحطــات االقتــراع العــام. وأكــدت املــادة 

)88( علــى دور املؤسســة األمنيــة يف حمايــة أمــن العمليــة االنتخابيــة يــوم االنتخابــات بنّصهــا علــى التالــي26:
1. تقع على عاتق رئيس طاقم مركز االقتراع احملافظة على األمن والنظام داخل مركز االقتراع.

 2. يجــب أن يتواجــد خــارج مركــز االقتــراع ويف الســاحة احمليطــة بــه عــدد مــن أفــراد الشــرطة باللبــاس الرســمي لتنفيــذ مــا 
    يطلبــه منهــم رئيــس طاقــم مركــز االقتــراع، وال يجــوز أن يتواجــد أيٌّ مــن هــؤالء داخــل مركــز االقتــراع إّلا بــإذن مــن رئيــس 

   الطاقم وللمدة الالزمة حلفظ األمن والنظام حسبما يقرر طاقم مركز االقتراع.
 3. تقــوم الشــرطة باحملافظــة علــى أمــن العمليــة االنتخابيــة وأمــن املواطنــن، وذلــك دون اإلخــالل بنزاهــة االنتخابــات أو 

   اإلخالل بأحكام هذا القانون أو بحقوق الناخبن.
 4. يُحظــر علــى أّي شــخص مــن غيــر أفــراد الشــرطة الذيــن يلبســون الــزي الرســمي حمــل أّي ســالح نــارّي أو أّي ســالح آخــر، 

   أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز االقتراع أو على مداخلها.
 5. ال يجــوز ألفــراد الشــرطة دخــول مراكــز االقتــراع يف يــوم االقتــراع، أو أثنــاء فــرز األصــوات، إّلا بنــاًء علــى طلــب رئيــس طاقــم 

   مركز االقتراع كما هو مبّن يف الفقرة )2( أعاله.
6. يعمل أفراد الشرطة املكلّفون بتوفير أمن االنتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة ومكاتب املناطق االنتخابية وطواقم مراكز االقتراع.

ــات  ــذ عــام 2006، بينمــا جتــري االنتخاب ــم جَتــِر من ــات العامــة التشــريعية والرئاســية ل ــة فــإّن االنتخاب ــة العملي ومــن الناحي
ــه. ــات في ــع حركــة حمــاس إجــراء االنتخاب ــة فقــط دون قطــاع غــزة الــذي متن احملليــة يف الضفــة الغربي

ويف إطــار اإلشــراف علــى االنتخابــات احملليــة ودور األجهــزة األمنيــة، فــإّن جلنــة االنتخابــات املركزيــة تقــوم بعقــد اجتماعــات 
مســبقة مــع وزارة الداخليــة للتنســيق بخصــوص إجــراءات األمــن قبــل وخــالل االنتخابــات وحتديــد االحتياجــات املتعلقــة 
بتأمــن عمليــة االنتخابــات. كمــا تقــوم اللجنــة بإصــدار »الئحــة قواعــد ســلوك قــوى األمــن« خــالل العمليــة االنتخابيــة، التــي 

تتضمــن حقــوق وواجبــات أفــراد األمــن خــالل العمليــة االنتخابيــة. 
ــى أّن عــدد  ــوق اإلنســان إل ــة املســتقلة حلق ــام 2017 الصــادر عــن الهيئ ــة لع ــات احمللي ــى االنتخاب ــة عل ــر الرقاب ويشــير تقري
االنتهــاكات التــي ســجلتها الهيئــة بلــغ 52 انتهــاكاً كانــت كالتالــي: )14( انتهــاكاً تتضمــن التهديــد ومطالبــَة مرشــحن باالنســحاب 
مــن القوائــم التــي ترّشــحوا فيهــا، و)15( انتهــاكاً مّت فيهــا اعتقــال بعــض َمــن ترشــحوا، أو أعلنــوا عــن نيتهــم للترّشــح لالنتخابــات 
أو أعلنــوا عــن دعمهــم لبعــض املرشــحن أو اســتدعاؤهم للتحقيــق )15( انتهــاكاً، إلــى جانــب )15( انتهــاكاً مت فيهــا االعتــداء 
ــى تدخــل سياســي  ــي تشــير إل ــح، فضــاًل عــن بعــض املمارســات الت ــع مــن الترّش ــت باملن ــاكاً متثل ــى مرّشــحن، و)16( انته عل

للضغــط علــى أفــراد األمــن للتصويــت لصالــح قائمــة محــددة.
كما أشار تقرير الرقابة على االنتخابات احمللية يف العام 2017 الصادر عن الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان إلى قيام عدد

26 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، أدوار الشرطـة وقوى األمن يف االنتخـابـات: تقييم للحالة الفلسطينية باملقارنة مع املمارسات الفضلى، 2021، ص 20.

من
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أفراد األمن يف عدد من مراكز االقتراع بتصوير أوراق االقتراع، األمر الذي يعد انتهاكاً ملبدأ سرية االنتخابات27.
ــة األولــى مــن االنتخابــات احملليــة يف عــام 2021، عــدم  ــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان خــالل املرحل ــو الهيئ كمــا الحــظ مراقب
االلتــزام بالتعليمــات املتعلقــة مبشــاركة أفــراد األمــن يف العمليــة االنتخابيــة، حيــث شــوهد بعــض أفــراد األمــن مــن غيــر املكلّفــن 
بحمايــة عمليــة االقتــراع يتواجــدون يف داخــل بعــض مراكــز االقتــراع ويف محيطهــا28، وهــو مــا أّكدتــه جهــات رقابيــة أخــرى منهــا 
مركــز إعــالم الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان )شــمس( الــذي أشــار يف تقريــره الرقابــي علــى االنتخابــات إلــى تواجــد العناصــر 
األمنيــة بأعــداد كبيــرة تفــوق احلاجــة التأمينيــة يف العديــد مــن التجمعــات، كمــا تواجــدت العناصــر داخــل مراكــز االقتــراع  
نفســها وتنقلــت بــن احملطــات، ولــم تكــن مــن الشــرطة املدنيــة يف كّل التجمعــات كمــا ينبغــي، بــل كانــت القــوى األمنيــة يف جــزء 

منهــا مــن عناصــر القــوة املشــتركة أو األمــن الوطنــي، والعديــد منهــم كان يرتــدي مالبــس مدنيــة29.

• رقابة اجمللس التشريعي على املؤسسة األمنية
تشــــكل عمليــــة الرقابــــة البرملانيــة محــــوراً أساســياً يف املنظومــة الرقابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة وخاصــة األجهــزة األمنيــة، 
وقد أعطـــى القانـــون األساسي املعّدل والنظـــام الداخلـــي للمجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني أدوات رقابيـــة متعـــددة للمجلـــس 
التشـــريعي علـــى األجهزة األمنية الفلســـطينية، حيـــث توجـــد نصـــوص واضحـــة علـــى قـــدرة اجمللس التشريعي علـــى مســـاءلة 
هــذه األجهــزة، ونــــّص قانــــون اخلدمــة يف قــوى األمــن بشــــكل واضــــح علــــى تبعّيــــة قــــوى األمــن الداخلـــي لوزيـــر الداخليـــة، 
وتبعيــّـة قـــوى األمــن الوطنـــي لوزيـــر األمــن الوطنـــي، فيمــا يخضــع الوزيـــران للثقـــة والرقابـــة مـــن اجمللــس وهــو مــا يعنــي مــن 
الناحيــة القانونيــة خضــوع األجهــزة األمنيــة عبــر املســتوى السياســي لرقابــة اجمللــس التشــريعي الــذي ميلــك صالحيــة مســاءلة 
وزيــر الداخليــة، إّلا أّن االنقســام الــــذي حــــدث يف حزيــــران مــن عــام 2007 وســيطرة حركــة حمــاس علــى الســلطة وأجهزتها يف 
قطاع غزة، أّدى إلــى تعّطــل اجمللس التشــريعي، وتعــّذره عــن القيــام بــدوره التشــريعي والرقابـي، مـا أّدى إلـى غياب املساءلة 
وإضعـــاف منظومـــة الرقابـــة الفاعلـــة علـــى عمـــل األجهــزة األمنيــة أو علـــى أداء الســـلطة التنفيذيــة عمومــاً، وغيــاب النقــاش 
البرملانــي للسياســات األمنيــة، ومناقشــة وإقــرار املوازنــة العامــة ومــن ضمنهــا موازنــة األمــن، وكذلــك غيــاب اللجــان املســتقلة 
واملتخصصــة للرقابــة علــى سياســة األجهــزة وإدارتهــا، ووقــف إقــرار التشــريعات الناظمــة لألجهــزة األمنيــة مــن قبــل اجمللــس.

وبالرغم من تشكيل اجمللس التشريعي جملموعـــات عمل برملانية حتت إطار هيئـــة الكتـــل البرملانية ومـــن بينهـــا مجموعـــة العمل 
اخلاصــة باألمــن، إّلا أّن قــدرة هــذه اجملموعــة وفعاليتهــا يف العمــل كانــت محــدودة نظــراً لغيــاب اإلطــار العــام للمجلــس املتمثــل 
باجللســات العامــة التــي متلــك صالحيــة اتخــاذ القــرارات امللزمــة علــى املســتوى التشــريعي والرقابــي. كمــا تعّطلــت كافــة أشــكال 

الرقابــة البرملانيــة علــى الســلطة التنفيذيــة واألجهــزة األمنيــة بشــكٍل تــاّم مــع حــّل اجمللــس التشــريعي يف نهايــة عــام 302018.

• رقابة هيئات الرقابة العامة على املؤسسة األمنية 
تخضــع املؤسســة األمنيــة للعديــد مــن اجلهــات الرقابيــة العموديــة )الداخليــة( واألفقيــة )اخلارجيــة( كرقابــة هيئــات الرقابــة 
العامــة. ووفقــاً لنــّص القانـــون األساســي فــإّن الرئيـــس الفلســـطيني -بصفتــه القائـــد األعلــى للقـــوات الفلســـطينية، وبنــاًء علــى 
الصالحيــات املمنوحــة لــه مبوجــب قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن وقوانــن األمــن األخــرى يف تعيــن قــادة املؤسســة األمنيــة- 
ميلــك جانبــاً مــن املســؤولية الرقابيــة علــى األجهــزة األمنيــة، وكذلــك ميلــك مجلــس الــوزراء مباشــرة أو مــن خــالل وزيــر 
ــي ميكــن مــن  ــد مــن األدوات الت ــاك العدي ــه بحفــظ األمــن والنظــام العــام، وهن ــة هــذه املســؤولية مبوجــب صالحيات الداخلي
خاللهــا للرئاســة ومجلــس الــوزراء ممارســة هــذه الرقابــة ومنهــا االّطــالع علــــى التقاريــــر التــــي تُرفــع مــن مســــؤولي األجهــزة 
األمنيــة، واالجتماعــات واللقــاءات التــي تُعَقــد مــع قــادة هــذه األجهــزة، والتقاريـــر الدوريـــة التـــي ترفعهـــا املؤسســات الرقابيـــة 
كديـــوان الرقابـــة املاليــة واإلداريــة والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان والــوزرات والهيئــات األخــرى ذات العالقــة التــي تتضمــن 
جوانـــب رقابيـــة علـــى املؤسســة األمنية للرئاســة ومجلس الوزراء. إّلا أّن مؤسســة الرئاســة تفتقر إلى وحـــدة مختصـــة للرقابة 
علــى األجهــزة األمنيــة أو مراجعــة تقاريــر اجلهــات الرقابيــة، كمــا أّن احملاســبة لقــادة األجهــزة األمنيــة إن جــرت فهــي ال تتـــم 

مـــن خــالل مجلـــس الـــوزراء، وإمّنــا مــن خــالل الرئيـــس31.

.https://www.ichr.ps/reports/2551.html ،2017 27 الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، الرقابة على االنتخابات احمللية
 .https://www.ichr.ps/statements/5699.html ،28 بيان موجز عن عملية الرقابة على االنتخابات احمللية- املرحلة األولى

29 مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية )شمس(، الرقابة على انتخابات الهيئات احمللية 2021 املرحلة األولى.
.https://www.shams-pal.org/wp-content/up loads/2021/reports/oversight-of-local-council-elections-for    

 30 االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، فعاليــة الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 2018، ص 10. وكذلــك مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني: 
     التقرير الثاني، مصدر سابق، ص 96

31 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. فعالية الرقابة على األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 2018، ص 11.
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 مــن جهــة أخــرى تقــوم اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية بالرقابــــة املاليــة علــــى املؤسســة األمنيــة مــــن حيــــث التأكــــد 
مــــن اســــتخدام األمــوال يف األغــراض اخملصصــة لهــا، ويتــــّم ذلــك مــــن خــالل التدقيــق علــى بنــود الصــرف اخملتلفــة، إال أّن 
اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية ال تقــوم بنشــر أيٍّ مــن تقاريرهــا. كمــا يوجــد العديــد مــن املراقبــن مــن داخــل املؤسســة 
األمنيــة مثــل املفتــش العــام للشــرطة، واملراقــب العــام واملراقــب املالــي يف اخملابــرات العامــة، واملراقــب العــام يف جهــاز األمــن 
الوقائــي، ودائــرة الرقابــة والتفتيــش يف األمــن الوطنــي، وهــم يتولــون التفتيــش علــى كافــة اإلدارات واملراكــز للتحّقــق مــن ســير 
العمــل وفــق القوانــن واألنظمــة والرقابــة علــى األداء والتأكــد مــن اخلطــط وحتقيقهــا للغايــات املطلوبــة واســتقبال الشــكاوى 
ومتابعتهــا، ومراقبــة النفقــات. وتتولــى االســتخبارات العســكرية -وهــي أحـــد األجهــزة األمنيــة الفلســـطينية التـــي نـــّص عليهـــا 
قانـــون اخلدمة يف قـــوى األمن وتعتبـــر الضابطـــة العدليـــة لقـــوات األمن الفلســـطينية- مهمة متابعـــة اجلرائم التـــي يرتكبهـــا 

منتســـبو قـــوى األمن الفلسـطينية32.

وباإلضافــة إلــى جهــات الرقابــة الداخليــة ســابقة الذكــر، هنــاك عــدٌد مــن هيئــات الرقابــة العامــة التــي متلــك صالحيــة 
ــذي ميــارس نشــاطه الرقابــي علــى معظــم األجهــزة  ــة ال ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــا دي الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة منه
األمنيــة وميــارس التدقيــق علــى النشــاط املالــي، حيــث يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بأعمــال الرقابــة علــى البيانــات 
املاليــة لألجهــزة األمنيــة باســتثناء جهــاز اخملابــرات العامــة. ويقــدم املراقــب املالــي يف جهــاز اخملابــرات العامــة تقريــره الســنوي 

لرئيــس الدولــة مباشــرة بشــكل ســنوي.
وقــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة بإجــراء رقابــة علــى بعــض األجهــزة األمنية الفلســطينية، 
ومنهــا املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي يف عــام 2017، والضابطــة اجلمركيــة يف عــام 2019، والتحويــالت الطبيــة يف مديريــة 
اخلدمــات الطبيــة العســكرية يف عــام 2019، واخلدمــات الطبيــة العســكرية يف عــام 2018، والدائــرة املاليــة املركزيــة العســكرية 
يف عــام 2019، واإلدارة العامــة ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف عــام 2017، وهيئــة القضــاء العســكري يف عــام 2016، واإلدارة 
العامــة لشــرطة املــرور يف عــام 2015، وجهــاز االســتخبارات العســكرية يف عــام 2018، وهيئــة التنظيــم واإلدارة يف عــام 2019، 

وجهــاز االرتبــاط العســكري يف عــام 2015.

وقــد جتاوبــت بعــض األجهــزة واإلدارات األمنيــة الفلســطينية مــع توصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، مثــل الضابطــة 
اجلمركيــة ومديريــة الدفــاع املدنــي ومديريــة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وهيئــة القضــاء العســكري، ودائــرة املــرور يف مديريــة 
الشــرطة، يف حــن كان جتــاوب بعــض األجهــزة األمنيــة األخــرى متوســطاً أو قليــاًل يف تنفيــذ توصيــات الديــوان، مثــل دائــرة 
اخلدمــات الطبيــة والتحويــالت الطبيــة فيهــا، ولــم يتابــع الديــوان تنفيــذ توصياتــه يف بعــض األجهــزة األخــرى33. وميكــن تقييــم 

التــزام األجهــزة األمنيــة بالتوصيــات التــي يصدرهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بأّنهــا متوســطة34. 

ومــن الواضــح أّن تقاريــر العمـــل الرقابـــي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة اقتصــرت علــى بعــض الهيئــات واألجهــزة األمنيــة 
دون غيرهــا مــن أجهـــزة األمــن احليويــة، كاألمــن الوطنــي واخملابــرات العامــة واألمــن الوقائــي واالســتخبارات العســكرية، كمــا 
انصــّب العمــل الرقابــي علــى عمليــات التدقيــق املالــي واإلداري فقــط، إضافــة إلــى التحــّدي الــذي يواجــه ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة يف أداء عملــه واملتمثــل يف غيــاب اجمللــس التشــريعي الــذي يعــد أبــرز اجلهــات التــي ميكــن أن تســاءل وحتاســب بنــاًء 

علــى تقاريــر الديــوان35. 

ــكاوى املواطنــن  ــة وشــ ــل األجهــزة األمني ــق االنتهــاكات مــن قب ــد وتوثيــ ــى رصــ ــة املســتقلّة حلقــوق اإلنســان، فتتول أمــا الهيئ
املرتبطة بانتهـــاكات حقـــوق اإلنسان أو االعتداء علـــى احلريات العامـــة التـــي تقـــع يف مناطـــق الســـلطة الوطنيـــة مـــن قبــل هذه 
األجهــزة، وتعمــــل علــــى معاجلتهــــا، وتتولــى زيــارة مراكــز التوقيــف وتشــكيل جلــان تقصــي احلقائــق حــول التجــاوزات وإصــدار 

التقاريــر املتخصصــة والدوريــة حــول احلقــوق واحلريــات العامــة يف فلســطن.

32 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فعالية الرقابة على األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، املصدر السابق، ص 12.
33 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، واقع حالة االستجابة مع تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2020، ص 25

34 مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني: التقرير الثاني، مصدر سابق، ص 133.
35 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فعالية الرقابة على األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مصدر سابق، ص 13.
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• الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن املؤسسة األمنية 
يعد القضاء النظامي أحد أشـــكال الرقابـــة التـــي تقـــوم بهـــا الســـلطة القضائيـــة علـــى القـرارات اإلدارية الصـادرة عن األجهزة 
األمنية، وعلـــى مأمـــوري الضبـــط القضائـــي فيمـــا ميارسونه مـــن أعمـــال خّولهم بها القانـــون، مثـــل الرقابـــة علـــى إجـــراءات 
التوقيـــف التـــي تنفذهـــا األجهــزة األمنيــة بحـــّق املواطنــن، ويُعتبـــر رفـــض األجهــزة األمنيــة تطبيـــق بعـــض قـــرارات احملاكــم 
بخصـــوص اإلفراج عـــن معتقليـــن أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه القضـــاء يف ممارســـة مهامـــه الرقابيـــة علـــى األجهزة األمنية. 
وتعتبر هيئة القضاء العسكري أيضاً إحـــدى أدوات الرقابـــة علـــى أداء األجهزة األمنية، حيـــث تختـــص بتطبيـــق القانـــون بحـــّق 
مرتكبـــي اجلرائــم واالنتهــاكات للقانــون مـــن أفـــراد قـــوى األمــن. وتتكـــون هـــذه الهيئـــة مـــن احملاكــم العســكرية والنيابــة العامــة 

العســكرية36. 
وتنــّص املــادة )7( مــن قانــون هيئــة القضــاء العســكري علــى أّن األحــكام علنيــة، لكــن ال توجــد سياســة رســمية ينتهجهــا قطــاع 
األمــن إلتاحــة نتائــج احملاكمــات للعامــة. ومــع ذلــك تتــاح بعــض نتائــج احملاكمــة للعامــة، ولكــن ال تتــم إتاحــة ســوى قليــل مــن 
املعلومــات املتعلقــة بالتهــم أو جلســات االســتماع، أو التفاصيــل األساســية األخــرى، أو أّنــه قــد يتــم منــع الوصــول إلــى ذلــك، 

فيمــا ال يتــم النشــر يف بعــض القضايــا حلساســيتها37.

• حصانات مسؤولي األجهزة األمنية يف مواجهة أجهزة الرقابة العامة 
ــة،  ــة العام ــزة الرقاب ــق باخلضــوع ألجه ــات تتعل ــة حصان ــن الفلســطينية بأّي ــاً للقوان ــة وفق ــزة األمني ــع مســؤولو األجه ال يتمت
ــة  ــة املالي ــوان الرقاب ــة دي ــة ومســؤولوها لرقاب ــزة األمني ــا األجه ــث تخضــع كافــة املؤسســات العامــة الفلســطينية مبــا فيه حي
واإلداريــة دون أّي اســتثناء، وكذلــك تُعتبــر األجهــزة األمنيــة ومســؤولوها مــن املكلّفــن اخلاضعــن لقانــون مكافحــة الفســاد، 
ويُعتبــر الفلســطينيون جميعــاً دون اســتثناء متســاوين أمــام القضــاء والقانــون وفقــاً للقانــون األساســي الفلســطيني والقوانــن 

ــة الفلســطينية. القضائي
أّمــا مــن الناحيــة العمليــة، فلــم يخضــع أيٌّ مــن مســؤولي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية يف الســنوات القليلــة املاضيــة علــى األقــل 
ألّي عمليــة مســاءلة أو محاســبة، وال تشــير تقاريــر هيئــة مكافحــة الفســاد الــى وجــود ملفــات فســاد تتعلــق برؤســاء األجهــزة 

األمنيــة، كمــا لــم جَتــِر محاكمــة أيٍّ منهــم أمــام القضــاء.    

• التزام املؤسسة األمنية بحماية مبدأ سيادة القانون واحلقوق واحلريات العامة 
ــى أّن حقــوق اإلنســان وحّرياتــه األساســية ملزمــة وواجبــة  نــّص القانــون األساســي الفلســطيني يف املــادة رقــم )10( منــه عل
ــاة اخلاصــة لإلنســان  ــات الشــخصية أو حرمــة احلي ــى أيٍّ مــن احلّري ــداء عل ــى أّن كّل اعت ــادة )32( عل ــرام. ونّصــت امل االحت
وغيرهــا مـــن احلقــوق واحلّريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون األساســي أو القانــون، هــو جرميــة ال تـــسقط الـــدعوى اجلنائيــة 

وال املدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادالً ملـــن وقـــع عليــه الضــرر. 
وفيمــا يتعلــق باحتــرام املؤسســة األمنيــة حلقــوق اإلنســان، نّصــت املــادة )84( مــن القانــون األساســي علــى أّن قــّوات األمــن 
والشــرطة قــّوة نظاميــة وهــي القــّوة املســلّحة يف البــالد وتنحصــر وظيفتهــا يف الـــدفاع عــن الوطــن وخدمــة الشــعب وحمايــة 
ــون يف  ــي رســمها القان ــؤدي واجبهــا يف احلــدود الت ــام واآلداب العامــة، وت ــام العـ ــى حفــظ األمــن والنظـ اجملتمــع والســهر عل
احتــرام كامــل للحقــوق واحلريــات. وأكــدت املــادة )111( علــى عــدم جــواز فــرض قيــود علــى احلقــوق واحلّريــات األساســية حتــى 

يف حــاالت الطــوارئ، إّلا بالقــدر الضــروري لتحقيــق الهــدف املعلــن يف مرســوم إعــالن حالــة الطــوارئ.
مــن جهــة أخــرى تُظهــر وزارة الداخليــة بصفتهــا اجلهــة املشــرفة علــى األمــن الداخلــي اهتمامــاً مبوضــوع احلقــوق واحلريــات 
ــة وحقــوق اإلنســان(  ــوزارة )وحــدة الدميقراطي ــكل التنظيمــي لل العامــة، وتوجــد وحــدة متخصصــة بهــذا الشــأن ضمــن الهي
أنيطــت بهــا مهمــة ضمــان إنفــاذ القانــون وحمايــة وتعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، والعمــل علــى ترتيــب العالقــة 
بــن مؤسســات إنفــاذ القانــون التابعــة للــوزارة وبشــكل خــاص بــن األجهــزة األمنيــة واملواطــن الفلســطيني مباشــرة أو مــن خــالل 
ــات ومتابعــة انتهــاك حقــوق اإلنســان ورفــع وعــي وتدريــب  مؤسســات اجملتمــع املدنــي مــن أجــل املســاهمة يف ضمــان احلري

موظفــي الــوزارة وأفــراد األجهــزة األمنيــة علــى مفاهيــم وتطبيقــات حقــوق اإلنســان38.

36 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فعالية الرقابة على األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مصدر سابق، ص 17.
37 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني: التقرير الثاني، مصدر سابق، ص 149.

https://www.moi.pna.ps/Departments/democracy-unit .38 انظر/ ي التعريف بوحدة الدميراطية وحقوق االنسان يف وزارة الداخلية الفلسطينية



21

كمــا تُعقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة ألفــراد األجهــزة األمنيــة يف مجــال احلقــوق واحلريــات العامــة وآليــات إنفــاذ 
القانــون، وذلــك بالتعــاون بــن وزارة الداخليــة والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ومؤسســات اجملتمــع املدنــي.

وبالرغــم ممــا تقــدم فــإّن الواقــع يشــير إلــى وجــود مســاس خطيــر مــن قبــل األجهــزة األمنيــة باحلقــوق واحلّريــات العامــة، 
فالتقاريــر الســنوية للهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ترصــد ســنوياً العشــرات مــن حــاالت التعــدي علــى ســيادة القانــون 
واملســاس باحلقــوق واحلّريــات العامــة مــن قبــل أفــراد األجهــزة األمنيــة، خاصــة منــذ االنقســام الفلســطيني الداخلــي وســيطرة 
حمــاس علــى قطــاع غــزة يف منتصــف عــام 2007. وتتعــدد أشــكال هــذه التعديــات مــا بــن التعــّرض للتعذيــب وســوء املعاملــة 
أثنــاء االعتقــال أو التحقيــق )204 شــكاوى يف عــام 2018 و176 شــكوى يف عــام 2019(، واالعتقــال التعســفي واالعتقــال بســبب 
ممارســة حريــة التعبيــر )281 شــكوى يف عــام 2019( واســتمرار االعتقــال واالحتجــاز غيــر القانونــي دون احلصــول علــى إذن 
خــاّص مــن اجلهــات القضائيــة اخملتصــة )155 ادعــاًء يف عــام 2019(، واإلبقــاء علــى االحتجــاز رغــم صــدور قــرار قضائــي 
ــة التجمــع الســلمي مــن  ــر وحري ــرأي والتعبي ــة ال ــة عــام 2019(، وعشــرات حــاالت انتهــاك احلــّق يف حّري باإلفــراج )47 حال

خــالل االعتــداء علــى املشــاركن فيهــا واحتجــاز بعضهــم.
وقــد أصــدرت مجموعــة مــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي ورقــة موقــف بشــأن تراجــع حالــة احلقــوق واحلريــات العامــة تضمنــت 
االتهــام بإطــالق يــد األجهــزة األمنيــة ملمارســة االعتقــال التعســفي علــى خلفيــات سياســية وعلــى خلفيــة ممارســة حريــة 
التعبيــر، ووصــول هــذه االنتهــاكات ذروتهــا مبقتــل الناشــط السياســي نــزار بنــات علــى يــد مجموعــة مــن أفــراد األجهــزة األمنيــة 
ــه، ومــا رافــق ذلــك مــن اعتــداءات علــى األعمــال االحتجاجيــة، وهــو مــا يعــّد مخالفــة جســيمة ألحــكام  ــاء عمليــة اعتقال أثن

القانــون األساســي والقوانــن والتشــريعات الفلســطينية واالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان39.
وتــرى منظمــة العفــو الدوليــة )أمنســتي( وجــود تصاعــد يف عمليــات قمــع املعارضــة مبــا يف ذلــك قمع حريــة التعبير والتجمــع واالعتداء 
علــى الصحفيــن واحتجــاز املعارضــن، واســتخدام القــوة املفرطــة خــالل عمليــات إنفــاذ القانــون، وتعــرض احملتجزيــن للتعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب املعاملــة الســيئة مــع إفــالت مرتكبيهــا مــن العقــاب، واســتخدام االعتقــال اإلداري بال تهمــة أو محاكمة على نطاق واســع40.     
كذلــك فقــد صّنــف املؤشــر العــام للدميقراطيــة حــول العالــم الصــادر عــن وحــدة اإليكونوميســت لالســتقصاء فلســطن مــع 17 

دولــة عربيــة أخــرى ضمــن الــدول االســتبدادية، حيــث حلـّـت فلســطن يف املرتبــة الثالثــة عربيــاً واملرتبــة 109 عامليــا41ً.

وعليــه فــإّن املســاس باحلقــوق واحلريــات العامــة وانتهــاك املؤسســة األمنيــة ملبــدأ ســيادة القانــون -يف مخالفــة صريحــة 
ــوق اإلنســان- يشــكل  ــة حلق ــات الدولي ــة واالتفاقي ــن األخــرى ذات العالق ــون األساســي الفلســطيني والقوان لنصــوص القان
مساســاً خطيــراً بــدور املؤسســة األمنيــة الفلســطينية يف تعزيــز نزاهــة احلكــم، بــل ويــؤدي إلــى االنــزالق نحــو الفســاد السياســي 

واالســتبداد يف النظــام السياســي الفلســطيني. 

• النزاهة واملساءلة يف عمل مسؤولي املؤسسة األمنية
ــر  ــة مجموعــة مــن املعايي ــة مراجع ــزة األمني ــادة األجه يقتضــي فحــص النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل مســؤولي وق
واملؤشــرات أهمهــا وجــود مدّونــات الســلوك ومــدى االلتــزام بتطبيقهــا، وإقــرار تعليمــات منــع تضــارب املصالــح والرقابــة علــى 
االلتــزام بهــا، وإقــرار تعليمــات تلقــي الهدايــا وتطبيقهــا، وتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وإخضاعهــا للفحــص ونشــرها لبعــض 
ــر هــذه املعاييــر وتطبيقهــا  ــال للشــكاوى واالعتراضــات. وفيمــا يلــي فحــص ملــدى توّف املواقــع العامــة، ومــدى توفــر نظــام فّع

خاصــة مــن قبــل قــادة ومســؤولي األجهــزة األمنيــة:
فيمــا يتعلــق بتوّفــر مدّونــات الســلوك وااللتــزام بتطبيقهــا، مت اصــدار مدونــة األخالقيــات وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي 
قــوى األمــن الفلســطينية يف 2018/2/26 وهــي مدونــة موحــدة جلميــع منتســبي األجهــزة األمنيــة وهــي منشــورة علــى موقــع 
ــة ملنتســبيها  ــة حــول هــذه املدّون ــى عقــد دورات تدريبي ــة عل ــزة األمني ــة واألجه ــت وزارة الداخلي ــة42. وقــد عمل وزارة الداخلي
إّمــا بشــكل مباشــر أو بالتعــاون مــع مؤسســات خارجيــة. وبالرغــم ممــا تقــدم، فــإّن أّيــاً مــن األجهــزة األمنيــة لــم يقــم باعتمــاد 
مدّونــة خاصــة بقائــد اجلهــاز. ومــن جهــة أخــرى ال توجــد أّيــة ســجالت أو معلومــات منشــورة تفيــد مبســاءلة أو محاســبة أيٍّ 
ممــن خالفــوا أو انتهكــوا قواعــد مدّونــات الســلوك إّلا إذا تقاطــع االنتهــاك للمدّونــة مــع مخالفــة للقانــون حيــث يجــري إيقــاع 

العقوبــات يف هــذه احلالــة43.  

https://www.addameer.org/ar/news/4474  39 انظر/ي املوقع االلكتروني ملؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان
https://bit.ly/3u6e3bf  40 انظر/ي املوقع االلكتروني ملنظمة العفو الدولية

 https://bit.ly/3Ii8BaE  :على املوقع االلكتروني التالي Democracy Index 2021: the China challenge 41 انظر/ي
/https://www.moi.pna.ps/home  42 انظر/ي الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية الفلسطينية

     جتدر االشــارة الى أّن جميع األجهزة األمنية الفلســطينية امتلكت مدّونات ســلوك، فقد مّت اعتماد مدّونة الســلوك يف جهاز الشــرطة يف عام 2012 ونُشــرت يف عام 2014، فيما اعتُِمَدت مدّونة 
    الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات العمــل يف جهــاز اخملابــرات العامــة يف عــام 2010 وأُدخلــت عليهــا تعديــالت يف عــام 2015، ومّت اعتمــاد مدّونــة ســلوك رجــل األمــن يف جهــاز األمــن الوطنــي يف 

    عام 2013، كما مّت اعتماد مدّونة السلوك ملنتسبي جهاز الدفاع املدني يف عام 2015، واعتُِمَدت مدّونة قواعد السلوك ملنتسبي جهاز االستخبارات العسكرية يف عام 2017.
43 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فعالية الرقابة على االلتزام مبدّونات السلوك يف األجهزة األمنية الفلسطينية، 2018، ص 14.
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وفيمــا يتعلــق مبنــع تضــارب املصالــح، أصــدر مجلــس الــوزراء نظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح رقــم )1( لســنة 2020، 
ويهــدف هــذا النظــام إلــى منــع تضــارب املصالــح وحتديــد حــاالت تضــارب املصالــح يف املؤسســات الرســمية، ويُعتبــر رؤســاء 
األجهــزة األمنيــة واخلاضعــون واملشــمولون بقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن مــن بــن اخلاضعــن لهــذا النظــام مبوجــب املــادة 
)2( منــه، حيــث يفــرض النظــام يف املــادة )4( علــى اخلاضعــن لــه االمتنــاع عــن مزاولــة أّي عمــل مــن شــأنه قيــام تضــارب 
مصالــح مباشــر أو غيــر مباشــر بــن مصالــح شــخصية ومســؤوليات الوظيفــة، والتنحــي فــوراً عــن املشــاركة يف أّي إجــراء أو 

قــرار مــن شــأنه أن يُفضــَي إلــى حالــة مــن تضــارب املصالــح، ووجــوب اإلفصــاح عــن حــاالت تضــارب املصالــح.
وبالرغــم مــن وجــود مؤشــرات تتعلــق مبنــع تضــارب املصالــح يف تشــريعات أخــرى، إّلا أّن نظــام منــع تضــارب املصالــح الــذي مــن 
املفتــرض أن يعالــج موضــوع تضــارب املصالــح بشــكل شــمولي صــدر متأخــراً، علمــاً بــأّن النظــام املذكــور ال يشــمل كّل حــاالت 
تضــارب املصالــح، ومــن غيــر الواضــح مــدى تطبيقــه أو االلتــزام بــه، كمــا أّن تقاريــر جهــات الرقابــة العامــة كديــوان الرقابــة 

املاليــة واإلداريــة لــم تتنــاول هــذا اجلانــب لــدى رؤســاء األجهــزة األمنيــة.

وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بالنظــام رقــم )10( لســنة 2019 اخلــاص بنظــام الهدايــا، الــذي يهــدف إلــى تنظيــم تلّقــي الهدايــا 
ــام املدنــي والعســكري،  ــى املوظــف الع يف املؤسســات الرســمية، وينطبــق النظــام مبوجــب املــادة )3( منــه علــى الــوزراء وعل
ويحظــر علــى املوظــف العــام قبــول الهدايــا املاديــة حتــت أّي مســمى وفقــاً للمــادة )4(، وتُســتثنى مــن ذلــك الهدايــا الرمزيــة 
التــي يتعــذر رفــض قبولهــا والتــي يجــب اإلبــالغ عنهــا وتنظيــم ســجلٍّ بهــا يف الدائــرة احلكوميــة، وال يخاطــب النظــام املذكــور 
رؤســاء األجهــزة األمنيــة كمــا يخاطــب الــوزراء، ومــن غيــر الواضــح خضــوع رؤســاء األجهــزة األمنيــة لرقابــة هيئــات الرقابــة 

العامــة يف هــذا اجملــال.

أّمــا فيمــا يتعلــق بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وفقــاً للمــادة )16( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، فــإّن قــادة األجهــزة األمنيــة 
ــة املاليــة وبشــكل دوري كّل 5 ســنوات، وقــد  ــون بتقــدمي إقــرارات الذّم ومنتســبيها ممــن يحملــون رتبــة مقــّدم فأعلــى مكلّف
ــة  ــة الفلســطينية )17,917( إقــراراً حتــى نهاي ــغ العــدد التراكمــي مــن اإلقــرارات املقّدمــة مــن املكلّفــن يف املؤسســة األمني بل
عــام 2020. وبالرغــم مــن ذلــك فــإّن األمــر يتعلــق مبــدى فحــص هــذه اإلقــرارات ومتابعتهــا ونشــرها لبعــض املناصــب، فهــذه 
اإلقــرارات ســّرّية وال ميكــن االّطــالع عليهــا، خاصــة للمناصــب العليــا إّلا بقــرار مــن احملكمــة العليــا، إذ مّت فحــص 11 إقــراراً 
مــن هــذه الفئــة منــذ إنشــاء الهيئــة، بينمــا مّت فحــص 145 إقــراراً مــن تلــك احملفوظــة لــدى الهيئــة والبالــغ عددهــا )58,761( 
إقــراراً وذلــك بنــاًء علــى شــكوى أو بــالغ أو طلــب حتقيــق داخلــي أو تقريــر ُمحــاٍل مــن جهــات أخــرى44، وهــو مــا يضعــف مــن 

فعاليــة هــذه املنظومــة ودورهــا يف مكافحــة الفســاد.

ــة، فهــي تخضــع لنظــام الشــكاوى رقــم )8( لســنة 2016 الصــادر  ــق بالشــكاوى واالعتراضــات يف األجهــزة األمني وفيمــا يتعل
عــن مجلــس الــوزراء، ولــدى األجهــزة األمنيــة وحــدات أو دوائــر للشــكاوى يتبــع بعضهــا مباشــرة إلــى رئيــس اجلهــاز، ويخضــع 
البعــض اآلخــر بشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل التبعّيــة لوحــدات الرقابــة الداخليــة التــي تتبــع رؤســاء األجهــزة األمنيــة، وتلتــزم 
األجهــزة األمنيــة برفــع تقاريرهــا املتعلّقــة بالشــكاوى إلــى اإلدارة العامــة للشــكاوى يف رئاســة الــوزراء، إّلا أّن هنــاك عقبــات 
وإشــكاليات تواجــه وحــدات الشــكاوى يف األجهــزة األمنيــة ومنهــا عــدم وجــود نظــام إلكترونــي موّحــد لتقــدمي الشــكاوى، 
ووجــود وســائل مختلفــة لتقدميهــا، وضعــف الثقــة لــدى املواطنــن بتقــدمي الشــكاوى، وضعــف الــردود علــى الشــكاوى مــن حيــث 
إنصــاف املشــتكي خاصــة يف الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان، إلــى جانــب ضعــف املســاءلة واملتابعــة احلقيقيــة 
لنتائــج الشــكاوى، وإذا مــا مّتــت املســاءلة فإّنهــا بالغالــب تكــون انضباطيــة داخــل اجلهــاز، فيمــا حتــال بعــض القضايــا للنيابــة 
العســكرية والقضــاء العســكري، ولــم تتــّم مســاءلة أيٍّ مــن قــادة األجهــزة األمنيــة يف هــذا اجملــال، كمــا ال يتــّم اإلفصــاح أو نشــر 

اإلجــراءات املتخــذة45.             

44 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي ألهم إجنازات وأنشطة الهيئة 2020، آذار/مارس 2021، ص ص 46-42.
45 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فعالية نظام الشكاوى يف األجهزة األمنية، 2018، ص 2، ص 25. 
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◄ االستخالصات

تلعــب املؤسســة األمنيــة والدفاعيــة يف النُُظــم الدميقراطيــة دوراً محوريــاً يف حتقيــق نزاهــة احلكــم نظــراً اللتزامهــا مبجموعــة 
مــن املعاييــر التــي تضمــن الرقابــة الدميقراطيــة عليهــا، ويف الوقــت ذاتــه قــد تســهم هــذه املؤسســة بشــكل فاعــل يف اجلنــوح 
نحــو الفســاد السياســي إذا مــا اعتبــرت قياداتُهــا أّنهــا طــرف وشــريك مــع النخبــة السياســية الســاعية للســيطرة علــى كافــة 
مفاصــل احلكــم يف الدولــة ومؤسســاتها، وســعت إلــى اســتخدام الصالحيــات املمنوحــة لهــا خلدمــة مصالــح النخبــة احلاكمــة 

وبقائهــا يف الســلطة.
إّن التــزام املؤسســة األمنيــة والدفاعيــة مبجموعــة املعاييــر التــي تعــزز نزاهــة احلكــم يشــكل أحــد أهــم ضمانات اســتقرار النُُظم 
ــل بحكومــة مختــارة  الدميقراطيــة، وتتمثــل أبــرز هــذه املعاييــر يف خضــوع املؤسســة األمنيــة للمســتوى السياســي املدنــي املَُمثَّ
ــا  ــان يحــدد صالحياته ــي صــادر عــن البرمل ــم عملهــا مبوجــب إطــار قانون ــان منتخــب، وتنظي ــاً ومســاءلة أمــام برمل دميقراطي
بوضــوح يف وقــت الســلم واحلــرب، إضافــة إلــى إخضاعهــا لرقابــٍة ومصادقــة برملانيــة لــكّل مــا يتعلــق بنشــاطاتها ســواء مــن 
حيــث إقــرار السياســات والتشــريعات واملوازنــات والتعيينــات األمنيــة لكبــار مســؤوليها وإقــرار قواعــد ســلوك ملســؤوليها، أو 
مــن حيــث احترامهــا لســيادة القانــون واحلقــوق واحلريــات العامــة والدفــاع عنهــا، وحياديــة دورهــا يف املنافســة بــن األطــراف 

املتعــددة للوصــول إلــى املواقــع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتمثيليــة ملؤسســات الدولــة.

ــة الدميقراطيــة ومؤشــرات  ــة الفلســطينية يف ضــوء معاييــر الرقاب ــه التقريــر حــول دور املؤسســة األمني ــى مــا تناول ــاًء عل وبن
ــة: نزاهــة احلكــم أو النزاهــة السياســية ودورهــا يف حتقيــق هــذه النزاهــة ميكــن إجمــال االســتخالصات التالي

 1. اخلصوصيــة الفلســطينية املتمثلــة يف التحــّول مــن حالــة الشــرعية الثوريــة كمرجــع لقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى 
    املرجعيــة الدســتورية إلدارة مشــروع بنــاء دولــة دميقراطيــة يف مرحلــة انتقاليــة حتّولــت إلــى حالــة شــبه دائمــة، وهــو مــا أّســس 

   حالًة من عدم الشفافية يف دور وموقع قادة املؤسسة األمنية يف النظام السياسي اجلديد )السلطة الوطنية الفلسطينية(.
لت يف إطارهــا املؤسســة األمنيــة الفلســطينية املتمثلــة باتفاقيــات أوســلو ومــا فرضــه هــذا االتفــاق من   2. إّن الظــروف التــي ُشــكِّ
ــام  ــة امله ــة وطبيع ــا، مبــا يشــمل املؤسســة األمني ــا وصالحياته ــٍد ملهامه ــة الفلســطينية، وحتدي ــى الســلطة الوطني ــوٍد عل     قي
    املطلوبــة منهــا، إضافــة إلــى الوســائل التــي اعتُِمــَدت يف جتنيــد أفــراد هــذه املؤسســة وطبيعــة العناصــر التــي شــّكلت نواتهــا 
    )أفــراٌد مــن منظمــة التحريــر عائــدون إلــى الوطــن، نشــطاءُ االنتفاضــة األولــى واملطــاردون وبعــض األســرى احملرريــن(. كّل 
لَت يف ظــلِّ ظــروف اســتثنائية )قبــل أن يتــم إقــرار القانــون األساســي والتشــريعات      ذلــك يشــير إلــى أّن هــذه املؤسســة قــد ُشــكِّ
ــم  ــن تقيي ــر املمك ــذا فمــن غي ــة مســتقلة ذات ســيادة، ل ــة ويف ظــل دول ــة احترافي ــَر مهني ــاً ملعايي ــس وفق ــا( ولي ــة له     الناظم
    نشــأة هــذه املؤسســة يف الفتــرة االنتقاليــة التــي كان مــن املقــرر لهــا أن تنتهــي يف عــام 1999 باعتمــاٍد صريــٍح ملعاييــر الرقابــة 

   الدميقراطية على املؤسسات األمنية والدفاعية كما هو احلال يف النُُظم الدميقراطية.
 3. بــروز حالــة مــن الضبابيــة وعــدم الوضــوح حــول تبعّيــة قيــادات املؤسســة األمنيــة الفلســطينية للمســتوى السياســي املدنــي، 
    فرغــم النــّص القانونــي علــى تبعّيــة األمــن الداخلــي لوزيــر الداخليــة وتبعّيــة األمــن الوطنــي لوزيــر األمــن الوطنــي، إّلا أّن عــدم 
    اســتحداث وزارة االمــن الوطنــي جعــل تبعّيــة بعــض األجهــزة لــوزارة الداخليــة، يف حــن أُتبــع معظُمهــا بالرئيــس بصفتــه القائــد 
    األعلــى للقــوات الفلســطينية مــع أّن مجلــس الــوزراء وبحكــم نــّص القانــون األساســي هــو املســؤول عــن حفــظ األمــن والنظــام 
ــة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية شــّكلت عامــَل خــالٍف بــن احلكومــة والرئاســة بعــد اســتحداث  ــوم أّن تبعّي     العــام، ومــن املعل

   منصب رئيس الوزراء، وبقي دور احلكومة ضعيفاً يف املسؤولية عن املؤسسة األمنية بينما استمرت عالقة رؤسائها مع الرئيس.
 4. بالرغــم مــن النصــوص القانونيــة التــي تتنــاول آليــات التعيــن والترقيــات لقــادة األجهــزة األمنيــة، إّلا أّنهــا تصــدر جميعــاً 
     بقــرار مــن الرئيــس وهــي تشــير بوضــوح إلــى ترّكزهــا يف لــون سياســي واحــد، كمــا أّن عــدم صــدور الالئحــة التنفيذية لقانون 
ــى تاريخــه، وعــدم وجــود  ــات والترقيــات يف قــوى األمــن حت     اخلدمــة يف قــوى األمــن الــذي يحــدد أســس وشــروط التعيين
    جهــة أو جلنــة مســتقلة لفحــص مــدى مالءمــة التعيينــات يف املناصــب األمنيــة العليــا ملتطلبــات شــغل تلــك املناصــب، ســاهم 
    يف املســاس بنزاهــة هــذه التعيينــات ومــا يتبعهــا مــن ترقيــات أيضــاً، مــا أّســس واقعــاً ال ميكــن جتاهلــه يتمثــل يف أّن املُعيَّنــن  

   معظمهم من لون سياسي داعم للنخبة احلاكمة.
 5. وجــود غطــاء سياســي مــن رأس هــرم الســلطة لبقــاء مســؤولن أمنيــن علــى رأس عملهــم يف مخالفــة واضحــة لنصــوص 
    التشــريعات التــى حتــدد املــدد الزمنيــة لَشــْغِل قــادة األجهــزة األمنيــة ملناصبهــم، فرغــم حتديــد هــذه املــدد بأربــع أو خمــس 
    ســنوات باحلــد األقصــى، إّلا أّن معظــم قــادة األجهــزة األمنيــة يبقــون يف مناصبهــم لفتــرات زمنيــة وصــل بعضهــا إلــى 
    17 عامــاً، ومــا زال البعــض منهــم يشــغل هــذه املناصــب حتــى تاريخــه، وهــو مــا يشــكل مساســاً مبعاييــر نزاهــة احلكــم ودور 

   املؤسسة األمنية يف حتقيق هذه النزاهة ويعزز والءهم ودعمهم للجهة السياسية احلاكمة التي متنحهم هذا االستثناء.
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ــد لوحــظ  ــة جتــاه األطــراف السياســية املتنافســة، فق ــة باحليادي ــزة األمني ــن األجه ــد م ــل العدي ــن قب ــزام م ــّم االلت ــم يت  6. ل
    وجــود عناصــر هــذه األجهــزة يف هيــاكل األحــزاب أو الفصائــل وبشــكل خــاص املســيطرة علــى الســلطة، رغــم وجــود 
    النصــوص القانونيــة املشــّددة علــى عــدم الســماح لهــم بذلــك، وضــرورة منــع تدّخــل األجهــزة األمنيــة يف العمليــة االنتخابيــة 
َد لهــا مــن أدوار حياديــة، ورغــم عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة منــذ االنقســام الفلســطيني عــام 2007،      فيمــا عــدا مــا ُحــدِّ
    واالكتفــاء بإجــراء االنتخابــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة فقــط، إّلا أّن تقاريــر بعــض املؤسســات الفلســطينية التــي توّلــت 
    الرقابــة علــى العمليــة االنتخابيــة تشــير إلــى العديــد مــن أشــكال تدّخــل املؤسســة األمنيــة يف هــذه العمليــة ومحاولتهــا التأثيــر 
    علــى نتائجهــا، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى دور املؤسســة األمنيــة يف ضمــان نزاهــة احلكــم مــن خــالل دعمهــا غيــر املباشــر 

   لطرف سياسي على حساب األطراف املتنافسة األخرى.
 7. أّدى تعّطــل عمــل اجمللــس التشــريعي الفلســطيني وجلانــه املتخصصــة بســبب االنقســام الفلســطيني الداخلــي عــام 2007، 
    ومــن ثــّم حــّل اجمللــس مــع نهايــة عــام 2018 إلــى غيــاب الرقابــة البرملانيــة علــى املؤسســة األمنيــة مبــا يشــمل مناقشــة وإقــرار 
    السياســات واخلطــط والتشــريعات واملوازنــات والتعيينــات األمنيــة، وكذلــك الرقابــة مــن اجمللــس وجلانــه املتخصصــة علــى 
    أداء هــذه األجهــزة ومتابعــة تقاريــر هيئــات الرقابــة العامــة بشــأنها، وهــو مــا شــّكل مساســاً كبيــراً بأحــد أهــم مؤّشــرات 

   حتقيق نزاهة احلكم يف املؤسسة األمنية والنظام السياسي عموماً.
 8. تتعــدد أوجــه الرقابــة علــى املؤسســة األمنيــة الفلســطينية مــا بــن رقابــة داخليــة ورقابــة خارجيــة تتمثــل بديــوان الرقابــة 
    املاليــة واإلداريــة باعتبــاره ذراعــاً للرقابــة املاليــة واإلداريــة واألداء، مــن خــالل تقاريــره التــي يقدمهــا  للرئيــس واحلكومــة 
    واجمللــس التشــريعي، وكذلــك الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، إّلا أّن الرقابــة التــي ميارســها الديــوان تشــوبها بعــض 
    اإلشــكاليات منهــا تركيــز تقاريــر الديــوان علــى اجلوانــب املاليــة واإلداريــة يف عمــل األجهــزة األمنيــة، وعــدم كفايــة التقاريــر 
    املتعلقــة باألجهــزة األمنيــة األساســية، وضعــف اســتجابة العديــد مــن األجهــزة للتوصيــات املتضمنــة يف التقاريــر الرقابيــة، 
    وغيــاب اجمللــس التشــريعي الــذي يشــّكل أداة أساســية ملتابعــة التقاريــر الرقابيــة واملســاءلة واحملاســبة بنــاًء عليهــا، وهــو مــا 

   ميّس بدور املؤسسة األمنية يف تعزيز نزاهة احلكم.
 9. رغــم النصــوص القانونيــة التــي تَفــِرض علــى األجهــزة األمنيــة احتــرام احلقــوق واحلريــات العامــة والدفــاع عنهــا، إّلا أّن 
    الكثيــر مــن الوقائــع علــى األرض والتــي ترصدهــا تقاريــر املؤسســات احلقوقيــة احملليــة والدوليــة تشــير إلــى وجــود مســاٍس 
    خطيــر مــن قبــل هــذه األجهــزة بهــذه احلقــوق، ويتــراوح ذلــك بــن حــاالت التعذيــب وإســاءة املعاملــة واالعتقــال واالحتجــاز 
    التعســفي خاصــة علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي وممارســة حــّق التجّمــع الســلمي. مــن جهــة أخــرى ال تتــّم متابعــة أو تنفيــذ 
ُل للتحقيــق يف االعتــداءات علــى احلقــوق واحلريــات العامــة بغطــاء سياســي      توصيــات جلــان التحقيــق الرســمية التــي تُشــكَّ
ُل مخالفــة للقوانــن واالتفاقيــات الدوليــة يف هــذا اجملــال، ومساســاً خطيــراً      للمســؤولن عــن هــذه االنتهــاكات، وهــو مــا يُشــكِّ

   بدور املؤسسة األمنية يف تعزيز نزاهة احلكم.
ــم هــذه  ــا لنشــر وتعمي ــل البعــض منه ــود مــن قب ــَذل اجله ــة ســلوك، وتُب ــة الفلســطينية مدّون ــدى األجهــزة األمني  10. تتوفــر ل
    املدّونــة والتدريــب عليهــا ومراقبــة االلتــزام بهــا، إّلا أّنــه ال تتوفــر مدّونــة ســلوك خاصــة بقــادة األجهــزة األمنيــة ومســؤوليها، 

   كما ال يوجد ما يثبت مساءلة أو محاسبة أفراِد املؤسسة األمنية يف حال انتهاكهم ألحكام هذه املدّونة.
 11. رغــم انطبــاق نظــام منــع تضــارب املصالــح الصــادر عــن مجلــس الــوزراء علــى رؤســاء ومنتســبي األجهــزة األمنيــة، إّلا أّنــه 
     مــن غيــر الواضــح مــدى االلتــزام بهــذا النظــام مــن قبــل مســؤولي األجهــزة األمنيــة حلداثــة هــذا النظــام الــذي صــدر يف العام 
    2020، ولعــدم وجــود تقاريــر رقابيــة يف هــذا الشــأن ســواء بعــد صــدور النظــام أو يف الفتــرة الســابقة لذلــك، واحلالــة ذاتهــا 
    تنطبــق علــى مــدى االلتــزام بتطبيــق نظــام الهدايــا الــذي ال يشــير إلــى انطباقــه علــى رؤســاء األجهــزة األمنيــة أســوة بإشــارته 

   إلى الوزراء وإن كان يتحدث عن املوظفن العمومين مدنين وعسكرين.
 12. يلتــزم قــادة املؤسســة األمنيــة ومنتســبوها بتقــدمي إقــرارات الذّمــة املاليــة، إّلا أّن هــذه اإلقــرارات تبقــى ســّرّية وال ميكــن 
    ألحــد االّطــالع عليهــا وال يتــم فحصهــا مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد إّلا يف حــال وجــود شــكوى أو بــالغ أو طلــِب حتقيــق، 

   وهو ما يجعل هذه املنظومة غير فاعلة يف مجال مكافحة الفساد.
 13. تخضــع الشــكاوى وتقــدمي االعتراضــات يف املؤسســة األمنيــة الفلســطينية لنظــام الشــكاوى الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، 
    وتتوفــر لــدى األجهــزة األمنيــة وحــداٌت ودوائــُر خاصــة بالشــكاوى، إّلا أّن هنــاك العديــد مــن التحديــات أمــام هــذا النظــام 
    ومــن أبرزهــا عــدم وجــود نظــام شــكاوى إلكترونــي موّحــد لتقــدمي الشــكاوى، وضعــف الثقــة لــدى املواطنــن بهــذا النظــام، 
   وضعف الردود على الشكاوى أو إنصاف املشتكن، واملساءلة يف حال ثبوت االنتهاكات التي تشير لها هذه الشكاوى.      
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◄ التوصيات

يُعــُدّ إجــراء االنتخابــات العامــة وتفعيــل دور اجمللــس التشــريعي شــرطاً أساســياً لتحقيــق نزاهــة احلكــم يف النظــام السياســي 
ــس  ــة اجملل ــى وجــه اخلصــوص، وخضــوع هــذه املؤسســة لرقاب ــة الفلســطينية عل الفلســطيني عمومــاً ويف املؤسســة األمني
ــة هــذه  وجلانــه املتخصصــة، كمــا أّن تعزيــز التوّجــه نحــو بنــاِء مؤسســة أمنيــة علــى أســٍس مهنيــة احترافيــة ووضــوح تبعّي
املؤسســة حلكومــة منتخبــة دميقراطيــاً يعتبــر أساســاً لتطبيــق معاييــر الرقابــة الدميقراطيــة علــى هــذه املؤسســة وتفعيــل 

دورهــا يف حتقيــق نزاهــة احلكــم، ويف هــذا اإلطــار ميكــن تقــدمي التوصيــات التاليــة:

 1. ضــرورة إزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف تبعّيــة املؤسســة األمنيــة للمســتوى السياســي، بحيــث تتبــع األجهــزة األمنيــة املتعلقــة 
    باألمــن الداخلــي جمللــس الــوزراء الــذي يُعتبــر اجلهــة املســؤولة واملســاءلة أمــام اجمللــس التشــريعي عــن حتقيــق األمــن 

   وحفظ النظام.
 2. االلتــزام بالنصــوص القانونيــة فيمــا يتعلــق بأســس وشــروط تعيــن قــادة ومســؤولي األجهــزة األمنيــة وترقيتهــم ومأسســة 
     هــذه اإلجــراءات وإيجــاد آليــة للرقابــة عليهــا، ويف هــذا اجملــال هنــاك ضــرورة إلصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانون اخلدمة 

   يف قوى األمن التي أحال لها القانون حتديد الشروط واألسس للتعيينات والترقيات.
 3. أهميــة وجــود جلنــة مســتقلة تتولــى مراجعــة وفحــص مالءمــة التعيينــات املتعلقــة بقــادة املؤسســة األمنيــة للشــروط 

   واملعايير املطلوبة.
 4. أهميــة االلتــزام باألحــكام القانونيــة املتعلقــة باملــدد القانونيــة لَشــْغِل قــادة األجهــزة األمنيــة ملناصبهــم، ملــا يــؤدي إليــه ذلــك 

   من خلق والءات جلهة التعين وليس للصالح العام، مقابل البقاء يف املنصب. 
 5. االلتــزام بأحــكام القانــون املتعلقــة بحظــر تدّخــل املؤسســة األمنيــة يف العمليــة االنتخابيــة يف غيــر األدوار احملــددة لهــا، 

   وتفعيل العقوبات على انتهاك هذه األحكام.
ــام  ــه، وقي ــف جوانب ــا مــن مختل ــة وأدائه ــزة األمني ــة األجه ــة لكاف ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــر دي ــة تقاري ــة تغطي  6. أهمي

   املستوى السياسي من رئاسة ومجلس وزراء مبتابعة هذه التقارير واملساءلة بناًء عليها.
ــى املوظــف العــام  ــزام األجهــزة األمنيــة بتنفيــذ األحــكام القضائيــة وتفعيــل العقوبــات التــي نــّص عليهــا القانــون عل  7. الت

   الذي يعطل تنفيذ هذه األحكام.
 8. وقــف حــاالت املســاس بحقــوق اإلنســان واحلريــات العامــة، وتنفيــذ توصيــات جلــان التحقيــق الرســمية يف هــذا اجملــال، ملا 
     يشــكله ذلــك مــن التــزام بالقوانــن واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة، وكــون تلــك التصرفــات مــن اجلرائــم التــي ال تســقط 

   بالتقادم وفقاً للقانون الفلسطيني.
 9. اعتمــاد مدّونــات ســلوك خاصــة بقــادة املؤسســة األمنيــة ومســؤوليها، وتوفيــر الضمانــات املتعلقــة بتطبيقهــا مبــا يف ذلــك 

   فرض عقوبات على انتهاك أحكامها.
 10. تشــديد الرقابــة علــى االلتــزام بأنظمــة منــع تضــارب املصالــح وتنظيــم قبــول الهدايــا مــن قبــل قــادة األجهــزة األمنيــة 

   ومنتسبيها.
 11. إخضــاع إقــرارات الذّمــة املاليــة املتعلقــة بأصحــاب املناصــب السياســية وقــادة األجهــزة األمنيــة للفحــص الــدوري 
    مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، والعمــل علــى تعديــل القانــون للتمّكــن مــن نشــرها للجمهــور كمــا هــو احلــال يف النُُظــم 

   الدميقراطية.
 12. تفعيــل نظــام الشــكاوى واالعتراضــات يف املؤسســة األمنيــة ومعاجلــة التحديــات التــي تواجــه هــذا النظــام واحملاســبة 

   على التجاوزات التي تثبت يف إطار هذه الشكاوى وإنصاف الضحايا واملتضررين.        
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◄ قائمة املصادر واملراجع

 1. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، أدوار الشرطـــة وقــوى األمــن يف االنتخـابـــات: تقييــٌم للحالــة الفلســطينية باملقارنــة مــع 
  املمارسات الفضلى، 2021.

 2. أحمــد مصلــح، الفســاد السياســي يف العالــم العربــي: نحــو عقــد اجتماعــي جديــد الســتعادة الدولــة اخملتطفــة، يف كتــاب الفســاد 
  السياسي: إعادة النظر يف املفهوم، معهد مواطن، جامعة بيرزيت، 2021.

ــة  ــاء النزاهــة واحلــّد مــن الفســاد يف قطــاع الدفــاع: خالصــة وافي ــى القــّوات املســلّحة، بن ــة عل ــة الدميقراطي  3. مركــز جنيــف للرقاب
  ألفضل املمارسات الفضلى، جنيف، 2010.

 .https://www.ichr.ps/statements/5699.html ،4. بيان موجز عن عملية الرقابة على االنتخابات احمللية- املرحلة األولى
 5. تقريــر حــول مــدى االلتــزام باملــدد القانونيــة احملــددة لرئاســة الهيئــات واملؤسســات العامــة املدنيــة واألمنيــة والســلك الدبلوماســي 

  واحملافظن، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2021.
6. االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، التقرير السنوي الثالث عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، 2020.

7. التقرير السنوي ألهم إجنازات وأنشطة الهيئة 2020، هيئة مكافحة الفساد، آذار/مارس 2021.
8. حابس الشروف، دور األجهزة األمنية يف بناء الدولة الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 2010.

.https://eipss-eg.org ،9. الرقابة املدنية على األجهزة العسكرية: ضوابط وجتارب
10. عاصم خليل، اإلطار القانوني للعالقة ما بن اجملتمع املدني الفلسطيني واألجهزة األمنية، معهد احلقوق، جامعة بيرزيت.

 11. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، نزاهــة احلكــم يف مواجهــة الفســاد السياســي يف مؤمتــر ائتــالف أمــان الســنوي: 
  التجربة الفلسطينية يف نزاهة احلكم ومكافحة الفساد السياسي، رام اهلل، 2021.

 12. عزمــي الشــعيبي، إصــالح املؤسســة األمنيــة يف النظــام السياســي العربــي، يف كتــاب قــراءات فلســطينية يف مبــادرات إصــالح النظــام 
   السياســي العربــي، املبــادرة الفلســطينية لتعميــق احلــوار العاملــي والدميقراطيــة )مفتــاح(، االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة 

  )أمان(، رام اهلل، 2005.
.https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/government/mil-civ.html ،13. العالقات بن املؤسسة العسكرية والسلطة املدنية

 14. عيســى أبــو عــرام وإبراهيــم املصــري، واقــع وصالحيــات األجهــزة األمنيــة ارتباطــاً بقضيــة اإلصــالح، جامعــة بيرزيــت، معهــد أبــو 
   لغد للدراسات الدولية، 2004.

15. االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فعالية نظام الشكاوى يف األجهزة األمنية، 2018.
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المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن

المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع االمــن، ائتــالف عــدد مــن المنظمــات 
األهليــة التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي 
ــز ثقافــة المســاءلة المجتمعيــة علــى عملــه بمــا يســهم  قطــاع األمــن الفلســطيني، وتعزي
فــي تحصيــن مؤسســات األمــن مــن جميــع اشــكال الفســاد ويعــزز مــن كفــاءة وفاعليــة 
األجهــزة األمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمــل التوافقــي بيــن الجميــع، وذلــك بهــدف 
الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة القانــون واحتــرام الحقــوق والحريــات 
العامــة، يلتــزم المســؤولين والعامليــن فيــه بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومبــادئ 
ــوا وفــق اســتراتيجية وعقيــدة امنيــة  الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة المجتمعيــة ويعمل

وطنيــة متوافــق عليهــا بيــن جميــع األطــراف. 

مؤسســات  فــي  الناشــطين  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  المنتــدى  تأســيس  فكــرة  بــدأت 
المجتمــع المدنــي ذات العالقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي العــام 2013 
واســتند قــرار تأســيس المنتــدى علــى مبــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع األطــراف الرســمية 
والشــعبية لبلــورة السياســات العامــة والمبــادئ ذات العالقــة بمتطلبــات اســتقرار النظــام 
العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي فلســطين، وقــد ســاهم فــي تأســيس المنتــدى 
عــددًا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام 
حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد وترســيخ سياســة 

المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــاالت عمــل الدولــة الفلســطينية.

العالمــي  الحــوار  لتعميــق  الفلســطينية   المبادرة  التاليــة:  المؤسســات  المنتــدى  يضــم 
ــب، المركــز  ــا التعذي ــة »مفتاح«، مؤسســة الحــق،  مركــز عــالج وتأهيــل ضحاي والديمقراطي
بيرزيــت،  الفلســطيني للبحــوث والدراســات االســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة 
مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان، مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق 
الفلســطيني  المركــز  القانونــي واالجتماعــي،  لإلرشــاد  المــرأة  مركــز  المدنيــة »حريــات«، 
لقضايــا الســالم والديمقراطيــة، مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة، المركــز الفلســطيني 
وســيادة  القضــاء  الســتقالل  األهليــة  الهيئــة  »مــدى«،  اإلعالميــة  والحريــات  للتنميــة 
 القانــون »اســتقالل«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة
» شــمس« )منســق المنتدى(،  واالئتالف من أجل النزاهة والمســاءلة »أمان« )الســكرتاريا 

التنفيذية للمنتدى(، الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق اإلنســان )عضو مراقب(.


