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ــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن واالئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة  يتقــدم المنتــدى المدنــي لتعزي
لبــدة  أبــو  الباحــث األســتاذة صابريــن  العــاروري ومســاعدة  للباحــث األســتاذ ماجــد  الجزيــل  بالشــكر  )أمــان( 
إلشــرافهم  أمــان  ائتــاف  فــي  العمــل  ولفريــق  الشــعيبي  عزمــي  وللدكتــور  الدراســة،  هــذه  إلعدادهمــا 

للدراســة.  وتحريرهــم  ومراجعتهــم 

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

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2023. سياســة إدارة المعلومــات فــي القطــاع األمنــي الفلســطيني. رام اللــه- فلســطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف  هــذه الدراســة، وال يتحمــل أّي

الدراســة بعــد نشــرها.
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◄ مقدمة:

إّن احلــق باحلصــول علــى املعلومــات لــه أهميــة كبيــرة يف مختلــف دول العالــم، خاصــة تلــك التــي تتبنــى النظــام الدميوقراطــي، 
حيــث إّن إعــام املواطنــن بــكل مــا يحــدث يف الــوزارات واحلكومــات والقضــاء واألمــن واملؤسســات احلكوميــة األخــرى 
واخملتلفــة، يعــّد مؤشــراً علــى النزاهــة والشــفافية يف عملهــا، غيــر أن العديــد مــن الــدول – مبــا فيهــا فلســطن تعمــل علــى 
إصــدار قوانــن حتــّد مــن قــدرة املواطنــن والعامــة مــن احلصــول علــى املعلومــات، وهــو مــا يســهم بتفشــي الفســاد والرشــاوى، 

ويعرقــل عمليــة املســاءلة واحملاســبة.

ــق مــن هــذا  ــى املعلومــات مــن احلقــوق األساســية لإلنســان، وأداة لتفعيــل حقــوق أخــرى متتــد وتنطل يعــّد حــّق احلصــول عل
احلــّق، فاحلــّق يف احلصــول علــى املعلومــات وتداولهــا هــو أســاس حريــة الــرأي والتعبيــر، كمــا نصــت املــادة )19( مــن اإلعــان 
العاملــي حلقــوق اإلنســان التــي تدعــو إلــى حريــة اســتقاء املعلومــات وتداولهــا لــكل الوســائل املمكنــة واملتاحــة مبــا فيهــا وســائل 
اإلعــام. لذلــك يظهــر االرتبــاط اجلوهــري بــن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات وحريــة الصحافــة، لذلــك البــد مــن حتقيــق 
حريــة املعلومــات وحريــة النفــاذ بهــا، علــى عكــس االصطــدام بالقوانــن التــي حتــول لتقيــد احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، 

وتســهم يف تعزيــز قضايــا الفســاد وغيرهــا مــن التجــاوزات اإلداريــة.

يحــاول هــذا التقريــر فهــم أســاليب وآليــات وطــرق إدارة املعلومــات يف القطــاع األمنــي الفلســطيني، وطــرق تصنيــف املعلومــات 
ــي يســتخدمها/ تســتخدمها املؤسســات  ــوات الت ــا للعامــة مــن خــال األدوات والقن ــات النشــر واتاحته يف هــذا القطــاع، وآلي
ــق  ــا وف ــات لديه ــة يف إدارة املعلوم ــة سياســات تســاعد املؤسســات األمني ــة؛ للخــروج بورق ــة للتواصــل والوصــول للعام األمني

األســس واملبــادئ الدوليــة املنصــوص عليهــا يف إدارة املعلومــات وتطبيقهــا بصــورة عمليــة وفعالــة.

يف إطــار التعــاون مــا بــن املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، وســكرتارية املنتــدى املتمثلــة بـــِ )ائتــاف 
أمــان( ومــا بــن وزارة الداخليــة الفلســطينية ممثلــة لقطــاع األمــن الفلســطيني، مت إعــداد تقريــر يفحــص منظومــة إدارة 
ــدى املتوســط  ــى امل ــي عل ــز  شــفافية عمــل القطــاع األمن ــي تعتمدهــا مؤسســات قطــاع األمــن، مــن أجــل تعزي ــات الت املعلوم
والبعيــد وتطويــر ورقــة سياســات حــول تصنيــف وتســجيل وأرشــفة البيانــات وتنظيــم الســجات وحتديــد العــام منهــا واخلــاص 
ــك اســتند  ــل العامــة، وحــق الوصــول للمعلومــات يف قطــاع األمــن، لذل ــا مــن قب ــات االفصــاح أو الوصــول إليه والســري وآلي

التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، وتطلــب ذلــك:
 1- االعتمــاد علــى مراجعــة مجموعـــة مـــن التقاريـــر والدراســـات والتجـــارب الدوليـــة واحملليــة املتعلقــة بــإدارة املعلومــات يف 

    املؤسسات األمنية.
2- مراجعة اإلطار التشريعي واملؤسسي حول حق الوصول للمعلومات والقوانن الناظمة وذات العاقة ومدى توفرها.

 3- حتليــل مــدى تواجــد األجهــزة والهيئــات األمنيــة الفلســطينية علــى شــبكة االنترنــت، ومــدى فعاليــة مواقعهــا اخلاصــة 
     ونشاطها، وتواجدها على شبكات التواصل االجتماعي، وطبيعة املعلومات واحملتوى املقدم للعام.

4- عقد اللقاءات وورشات العمل مع ممثلن عن أجهزة وهيئات أمنية فلسطينية1.
5- إجراء املقابات مع ذوي االختصاص يف مختلف األجهزة والهيئات األمنية ووزارة الداخلية.

6- إعداد مسودة التقرير بناًء على جمع وحتليل البيانات ذات العاقة، واخلروج بنتائج وتوصيات ذات صلة.
 7- نقــاش مســودة التقريــر للمناقشــة مــع األطــراف ذات العاقــة، وتضمــن املســودة املاحظــات والتوصيــات وصــوالً إلعــداد 

     التقرير بصورته النهائية.
8- تضمن التقرير ورقة سياسات حول تصنيف وتسجيل وأرشفة البيانات، وتنظيم السجات وحتديد العام منها 

    واخلاص والسري وآليات اإلفصاح.

 1 نظــم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( بتاريــخ 2022/11/17 ورشــة عمــل شــارك فيهــا حوالــي 25 ضابطــا مــن أجهــزة أمنيــة مختلفــة يعملــون بدوائــر مختلفــة ذات عاقــة باملعلومــات 
   ملناقشــة إدارة املعلومــات األمنيــة لــدى أجهــزة األمــن الفلســطينية، وقــد ادار الورشــة  الباحــث الرئيســي يف الدراســة، بغيــة احلصــول علــى تغذيــة راجعــه للدراســة ومعرفــة توجهــات أعضــاء أجهــزة 

  األمن بشأن إدارة املعلومات األمنية.
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 ◄ أواًل: الحق في الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية والتشريعات
    الوطنية:

ســيتم يف هــذا القســم تنــاول احلــّق يف احلصــول علــى املعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــي والفلســطيني، مــع إشــارة الــى تلــك 
القواعــد املنظمــة لتقييــد املعلومــات األمنيــة.

أ- التشريعات الفلسطينية

تناولــت بعــض التشــريعات الفلســطينية املعمــول بهــا احلــّق يف احلصــول علــى املعلومــات يف عــدد مــن النصــوص؛ فقــد نــّص 
النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي، علــى أن جلســات اجمللــس علنيــة2،  وأشــار  قانــون املطبوعــات والنشــر أن احتــرام حــق 
املواطــن يف احلصــول علــى املعلومــات، هــو إحــدى أهــم الوظائــف التــي ينبغــي علــى الصحافــة الفلســطينية القيــام بهــا3، ومنــح 
قانــون اإلحصــاءات العامــة4 احلــق ألفــراد اجملتمــع يف احلصــول علــى اإلحصــاءات الرســمية التــي يجمعهــا وينشــرها جهــاز 
اإلحصــاء علــى أن تراعــى ســرية البيانــات، وخصوصيــة األفــراد. وتضمــن قانــون البيئــة نصوصــاً تتعلــق باحلــق يف احلصــول 
ــره مــن  ــي، أو غي ــة ألي نشــاط صناعــي، أو زراعــي، أو عمران ــار البيئي ــى اآلث ــى املعلومــات الرســمية الازمــة للتعــرف عل عل
برامــج التنميــة5، ومنــح قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل هيئــة مكافحــة الفســاد صاحيــة جمــع املعلومــات املتعلقــة بالفســاد، 
وإنشــاء قاعــدة بيانــات، والتنســيق مــع وســائل اإلعــام للقيــام بــدور فعــال يف نشــر ثقافــة النزاهــة ومحاربــة الفســاد. وألــزم 
قانــون االنتخابــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة بنشــر جــدول الناخبــن6.  كمــا مت التأكيــد علــى احلــق باحلصــول علــى املعلومــات 
يف العديــد مــن االتفاقيــات واالعانــات الدوليــة، ومــن بينهــا تلــك االتفاقيــات التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطن بعــد االعتــراف 
بهــا كدولــة مراقــب يف األمم املتحــدة عــام 2012. وحظــر قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن علــى العســكرين والعاملــن يف قــوى 
األمــن اإلفضــاء مبعلومــات أو إيضاحــات عــن املســائل التــي ينبغــي أن تظــل ســرية بطبيعتهــا، أو مبقتضــى تعليمــات خاصــة، 
ــق أو  ــة وثيقــة أو ورقــة مــن الوثائ ــى بعــد انتهــاء اخلدمــة. وحظــر االحتفــاظ لنفســه بأّي ــزام بالكتمــان قائمــا حت ويظــل االلت

األوراق الرســمية أو صــورة عنهــا، ولــو كانــت خاصــة بعمــل كلــف بــه شــخصيا7. 

ــر،  ــة مــن خــال تخصيــص غرفــة أو أكث ــي الفلســطيني أن إجــراءات حفــظ الســندات والســجات املالي ــّص النظــام املال وين
ــن  ــد اســتعمالها. ويع ــة بع ــر احملاســبية والســجات املالي ــق والدفات ــاذج والوثائ ــظ الســندات والنم تســتخدم كأرشــيف حلف
الوزيــر اخملتــص موظفــاً مــن خــارج الدوائــر املاليــة ملســك عهدتهــا يســمى )أمــن أرشــيف الســندات والســجات املاليــة( 
ويتبــع إداريــاً وكيــل الــوزارة، ويقــوم مديــر عــام الشــؤون املاليــة دوريــاً بتحويــل ملفــات دفتــر اليوميــة العامــة )يوميــة الصنــدوق( 
ومرفقاتهــا وملفــات ســندات القيــد مرتبــة بالتسلســل إلــى أمــن األرشــيف، مرفقــاً بهــا كشــوفاً تفصيليــة تدقــق قبــل التوقيــع 
باالســتام8. وينــّص النظــام اخلــاص بإنشــاء املكتبــة الوطنيــة الــى ســعي املكتبــة إلــى حصــر وجمــع وحفــظ التــراث الفكــري 

والوطنــي املطبــوع والتعريــف بــه، ووضــع اخلطــط الوطنيــة ألنظمــة املكتبــات واملعلومــات والوثائــق مــع اجلهــات املعنيــة9.   

ــى  ــا لألصــول ينظــم حــق احلصــول عل ــّر وفق ــون فلســطيني مق ــر قان ــة التشــريعات الفلســطينية عــدم توف ــن مــن مراجع تب
املعلومــات، رغــم النقــاش الرســمي واألهلــي الواســع ملســودات عــدة لقانــون احلــق باحلصــول للمعلومــات، حيــث قدمــت املســودة 

األولــى للقانــون املذكــور عــام 2005 الــى اجمللــس التشــريعي ونوقشــت كنســخة أولــى لكنهــا لــم تقــّر.

واســتمرت املطالبــات واحملاولــة إلقــرار هــذا القانــون، وتشــكلت عــدة جلــان إلقــراره كان علــى رأســها يف احــدى املــرات هيئــة 
ــي ــى صفحت ــون عل ــس الفلســطيني10، ونشــرت مســودة القان ــون مــن الرئي ــرار بقان ــة إلصــدار ق مكافحــة الفســاد، يف محاول
الهيئــة ومجلــس الــوزراء الكترونيــة، وبــدا إقــراره امــرا وشــيكا، لكنــه واجــه علــى مــا يبــدو مبعارضــة بعــض الــوزراء خشــية مــن نشــر

2 املادة )17( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي
3 املادة )4( من القانون رقم )9( بشأن املطبوعات والنشر

4 املادة )17( من قانون اإلحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000
5 املادة )3( من قانون البيئة رقم )7( لسنة 1999

6 املادة )35( من قانون رقم )9( لسنة 2005 بشأن جلنة االنتخابات املركزية
7 املادة )90( من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005م.

8 املادة )11( من   قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005 بالنظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة.
9 املادة )2( من مرسوم رقم )4( لسنة 2017م بشأن إنشاء املكتبة الوطنية.

10 املادة )43( من القانون االساسي منحت الرئيس صاحية اصدار قرارات بقوانن يف حالة عدم انعقاد اجمللس التشريعي واستنادا لذلك اصدار الرئيس حوالي 340 قراراً بقانون.
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بعــض املعلومــات، او لعــدم وجــود وعــي كاف بأهميــة القانــون11،  وهنــاك مــن يرجــع عــدم إقــراره ألســباب أخــرى، أهمهــا عــدم 
جاهزيــة املؤسســات احلكوميــة للتعامــل مــع القانــون يف حــال إقــراره، ألنــه يجــب أن يســبق ذلــك قانــون لألرشــيف الوطنــي، 
يقــع علــى مســؤوليته تصنيــف املعلومــات التــي يتــم أرشــفتها، مــن منهــا يجــب أن تكــون ســرية، واي معلومــات يجــب تصنيفهــا 
علنيــة، واملــدة الزمنيــة املطلوبــة للكشــف عــن املعلومــات الســرية، وهــذا حــق مــن حقــوق كل مؤسســة. أمــا العامــل الثانــي فهــو 
ــى  ــق باحلــق باحلصــول عل ــة تتعل ــر بوجــود مشــاريع متويلي ــط بدرجــة كبي ــون موســمي، ويرتب ــرار هــذا القان ــة بإق أّن املطالب
املعلومــات، فيمــا تعلــق العامــل الثالــث مبــدى وجــود إرادة سياســية إلقــرار قانــون احلــق باحلصــول علــى املعلومــات، وتعطــل 

اجمللــس التشــريعي. 

ب. احلق باحلصول على املعلومات يف املواثيق الدولية

ــى املعلومــات منــذ نشــأتها مــن خــال القــرار رقــم 59 عــام 1946 حيــث  بــدأ اهتمــام األمم املتحــدة باحلــق يف احلصــول عل
أكــدت يف أول اجتمــاع لهــا، علــى أّن »حريــة تــداول املعلومــات، حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان والنمــوذج األســاس للحريــات 
التــي وهبــت لــه، مــرورا باإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان والعهديــن الدوليــن، وصــوال إلــى املواثيــق العامــة أو اخلاصــة، وكــذا 
اإلعانــات الدوليــة اهتمامــا خاصــا بحقــوق اإلنســان ومصاحلــه املاديــة وعاقتــه باجملتمــع«. حيــث اعترفــت األمم املتحــدة ب 

»حريــة املعلومــات« التــي متتلكهــا الهيئــات العــام.

ــر، ويشــمل  ــرأي والتعبي ــة ال ــكل فــرد احلــق يف حري وقــد جــاء  يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان مــن خــال املــادة 19 »ل
هــذا احلــق حريــة اعتنــاق اآلراء دون تدخــل، واســتقراء للمعلومــات وتلقيهــا مــن خــال أيــة وســائل بغــض النظــر عــن احلــدود«، 
حيــث تضمنــت األســاس القانونــي األول للحــق يف احلصــول علــى املعلومــات، وتضمنــت العديــد مــن احلقــوق مــن بينهــا: حــق 
كل شــخص يف احلصــول علــى األخبــار واألفــكار مــن مصادرهــا األصليــة- حــق كل شــخص يف أن تكــون لــه مصــادر خاصــة 
للمعلومــات- حــق كل شــخص يف نقــل األخبــار واألفــكار بــأي طريقــة تناســبه، ســواء كانــت بالقــول أو الكتابــة أو بوســائل 
ــل  ــري مث ــات واســتعراضها ســواء بشــكل تعبي ــاول املعلوم ــره - حــق كل إنســان يف تن ــت وغي ــل األنترن ــة، مث االتصــال احلديث
التحقيــق الصحفــي أو الكاريكاتيــر أو القالــب التمثيلــي مثــل مســرحية أو فيلــم أم يف القالــب الشــعري.- حــق كل شــخص يف 
نقــل األخبــار واألفــكار بــن جميــع دول العالــم دون حــدود جغرافيــة بــن الــدول- حريــة تكويــن اآلراء الشــخصية دون مضايقــة 

مــن اآلخريــن.

كمــا نــّص العهــد اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية التــي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة عــام 1966 يف املــادة 19 
علــى أن: »لــكل إنســان احلــق يف اعتنــاق آراء دون مضايقــة«. ويشــمل هــذا احلــق »حريتــه يف التمــاس مختلف ضــروب املعلومات 
واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا لآلخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود«، واكــد العهــد علــى نطــاق واضــح أن أيــة قيــود أو اســتثناءات ينبغــي 

أن تكــون منصوصــا عليهــا مبوجــب قانــون، وأن تكــون ضروريــة12.  

ــل  ــة، ب ــة واحلري ــات األساســية ليــس فقــط مــن أجــل الدميقراطي ــى املعلومــات مــن الضروري ــر احلــق يف احلصــول عل ويعتب
كذلــك لوجــوب احلــق يف املشــاركة، وحتقيــق تنميــة إنســانية حقيقيــة يف منــاخ يحتــرم احلقــوق واحلريــات. ويقــوم علــى أســاس 
الدميقراطيــة، حتتــرم املعاييــر الثقافيــة واحلكــم، وهــو مــا أكــد عليــه العهــد الدولــّي اخلاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعية 
والثقافيــة مــن خــال املــادة 15 التــي أكــدت علــى احلــق يف املعرفــة واســتيفاء املعلومات-احلــق يف املشــاركة الثقافيــة والتمتــع 
بفوائــد التقــدم العلمــي والتكنولوجــي- احتــرام احلريــة التــي ال غنــى عنهــا يف البحــث العلمــي والنشــاط اإلبداعــي -احلــق يف 

احلصــول علــى املعلومــات يف األنظمــة اإلقليميــة.

11 مقابلة مع األستاذ عماد األصفر مدير معهد التطوير اإلعامي يف جامعة بيرزيت بتاريخ 2022/12/9.
12 املادة 19 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
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ووضعــت منظمــة املــادة )19( وهــي مــن املنظمــات املتخصصــة يف مجــال احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات املبــادئ املتعلقــة 
بهــذا احلــق. وقــد اتخــذت املبــادئ التــي أقّرتهــا الصفــة القانونيــة، مــن خــال مصادقــة املقــرر اخلــاص بحريــة الــرأي علــى 

هــذه املبــادئ يف العــام 132000.  وقــد شــملت املبــادئ التاليــة:

 - الكشــف عــن أقصــى قــدر مــن املعلومــات: يجــب علــى كافــة املؤسســات العاّمــة الكشــف/اإلفصاح عــن جميــع املعلومــات التــي 
  حتتفظ بها، إال تلك التي لها طابع خاص واستثنائي ال ميكن اإلفصاح عنها للرأي العام.

 - إلــزام النشــر: ال يقتصــر فقــط دور اإلدارات العاّمــة علــى قبــول طلبــات احلصــول علــى املعلومــات، ولكــن يجــب عليهــا أيضــاً
  أن تنشر حكما وثائق ذات اهتمام عام.

 - تعزيــز أســس احلكومــة املفتوحــة: يعــّد اطــاع اجلمهــور علــى حقوقهــم وتعزيــز ثقافــة االنفتــاح داخــل احلكومــة أمريــن 
  ضرورين، لتحقيق أهداف تشريعات احلصول على املعلومات.

- نطاق االستثناء احملدود: يجب أن تكون االستثناءات للحق يف الوصول إلى املعلومات مرسومة بشكل واضح وضيق.

ــون أو املراســيم  ــص القان ــى املعلومــات، أن ين ــال عل ــب احلصــول الفع  - عمليــات تيســر ســبل احلصــول علــى املعلومــات: يتطل
   علــى عمليــات واضحــة، للبــت يف الطلبــات مــن قبــل اإلدارات العامــة، باإلضافــة إلــى قيــام نظــام مراجعــة مســتقل التدقيــق 

  بقراراتهم.

- التكلفة: الرسوم األقل هي األفضل.

 - اجللســات املفتوحــة: احلصــول علــى املعلومــات ال ينطبــق فقــط علــى املعلومــات املذكــورة بشــكل وثائــق، ولكــن أيضــاً يف 
  االجتماعات احلاصلة يف اإلدارات العامة.

 - منــح األســبقية للكشــف عــن املعلومــات: كل القوانــن املتعارضــة مــع مبــدأ الكشــف عــن أقصــى قــدر مــن املعلومــات، يجــب 
  أن تعدل أو تلغى.

ــد أن يحمــي هــذا  ــات، الب ــى املعلوم ــون احلــق يف الوصــول إل ــة قان ــق وفعالي ــان حســن تطبي  - حمايــة كاشــفي الفســاد: لضم
  القانــون األفــراد الذيــن يقومــون باإلخبــار عــن أيــة مخالفــات، مــن أي عقوبــة قانونيــة أو إداريــة أو عقوبــة متعلقــة بوظيفتــه.

13 حرية الوصول الى املعلومات بن التنظير القانوني والواقع العملي، حسن هشام السيد، جامعة النجاح 20221.  منشور على الرابط التالي: 
.pdf (najah.edu(2021 حق احلصول على املعلومات تعديل    
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◄ ثانيًا: مبادئ وأسس إدارة المعلومات في القطاع األمني:

ال ميكــن احلديــث عــن أعمــال احلــق باحلصــول علــى املعلومــات األمنيــة مبعــزل عــن اإلدارات املدنيــة، رغــم االختــاف بينهمــا؛ 
فاملعلومــات يف قطــاع األمــن ترتبــط مببــدأ الســرية، وحتديــد املعلومــات التــي ميكــن اإلفصــاح عنهــا بشــكل اســتباقي يحددهــا 
اجلهــاز األمنــي، وهــي غيــر مصنفــة مبوجــب قانــون، وهــذا ال يحــول دون حــدوث تعــاون موســمي مــن بعــض هــذه األجهــزة 
األمنيــة، حــن يتــم طلــب املعلومــات بواســطة كتــاب رســمي يوجــه الــى وزارة الداخليــة بخصــوص األجهــزة التــي تتبعهــا، لــذا 
يتوجــب أن تباشــر األجهــزة األمنيــة بتهيئــة نفســها للتعامــل مــع احلــق باحلصــول علــى املعلومــات، مــن خــال البــدء بتصنيــف 
ــي مــن شــأن نشــرها أن يلحــق ضــرراً  ــاس واملعلومــات الت ــة الن ــة خصوصي ــة، مبــا يضمــن حماي ــة واحملجوب املعلومــات العلني

بالنظــام العــام او بأجهــزة األمــن الفلســطيني14. 

وتطــرح ســرية املعلومــات األمنيــة إشــكالية تتعلــق بتحديــد شــروط مشــروعية القيــود التــي حتــد مــن وصــول اجلمهــور لهــا، 
ســواء كان ذلــك متعلقــا بطبيعــة املعلومــة أو بطــرق حجبهــا. وأصبــح الوصــول الــى املعلومــات بشــكل ســليم مــع بعــض احلــدود 
املشــروعة لتقييــد هــذا الوصــول مــن األهــداف املرتبطــة بالدميوقراطيــة، وميكــن لــكل بلــد اعتمــاد اإلجــراء املناســب لتحقيــق 
التــوازن بــن الســرية والدميوقراطيــة، وهــو مــا ال ميكــن بــأّي شــكل مــن األشــكال االنســاخ عــن تاريــخ البلــد وقيمــه اجملتمعيــة، 

والعوامــل الثقافيــة األخــرى الســائدة فيــه. 

ــى املعلومــات. وتتفــاوت درجــة فــرض هــذه  ــر لتقييــد احلــق باحلصــول عل ــزال األمــن والنظــام العــام هــو الهاجــس األكب ال ي
القيــود مــن بلــد الــى آخــر، ومــن نظــام قانونــي الــى آخــر، وفقــا للظــروف واملعطيــات الداخليــة يف كل بلــد. بــل تختلــف املعاييــر 
التــي تصنــف مبوجبهــا املعلومــة إن كانــت ســرية او مقيــدة مبــدى حتديــد عاقتهــا باألمــن القومــي؛ فمــا يعتبــره نظــام منغلــق 
ــى إضعــاف هــذا  ــؤدي إل ــى األمــن القومــي، ككشــف معلومــات حــول فســاد يف احلكومــة أو يف اجليــش، ت ــرا عل ــه تأثي ــأن ل ب
النظــام أو اإلســاءة إلــى صورتــه اخلارجيــة وإحراجــه دوليــاً، يعتبــره نظــام منفتــح الطريــق إلــى الشــفافية واإلصــاح. ومــا ميكــن 

اعتبــاره يف زمــن معــن )كزمــن احلــرب( ذا مســاس باألمــن، قــد ال يصبــح كذلــك يف زمــن آخــر )زمــن الســلم(.

تتفــق غالبيــة الــدول علــى اعتبــار أن املعلومــات املتعلقــة بالقــوات املســلحة وتشــكيلها وحتركاتهــا وعتادهــا ومتوينهــا وأفرادهــا، 
وكل مــا لــه مســاس بالشــؤون العســكرية، أســرارا متــس األمــن القومــي، وبالتالــي ال يجــوز االطــاع عليهــا، لكــن قيــود احلظــر 
ــى  ــاظ عل ــن للحف ــات قوان ــك تصــدر احلكوم ــة، لذل ــح احلكومي ــة املصال ــع تعاظــم أهمي ــدت، م ــات تزاي ــى إفشــاء املعلوم عل
ــم يكــن إفشــاء هــذه  ــا ل ــة م ــة معين ــرة زمني ــع إعطــاء معلومــات لفت ــى من ــن عل ــّص هــذه القوان ــث تن األســرار الرســمية، بحي
املعلومــات هــو لصالــح احلكومــة، وال تقتصــر األســرار الرســمية علــى أســرار احلكومــة فقــط، فهنــاك معلومــات تخــّص 
البرملانــات قــد يطلــب وضعهــا يف إطــار الســرية ملساســها باألمــن العــام، كمــا هــو احلــال يف بعــض أعمــال اللجــان البرملانيــة 

ــة والتحقيــق واألمــن. اخملتصــة بالرقاب

نشــر املعلومــات، ومتكــن اجلهــات اخملتصــة كديــوان الرقابــة واجمللــس التشــريعي والباحثــن واملواطنــن مــن احلصــول علــى 
املعلومــات، يســاعد علــى التعــرف علــى السياســات األمنيــة ومــدى تلبيتهــا ملصالــح الوطــن واملواطــن، ويســهم يف كبــح إســاءة 
ــة، والتأكــد مــن قانونيــة أنشــطة أجهــزة  اســتخدام الســلطة، وتــايف االخفاقــات العملياتيــة والنفقــات املاليــة غيــر الضروري

األمــن ويضفــي الشــرعية عليهــا15. 

ال شــك أن األجهــزة األمنيــة، وخاصــة االســتخبارية منهــا، خــزان للمعلومــات والبيانــات املتنوعــة االقتصاديــة والسياســية 
واالجتماعيــة والشــخصية التــي عــادة مــا حتــاول اخفاءهــا بســرية يف أرشــفتها، ونــادراً مــا تقــوم هــذه األجهــزة بنشــر معلومــات 
او وثائــق تتعلــق بطبيعــة عملهــا، واذا مت ذلــك ال يأتــي يف اطــار إميــان اجلهــاز بحــق املواطــن علــى االطــاع واحلصــول علــى 
املعلومــات، بــل يف اطــار خدمــة مصالــح املســتوى السياســي، وبالتالــي تبقــى هــذه املعلومــات عرضــة للتســريب والنشــر مــن 
قبــل وســائل اعــام رســمية مــن كونهــا تقــدم للجمهــور الفلســطيني، وهــذا ميكــن أن يبنــى عليــه توجهــات يف ســلوك اجلمهــور 

يضعــف ثقتــه يف الســلطة ويضعــف مصداقيــة اجلهــاز األمنــي16.

14 مقابلة مع األستاذ عماد األصفر، مصدر سابق.
15 مقابلة مع األستاذ سعيد زيد باحث مختص باألمن واحلكم الرشيد بتاريخ 2023/12/15

16 مقابلة مع الدكتور سعيد معا رئيس دائرة االعام يف اجلامعة األمريكية بتاريخ 2022/12/14.
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ــي  ــد )صــادر ووارد وأرشــيف موحــد ورقــي أو الكترون ــت دراســات ســابقة الئتــاف النزاهــة أمــان توفــر نظــام بري فقــد بين
أو كليهمــا يف البعــض اآلخــر، حتتفــظ كل دائــرة بأرشــيفها اخلــاص، الفتقارهــا الــى أرشــيف موحــد، حيــث تبــن عــدم توفــر 
تعليمــات أو إجــراءات مكتوبــة، لتنظيــم الســجات، أو يحــدد األســس التــي يتــم بنــاء عليهــا تصنيــف الوثائــق تصنيفــا أمنيــا، 

واملــدة الزمنيــة التــي يجــب حفظهــا بســرية. 

مــن ناحيــة أخــرى، تختلــف اجلهــات التــي تقــوم بتصنيــف الوثائــق مــن جهــاز آلخــر؛ ففــي األمــن الوقائــي يحــدد مقــدم الوثيقــة 
تصنيفهــا، وميكــن لضابــط املســؤول تغييــر التصنيــف حســب مــا يــراه مناســبا. أمــا يف اخملابــرات العامــة، فيتولــى هــذه املهمــة 
مديــر العمليــات. يف حــن يقــوم قائــد جهــاز األمــن الوطنــي بتحديــد التصنيــف17،  كمــا تفتقــر غالبيــة مكونــات املؤسســة األمنيــة 
الــى دائــرة أو جهــة تختــص مبراجعــة التصنيفــات والتأكــد مــن ســامة قــرارات احلجــب ومــدى الفائــدة التــي تعــود علــى الصالــح 
العــام مــن التصنيــف. ومــن هنــا ميكــن القــول ان املعلومــات املتوفــرة لــدى األجهــزة هــي صاحبــة الصاحيــة عليهــا بشــكل مطلــق.

مــن املعوقــات التــي حتــول دون احلصــول علــى املعلومــات بســهولة ويســر، تأثــر التجربــة الفلســطينية بالثقافــة والتجربــة 
العربيــة أو ثقافــة الســرية، فهنــاك العديــد مــن الضبــاط ممــن تلقــوا تدريباتهــم يف البــاد العربيــة متأثريــن بالتجربــة العربيــة، 
ويقدســون الســرية، وال يعطــون اهميــة لضــرورة االنفتــاح علــى املواطــن الطاعــه عمــا يــدور داخــل هــذه األجهــزة. إضافــة الــى 
االحتــال اإلســرائيلي؛ ففــي حــاالت الصــراع عــادة مــا يتــم التشــديد علــى الســرية حلجــب املعلومــات، يف محاولــة ملواجهــة 
ــة حســنة أن حجــب واخفــاء  ــن يف أجهــزة األمــن بني ــر مــن العامل ــة الفلســطينية يعتقــد الكثي ــد اخلارجــي. ويف احلال التهدي

املعلومــات عــن العامــة، مصلحــة فلســطينية تســاعد يف مقاومــة االحتــال دون تقييــم لهــذه املعلومــات وأهميــة نشــرها18.

املعلومات التي يجوز حجبها على أساس تتعلق باألمن القومي:
ميكــن تعريــف املعلومــات األمنيــة الســرية باملعلومــات التــي ميكــن أن يضــر إفشــاؤها أو تداولهــا باألمــن القومــي الفلســطيني، 
وقــد حددتهــا القوانــن الفلســطينية باألنشــطة واملقــرات والهيكليــات والتجهيــزات والوثائــق املتعلقــة بأجهــزة االمــن. ورغــم 
ذلــك لــم يحصــر ملكيــة هــذه املعلومــات بأجهــزة األمــن، فهنــاك جهــات أخــرى لهــا احلــق يف طلــب هــذه املعلومــات واالطــاع 
ــة واملســتوى  ــة املاليــة واالداري ــوان الرقاب عليهــا للقيــام مبهامهــا واختصاصاتهــا، ومــن هــذه اجلهــات اجمللــس التشــريعي ودي
ــة مــن هــذه  ــم تعــط أّي ــوزراء. وال بــد مــن اإلشــارة الــى أن التشــريعات الفلســطينية ل السياســي ممثــا بالرئيــس ومجلــس ال
اجلهــات بنــص مكتــوب صاحيــة رفــع الســرية، عــن أّي مــن هــذه املعلومــات، أســوة مبــا هــو معمــول بــه يف بعــض االنظمــة 
ــة وثيقــة. وميكــن ان تتوفــر هــذه الصاحيــة  السياســية، فعلــى ســبيل املثــال، للرئيــس االمريكــي احلــق برفــع الســرية عــن أّي

للرئيــس يف فلســطن بصفتــه القائــد االعلــى لقــوى األمــن الفلســطينية إال أّنهــا غيــر مكتوبــة19. 

وفقــاً ملبــادئ تشــاوني20، وهــي مبــادئ أُّقــرت  بتاريــخ 12 يونيــو 2013 يف مدينــة  تشــاوني جنــوب أفريقيــا، بالتشــاور مــع 
أكثــر مــن 500 خبيــر مــن أكثــر مــن 70 دولــه يف 14 اجتماعــا عقــد حــول العالــم، مبســاعدة مبــادرة عدالــة اجملتمــع املنفتــح، 
وبالتشــاور مــع املقرريــن األربعــة اخلصوصيــن يف حريــة التعبيــر أو/ وحريــة اإلعــام، واملقــرر اخلــاص يف مكافحــة اإلرهــاب 
ــة يف  ــة بســلطة الدول ــق التشــريعات، ذات الصل ــة، أو تطبي وحقــوق اإلنســان، بهــدف إرشــاد املنخرطــن يف صياغــة ومراجع
حجــب املعلومــات ألســباب تتعلــق باألمــن القومــي، أو إلنــزال العقوبــة نتيجــة اإلفصــاح عــن تلــك املعلومــات، فإّنــه ال خــاف علــى 
أّنــه يجــوز للســلطات العامــة تقييــد حــق اجلمهــور يف احلصــول علــى املعلومــات ألســباب تتعلــق باألمــن القومــي، ولكــن فقــط يف 
حالــة إذا كانــت هــذه القيــود متتثــل جلميــع األحــكام األخــرى لهــذه املبــادئ، وكانــت املعلومــات محفوظــة لــدى الســلطة العامــة، 

ومصّنفــة ضمــن واحــدة مــن الفئــات التاليــة21:
)أ( معلومات حول خطط وعمليات وقدرات دفاعية مستمرة، وطوال فترة املنفعة العملية للمعلومات22.  

 )ب( معلومــات عــن اإلنتــاج، والقــدرات، أو اســتخدام نظــم األســلحة واألنظمــة العســكرية األخــرى، مبــا يف ذلــك أنظمــة 
     االتصــاالت. وتتضمــن هــذه املعلومــات البيانــات واالختراعــات التكنولوجيــة، واملعلومــات حــول اإلنتاج، والقدرات، أو االســتخدام.  

17 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2013. فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل األجهزة األمنية. ص14.
18 مقابلة مع األستاذ سعيد زيد، مصدر سابق.

19 املصدر السابق.
 20 ترتكــز هــذه املبــادئ علــى القوانــن الدوليــة )واإلقليميــة( والقانــون احمللــي، وعلــى املعاييــر الدوليــة وأفضــل املمارســات، وكذلــك علــى الكتابــات التــي خّطهــا اخلبــراء مــن أنحــاء العالــم. كمــا 
      تناولــت موضــوع األمــن القومــي بــدالً عــن كل األســباب العامــة األخــرى يف اخفــاء املعلومــات. حيــث يجــب، علــى األقــل، أن تتوافــق كل تلــك األســباب مــع هــذه املعاييــر املوضوعــة ليتــم منــع 

     الوصول للمعلومات..
21 وفقاً للمبدأ رقم 9 من املبادئ العاملية لألمن القومي واحلق يف املعلومات«مبادئ تشوني«أصيغت يف تشوني، جنوب أفريقيا صدرت يف 31 يونيو 2013.

 22 وفقــاً ملبــادئ تشــاونى عبــارة “وطــوال فتــرة املنفعــة العمليــة للمعلومــات” تتطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات مــا لــم تعــد تكشــف أي شــيء ميكــن أن يتــم اســتخدامه مــن قبــل أعــداء الدولــة لفهــم 
     استعدادها، وقدرتها، أو خططها.
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 )ج( معلومــات تتعلــق بالتدابيــر احملــددة حلمايــة أراضــي الدولــة والبنيــة التحتيــة احلرجــة، أو املؤسســات الوطنيــة احلرجــة، 
     ضد التهديدات أو استخدام القوة والتخريب، والفعالية التي تعتمد على السرية23.  

 )د( معلومــات تتعلــق، أو متأتيــة مــن العمليــات، ومصــادر، وأســاليب أجهــزة اخملابــرات، بالقــدر الــذي تتعلــق بــه مبســائل 
      األمــن القومــي. ومعلومــات بشــأن املســائل األمنيــة الوطنيــة التــي مت توفيرهــا مــن قبــل دولــة أجنبيــة أو هيئــة حكوميــة 

     دولية مصحوبة بتوقيع صريح من السرية؛ واالتصاالت الدبلوماسية األخرى بقدر ما تتعلق مبسائل األمن القومي.
 )ه( املعلومــات اخلاصــة بالتدابيــر املتعلقــة باإلرهــاب، ومكافحــة اإلرهــاب، ومت ذكرهــا يف واحــدة مــن الفئــات املذكــورة أعــاه. 
      وعليــه فــإّن حــق العامــة يف احلصــول علــى مثــل هــذه املعلومــات قــد تكــون خاضعــة للقيــود ألســباب تتعلــق باألمــن الوطنــي، 
      وفقــا لهــذه وغيرهــا مــن األحــكام مــن هــذه املبــادئ. يف الوقــت نفســه، قــد تكــون بعــض املعلومــات املتعلقــة بتدابيــر اإلرهــاب 

    أو مكافحة اإلرهاب بالغة األهمية للمصلحة العامة.
 )و( يجــوز للدولــة إضافــة فئــة مــن املعلومــات إلــى القائمــة أعــاه مــن الفئــات، ولكــن فقــط إذا مت حتديــد الفئــة، حيــث تكــون 
     املعرفــة واحلفــاظ علــى ســرية املعلومــات أمــراً ضروريــاً حلمايــة املصالــح املشــروعة لألمــن القومــي الــذي ينّص عليــه القانون.

لــم يتــم يف مبــادئ تشــاونى تعريــف مصطلــح » األمــن القومــي« ضمــن هــذه املبــادئ، إال أن املبــدأ رقــم 2 يتضمــن توصيــات بــأن 
األمــن القومــي ينبغــي أن يحــدد ويعــرف بدقــة يف القانــون الوطنــي، بطريقــة تتماشــى مــع احتياجــات اجملتمــع الدميقراطــي؛  
فقــد ورد يف ضمــن هــذا املبــدأ أنــه بالنظــر إلــى األمــن القومــي، جنــد أنــه واحــد مــن أهــم األســس العامــة لتطبيــق القيــود 
علــى املعلومــات، يف الوقــت الــذي قــد تفــرض فيــه الســلطات العامــة اسســاً أخــرى عامــة لتقييــد احلصــول علــى املعلومــات، 
والتــي تشــمل: العاقــات الدوليــة، والنظــام العــام، والصحــة والســامة العامــة، وتنفيــذ القانــون، وتوفيــر نصيحــة مســتقبلية 
ــر  ــة املعايي ــث يجــب أّلا يقــّل عــن تلبي ــة؛ حي ــة للدول ــح االقتصادي ــة، ومراعــاة املصال ــة ومفتوحــة، ووضــع سياســة فعال مجاني
القياســية لفــرض أي قيــود علــى احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، كمــا هــو منصــوص عليهــا يف هــذه املبــادئ ذات الصلــة 
مــن املمارســات احلســنة لألمــن القومــي، عندمــا يُســتَخدم للحــّد مــن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، إلــى أن يتــم تعريفهــا 

بدقــة يف اإلطــار القانونــي لبلــد مــا علــى نحــو يتفــق مــع مجتمــع دميقراطــي24.

تنــص مبــادئ تشــاوني علــى ثالثــة متطلبــات لتقييــد احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات علــى خلفيــة األمــن القومــي25:

 أ- مشــرع مبوجــب القانــون )منصــوص عليهــا بالقانــون(: يجــب أن يكــون القانــون ســهًا- ال لبــس فيــه وموصوًفــا بدقــة لكــي 
     يتمكــن األفــراد مــن فهــم مــا هــي املعلومــات التــي ميكــن حجبهــا، ومــا هــي املعلومــات التــي ميكــن كشــفها ومــا هــو العمــل 

    فيما يتعلق باملعلومات التي تخضع لعقوبات.
ــح الشــرعية لألمــن  ــا وواضحــا يف إحلــاق ضــرر جســيم باملصال  ب- يجــب أن يشــكل الكشــف عــن املعلومــات خطــرا حقيقي
      القومــي، واحتمــال وقــوع ضــرر مــن اإلفصــاح عــن املعلومــات يجــب أن يفــوق املصلحــة العامــة يف حالــة اإلفصــاح، ويجــب 
      أن تتوافــق القيــود مــع مبــدأ التناســب، كمــا يجــب أن تكــون أقــل الوســائل تقييــدا متاحــة، وذلــك للحمايــة مــن أي ضــرر أو 

     أذى، ويجب أاّل تنتقص هذه القيود من جوهر احلق يف احلصول على املعلومات.
ج- يجــب حتديــد فئــات ضيقــة مــن املعلومــات التــي ميكــن حجبهــا ألســباب األمــن القومي، ويكون منصوصــا عليها بوضــوح يف القانون.

ــن  ــح الشــرعية لألم ــة املصال ــى خلفي ــات عل ــى املعلوم ــد احلــق يف احلصــول عل ــة لتقيي ــات الزم ــة متطلب ــد أن تراعــي أّي ال ب
القومــي، حتــى تصبــح هــذه التقيــدات مشــروعة26 فــا تعتبــر مصلحــة األمــن القومــي شــرعية إذا كان الغــرض احلقيقــي 
ــة احلكومــة أو املســؤولن مــن اإلحــراج أو  ــل حماي ــا باألمــن القومــي، مث ــة مصلحــة ال عاقــة له ــا هــو حماي واألساســي منه
ــة مخالفــات أُخــرى ضــد القانــون أو  التعــرض لتصرفــات خاطئــة حــول إخفــاء معلومــات، وانتهــاكات حلقــوق اإلنســان، أو أّي
أداء املؤسســات العامــة، أو محاولــة تعزيــز أو تكريــس فائــدة سياســية معينــة، أو حــزب، أو ايديولوجيــة، أو قمــع االحتجاجــات
أمنــى معــن، ونشــر املعلومــات قــد يضــّر باألجهــزة األمنيــة، او يعيــق العمليــة التــي يقــوم بهــا اجلهــاز او معلومــات اســتخبارية27.  املشــروعة. احلالــة التــي ميكــن لألجهــزة األمنيــة ان تقــوم باالمتنــاع عــن نشــر معلومــات، هــي تلــك املعلومــات املرتبطــة بنشــاط 

 23 مصطلــح »البنيــة التحتيــة احلرجــة« يشــير إلــى املــوارد االســتراتيجية، واألصــول، ونظــم، ســواء فعليــة أو ظاهريــة، وحيويــة جــًدا للدولــة بحيــث أن تدميــر أو عــدم قــدرة هــذه املــوارد واألصــول، 
    واألنظمة سيكون له تأثير ضار على األمن القومي.

24 ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة املبدأ رقم 2 من مبادئ تشاوني.
25 املبدأ رقم 3 من مبادئ تشاونى

26 مبدأ رقم )3( من مبادئ تشاوني.
27 مقابلة مع الدكتور سعيد معا، مصدر سابق.



11

سياسة إدارة المعلومات في القطاع األمني الفلسطيني

القيود املفروضة على املعلومات األمنية يف فلسطني:
حــن تقــّر سياســات تتعلــق بعمــل األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، فإّنــه مــن الضــروري االنتبــاه الــى حقيقــة أن الســلطة 
الفلســطينية ال متلــك الســيادة علــى أراضيهــا، وهــي ســلطة مقيــدة تعمــل حتــت االحتــال، وهــذا يتيــح للســلطة الفلســطينية 

ــا: ــن متناقضــن هم ــرر سياســتها أن تنحــى مبنحي حــن تق
ــة، ويعــرض  ــح الوطني ــى املعلومــات التــي مــن شــأن نشــرها أن يلحــق ضــررا باملصال ــود عل ــد مــن القي  1. ضــرورة فــرض مزي

   الفلسطينين خملاطر ماحقة االحتال بناء على هذه املعلومات.
 2. ضــرورة التخفيــف مــن القيــود التقليديــة التــي شــّرعها املبــدأ رقــم )9( مــن مبــادئ تشــاوني، كــون أن نشــر هــذه املعلومــات 

   ال يلحق أي ضرر بالفلسطينين، كونها مكشوفة لسلطات االحتال اإلسرائيلية التي تسيطر على احلدود الفلسطينية.

يف فلســطن، لــم يتــم األخــذ كثيــراً بالعاملــن الســابقن؛ فقــد فرضــت بعــض القيــود املتعلقــة بقضايـــا األمـــن والنظـــام العـــام، 
ومت تصنيــف هــذه املعلومــات بالســرية، ووضعــت قيــوداً علــى املعلومــات األمنيــة دون أن حتــدد ماهيــة هــذه املعلومــات أو اجلهــة 
املســؤولة واخملتصــة بتصنيفهــا ســرية. وتضمــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 الســاري يف الضفــة الغربيــة عــدداً مــن 
املــواد التــي تعاقــب مــن يحــاول احلصــول علــى معلومــات ســرية أو نشــرها، ممــا يفتــح البــاب واســعا أمــام تصنيــف املعلومــات 
بســرية ويتــح محاكمــة اشــخاص، بتهمــة الكشــف عــن هــذه املعلومــات وفقــا لقانــون العقوبــات،  ليــس هــذا فحســب، بــل نــّص 
قانــون البينــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة رقــم )4( لســنة 2001 بعــدم جــواز قيــام أحــد بالشــهادة عـــن معلومــات أو مضمــون 
أوراق تتعلــق بأمــن الدولــة، إال إذا كانــت قــد نشــرت بإحــدى الطــرق القانونيــة أو كانــت الســلطة اخملتصــة قــد أذنــت بإذاعتهــا.

كذلــك حظــر القانــون رقــم )9( لســنة 1995 بشــأن املطبوعــات والنشــر علــى الصحافــة نشــر أي معلومــات ســرية عــن الشــرطة، 
ــس  ــع الســرية جللســات اجملل ــا، والوقائ ــا، أو تدريباته ــا، أو حتركاته ــام، أو أســلحتها أو عتادهــا، أو أماكنه وقــوات األمــن الع
الوطنــي، ومجلــس الــوزراء. ونــص قانــون اخملابــرات العامــة رقــم )17( لســنة 2005، والقــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2007 
علــى ســرية املعلومــات املتعلقــة بجهــازي األمــن الوقائــي واخملابــرات العامــة، واخلاصــة بأنشــطتهما، ووثائقهمــا ومقراتهمــا. 

ــون األمــن  ــّص قان ــا ن ــى جوانــب محــددة، فمث ــى أّن بعــض القوانــن الفلســطينية فرضــت الســرية عل ــد مــن اإلشــارة إل ال ب
الوقائــي علــى عــدم جــواز االطــاع علــى حتريــات ومعلومــات األمــن الوقائــي إّلا بــإذن خــاص مــن مديــر األمــن الداخلــي، أو 
تنفيــذا حلكــم قضائــي. واعتبــر القانــون املعلومــات واالنشــطة اخلاصــة واملتعلقــة باألمــن الوقائــي ســرية ال يجــوز إفشــاؤها، 
ــى املعلومــات املتعلقــة بتنظيــم اخملابــرات وأعمالهــا ووثائقهــا ومقرهــا وممتلكاتهــا  كمــا فــرض قانــون اخملابــرات الســرية عل

وبيانــات العاملــن، واعتبرهــا مــن أســرار األمــن الوطنــي التــي يحظــر إفشــاؤها.

وتوســعت التشــريعات يف فــرض قيــود علــى نشــر املعلومــات، ولــم يقتصــر األمــر علــى املعلومات األمنية، بل اتســع ليشــمل قيود تتعلق 
باألمــن االقتصــادي واألســرار التجاريــة؛ فقــد جعــل قانــون ســلطة النقــد رقــم )2( لســنة 1997 مــداوالت اجتماعــات مجلــس إدارة 
ســلطة النقــد واحلســابات باملصــارف والبيانــات املتعلقــة مبديونيــة العمــاء ســرية. ونــص قانــون تشــجيع االســتثمار يف فلســطن 
رقــم )1( لســنة 1998 علــى التــزام هيئــة االســتثمار بحمايــة جميــع املعلومــات، مبــا فيهــا األســرار املاليــة والتجاريــة للمســتثمرين.
وضــع القانــون مجموعــة مــن الضوابــط للوصــول إلــى املعلومــات القضائيــة؛ لتحقيــق العادلــة، واحلفــاظ علــى اخلصوصيــة، 
واألمــن، والنظــام العــام واألخــاق؛ فقــد جعــل إجــراءات التحقيــق والنتائــج التــي تســفر عنهــا ســرية وال يجــوز االطــاع عليهــا. 
ومخالفــة ذلــك يعــّد جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون؛ ألن اإلعــان عنهــا قــد يضــّر بســير التحقيــق، ويلحــق الضــرر االجتماعــي 

باملشــتبه بــه إذا ثبتــت بــراءة املتهــم.

أمــا فيمــا يتعلــق بحمايــة اخلصوصيــة، فقــد كفلــت العديــد مــن الوثائــق القانونيــة الدوليــة احلــق بحمايــة اخلصوصيــة؛ فقــد نصــت 
املــادة 12 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى أن »ال يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي يف حياتــه اخلاصــة أو أســرته أو مســكنه 
أو مراســاته أو حلمــات علــى شــرفه وســمعته، ولــكل شــخص احلــق يف حمايــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك احلمــات«. 
وكذلــك حظــر العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية تعــرض أّي أحــد للتدخــل االعتباطــي أو غيــر القانونــي باخلصوصيــة، 
والعائلــة، واملنــزل أو املراســات. لكــن القانــون الفلســطيني لــم يضــع تعريفــا محــدداً للخصوصيــة علــى الرغــم مــن حمايتــه لهــا، فقــد 
نــص القانــون األساســي علــى »أن كل اعتــداء علــى أي مــن احلريــات الشــخصية أو حرمــة احلياة اخلاصة لإلنســان وغيرها... جرمية 
ال تســقط الدعــوى اجلنائيــة أو املدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــا عــادال ملــن وقــع عليــه الضــرر«.
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◄ ثالثًا: آلية الحصول على المعلومات:

وفقــاً للمبــدأ )24( مــن مبــادئ تشــاونى، فإنــه يقــع علــى الســلطات العامــة واجــب تقــدمي املعلومــات يف جميــع األشــكال املتاحــة، 
بالشــكل الــذي يفضلــه اطالــب املعلومــات إلــى أقصــى حــد ممكــن. وهــذا يشــمل، علــى ســبيل املثــال، واجــب الســلطات العامــة 
باتخــاذ التدابيــر املناســبة لتوفيــر املعلومــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بأشــكال وتكنولوجيــات ميســرة يف الوقــت املناســب، 
وبــدون تكلفــة إضافيــة، وفًقــا التفاقيــة األمم املتحــدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ويقــع عليهــا واجــب احلفــاظ علــى املعلومــات 

وفقــا للمعاييــر الدوليــة. يجــوز إعفــاء معلومــات مــن احلفــاظ عليهــا، وإدارتهــا، وصيانتهــا وفًقــا للقانــون فقــط.

وهنــا يجــب أن تكــون املعلومــات مصانــة بشــكل صحيــح. وينبغــي أن تكــون نظــم التدويــن متســقة وشــفافة )دون الكشــف عــن 
ــد موقــع  ــات احملــددة للوصــول للمعلومــات حتدي ــى يتســنى للطلب ــا ســرية(، وشــاملة، حت ــى أنه ــاً عل ــة قانون معلومــات مصنّف
املعلومــات ذات الصلــة، حتــى ولــو لــم يتــم الكشــف عنهــا، وينبغــي علــى كل هيئــة عامــة إشــهار وحتديــث الئحــة مفصلــة ودوريــة 
ودقيقــة للوثائــق الســرية التــي يف حوزتهــا، باســتثناء تلــك الوثائــق االســتثنائية، إذا وجــدت، التــي غالبــاً مــا قــد يكــون حجــب 
وجودهــا مشــروعاً، ويعــّد ممارســة جيــدة لتحديــث هــذه القوائــم ســنوياً.ووفقاً للمبــدأ )25( مــن مبــادئ تشــاونى، تعــّد أفضــل 
ــم إعطــاء  ــه يت ــى املعلومــات، فإن ــن احلصــول عل ــا يف معظــم قوان ــات املنصــوص عليه ــك متشــيا مــع املتطلب املمارســات، وذل
ــة عــن 30  ــد املهل ــون. وال تزي ــر املنصــوص عليهــا يف القان ــات غي ــى الطلب ــرّد عل ــة لل ــرة زمني ــوم عمــل أو أقــل، كفت عشــرين ي
يومــاً للطلــب العــادي. وقــد تنــّص القوانــن علــى حــدود زمنيــة مختلفــة، بغيــة مراعــاة الوثائــق احلساســة. كمــا يجــب تســريع 

االســتجابة يف احلــاالت املهمــة، مثــل املعلومــات الازمــة للحفــاظ علــى حيــاة أو حريــة شــخص. 

يف فلســطن ال زالــت آليــات احلصــول علــى املعلومــات بســيطة ومحــدودة، وال تتــم وفقــا لســياق واضــح ومحــدد، وهــذه أبــرز 
آليــات احلصــول علــى املعلومــات األمنيــة ومســتوياتها: 

أ- الطلب املباشر 
ــة رئيــس أو  ــر مخاطب ــة أو رســمية عب ــة أو معلن ــر مكتوب ــة غي ــر آلي ــة عب ــى املعلومــات مــن املؤسســة األمني ــم احلصــول عل يت
مديــر اجلهــاز األمنــي، وتوضيــح الغــرض مــن طلــب املعلومــات، الــذي يقــرر مــا يــراه مناســبا دوَن معاييــَر واضحــٍة ومعلنــة يتــم 
االســتناد إليهــا لرفــض أو قبــول الطلــب، واســتخدمت هــذه الوســيلة مــرات عديــدة مــن قبــل صحفيــن وصحفيــات كان يتــم 
أحيانــاً الــرد عليهــم واحيانــاً كثيــرة ال يتــم الــرد علــى هــذه الطلبــات، وهــذا نــاجت عــن إشــكالية عامــة، ســببها عــدم إقــرار قانــون 
األرشــيف الوطنــي لغايــة تاريخــه، ليســهل حتديــد آليــات تصنيــف املعلومــات العامــة أو الســجات العامــة، بحيــث يتــم حتديــد 
مــا هــو املســموح االطــاع عليــه مــن اجلمهــور، ومــا يحتــاج إلــى موافقــة خاصــة. وبشــكٍل عــام ال توجــد جهــة فلســطينية متّكــن 
طالــَب املعلومــاِت مــن التقــّدِم بطعــٍن يف حــاِل رفــض طلبــه، أو املماطلــة بتقــدمي املعلومــات، نتيجــة لعــدم إقــرار قانــون ينظــم 

ويضمــن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات حتــى تاريخــه.

ب - املصادر غير املباشرة 
وميكــن احلصــول علــى املعلومــات حــول أجهــزة األمــن مــن خــال االطــاع علــى التقاريــر املكتوبــة واملنشــورة التــي تنشــرها هــذه 
االجهــزة مثــل التقاريــر الســنوية، أو عبــر االطــاع علــى تقاريــر اجلهــات الرقابيــة، مثــل ديــوان الرقابــة واجمللــس التشــريعي، 
أو مــن خــال تقريــر املوازنــة العامــة، او مــن خــال التقاريــر واالخبــار التــي تعلنهــا الدوائــر اإلعاميــة يف األجهــزة األمنيــة28.

ــاز الشــرطة، وليــس الشــق  ــي مــن جه ــات املتعلقــة بالشــق املدن ــة املعلومــات املتعلقــة بالفعالي ــن األجهــزة األمني ــاً مــا تعل غالب
ــج إجنــازات  ــق بتروي ــى أرض الواقــع تتعل ــا مــا تكــون املعلومــات املقدمــة عل ــي، وغالب ــع األمن ــي مــن األجهــزة ذات الطاب األمن
ــة باالعتقــاالت السياســية، او  ــك املعلومــات املتعلق ــى ذل ــال عل ــم اخفاؤهــا، مث ــي يت ــور والت ــا اجلمه ــي يحتاجه ــاز، ال الت اجله
مباحقــة الفســاد، او بالتنســيق األمنــي مــع الســلطات اإلســرائيلية، رغــم أن هــذه املعلومــات التــي حتجــب عــن املواطــن 
الفلســطيني يتــم نشــرها عبــر وســائل اإلعــام اإلســرائيلية، ومصدرهــا جهــات فلســطينية، هــي ذاتهــا التــي حتجــب املعلومــات 

عــن املواطــن الفلســطيني ووســائل اإلعــام الفلســطينية29. 

28 مقابلة مع األستاذ سعيد زيد، مصدر سابق.
29 مقابلة مع اإلعامي سامر خويرة بتاريخ 2022/12/16.
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ج- املواقع االلكترونية 

أدى التطــور التكنولوجــي الهائــل لوســائل االتصــال الرقمــي علــى شــبكات االنترنــت الــى توليــد بيانــات ضخمــة تعــرف باســم 
)Big Data(. وهــي بيانــات عامــة وشــخصية بطبيعتهــا عــن املســتخدمن للشــبكات ومواقــع االنترنــت. وتســتخدم املؤسســات 
العامــة واملؤسســات احلكوميــة واألمنيــة هــذه البيانــات بطــرق مختلفــة، حيــث يتوقــف اتخــاذ القــرار يف بعــض املؤسســات علــى 

البيانــات املولــدة لديهــا.

ــات  ــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي مــن أقــوى األدوات التــي تســتخدم لاتصــال باجلمهــور والفئ ــر املواقــع االلكتروني تعتب
املســتهدفة، لذلــك فــإّن أهميــة تصميــم املواقــع االلكترونيــة للمؤسســات عامــة واملؤسســات احلكوميــة األمنيــة بصــورة خاصــة 
وســيلة فريــدة للتواصــل مــع اجملتمــع واملواطنــن، ســواء بإنشــاء موقــع خــاص للمؤسســة األمنيــة علــى شــبكة االنترنــت ملشــاركة 
املعلومــات، أو اعــام اجلمهــور بطبيعــة عمــل املؤسســة، أو بيــان طــرق تقــدمي الشــكاوى، او ألّي ســبب آخــر. لذلــك تعتبــر شــبكة 

االنترنــت مــن أفضــل طــرق االتصــال الفــوري باجلمهــور الواســع النطــاق بأقــل تكلفــة ممكنــة.

ــة لتطويــر عمــل املؤسســة والنهــوض بهــا، حيــث اّن  ــى شــبكات االنترنــت للمؤسســات األمنيــة خطــوة ضروري إن التواجــد عل
تطويــر املوقــع االلكترونــي للمؤسســات األمنيــة يرمــي بالدرجــة األولــى الــى التواصــل مــع اجلمهــور العــام ورفــده باملعلومــات 
املتعلقــة بطبيعــة عمــل املؤسســة ونشــاطها، مــا مــن شــأنه أن يقلــل مــن عــدد املراجعــن، ويتيــح للجهــاز تلقــي الشــكاوى 
واالقتراحــات اخلاصــة، مــا يســهل يف بنــاء اســتراتيجيات فعالــة لتطويــر عمــل املؤسســة واتخــاذ القــرارات، وتنظيــم لقــاءات 
ــور لظــروف  ــف اجلمه ــة، تعري ــادة شــفافية املؤسســة األمني ــه يســاهم يف زي ــور ووســائل اإلعــام، وهــذا كل ــة مــع اجلمه عام
عملهــا، ويكــون لــه مــردود إيجابــي علــى ســمعة اجلهــاز بصــورة خاصــة، وســمعة مؤسســة احلكــم بصــورة عامــة30، وهــي وســيلة 
ــة للتواصــل، مثــل تقــدمي طلبــات حصــول علــى  مهمــة إليصــال املعلومــات الــى اجلمهــور يف ظــل غيــاب وســائل أخــرى ممكن
املعلومــات أو لقــاءات مفتوحــة مــع اجلمهــور، او أّيــة آليــات معروفــة يف ظــل غيــاب قانــون احلــق باحلصــول علــى املعلومــات، 
واقتصــار وســائل احلصــول علــى املعلومــات مــن هــذه املواقــع، رغــم عموميــة املواضيــع، او مــن خــال اجتماعــات تعقــد مــع 

قــادة هــذه األجهــزة31.

وتوفــر املواقــع اإللكترونيــة العديــد مــن املزايــا للمؤسســات األمنيــة، تبــدأ مــن طــرق عــرض املعلومــة ونشــرها، وســهولة 
التواصــل مــع اجلمهــور، وبنــاء الثقــة باجملتمــع الفلســطيني والفئــة املســتهدفة. وهــي تعطــي فرصــة لنشــر املعلومــات يف أي 
وقــت، وجمــع البيانــات واملعلومــات اخلاصــة مبســتخدمي املوقــع، وهــو مــا يوفــر فرصــة لتحليــل هــذه املعلومــات الســتخدامات 
تتعلــق بطبيعــة عمــل املؤسســة واتخــاذ القــرارات فيهــا، حيــث ان املواقــع االلكترونيــة اخلاصــة باملؤسســات األمنيــة الفلســطينية 

تعــّد قاعــدة بيانــات لــكل اخلدمــات التــي توفرهــا املؤسســة.

حتليل املواقع االلكترونية:

يشــتمل التحليــل املوضوعــي علــى رصــد مواقــع مؤسســات األجهــزة األمنيــة والهيئــات األمنيــة ملــا لــه مــن أهميــة كبيــرة يف فهــم 
طبيعــة عمــل هــذه املؤسســات، والوصــول للمعلومــات املتعلقــة بعملهــم، والتــي يتــم نشــرها علــى مواقعهــم االلكترونيــة، وقــد 

شــمل التحليــل علــى )17( مؤسســة وهيئــة أمنيــة فلســطينية.

أ. املؤسسات والهيئات التي متتلك مواقع إلكترونية ومنصات على مواقع التواصل االجتماعي:
مت اســتخدام محــرك البحــث جوجــل للوصــول الــى بعــض املواقــع واحلصــول علــى عناوينهــا، بينمــا هنــاك العديــد مــن املواقــع 
لــم تظهــر علــى محــرك البحــث، ومت الوصــول لهــا مــن خــال روابــط داخليــة مــن مواقــع مختلفــة، لهــا عاقــة بعمــل اجلهــاز، 

مثــل موقــع وزارة الداخليــة، والروابــط املتشــعبة للمواقــع ذات الصلــة مــن مواقــع املؤسســات والهيئــات اخملتلفــة.

30 مقابلة مع األستاذ عماد األصفر، مصدر سابق.
31 مقابلة مع الدكتور عمر رحال مدير مركز شمس حلقوق اإلنسان بتاريخ 2022/12/10.
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شبكات تواصل اجتماعيموقع الكترونياملؤسسة األمنيةالرقم
فيسبوك، انستغرام، تويتر، يوتيوبhttps://www.palpolice.ps/جهاز الشرطة الفلسطينية1

فيسبوك، تويترhttp://www.nsf.ps/arقوات األمن الوطني2

فيسبوك، تويتر، يوتيوبhttp://www.pcd.ps/جهاز الدفاع املدني3
فيسبوك، تويترلم يظهراحلرس الرئاسي4
فيسبوكلم يظهرجهاز األمن الوقائي/ العاقات العامة5
فيسبوك وتويترhttps://www.pgis.ps/ar/جهاز اخملابرات العامة6

فيسبوكwww.pmi.pna.ps  معطلجهاز االستخبارات العسكرية7
فيسبوك، تويترال يوجدجهاز الضابطة اجلمركية8
فيسبوكwww.sfjc.sec.ps معطلهيئة القضاء العسكري9

لم يظهرلم يظهراملالية العسكرية10
فيسبوكلم يظهرهيئة االمداد والتجهيز11

/www.mms.pna.ps/cgi-sysاخلدمات الطبية العسكرية12
suspendedpage.cgi معطل

فيسبوك

لم يظهرhttp://pml.sec.ps/االرتباط العسكري13

-https://oaab.gov.ps/?aspxهيئة التنظيم واإلدارة14
autodetectcookiesupport=1

فيسبوك

فيسبوك، يوتيوبhttps://www.gmtc.sec.ps/هيئة التدريب العسكري15

فيسبوك، تويتر، يوتيوبhttps://www.png.plo.ps/التوجيه السياسي16
لم يظهرلم يظهرمديرية التسليح املركزي العام17

ــة،  ــغ عددهــا )17( جهــازا وهيئ ــة والبال ــات األمني اتضــح مــن خــال الرصــد والبحــث عــن املواقــع الرســمية لألجهــزة والهيئ
ان هنــاك )11( مؤسســة وهيئــة أمنيــة متتلــك مواقــع علــى شــبكة االنترنــت. منهــا 7 مواقــع فقــط ميكــن الوصــول اليهــا32، و3 
مواقــع معطلــة ال تعمــل، حيــث يظهــر الرابــط وال ميكــن الوصــول اليهــا، و)1( موقــع يعــود الــى االرتبــاط العســكري، يعــرض 

فقــط جــوالت افتراضيــة صوريــة لبعــض األماكــن التاريخيــة، وال يقــدم أي معلومــة تتعلــق بعمــل اجلهــاز. 
يف املقابــل، تبــن أن أغلــب املؤسســات والهيئــات الرســمية لهــا وجــود علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، حيــث كان هنــاك 
)14( مؤسســة لهــا وجــود علــى موقــع )الفيســبوك(، و )7( مؤسســات متتلــك حســابات علــى منصــة تويتــر منهــا )أجهــزة( تبــدو 
مواقعهــا فاعلــة، ومنشــور ايقونتهــا علــى الصفحــة الرســمية، و)4( مؤسســات متتلــك قنــوات علــى موقــع )اليوتيــوب(، و )1( 

مؤسســة متتلــك حســاباً علــى االنســتغرام.
تســتخدم جميــع املواقــع التــي ميكــن الوصــول لهــا اللغــة العربيــة، مــن بــن املواقــع ال )7( هنــاك موقعــان يســتخدمان اللغــة 
االجنليزيــة إلــى جانــب العربيــة، وهــم موقــع )اخملابــرات العامــة، وموقــع الشــرطة الفلســطينية(، موقــع واحــد فقــط يســتخدم 
ــة  ــب اللغ ــى جان ــع واحــد يســتخدم إل ــي(، وموق ــن الوطن ــوات األم ــة وهــو )ق ــة يف بعــض الصفحــات الداخلي ــة االجنليزي اللغ

العربيــة واالجنليزيــة اللغــة العبريــة وهــو موقــع اخملابــرات العامــة.
ــة  ــة االســتخدام للصفحــات الداخلي ــا ســهل، مــن ناحي ــا، كان التصفــح فيه ــي اســتطعنا الوصــول له ــع الت ــد تصفــح املواق عن
واأليقونــات والقوائــم املنســدلة، عــدا موقــع واحــد يتســم بالتعقيــد نوعــاً مــا، وعــدم الوضــوح للتقســيمات الداخليــة فيــه، 
والتداخــل الكبيــر بــن صفحاتــه الداخليــة، كمــا متتــاز جميعهــا بصــورة عامــة بســهولة التحميــل، أّي أّن املوقــع يفتــح بصــورة 

 32 كان هنــاك )5( مــن بــن )7( مواقــع ميكــن الوصــول لهــا وتصفحهــا مــن أصــل )17( مؤسســة وهيئــة أمنيــة مت إنشــاؤها مــن داخــل املؤسســة\الهيئة، عــدا موقعــن مثــل موقــع )هيئــة التنظيــم 
    واإلدارة( جرى إنشاؤه من قبل اإلدارة العامة للحاسوب ونظام املعلومات التابع لوزارة الداخلية، وموقع )هيئة التوجيه السياسي والوطني( الذي أنشئ من قبل شركة خاصة.
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سريعة وال يأخذ وقتاً أكثر من املعتاد. 
لوحــظ أن جميــع املواقــع اخلاصــة باألجهــزة واملؤسســات األمنيــة التــي لهــا وجــود علــى شــبكة االنترنــت حتتــوي علــى ترويســة 
ــة األمنيــة، كمــا تتســم بتوزيــع مناســب لأليقونــات والقوائــم املنســدلة، وشــريط االيقونــات  واضحــة وشــعار املؤسســة/ الهيئ

والصفحــات الداخليــة، وتســتخدم ألوانــاً موحــدة يعبــر عــن هويــة املوقــع باإلضافــة الــى خطــوط واضحــة للقــراءة.

1. جهاز الشرطة الفلسطينية
يتضمــن املوقــع ترويســة واضحــة الســم اجلهــاز وشــعار اجلهــاز، ويســتخدم اللــون االزرق كلــون أساســي للموقــع، ويحتــوي علــى 
ايقونــات وتقســيمات واضحــة يف املوقــع، باإلضافــة الــى محــرك بحــث داخــل املوقــع يف الترويســة ورقــم الشــرطة )100(. ويتــم 
التحديــث علــى املوقــع بشــكل دوري ويومــي، وهــو فعــال بدرجــة عاليــة، ويتضمــن املوقــع وصــف مفصــل عــن اجلهــاز، ويرتبــط 

الوصــف بالقوانــن والتشــريعات والصاحيــات القانونيــة واإلداريــة الناظمــة لعمــل اجلهــاز.

هنــاك ايقونــة خاصــة يف رأس الصفحــة الرئيســية للموقــع لــإلدارات والدوائــر اخلاصــة بالشــرطة )إدارات(، وهــي )39( إدارة 
داخليــة للجهــاز، ويف داخــل كل إدارة، هنــاك معلومــات عامــة عــن اإلدارة، ومعلومــات عامــة يتــم نشــرها للجمهــور بطبيعــة عمــل 
ــوم  ــى الب ــة تقــدمي الشــكاوى، باإلضافــة ال ــى خان ــوي عل ــر اخلاصــة باجلمهــور وتلقــي اخلدمــات، حتت اإلدارة، وبعــض الدوائ

الصــور واألخبــار والفيديوهــات اخلاصــة بــاإلدارة ومعلومــات التواصــل.

كذلــك هنــاك عــدة أنــواع مــن األخبــار يتــم نشــرها عبــر موقــع الشــرطة، حيــث يتــم نشــر أخبــار عامــة للجمهــور لطبيعــة عمــل 
الشــرطة ونشــاطهم، وأخبــار داخليــة تتعلــق بعمــل الدوائــر باجلهــاز ومشــاركاتها وأنشــطتها، وأخبــار تخــص رئيــس اجلهــاز. 
وهنــاك شــريط أخبــار يف رأس الصفحــة الرئيســة متحــرك، يليــه قائمــة بأبــرز األخبــار مــن نصــوص وصــور متحركــة. أمــا 
خانــة االخبــار، فهــي مهتمــة بنشــر كافــة األخبــار املتعلقــة باجلهــاز وعملــه ونشــاطه ومســؤوليته اجملتمعيــة.   تختــّص اخلانــة 
املتعلقــة بالتســجيات الصوتيــة ببــث احللقــات االذاعيــة اخلاصــة بالشــرطة، وورشــات العمــل املســجلة صوتيــاً للشــرطة. 
تختــص خانــة املنشــورات واملطبوعــات بنشــر املطبوعــات التوعويــة ومطبوعــات املناســبات االجتماعيــة التــي تشــاركها وتوزعهــا 
الشــرطة علــى اجلمهــور. يف خانــة القصــة الصحفيــة، يتــم نشــر مســاهمات الشــرطة وعناصرهــا يف املركــز اإلعامــي مــن 
قصــص وخواطــر واســهامات فكريــة قصيــرة. حتتــوي خانــة الدراســات واإلحصائيــات علــى إحصائيــات خاصــة مبعــدل 
ــا منشــور عــن اجلرميــة  ــة الصفحــة، وبجانبه ــك يف بداي ــى شــكل انفوغرافي ــة يف الســنوات الســابقة عل اجلرميــة االلكتروني
ــق حلــوادث  ــة بتوثي ــى اختصــاص اخلان ــة، باإلضافــة ال ــم االلكتروني ــه شــرح عــن اجلرائ ــة وفي ــة يف الضفــة الغربي اإللكتروني
الطــرق والقتــل، وإحصائيــات ســنوية معــدة مــن قبــل إدارة البحــوث والتخطيــط والتطويــر. وميكــن االطــاع عليهــا وحتميلهــا 
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أمــا خانــة التقاريــر فــا يتــم حتديثهــا، وال يوجــد فيهــا تقاريــر منشــورة غيــر التقريــر الســنوي للشــرطة، وتســليمه للرئيــس 
كبيــان صحفــي منــذ عــام 2018.

ــي واقســام الشــرطة  ــع مبان ــى مراكــز الشــرطة يف احملافظــات، حيــث يبــن خريطــة لتوزي ــوي عل ــاك شــريط خــاص يحت  هن
يف الضفــة الغربيــة بكافــة احملافظــات واملــدن والقــرى، هنــاك رقــم الشــرطة )100( مجانــي للشــرطة يحــول ألّي إدارة 
ــوق االنســان وإرســال  ــم وحق ــإدارة املظال ــات خاصــة ب ــاك خان ــي، وهن ــد االلكترون ــر البري ــة للتواصــل عب مختصــة، باإلضاف
الشــكاوى لهــا، وإدارة حمايــة األســرة وإرســال الشــكاوى لهــا، ودليــل اجلرائــم االلكترونيــة وإرســال الشــكاوى لهــا، ودليــل مواقــع 
وأرقــام اجلهــات اخلدماتيــة، ودليــل إجــراءات املعامــات الرســمية، وممتلــكات مفقــودة، واملستشــار القانونــي، وحالــة الطــرق، 
والشــرطة واإلعــام، وزاويــة القوانــن الفلســطينية، وإدارة املظالــم وحقــوق االنســان، وإدارة حمايــة االســرة والطفــل، ودائــرة 

اجلرائــم االلكترونــي.

ــة  ــى خان ــة ال ــي وموضــوع الشــكوى، باإلضاف ــد االلكترون ــف والبري يوجــد صفحــة خاصــة حــول تقــدمي الشــكوى برقــم الهات
ــة. ــل مواقــع وأرقــام جهــاد خدماتي االســم، ودلي

ــب املعلومــات  ــدأ الســرية، وأغل ــا مبب ــة معلومــة نشــرت كان تصنيفه ــى الصفحــة عامــة، وال يوجــد أّي املعلومــات املنشــورة عل
املنشــورة إمــا إخباريــة، او توعويــة وارشــادية، او تقاريــر ســنوية وإحصــاءات، او نشــاطات جهــاز الشــرطة ودوائــره واإلدارات، 

وأخبــار رئيــس اجلهــاز. ويتــم ذكــر مصــدر املعلومــات يف بعــض النشــرات او االخبــار او املوضوعــات املنشــورة.
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2. قوات األمن الوطني
يتضمــن املوقــع ترويســة واضحــة الســم اجلهــاز وشــعاره ، ويســتخدم املوقــع اللــون األخضــر كلــون اساســي للموقــع، ويحتــوي علــى 
أيقونــات وتقســيمات واضحــة يف املوقــع. يتــم التحديــث علــى املوقــع بشــكل دورّي ولكــن بدرجــة متوســطة، وهــو يومــي فقــط 
لزاويــة االخبــار، حيــث إن هنــاك إهمــاال للعديــد مــن األقســام والصفحــات داخــل املوقــع ولــم يتــم حتديثهــا منــذ مــدة طويلــة.

ــة توضــح  ــاك هيكلي ــاك وصــف وتعريــف عــن اجلهــاز، وهــو مرتبــط بالقوانــن والتشــريعات الناظمــة لعمــل اجلهــاز، وهن هن
اإلدارات والشــعب يف اجلهــاز، ورئيــس كل إدارة وشــعبة ومهامــه ومســؤولياته.

هنــاك عــدة أنــواع مــن األخبــار يتــم نشــرها تخــص عمــل قــوات األمــن الوطنــي ونشــاطها، وأخبــار داخليــة تتعلــق بعمــل الدوائــر 
يف اجلهــاز ومشــاركاتها وأنشــطتها، وأخبــار تخــّص رئيــس اجلهــاز. وهنــاك شــريط أخبــار يف بدايــة الصفحــة لعــرض آخــر 

االخبــار، باإلضافــة الــى قائمــة تخــص آخــر األخبــار.

ال يوجــد تقاريــر منشــورة باســتثناء تقريــر واحــد فقــط، لكنــه يتــم نشــر نشــاطات اجلهــاز ودوائــره وعملــه، ومســؤوليته 
اجملتمعيــة وأنشــطتها. وللجهــاز بعــض احللقــات التلفزيونيــة املنشــورة علــى املوقــع، إال أّنهــا قليلــة جــداً.

وال يوجــد نظــام للشــكاوى علــى املوقــع. وهنــاك عناويــن وأرقــام تواصــل واضحــة لكافــة احملافظــات، باإلضافــة لرئيــس كل 
مديريــة وتعريــف باملنطقــة التــي يترأســها، وهنــاك ارقــام تواصــل منشــورة علــى املوقــع وعناويــن واضحــة وخدمــة التواصــل عبــر 
البريــد االلكترونــي، لكــن ال يوجــد أرقــام خاصــة لــكل دائــرة وإدارة باجلهــاز، ال يوجــد دليــل علــى املوقــع ميكــن االطــاع عليــه.
املعلومــات املنشــورة علــى املوقــع عامــة، وال يوجــد أي معلومــة ميكــن تصنيفهــا مببــدأ الســرية، وأغلــب املعلومــات املنشــورة امــا 

إخباريــة، وإمــا توعويــة وارشــادية، ويتــم ذكــر مصــدر املعلومــات يف بعــض النشــرات او األخبــار او املوضوعــات املنشــورة.

3. جهاز اخملابرات العامة
ــم  ــع، ويت ــون أساســي يف املوق ــون األبيــض كل ــاز، ويســتخدم الل ــاز وشــعار اجله يتضمــن املوقــع ترويســة واضحــة الســم اجله
ــات وتقســيمات واضحــة يف املوقــع، وخــط  ــى أيقون ــوي عل ــاألزرق واألحمــر واألصفــر، ويحت ــن واملوضوعــات ب ــل للعناوي تظلي
مريــح للقــراءة. يتــم التحديــث علــى املوقــع بشــكل دورّي، ولكــن بدرجــة متوســطة، وهــو يومــي فقــط لزاويــة االخبــار، حيــث 

ــة. هنــاك إهمــال للعديــد مــن األقســام والصفحــات داخــل املوقــع، ولــم يتــم حتديثهــا منــذ مــدة طويل

ــة خاصــة  ــاز، ال يوجــد خان ــن والتشــريعات الناظمــة لعمــل اجله ــط بالقوان ــاز، وهــو مرتب ــف عــن اجله ــاك وصــف وتعري هن
ــاز. ــي للجه ــكل التنظيم ــر والهي بالدوائ

هنــاك عــدة أنــواع مــن االخبــار يتــم نشــرها عبــر موقــع اخملابــرات العامــة، حيــث يتــم نشــر أخبــار عامــة للجمهــور حــول طبيعــة 
عمــل اخملابــرات العامــة ونشــاطه، وأخبــار داخليــة تخــص رئيــس اجلهــاز. وهنــاك شــريط أخبــار يف عــرض الصفحــة الرئيســية 

ألبــرز املواضيــع. يتــم نشــر نشــاطات اجلهــاز ودوائــره وعملــه. 

ال يوجــد نظــام للشــكاوى علــى املوقــع، وال يوجــد مواقــع ملبانــي اجلهــاز وعناويــن واضحــة لــه، وال أرقــام تواصــل فعالــة علــى 
املوقــع، وال يعــرض تقســيم دوائــر وإدارات اجلهــاز، وال يوجــد دليــل علــى املوقــع ميكــن االطــاع عليــه. 

املعلومــات املنشــورة عامــة فقــط، وال يوجــد أي معلومــة ميكــن تصنيفهــا بالســرية، واغلــب املعلومــات املنشــورة إمــا إخباريــة، أو 
توعويــة وارشــادية، أو متعلقــة بعمليــات اجلهــاز، وأخبــار تخــّص رئيــس اجلهــاز.

4. جهاز الدفاع املدني
يتضمــن املوقــع ترويســة واضحــة الســم اجلهــاز وشــعار اجلهــاز، وحتتــوي الترويســة علــى التقــومي، ورقــم االتصــال باجلهــاز 
)102(، ويســتخدم املوقــع اللــون األبيــض كلــون اساســي، ويحتــوي علــى أيقونــات وتقســيمات واضحــة يف املوقــع، وخــط مريــح 
ــار، حيــث هنــاك  ــة االخب ــى املوقــع بشــكل دوري ولكــن بدرجــة متوســطة، وهــو يومــي فقــط لزاوي ــم التحديــث عل للقــراءة. يت

إهمــال للعديــد مــن األقســام والصفحــات داخــل املوقــع، ولــم يتــم حتديثهــا منــذ مــدة طويلــة.

ــون الطــوارئ يف  ــط مبــادة مــن قان ــن والتشــريعات، وإمنــا ارتب ــط بالقوان ــاز، لكــن الوصــف ال يرتب ــاك وصــف عــن اجله هن
القانــون األساســي الفلســطيني، ويحتــوي الوصــف علــى مســؤوليات وواجبــات الدفــاع املدنــي باإلضافــة الــى الرؤيــة والرســالة 
ــة  ــوي الهيكلي ــة منســدلة حتت ــاك قائم ــي، هن ــاع املدن ــة الدف ــن نفــس خان ــع، وم ــم. ويف رأس الصفحــة الرئيســية للموق والقي
للجهــاز علــى شــكل صــورة، وهنــاك أيقونــة خاصــة لــإلدارات والدوائــر اخلاصــة بالدفــاع املدنــي )إدارات(، وهــي )15( إدارة 

داخليــة للجهــاز، وحتتــوي الصفحــة علــى مهــام كل إدارة وتعريــف وشــرح عــن عملهــا ومســؤولياتها.
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هنــاك عــدة أنــواع مــن األخبــار يتــم نشــرها عبــر موقــع االلكترونــي للدفــاع املدنــي، حيــث يتــم نشــر اخبــار عامــة للجمهــور 
لطبيعــة عمــل الدفــاع املدنــي ونشــاطه، وأخبــار داخليــة تتعلــق بعمــل الدوائــر باجلهــاز ومشــاركاتها وأنشــطتها، وأخبــار تخــّص 
رئيــس اجلهــاز. وهنــاك شــريط أخبــار يف خانــة امللــف الصحفــي يعــرض آخــر األخبــار، يهتــم امللــف الصحفــي باجلهــاز 
ولــه أيقونــة يف رأس الصفحــة الرئيســية للموقــع، بعــدة نشــاطات وأهمهــا )األخبــار، والبــوم الصــور، والفيديــو، والبرامــج 
التلفزيونيــة، واجمللــة(. إّن خانــة اجمللــة ال يتــم حتديثهــا وال يوجــد فيهــا أعــداد منشــورة جديــدة منــذ 2014. امــا خانــة 
األخبــار فهــي مهتمــة بنشــر كافــة األخبــار املتعلقــة باجلهــاز وعملــه ونشــاطه ومســؤوليته اجملتمعيــة. يهتــم ألبــوم الصــور بنشــر 
الصــور اخلاصــة )أنشــطة ومبــادرات الدفــاع املدنــي(، )لقــاءات رئيــس اجلهــاز ومشــاركاته(، )املناســبات الوطنيــة(، )املســؤولية 
ــع  ــب ذات طاب ــة وفيديوهــات ألنشــطة اجلهــاز، إّلا أّنهــا باألغل ــو مــا بــن فيديوهــات توعوي ــة الفيدي ــوع خان ــة(. وتتن اجملتمعي
توعــوي. ويف خانــة البرامــج التلفزيونيــة يتــم نشــر احللقــات والبرامــج التلفزيونيــة التــي أنتجــت مــن قبــل اجلهــاز، اّلا أّنهــا غيــر 

فعالــة منــذ العــام 2015.

- ال يوجــد أي تقاريــر ومطبوعــات او إحصائيــات علــى املوقــع. لكــن هنــاك شــريطا خاصــا يحتــوي علــى مراكــز الدفــاع املدنــي 
يف احملافظــات. أمــا نظــام الشــكاوى علــى املوقــع فهــو يف ذيــل الصفحــة الرئيســية يف زاويــة )شــكاوى ومقترحــات(، وميكــن 
ــي،  ــد االلكترون ــى )االســم، والبري ــد عل ــوي البري ــي، ويحت ــد االلكترون ــق البري ــاز عــن طري إرســال الشــكاوى واالقتراحــات للجه
واملوضــوع، والرســالة(، هنــاك رقــم الدفــاع املدنــي )102( مجانــي، باإلضافــة الــى أرقــام كل مديريــة ومركــز تابــع للجهــاز، 
باإلضافــة للتواصــل عبــر البريــد االلكترونــي اخلــاص بــكل مركــز ومديريــة، لكــن ال يوجــد دليــل علــى املوقــع ميكــن االطــاع عليــه.

ــب املعلومــات املنشــورة امــا  ــدأ الســرية، وأغل - املعلومــات العامــة فقــط. أي ال يوجــد أي معلومــة نشــرت كان تصنيفهــا مبب
إخباريــة، او توعويــة وارشــادية، او تقاريــر ســنوية وإحصــاءات، ويتــم ذكــر مصــدر املعلومــات يف بعــض النشــرات او األخبــار او 

املوضوعــات املنشــورة.

5. هيئة التدريب العسكري
يتضمــن املوقــع ترويســة واضحــة الســم وشــعار الهيئــة، وحتتــوي الترويســة علــى أيقونــات مواقــع التواصــل االجتماعــي 
)الفيســبوك، اليوتيــوب( ومحــرك بحــث داخــل املوقــع، ويســتخدم املوقــع اللــون األبيــض كلــون أساســي واللــون االخضــر لتظليــل 
العناويــن، وتقســيمات واضحــة لأليقونــات، وخــط واضــح ومريــح للقــراءة. يتــم التحديــث علــى املوقــع بشــكل دورّي ومســتمر يف 

جميــع صفحاتــه وموضوعاتــه. ويتــم التحديــث علــى املوقــع بشــكل دوري ومســتمر يف جميــع صفحاتــه وموضوعاتــه.

ــة خاصــة  ــة. ال يوجــد خان ــة لعمــل الهيئ ــن والتشــريعات الناظم ــة، وهــي مرتبطــة بالقوان ــف عــن الهيئ ــاك وصــف وتعري هن
بالدوائــر والهيــكل التنظيمــي للهيئــة. لكــن هنــاك عــدة أنــواع مــن األخبــار يتــم نشــرها عبــر موقــع هيئــة التدريــب العســكري، 
ــار تخــص املســؤولية واألنشــطة  ــة العامــة ونشــاطها، وأخب ــة عمــل الهيئ ــور حــول طبيع ــة للجمه ــار عام ــم نشــر أخب ــث يت حي
اجملتمعيــة والتدريبــات واحملاضــرات التــي تنظمهــا وتشــارك فيهــا الهيئــة. وهنــاك شــريط أخبــار متحــرك يف رأس الصفحــة 

الرئيســية ألبــرز املواضيــع.

يوجــد تقاريــر ومنشــورات ســنوية صــادرة عــن الهيئــة، باإلضافــة جمللتــن تختــص بهــا الهيئــة، كمــا يتــم نشــر نشــاطات اجلهــاز 
ودوائــره وعملــه، ومســؤوليته اجملتمعيــة وأنشــطتها، للجهــاز بعــض احللقــات التلفزيونيــة املنشــورة علــى املوقــع، اال انهــا قليلــة 
جــداً، ويتــم نشــر نشــاطات الهيئــة ودوائرهــا وعملهــا، ومســؤوليتها اجملتمعيــة وأنشــطتها، للهيئــة احللقــات التلفزيونيــة املنشــورة 

علــى املوقــع، وبرامــج اذاعيــة.

يوجــد علــى موقــع الهيئــة نظــام شــكاوى واضــح علــى املوقــع، وهنــاك مواقــع ملبانــي الهيئــة وعناويــن واضحــة لهــا، هنــاك ارقــام 
تواصــل فعالــة علــى املوقــع للهيئــة، لكــن ال يوجــد ارقــام تواصــل خاصــة بالدوائــر العاملــة يف الهيئــة، وال يوجــد دليــل اســتخدام 

متــاح للجمهــور. 

- جميــع املعلومــات عامــة ومتاحــة للجمهــور، وال يوجــد أي معلومــة نشــرت كان تصنيفهــا مببــدأ الســرية، واغلــب املعلومــات 
املنشــورة امــا إخباريــة، او توعويــة وارشــادية، أو متعلقــة بعمليــات الهيئــة، وتدريبــات الهيئــة، ويتــم ذكــر مصــدر املعلومــات.
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6. هيئة التوجيه السياسي والوطني
يتضمــن املوقــع ترويســة واضحــة ألســم وشــعار الهيئــة، وحتتــوي الترويســة علــى عناويــن وتقســيمات واضحــة وروابــط مواقــع 
التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك، تويتــر، يوتيــوب(، ويســتخدم املوقــع اللــون االبيــض كلــون أساســي وتظليــل للعناويــن باللــون 

األحمــر، وحتتــوي علــى أيقونــات وتقســيمات واضحــة يف املوقــع، كمــا أّن اخلــط واضــح ومريــح للقــراءة.

هنــاك وصــف تاريخــي وتأسيســي عــن الهيئــة، وأبــرز اللقــاءات واالجتماعــات الرســمية لتأسيســها، اال ان قانــون التأســيس 
والتشــريع املرتبــط بتأســيس الهيئــة غيــر واضــح.  هنــاك قائمــة خاصــة باملفوضيــات، وهــي 3 ولكنهــا ال حتتــوي علــى وصــف 
ــور  ــة للجمه ــار عام ــم نشــر اخب ــث يت ــة، حي ــع الهيئ ــر موق ــم نشــرها عب ــار يت ــن األخب ــواع م ــاك عــدة أن ــا، وهن ــة عمله لطبيع
لطبيعــة عمــل الهيئــة العامــة ونشــاطها، واخبــار تخــص املســؤولية واألنشــطة اجملتمعيــة والتدريبــات واحملاضــرات التــي تنظمهــا 
وتشــارك فيهــا الهيئــة، وأخبــار خاصــة باملفــوض السياســي. وهنــاك شــريط اخبــار متحــرك يف رأس الصفحــة الرئيســية ألبــرز 
املواضيــع. كمــا يوجــد تقاريــر ومنشــورات ســنوية صــادرة عــن الهيئــة، إال أّنهــا متداخلــة مــع صفحــات االخبــار حيــث الصفحــات 

اخلاصــة بالتقاريــر تنشــر أيضــا اخبــار.

ــاك  ــا، وهن ــن واضحــة له ــي املؤسســة وعناوي ــى املوقــع، لكــن ال يوجــد مواقــع ملبان ــة نظــام شــكاوى واضــح عل ــك الهيئ - متتل
ارقــام تواصــل فعالــة علــى املوقــع للهيئــة، لكــن ال يوجــد ارقــام تواصــل خاصــة بالدوائــر العاملــة يف الهيئــة، ويوجــد بعــض أدلــة 

االســتخدام وهــي خاصــة بالطــاب وباملوظفــن.

ــا مببــدأ  جميــع املعلومــات املتعلقــة بعمــل الهيئــة متاحــة للجمهــور وللعامــة، لكــن ال يوجــد أي معلومــة نشــرت كان تصنيفه
الســرية، وأغلــب املعلومــات املنشــورة إمــا إخباريــة، او توعويــة وارشــادية، أو متعلقــة بعمليــات الهيئــة، وتدريبــات الهيئــة، يتــم 

ــار او املوضوعــات املنشــورة. ذكــر مصــدر املعلومــات يف بعــض النشــرات او االخب

7. هيئة التنظيم واإلدارة
يتضمــن املوقــع ترويســة واضحــة الســم وشــعار الهيئــة، وحتتــوي الترويســة علــى روابــط منصــات التواصــل االجتماعــي 
ــات وتقســيمات واضحــة يف  ــى أيقون ــوي عل ــون أساســي، ويحت ــض كل ــون األبي ــع الل ــل(، ويســتخدم املوق )الفيســبوك، اجليمي
ــى املوقــع بشــكل دورّي ومســتمر يف جميــع صفحاتــه وموضوعاتــه. ــم التحديــث عل املوقــع، وخــط واضــح ومريــح للقــراءة. يت
هنــاك تعريــف ووصــف عــن الهيئــة، لكنــه غيــر موضــح القوانــن والتشــريعات املرتبطــة بتأسيســه والناظمــة لعملهــا. كمــا يشــير 

الــى )14( إدارة، مت ذكرهــا ذكــر كأســماء دون إعطــاء تفاصيــل وشــروحات عنهــا وعــن عملهــا ومســؤولياتها.

هنــاك عــدة أنــواع مــن األخبــار يتــم نشــرها عبــر موقــع الهيئــة، حيــث يتــم نشــر أخبــار عامــة للجمهــور لطبيعــة عمــل الهيئــة 
ــا  ــا وتشــارك فيه ــي تنظمه ــات واحملاضــرات الت ــة والتدريب ــار تخــّص املســؤولية واألنشــطة اجملتمعي ــة ونشــاطها، وأخب العام

الهيئــة، وأخبــار خاصــة برئيــس الهيئــة واإلعانــات.

ال يوجد تقارير منشورة.
ال متتلــك الهيئــة أّي نظــام شــكاوى علــى املوقــع، وال يوجــد عناويــن واضحــة ومواقــع مبانــي الهيئــة، وال يحتــوي املوقــع علــى 
أّي أرقــام للتواصــل الفعــال، وال يوجــد أرقــام خاصــة بالدوائــر العاملــة يف الهيئــة، وال يوجــد دليــل اســتخدام متــاح للجمهــور.
ــا مببــدأ  جميــع املعلومــات املتعلقــة بعمــل الهيئــة متاحــة للجمهــور وللعامــة، لكــن ال يوجــد أي معلومــة نشــرت كان تصنيفه
الســرية، وأغلــب املعلومــات املنشــورة امــا إخباريــة، او توعويــة وإرشــادية، أو متعلقــة بعمليــات الهيئــة، وتدريبــات الهيئــة.
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◄ رابعًا: تصنيف المعلومات األمنية:

وفقــاً ملبــادئ تشــاونى، فإنــه يف حالــة عــدم وجــود أحــكام قانونيــة للســيطرة علــى الســلطة للتصنيــف، تقتضي املمارســة احَلَســنة 
تنظيــم هــذه الســلطة يف الئحــة علــى أقــل تقديــر، وينبغــي التثبــت مــن هويــة الشــخص املســؤول التخــاذ قــرار التصنيــف، أو 
اإلشــارة إليــه يف الوثيقــة، مــا لــم تكــن هنــاك أســباب مقنعــة حلجــب الهويــة، ضماًنــا للمســاءلة، ويجــب علــى كبــار املســؤولن 

املعينــن قانونــاً تعيــن ســلطة التصنيــف األصلــي ألصغــر عــدد مــن كبــار املرؤوســن، ويكــون مائمــاً ليتســم بالكفــاءة إدارًيــا.
ويّعــد نشــر املعلومــات حــول عــدد األشــخاص الذيــن لديهــم ســلطة التصنيــف، وعــدد األشــخاص الذيــن لديهــم حــق الوصــول 

إلــى املعلومــات، مــن املمارســات احَلَســنة.

تفتقــر األجهــزة األمنيــة الفلســطينية لوجــود سياســة تصنيــف للمعلومــات املدونــة، ســواء كانــت علــى شــكل قانــون او مدونــة 
ســلوك او حتــى تعليمــات. ومتيــل غالبيــة األجهــزة الــى اعتبــار كل املعلومــات التــي بحوزتهــا كمعلومــات ســرية للغايــة باســتثناء 
بعــض املعلومــات العامــة املتعلقــة بأنشــطة بعــض األجهــزة التــي يتــم نشــرها، وال ميكــن احلصــول علــى معلومــات حساســة تهــم 
اجلمهــور او الباحثــن إّلا مــن خــال كتــاب يوجــه الــى رئيــس اجلهــاز األمنــي أو مــن خــال اجتمــاع يعقــد معــه، وبنــاء علــى ذلــك 
يقــرر رئيــس اجلهــاز بشــأن الكشــف عــن هــذه املعلومــة دون وجــود معاييــر محــددة لذلــك33 وتتفــاوت درجــات تعــاون األجهــزة 
األمنيــة مــن جهــاز الــى آخــر، وهنــاك اعتقــاد بــأن جهــاز الشــرطة هــو مــن أكثــر األجهــزة األمنيــة تعاونــا يف تقــدمي املعلومــات 
بصــورة اســتباقية، وهــذا يعــود الــى طبيعــة عمــل اجلهــاز بحفــظ األمــن والنظــام وليــس بأعمــال اســتخبارية، إضافــة الــى وجــود 
ناطــق إعامــي للجهــاز يقــوم بتقــدم املعلومــات والــرد علــى طلبــات الصحفيــن، يف حــن تنغلــق بعــض األجهــزة االســتخبارية 

عــن تقــدمي معلومــات، وال يوجــد لديهــم معاييــر للمعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا وتلــك التــي يجــب أن تكــون ســرية34.

التصنيــف وفقــا ملبــادئ تشــاونى "هــو عمليــة يتــم مبوجبهــا اســتعراض الســجات التــي حتتــوي علــى معلومــات حساســة، وتعطــي 
عامــة لإلشــارة إلــى الذيــن قــد يســتطيعون الوصــول إليهــا، وكيفيــة التعامــل معهــا"، وهــي ممارســة جيــدة لوضــع نظــام رســمي 
للتصنيــف، بغيــة احلــّد مــن التعســف واحلجــب املفــرط.  لــذا مــن الضــروري ان يكــون للحكومــة عمليــة تصنيــف رســمي صــادرة 
ــات. ــف املعلوم ــح أســباب تصني ــة بتوضي ــة ملزم ــح الســلطات العام ــة، لتصب ــل: وزارة الداخلي ــة رســمية مختصــة، مث عــن جه

ينبغــي أن تشــير إلــى فئــة ضيقــة مــن املعلومــات املتعلقــة بالفئــات التــي تنتمــي إليهــا املعلومــات، ووصــف الضــرر الــذي ميكــن 
أن ينجــم عــن الكشــف عنهــا، مبــا يف ذلــك مســتوى خطــورة ودرجــة احتمــال تَبَعــات ذلــك. أي أن تصنيــف املســتويات ينبغــي أن 

تتفــق مــع مســتويات احتمــال الضــرر يف التبريــر.

عندمــا يتــّم تصنيــف املعلومــات، ينبغــي وضــع عامــات واقيــة لســجل يشــير إلــى املســتوى، إن وجــدت، واملــدة القصــوى 
ــر  ــان تبري ــرة. فتقــدمي بي ــك الفت ــد، خــال تل ــى هــذا الصعي ــى التصنيــف عل ــر احلاجــة إل ــدرج تبري ــأن ي ــان ب ــف، وبي للتصني
كل قــرار تصنيــف هــو مشــجع، ألنــه يحمــل املســؤولن علــى االلتفــات إلــى الضــرر احملــدد الــذي ســينجم عــن اإلفصــاح عــن 
املعلومــات، ونظــًرا ألنــه يســهل العمليــة الســرية واإلفصــاح، فقــرة بفقــرة مبــا يســهل االتســاق يف الكشــف عــن األجــزاء غيــر 

مصنفــة مــن الوثائــق.

وليســت عمليــة تصنيــف املعلومــات الســرية حديثــة، وهــي تســير بنفــس االجتــاه يف عــدد مــن بلــدان العالــم مــن بينهــا نيوزيلنــدا 
التــي اقــرت قانــون املعلومــات الرســمية يف عــام 1982 وتعــد مثــاال جيــدا يف التعامــل مــع أســرار الدولــة، حيــث اعتبــرت أّن 
التصنيــف مبفــرده ال يكفــي حلجــب املعلومــات الرســمية، بــل يجــب تقييــم موضوعيــا حســب حساســيتها باســتخدام معاييــر 

مقننــة بنصــوص تشــريعية35.

مــن املفيــد جــدا االســتفادة مــن املمارســات املثلــى التــي تبنتهــا نيوزيلنــدا بشــأن ســرية املعلومــات يف أّيــة سياســات فلســطينية 
بشــأن إدارة املعلومــات األمنيــة، كونهــا حــددت مســتويات التصنيــف حســب الصالــح العــام املــراد حمايتــه، مثــل تلــك املتعلقــة 
باألمــن الوطنــي، ومــن شــأن االفشــاء عنهــا أن يتهــدد األمــن او العاقــات الدوليــة، واملتعلقــة بسياســات احلكومــة و/أو 

33 مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.
34 مقابلة مع األستاذة شرين اخلطيب باحثة لدى مركز مدى للحريات اإلعامية بتاريخ 12/11/2022.

35CIDS فرانسيســكو كاردونــا، التــوازن بــن االنفتــاح والســرية يف قطــاع الدفــاع: دروس مــن املمارســات الدوليــة اجليــدة، ادلــة احلوكمــة الرشــيدة، رقــم 6، مركــز النزاهــة يف قطــاع الدفــاع         ،2012.
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اخلصوصيــة الفرديــة، فمــن شــأن اإلفصــاح عنهــا أن يهــدد عمــل احلكومــة أو يضــر بأحــد االفــراد36. لكــن يف ذات الوقــت مــن 
الضــروري فلســطينياً مراعــاة أننــا شــعب يخضــع لاحتــال واملعلومــات التــي تشــكل يف بلــداً آخــر ضــرراً خطيــراً علــى األمــن 
القومــي، مثــل األســلحة واملعــدات العســكرية، فإّنهــا ال تشــكل خطــرا يف فلســطن، كــون هــذه املعلومــات متوفــرة لاحتــال، 
والضــرر  النابــع عــن افشــائها ليــس جســيما، لــذا يبقــى اإلفصــاح عــن املعلومــات اجتهــادا فرديــا ملســؤولي األجهــزة أكثــر منــه 
اســتناده الــى معاييــر معلنــة لتصنيــف املعلومــات37، بــل هنــاك مــن يعتقــد ان احلصــول علــى املعلومــات يعتمــد علــى العاقــة 
الشــخصية مبســؤولي األجهــزة األمنيــة38. بــل هنــاك مــن يعتقــد مــن الصحفيــن الفلســطينين ان اإلعامين املؤيدين للســلطة، 
تفتــح لهــم أبــواب احلصــول علــى املعلومــات، يف حــن مــن تصنفهــم الســلطة مــن وجهــة نظرهــا باملعارضــن تغلــق أمامهــم أّيــة 

أبــواب للحصــول علــى معلومــات حتــى ابســط املقابــات39.

القاعــدة الطبيعيــة أّن جــزءا كبيــرا مــن املعلومــات االمنيــة قابلــة لإلفصــاح العلنــي وبشــكل اســتباقي، لكــن هنــاك معلومــات 
يجــب أن حتظــى باحلمايــة.

أ. معلومات مع افتراض عال أو مصلحة عليا لصالح اإلفصاح االستباقي 

بعــض فئــات املعلومــات تنــدرج حتــت أهميــة خاصــة، وبالغــة لعامــة الشــعب، نظــراً ألهميتهــا العظيمــة األثــر يف عمليــة الرقابــة 
ــه يجــب  ــة، بأن ــه احلتمي ــوي جــدا، ويف بعــض احلــاالت تغلب ــراض ق ــاك افت ــك، هن ــا لذل ــون. وفًق ــة وســيادة القان الدميقراطي
الكشــف عــن هــذه املعلومــات لعامــة الشــعب والكشــف عنهــا بشــكل اســتباقي، ومــن هــذه املعلومــات علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:

ــق   1. انتهــاكات القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني، فــا يجــوز حجــب مثــل هــذه املعلومــات ألســباب تتعل
    باألمــن الوطنــي يف أي ظــرف مــن الظــروف، ملنــع حــدوث املســاءلة حــول هــذه االنتهــاكات مبــا يشــمل كل الســجات التــي 

   حتتوي على مثل هذه املعلومات. 

 2. أســماء الــوكاالت واألفــراد الذيــن شــاركوا أو ارتكبــوا أو كانــوا مســؤولن عــن االنتهــاكات، وبشــكل أعــّم: أّي وحــدات القطــاع األمني 
    كان حاضًرا يف وقت، أو غير ذلك تورط يف االنتهاكات، وكذلك رؤســائهم وقادتهم، ومعلومات عن مســتوى قيادتهم وســيطرتهم.

3. معلومات تتعلق بضمانات احلق يف احلرية واألمان للفرد، ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء املعاملة، واحلق يف احلياة.

ــح املتعلقــة  ــن واللوائ ــة، والقوان ــل الدول ــه مــن قب ــأذن بحرمــان شــخص مــن حيات ــي ت ــن واألنظمــة والتعليمــات الت  4. القوان
ــات، والعــاج، أو ظــروف احتجــاز  ــج األســباب واإلجــراءات، والتحوي ــي تعال ــك الت ــا تل ــة، مبــا فيه ــان مــن احلري      باحلرم

    األشخاص املتضررين، مبا يف ذلك أساليب االستجواب.  

 5. مواقــع جميــع األماكــن التــي يحــرم فيهــا األشــخاص مــن حريتهــم، وهويــة األشــخاص احملتجــزة حريتهــم، والتهــم املوجهــة، 
    أو أسباب اعتقال، جميع األشخاص احملرومن من حريتهم.

 6. أي معلومــات بشــأن وفــاة شــخص يف احلجــز، واملعلومــات املتعلقــة باحلرمــان مــن احليــاة التــي تكــون فيــه الدولــة مســؤولة، 
    مبا يف ذلك هوية الشخص أو األشخاص الذين قتلوا أو ظروف وفاتهم، وموقع رفاتهم.

 7. معلومــات حــول الكيانــات املرخــص لهــا بعمليــات املراقبــة، وإحصــاءات عــن اســتخدام مثــل هــذه املراقبــة. وتشــمل هــذه 
     املعلومــات هويــة كل جســم حكومــي ُمنــح ترخيًصــا محــدداً إلجــراء مراقبــة خاصــة يف كل عــام، وعــدد التراخيــص املمنوحــة 
     للمراقبــة يف كل عــام إلــى كلٍّ مــن هــذا الهيئــات، وأفضــل املعلومــات املتاحــة بشــأن عــدد األفــراد وعــدد االتصــاالت اخلاضعــة 
    للمراقبــة كل عــام، وعمــا إذا كان قــد مت إجــراء أي مراقبــة محــددة دون إذن صريــح، وإذا كان األمــر كذلــك، فمــن أي جهــة حكومية؟

 8. وجــود وحيثيــات اتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف، وااللتزامــات الدوليــة الرئيســية األخــرى مــن قبــل الدولــة يف املســائل 
   األمنية الوطنية.

36 السويد هي الدولة الوحيدة التي ال حتدد قوانينها مستويات تصنيف املعلومات، ألن تصنيف املعلومات لديها يؤدي غرضا إداريا بحتاً.
37 مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سبق ذكره، وقد أشار خال املقابلة ان غالبية املعلومات الفلسطينية مرتبطة باالحتال مثل السجل املدني وكافة املعلومات االقتصادية.

38 مقابلة مع اإلعامية ربا النجار بتاريخ 2023/12/13.
 39 مقابلــة مــع اإلعامــي ســامر خويــرة بتاريــخ 2022/12/16، ويقــول انــه تعــرض ملضايقــات يف العمــل كــون الوكالــة التــي يعمــل لديهــا معارضــة للســلطة رغــم ان القضيــة إنســانية تتعلــق باملعاقــن 

     وليست سياسية.
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 9. اإلطــار القانونــي العــام بشــأن املراقبــة، واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا للترخيــص واملراقبــة، وأهــداف املراقبــة. وتتضمــن 
    هذه املعلومات:

     - القوانــن الناظمــة جلميــع أشــكال املراقبــة، ســواء الســرية والعلنيــة، مبــا يف ذلــك املراقبــة غيــر املباشــرة مثــل التنميــط 
       والتنقيب عن البيانات، وأنواع تدابير املراقبة التي ميكن استخدامها.

    - األهداف التي تسمح باملراقبة.
    - هيئات املراقبة.

    - عتبة الشك الازم لبدء أو مواصلة الترصد.
    - قيود على مدة تدابير املراقبة.

    - إجراءات للترخيص ومراجعة استخدام مثل هذه التدابير.
    - أنواع البيانات الشخصية التي ميكن جمعها و / أو معاجلتها ألغراض األمن القومي.

    - املعايير التي تنطبق على استخدامها واالحتفاظ بها وحذفها، ونقل هذه البيانات.
    - آليات املساءلة الداخلية، وأسماء املسؤولن الذين يترأسون تلك السلطات.

 10. املعلومــات الازمــة لتقييــم واحلــد مــن إنفــاق األمــوال العامــة، مبــا يف ذلــك امليزانيــات اإلجماليــة الشــاملة، وبنــود رئيســية، 
ــم األمــور  ــور مــن فه ــة لتمكــن اجلمه ــة، مبــا يشــمل معلومــات كافي ــاق للســلطات األمني      واملعلومــات األساســية عــن اإلنف
     املاليــة لقطــاع األمــن، وكذلــك القواعــد التــي حتكــم األمــور املاليــة لقطــاع األمــن. وينبغــي أن تتضمــن هــذه املعلومــات ولكــن 

    ليس على سبيل احلصر:
    - ميزانيات اإلدارات والوكاالت مع البنود الرئيسية؛
    - البيانات املالية لنهاية السنة مع البنود الرئيسية؛

    - قواعد اإلدارة املالية وآليات الرقابة؛
     - قواعــد املشــتريات، والتقاريــر املعــدة مــن قبــل املؤسســات العليــا ملراجعــة احلســابات والهيئــات األخــرى املســؤولة عــن 

       مراجعة اجلوانب املالية لقطاع األمن، مبا يف ذلك ملخصات ألي أجزاء من تلك التقارير التي تصنف.

 11.  يف حــال وجــود أي تهديــد وشــيك أو فعلــي علــى الصحــة العامــة، والســامة العامــة، أو البيئــة، وجميــع املعلومــات التــي 
     متكــن اجلمهــور مــن فهــم أو اتخــاذ تدابيــر ملنــع أو تخفيــف الضــرر الناجــم عــن هــذا التهديــد، ســواء كان التهديــد ناجتــاً 
     عــن أســباب طبيعيــة أو أنشــطة البشــرية، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة أو عــن طريــق إجــراءات صــدرت 

    عن شركات القطاع اخلاص.

 12. معلومــات أخــرى، يتــم حتديثهــا بانتظــام، تّخــص اســتغال املــوارد الطبيعيــة والتلــوث، وجــرد االنبعاثــات واآلثــار البيئيــة 
     املقترحــة، أو األشــغال العامــة الكبيــرة القائمــة أو االســتخراج املــوارد، وتقييــم اخملاطــر وخطــط اإلدارة للمرافــق وخاصــة 

    اخلطرة منها. 

 13. شــركات احلراســة اخلاصــة والشــركات ذات املهــام األمنيــة وحفــظ النظــام مبــا يشــمل اإلطــار القانونــي املنظــم لعملهــا، 
    أصحابها الفعليون، رأسمالها.

ــرأي العــام، وملفــات احملاكــم واالحــكام التــي  ــة والعســكرية والتــي تهــم ال ــق بجلســات احملاكمــات اجلنائي  14. معلومــات تتعل
    تصدرها.
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ب. املعلومات التي حتظى باحلماية
املعلومــات التــي حتظــى باحلمايــة وال يســمح بنشــرها بشــكل اســتباقي، هــي معلومــات يجــوز حجبهــا قــي ظــروف اســتثنائية    
لفتــرة زمنيــة محــدودة للحــد مــن الضــرر الــذي مــن شــأنه أن يلحــق باألمــن الوطنــي أو أن يضــّر باحلكومــة أو باألفــراد إذا مــا 
مت نشــرها، وقــد صنفتهــا نيوزلنــدا وتبعهــا عــدد كبيــر مــن دول العالــم الــى أربعــة مســتويات، وفقــا ملعاييــر تقيــس شــدة الضــرر 

النــاجت عــن افشــاء هــذه املعلومــات، واملســتويات األربعــة للمعلومــات احملميــة40: تتمثــل مبــا يلــي:   

1. معلومات سرية للغاية
هــي معلومــات متوفــرة بحــوزة إدارات األجهــزة األمنيــة، مــن شــأن اإلفشــاء عنهــا أن يلحــق أضــراراً شــديدة اخلطــورة باملصالــح 

الوطنيــة، ومــن معاييــر هــذه املعلومــات علــى ســبيل املثــال، ال احلصــر: 
 1. معلومــات ميكــن أن ينجــم عــن تداولهــا وقــوع ضحايــا بــاألرواح.، أو ينجــم عنهــا أضــرار مباشــرة يف العمــل الوطنــي مثــل 
    جهــود األجهــزة يف ماحقــة اجلواســيس وسماســرة األرض خاصــة يف مدينــة القــدس41، أو تهــدد بشــكل خطيــر اســتقرار 

   السلم األهلي الداخلي.
2. املعلومــات االســتخباراتية التــي تتعلــق بإحبــاط األعمــال العدوانيــة، واجلرائــم الواقعــة علــى أمن الدولة الداخلــي واخلارجي42.
 3. معلومــات مــن شــأن الكشــف عنهــا أن ميــّس بقــدرات املقاومــة الفلســطينية، مبــا يشــمل األشــخاص واألســلحة، والتكتيــكات، 
    واالســتراتيجيات، واألنشــطة الوطنيــة التــي تهــدف إلــى حمايــة الوطــن، وكشــفها يعــرض أشــخاص او بنــى سياســية للخطــر 

   واملاحقة.
 4. املعلومــات املتعلقــة بالتحقيقــات يف جرائــم وضبــط اخملالفــات، والقيــام باألعمــال الشــرطية إذا كان هــذا الكشــف يشــكل 

   ضررا على التحقيقات وتنفيذ املهمات املطلوبة، أو إذا مّس هذا الكشف بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد«43.
 5. املعلومــات املتعلقــة بأســرار مهنيــة أو جتاريــة تخــّص املؤسســة، ويــؤدي كشــفها إلــى إحلــاق أضــرار ماديــة خطيــرة باملصالــح 

   االقتصادية للدولة، أو بقدرتها على إدارة كفة االقتصاد الوطني، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة.
 6. أيــة معلومــة تخــص طرفــا ثالثــا وتتعلــق بحياتــه اخلاصــة، وميكــن أن ينجــم عنهــا ضــرر خطيــرا علــى الشــخص، مــا لــم 
    يوافــق هــذا الشــخص صاحــب العاقــة علــى هــذا الكشــف، ولــم يكــن الكشــف عــن املعلومــات مبوجــب حكــم صــادر عــن 

   محكمة مختصة.
 7. املعلومــات التحقيقيــة واحملاكمــات املتعلقــة بالضحايــا مــن األطفــال )دون ســن 18(، وأســماء وبيانــات شــخصية بشــأن 

   ضحايا العنف اجلنسي ال يرغب الضحايا بالكشف عنها.
8. االتصاالت واملراسات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.

 9. أي معلومــة تخــص دولــة أو منظمــة أجنبيــة مت االتفــاق معهــا علــى إبقــاء هــذه املعلومــة ســرية، مــا لــم تكــن هــذه املعلومــات 
   من األهمية ان يطلع عليها املواطنون أضرار خطيرة على مصالح الباد.

 40 مت اســتنباط هــذه التصنيفــات مــن تصنيفــات أقرهــا مــن قبــل مركــز النزاهــة يف قطــاع الدفــاع، وهــي منشــورة علــى أدلــة احلوكمــة الرشــيدة، التــوازن بــن االنفتــاح والســرية يف قطــاع الدفــاع: 
    دروس من املمارسات الدولية اجليدة.، فرانسيسكو كاردونا، ص9.  سنة 2018.

41 الدكتور سعيد معا، مصدر سبق ذكره.
42 وفقاً لرأي الدكتور سعيد معا من الضروري حتديد من هو العدو القومي لتحديد اجلرائم الواقعة على األمن الوطني.

43 مثال على ذلك ماحقة جتار اخملدرات.
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10. املعلومة املتعلقة بالشؤون الداخلية للمؤسسة وموظفيها، واألوامر الداخلية واملناقشات واملقترحات األولية.
11. معلومات من شأن نشرها أن يلحق أضراراً جسيمة طويلة األمد للبنية األساسية املهمة بالباد.

2. معلومات سرية:
هــي معلومــات متوفــرة بحــوزة إدارات األجهــزة األمنيــة مــن شــأن االفشــاء عنهــا أن يلحــق أضــراراً جســيمة باملصالــح الوطنيــة، 

ومــن معاييــر هــذه املعلومــات علــى ســبيل املثــال، ال احلصــر: 
 1. من شأنها أن حتلق أضرارا جسيمة يف العاقة مع احلكومات الصديقة.

 2. تفاقم التوتر الدولي.
 3. تلحق ضررا جسيما بقوات األمن الفلسطينية او فصائل املقاومة.
 4. تلحق اضرارا جسيمة باالستقرار الداخلي للسلطة الفلسطينية.

 5. تلحق أضرارا جسيمة يف املعلومات والفعاليات االستخبارية الهامة.
 6. تسبب إغاق البنية األساسية املهمة يف الباد او تؤدي الى عطل كبير بها.

3. معلومات مكتومة:
هــي معلومــات متوفــرة بحــوزة إدارات األجهــزة األمنيــة مــن شــأن اإلفشــاء عنهــا أن يلحــق اضــراراً كبيــرة باملصالــح الوطنيــة، 

ومــن معاييــر هــذه املعلومــات علــى ســبيل املثــال، ال احلصــر: 
 1.  معلومات من شأن اإلفشاء عنها إحلاق ضرر كبير يف حالة السلم األهلي الفلسطيني.

 2. معلومات من شأنها احلاق ضرر كبير بالعاقات الدبلوماسية مع الدول األخرى.
 3. معلومات من شأن الكشف عنها التأثير احلاق ضرر كبير يف االستقرار االقتصادي الفلسطيني.

 4. معلومات من شأنها أن تؤثر سلبا على احلياة اخلاصة لشخص طبيعي.
 5. معلومات من شأنها أن تعيق مفاوضات حكومية هامة ذات أثر كبير على حياة املواطنن الفلسطينين.

 5. معلومات من شأنها تقوض إمكانية حفظ القانون أو تضر بالتدابير التي حتمي صحة وسامة اجلمهور. 
 6. املعلومة املتعلقة بالشؤون الداخلية للمؤسسة وموظفيها، واألوامر الداخلية واملناقشات واملقترحات األولية.

 7. معلومات تسبب اضرارا جسيمة على عمل األجهزة األمنية الفلسطينية.
 8. يتسبب يف اضرار جسيمة طويلة األجل للبنية األساسية يف الباد.

 9.  أسماء وبيانات شخصية من شأن الكشف عنها وقوع املزيد من الضرر عليهم.
 10.  أية معلومة ميكن أن يؤدي كشفها إلى املساس أو إحلاق الضرر بسامة األفراد.

4. معلومات مقيدة:  
هــي معلومــات متوفــرة بحــوزة إدارات األجهــزة األمنيــة مــن شــأن اإلفشــاء عنهــا أن يؤثــر ســلباً علــى املصالــح الوطنيــة، ومــن 

معاييــر هــذه املعلومــات علــى ســبيل املثــال، ال احلصــر: 
 1. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن يؤثر سلبا على العاقات الدبلوماسية.

 2. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن يؤثر سلبا على السلم األهلي.
 3. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن يؤثر سلبا على االستقرار االقتصادي.

 4. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن يؤثر سلبا على خصوصية شخص طبيعي.
 2. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن ميس باملعلومات التجارية اخلاصة مبواطن.

 3. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن ميس بتدابير التي حتمي صحة وسامة اجلمهور.
 4. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن يقوض إمكانية حفظ القانون.

 5. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن يضر بالتدابير التي حتمي صحة وسامة اجلمهور.
 6. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن متس املصالح االقتصادية للباد.

 7. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن تعرض عامة اجلمهور خلسائر مالية.
 8. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن تعيق فاعلية تسيير الشؤون العامة.

 9. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن تعيق أنشطة جتارية حكومية.
 10. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن يحقق مكاسب او مزايا غير مشروعة.

 11. معلومات من شأن اإلفشاء بها أن يخرق السرية املهنية القانونية.
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◄ خامسًا: إجراءات فرض السرية ورفعها

وفقــاً ملبــادئ تشــاونى، يجــوز حجــب املعلومــات ألســباب تتعلــق باألمــن القومــي فقــط طاملــا كان ذلــك ضرورًيــا حلمايــة املصالــح 
املشــروعة لألمــن الوطنــي؛ فقــرارات حجــب املعلومــات ينبغــي أن تكــون دوريــة مــن أجــل التأكــد مــن حتقــق هــذا املبــدأ؛ فمــن 

اجليــد أن تكــون املراجعــة كل خمــس ســنوات علــى األقــل؛ فالعديــد مــن البلــدان تكــون املراجعــة فيهــا أقــل مــن ذلــك. 

ينبغــي للمصّنــف حتديــد تاريــخ وظــروف أو احلــدث الــذي مبوجبــه ســينتهي التصنيــف، مــن املهــم أن يكــون التصنيــف خاضعــاً 
للمراجعــة الدوريــة، فــا معلومــات ســرية تبقــى علــى هــذه الصفــة إلــى أجــل غيــر مســمى، لذلــك ينبغــي أن ينــص القانــون علــى 

املــدة القصــوى للتصنيــف علــى أســاس األمــن القومــي.

فمــا دامــت درجــة الســرية وشــدتها مبســتوياتها األربعــة مناطــة بشــكل أساســي بحجــم الضــرر الــذي ميكــن أن يلحــق باملصلحــة 
العامــة أو األمــن القومــي او اخلصوصيــة، فــإن تصنيفهــا يجــب أن يخضــع الــى جلنــة مهنيــة متخصصــة، يشــارك فيهــا خبــراء 

مدنيــون للنظــر الــى هــذه املعلومــات، وتصنيــف درجــة الســرية التــي يجــب أن حتمــى فيهــا هــذه املعلومــات. 

ــث  ــك دمــج وحتدي ــة، مبــا يف ذل ــذ األنشــطة الســرية احلكومي ــى تنفي ــى احلكومــة مســؤولية التنســيق واإلشــراف عل ــع عل يق
التوجيهــات اخلاصــة برفــع الســرية بانتظــام44. ويف هــذا الســياق يتوجــب أن تنــّص التدابيــر املنظمــة لسياســة رفــع الســرية 

علــى مــا يلــي:

-  وضع إجراءات لتحديد أولوية رفع السرية عن املعلومات السرية ذات األهمية للعام.
- حتديد إجراءات عامة ومفصلة حسب التصنيف لرفع السرية.

-  ينبغي أن يحدد فترات محددة لإلفصاح عن مختلف فئات املعلومات السرية. 
- لتقليل عبء اإلفشاء، ينبغي رفع السرية عنها تلقائيا دون مراجعة حيثما أمكن ذلك.

-  ينبغي توفر إجراءات للعامة لطلب رفع السرية عن الوثائق.
- التشــاور املنتظــم مــع األشــخاص ذوي اخلبــرة املهنيــة بشــأن عمليــة حتديــد أولويــات رفــع الســرية عنهــا، مبــا يف ذلــك آليــا وجملــًة. 

مــن املفيــد أن يتــم وضــع فتــرات زمنيــة حلجــب أي معلومــة بعــد تصنيفهــا، فاملعلومــة التــي قــد تكــون ســرية اآلن ميكــن أال 
تكــون ســرية بعــد فتــرة زمنيــة قصيــرة؛ فالــدول لديهــا جتــارب بتحديــد املــدد، وعلينــا ان نســتفيد ونهتــدي مــن هــذه النمــاذج 
حتــى لــو كانــت تختلــف عنهــا45. ويف هــذا الســياق قــد يكــون مــن املائــم تصنيــف حمايــة املعلومــات وحجبهــا مــن فتــرة تقــل 
عــن ســنة وال تزيــد عــن 30 ســنة، مــع إمكانيــة متديــد فتــرات احلجــب التــي تضعهــا جلنــة تصنــف املعلومــات حســب موضوعهــا 
وشــدة خطورتهــا، وأن مينــح رئيــس احلكومــة يف فتــرات نــادرة فرصــة متديــد فتــرة احلجــب.  فوفقــاً ملبــادئ تشــاوني يجــوز 
ــا لقــرار جديــد للحجــب، أدلــى بــه صانــع قــرار  حجــب املعلومــات بعــد املوعــد النهائــي املفتــرض يف ظــروف اســتثنائية، وفًق

آخــر، وحتديــد ملوعــد نهائــي للتعديــل. 

واجــب اإلفصــاح عــن أســباب الرفــض كتابــًة، ويف هــذا الســياق يتوجــب إذا رفضــت الدائــرة اخملتصــة طلــب للحصــول علــى 
معلومــات، كلًيــا أو جزئًيــا، ينبغــي أن تضــع كتابــًة األســباب خاصــة للقيــام بذلــك خــال فتــرة زمنيــة محــددة معقولــة.

كمــا ينبغــي علــى الدائــرة اخملتصــة تزويــد الســائل مبعلومــات كافيــة تتعلــق باملوظــف الــذي أذن بعــدم اإلفصــاح، إال إذا كان 
ذلــك يف حــد ذاتــه يكشــف معلومــات ســرية.

44 مت وضع هذه التدابير ضمن مبدأ رقم 17 من مبادئ تشاونى.
45 مقابلة مع الدكتور سعيد معا، مصدر سابق.

 46 ميكــن أن متنــح احلكومــة صاحيــة متيــد ســرية بعــض الوثائــق التــي قــد ينجــم عــن نشــرها ضــرر شــديد اخلطــورة ومتــس باألمــن الوطنــي الفلســطيني ملــدة 30 عامــا إضافيــة، وهــذا يكــون يف 
     قضايــا  شــديده اخلطــورة ومخاطــر نشــرها علــى األمــن الوطنــي قائمــة، ويف ســياق مشــابه وقــع رئيــس وزراء إســرائيل بنيامــن نتانياهــو يف عــام 2010 علــى متديــد فتــرة ســرية بعــض الوثائــق 
ــة  ــب األجهــزة األمني ــى طل ــاء عل ــد بن ــر ياســن، وجــاء التمدي ــك الوثائــق املتعلقــة مبذبحــة دي ــى 90 عامــاً، ومــن بــن تل ــرة ســريتها مــن 70 ال ــى 70  ويف عــام 2018 مــدد فت      مــن 50 عامــاً ال
     واإلســرائيلية، وهيئــات أخــرى بتمديــد ســرية هــذه املعلومــات ملنــع نشــر جــزء مــن املعلومــات خــال العــام املذكــور، وتدعــي األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية أن متديــد الســرية يأتــي بهــدف "منــع 

    كشف مصادر معلومات استخبارية، وطرق العمل التي تستخدمها األجهزة اليوم، إضافة إلى معلومات مصدرها جهات أجنبية".

سري للغاية46سريمكتوممقيد
30 سنة كحد أقصى10 سنوات كحد أقصى  5 سنوات كحد اقصى1 سنة كحد أقصى
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ال بــد مــن حتديــد آليــة واضحــة حلفــظ املعلومــات التــي ســيتم حجبهــا وفقــاً للتصنيــف الســابقة، ويف هــذا الســياق قــد يصــار 
الــى إنشــاء غرفــة باســم "غرفــة الوثائــق الوطنيــة"، حتفــظ فيهــا الوثائــق ســنويا، بعــد أن يتــم تصنيفهــا وفقــا للمبــادئ الســابقة، 
وميكــن أن تكــون هــذه الغرفــة جــزءا مــن املكتبــة الوطنيــة )التــي ميكــن تتحــول الــى األرشــيف الوطنــي( بحيــث يصــار الــى توليهــا 
مســؤولية حفــظ الوثائــق الســرية، ومــن ثــم إعانهــا بصــورة تلقائيــة بعــد انتهــاء فتــرة الســرية، ألّن هــذه الوثائــق ان لــم حتفــظ 

لــدى جهــة مســتقلة عــن األجهــزة، قــد يصــار يف بعــض الظــروف الــى إتافهــا يف ظــل عــدم وجــود تشــريع حلفــظ املعلومــات.

ينبغــي أن يتــاح للعامــة الفرصــة للتعليــق علــى اإلجــراءات واملعاييــر التــي حتكــم التصنيــف قبــل دخولهــم حيــز التنفيــذ. ويجــب 
أن يكــون للعامــة حــق الوصــول إلــى اإلجــراءات واملعاييــر املكتوبــة والتــي تنّظــم التصنيــف.
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◄ الخالصة:
ال شــك ان تصنيــف املعلومــات احملجوبــة الــى فئــات حتــدد معاييــر حجبهــا، واملــدة الزمنيــة التــي ميكــن أن حتجــب بهــا كل فئــة، 
ضمــن وثيقــة سياســات تتبناهــا وزارة الداخليــة وتقرهــا احلكومــة، وفقــاً للمبــادئ الدوليــة التــي مت إقرارهــا يف وثيقــة تشــاونى، 
تشــكل بدايــة سياســة ممنهجــة إلدارة املعلومــات األمنيــة، وضمــان حــق اجملتمــع باحلصــول عليهــا، حتــى لــو جــاء ذلــك متأخــراً.

إّن املعلومــات التــي بحــوزة األجهــزة األمنيــة العلنيــة منهــا والســرية هــي ملــك للشــعب الفلســطيني، وعليــه يقــع علــى احلكومــة 
الفلســطينية واجــب نشــر املعلومــات األمنيــة التــي ال تخضــع للحمايــة بصــورة اســتباقية، واالحتفــاظ باملعلومــات احملجوبــة يف 
أماكــن آمنــة يحددهــا القانــون، ال تخضــع بــأي حــال مــن األحــوال الــى خطــر اإلتــاف او اإلخفــاء او اإلهمــال، حتــى لــو صنفــت 

ضمــن احــدى فئــات الســرية ومت حمايتهــا، فهــي يومــاً مــن األيــام ســتكون علنيــة وســيتمكن اجلمهــور مــن احلصــول عليهــا.

إن إقرار سياسة مقنونة إلدارة املعلومات األمنية وأرشفتها، يحتاج إلى اخلطوات التالية:
1. إقرار قانون احلق باحلصول على املعلومات.

2. إقرار قانون لألرشيف الوطني الفلسطيني يحدد معايير تصنيف املعلومات األمنية السرية، وضمان تطبيق التصنيفات.
3. انشــاء غرفــة خاصــة حلفــظ األرشــيف األمنــي لــدى املكتبــة الوطنيــة، ومنحها صاحية كشــف املعلومات وفقاً للمعاييــر احملددة.
 4. ضــرورة ان يشــارك يف عمليــة التصنيــف خبــرات مدنيــة متنوعــة، وعــدم تــرك األمــر فقــط لألجهــزة األمنيــة التــي تبالــغ يف 

   العادة يف درجة تشددها للميل للسرية.
5. فرض عقوبات رادعة ضد أّية جهة تقوم بإتاف أّية وثيقة رسمية او حتتفظ بها خارج األطر التي يحددها القانون.

6. إقرار وثيقة سياسات إلدارة املعلومات األمنية، متهيدا لاعتماد عليها يف التشريعات املتعلقة باملعلومات األمنية.
7. تنظيم حلقات نقاش وتوعية لألجهزة األمنية حول إدارة املعلومات األمنية واالفصاح عنها. 
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◄ المصادر والمراجع:

التشريعات
1. النظام الداخلي للمجلس التشريعي

2. القانون رقم )9( بشأن املطبوعات والنشر
3. قانون اإلحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000

4. قانون البيئة رقم )7( لسنة 1999
5. قانون رقم )9( لسنة 2005 بشأن جلنة االنتخابات املركزية

6. قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005م.
7. قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005 بالنظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة.

8. مرسوم رقم )4( لسنة 2017م بشأن إنشاء املكتبة الوطنية.
9. القانون األساسي الفلسطيني املعدل لعام 2003

الدراسات 
1. حرية الوصول الى املعلومات بن التنظير القانوني والواقع العملي، حسن هشام السيد، جامعة النجاح 20221.  

2. االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2013. فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل األجهزة األمنية. ص14.
ــة  ــدة، ادل ــة اجلي ــن املمارســات الدولي ــاع: دروس م ــاح والســرية يف قطــاع الدف ــن االنفت ــوازن ب ــا، الت  3. فرانسيســكو كاردون

.CIDS ، 2012 احلوكمة الرشيدة، رقم 6، صادر عن مركز النزاهة يف قطاع الدفاع    

املقابالت 
1. مقابلة مع األستاذ عماد األصفر مدير معهد التطوير اإلعامي يف جامعة بيرزيت بتاريخ 9/12/2022.

2. مقابلة مع األستاذ سعيد زيد باحث مختص باألمن واحلكم الرشيد بتاريخ 15/12/2023
3. مقابلة مع الدكتور سعيد معا رئيس دائرة االعام يف اجلامعة األمريكية بتاريخ 14/12/2022. 

4. مقابلة مع اإلعامي سامر خويرة بتاريخ 16/12/2022
5. مقابلة مع الدكتور عمر رحال مدير مركز شمس حلقوق اإلنسان بتاريخ 10/12/2022.

6. مقابلة مع األستاذة شرين اخلطيب باحثة لدى مركز مدى للحريات اإلعامية بتاريخ 12/11/2022.
7. مقابلة مع اإلعامية ربا النجار بتاريخ 13/12/2023.

االتفاقيات الدولية
1. العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

 2. املبــادئ العامليــة لألمــن القومــي واحلــق يف املعلومات"مبــادئ تشــوني"أصيغت يف تشــوني، جنــوب أفريقيــا صــدرت يف 31 
    يونيو 2013. 
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◄ المالحق:

)ملحق رقم 1(

مؤشرات حتليل مواقع االلكترونية للمؤسسات األمنية

هل متتلك املؤسسة األمنية صفحة إلكترونية على شبكة االنترنت؟
هل املوقع مرتبط بوسائل التواصل االجتماعي؟

هل التحديث دورّي على املوقع ومستمر؟
هل هناك وصف وتعريف باجلهاز على املوقع االلكتروني؟

هل الوصف والتعريف مرتبط بالتأسيس والتشريعات؟
هل يحتوي على وصف هيكلة اجلهاز والدوائر العاملة به؟

ما طبيعة املواضيع املعروضة على املوقع؟

أخبار: 
هل األخبار املنشورة داخلية متعلقة باجلهاز \ رئيس اجلهاز؟

هل األخبار املنشورة تستهدف اجلمهور وعامة اجملتمع؟
هل هناك تقارير متلفزة تعرض على الصفحة؟

تقارير ومطبوعات:
هل يوجد تقارير تتعلق بعمل اجلهاز منشورة على هذا املوقع؟

هل هي تقارير تتعلق بعمل اجلهاز؟   
هل هناك إحصائيات خاصة باجلهاز تشكل مصدر معلومات للباحثن واألكادميين؟

هل هناك منشورات ومكتبة الكترونية للمؤسسة على املوقع االلكتروني؟
هل يتم نشر التشريعات واألنظمة املنظمة لعمل اجلهاز على املوقع االلكتروني؟

أنشطة اجلهاز:
هل يتم نشر نشاطات اجلهاز ودوائره وعمله ام يقتصر املوقع على أنشطة رئيس اجلهاز وقياداته؟

هل هناك مسؤولية مجتمعية وأنشطة يف املسؤولية اجملتمعية يتم نشرها؟
هل هناك حلقات تلفزيونية خاصة للجهاز او برامج إذاعية تتعلق بطبيعة عمل اجلهاز؟

طريقة التواصل:
هل هناك نظام شكاوى واضح على املوقع؟

هل هناك أية أدلة توضيحية ترشد اجلمهور فيما يتعلق بقدرته على احلصول على معلومات؟
هل ينشر املوقع عناوين واضحة ملقر اجلهاز؟

هل هناك ارقام تواصل فعالة على املوقع؟

مشاركة املعلومات:
هل البيانات واملعلومات متاحة للجمهور؟

هل يتم التحقق من املصادر وذكرها؟
هل هناك شرح لسياسة االستخدام واخلصوصية؟

هل يتم اباغ املستخدمن للموقع يف حال استخدام بياناتهم؟




