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مــدخـــــل  عـــــــام

هـــدف الـدراســـة
يتناول هذا التقرير مراجعة املنظومة االدارية واملالية التي تعمل مبوجبها األجهزة األمنية 
الفلسطينية ويهدف إلى فحص مدى التزامها مببادئ الشفافية ونظم املساءلة في عملها 
وقيم النزاهة في سلوك منتسبيها باعتبارها مؤسسات عامة في خدمة املواطن تخضع 

لسيادة القانون الفلسطيني وأحكامه.

ملراجعة   تطرق  كما  واملالي  االداري  البيروقراطي  الواقع  توصيف  التقرير  يتناول 
وآليات  واملرجعي  املؤسسي  واإلطار  األمنية  األجهزة  لعمل  الناظم  القانوني  اإلطار 
اتخاذ القرار فيها،  وكذلك فحص السياسات املعتمدة واملطبقة وأثر كل ذلك على فعالية 
بشكل  التركيز  وسيتم  الرشيد،  احلكم  عناصر  أهم  باعتبارها  فيها  النزاهة  منظومة 

مباشر على فحص: 

طبيعة اإلدارة املالية في األجهزة وبشكل خاص فحص نظام املشتريات والعطاءات   .1
لقطاع األمن. 

والعالقات  الهيكلية  طبيعة  حيث  من  األمنية  املؤسسة  في  اإلدارية  املنظومة   .2
مجاالت  باعتبارها  تنفيذه،  وآليات  التأديب  الوظيفي،  الوصف  والتعيينات، 
للمصلحة  وفقاً  فيها  القرار  يؤخذ  ال  قد  أو  خاصة  ملصالح  استغاللها  ميكن 

العامة.

آخذين بعني االعتبار أن القطاع األمني واألجهزة األمنية الفلسطينية متر منذ منتصف عام 
2007 بحالة حتول وإعادة بناء بعد أن مت تدميرها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أن  كما  عام 2002،  نيسان من  اإلسرائيلية في شهر  الواقي  السور  عملية  خالل وبعد 
والتي  املؤسفة  غزة  قطاع  أحداث  أثر  على  الشلل  اصابها  القطاع  في  األمنية  املؤسسة 
كانت عملية السيطرة على املؤسسة األمنية ومقراتها وقيادتها  في القطاع أحد أهم نتائج 

الصراع على السلطة بني حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية.

كما شكل انعدام األمن في كثير من املناطق بفعل انهيار املؤسسة األمنية الرسمية 
املسلحة  املجموعات  ظاهرة  بروز  إلى  اإلسرائيلية  العسكرية  االجتياحات  اثر  على 
احمللية التي استغلت غياب السلطة القوية بفرض ارادتها، بديالً عن سيادة القانون 
كمؤسسة  االمنية  االجهزة  عمل  على  البيئة  هذه  أثرت  لقد  األحيان.  من  كثير  في 
واصول  قواعد  عن  بعيدا  للعمل  الفاسدين  لبعض  كبرى  فرصا  ووفرت  مركزية 

العمل النزيه والشفاف. 
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اإلسرائيلية  العسكرية  احلكومة  وجود  باستثناء 
مبا  وأجهزتها  وأدواتها  الفلسطينية  لألراضي  احملتلة 
وحرس  واملخابرات  الشرطة،   ( االمنية  اجهزتها  فيها 
الفلسطينية  السلطة  قيام  قبل  هناك  يكن  لم  احلدود(، 
الفلسطينية  األراضي  داخل  فلسطينية  أمنية  أجهزة 
السالم  مبادئ  اتفاق  عملية  نتاج  أنشأت  والتي  احملتلة 
منظمة  بني  1994م  عام  املوقع  أوسلو  باتفاق  املتمثل 

التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 

لم يتم العمل مبوجب القوانني املنظمة لعمل الشرطة 
قبل  سائدة  كانت  والتي  عام  بشكل  األمن  قوات  أو 
القوانني  سواء  1967م  عام  من  حزيران  حرب 
أو  الغربية،  الضفة  في  مطبقة  كانت  التي  األردنية 
غزة  قطاع  في  مطبقة  كانت  التي  املصرية  القوانني 
باتفاقية  ملحق  أمني  برتوكول  بوجود  االكتفاء  ومت 
األمن  قوات  لنشوء  العامة  القواعد  حدد  أوسلو 
الفلسطينية وعددها وكيفية تسليحها ونطاق عملها 
ومسؤولياتها، وبقي هذا البروتوكول محصورا من 

حيث االطالع على عدد من قادة االجهزة فقط.

وعملت قوات األمن الفلسطينية في واقع احلال مبوجب 
عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  عن   تصدر  كانت  تعليمات 
باعتباره القائد األعلى للقوات املسلحة، وكانت هذه التعليمات 
في معظمها تستند إلى مفاهيم عمل خاصة محكومة بتقاليد 
التحرير  منظمة  في  الفلسطينية  الثورة  قوات  وبتراث 
الفلسطينية، أو كانت في بعض األحيان تستند إلى اجتهادات 
اثر  آنية  اجتهادات  أو  األجهزة،  مسؤولي  قبل  من  آنية 
االجتماع الليلي ملسؤولي االجهزة في مكتب الرئيس يعرف 
معظم جدول أعماله حلل مشاكل يومية، أو تلبية احتياجات 
الذي  السالم  الشارع واألفراد خلدمة مشروع  على حركة 
تعهدت مبوجبه السلطة الوطنية بعدم تهديده من أي جهة 
أو أي فرد فلسطيني. وفي هذا املجال كان عامل التنافس بني 
االجهزة  وتداخل الصالحيات وصراع القيادات يشكل بيئة 
مؤسساتية غير نظامية عززت من الدور الفردي لقيادتها، 
وأضعفت دور القيادة اجلماعية الشاملة واملناط فيها رسم 

السياسات وحتديد االستراتيجيات وإقرار خطط العمل.

واستناداً ملا ورد في القانون األساسي الفلسطيني وحتديداً 
يشترط  كان  األمنية  األجهزة  بناء  فإن  منه،    )84( املادة 
واألجهزة  الشرطة  قوات  عمل  ينظم  عام  قانون  وجود 
األمنية األخرى، باملقابل فقد صدر قانون الدفاع املدني عام 
1998 وقانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية وقانون 
التقاعد العام رقم )07( لسنة 2005م وتعديالته، وكذلك 
الوقائي،  لألمن  بقانون  وقرار  العامة،  املخابرات  قانون 
أما بقية االجهزة االخرى لم يتم حتى االن حتديد مرجع 
قانون رسمي لها وأقرت جميع هذه التشريعات اخلاصة 
وبدون  االجهزة  لهذه  عمل  سنوات  عشر  من  أكثر  بعد 
االستناد الى قانون عام لألمن الفلسطيني يحدد مرجعية 

االجهزة األمنية بشكل واضح وجلي.

القانون األساسي جنده قد عرف قوى  إلى  وبالرجوع 
دورها  وحدد  نظامية،  قوى  بأنها  والشرطة  األمن 

واختصاصها مبا يلي: 

الدفاع عن الوطن.  .1

خدمة الشعب وحماية املجتمع.  .2

واآلداب  العام  والنظام  األمن  حفظ  على  السهر   .3
العامة.

األمن  قوى  تؤدي  أن  على  األساسي  القانون  وشدد 
احترام  في  القانون  رسمها  التي  احلدود  في  واجبها 

كامل للحقوق واحلريات. 

عمل  تنظم  التي  والتشريعات  القوانني  بعض 
املؤسسة األمنية 

قانون الدفاع املدني رقم 3 لسنة 1998.  .1

الفلسطينية رقم  األمن  قانون اخلدمة في قوى   .2
)08( لسنة 2005م.

لسنة   )17( رقم  العامة  املخابرات  قانون   .3
2005م.

اإلطــار القــانـونـي واملـؤسسـي املنظـم لعمـل األجهـزة 

األمنيـة الفلسطينيـة
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قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني   .4
رقم )16( لسنة 2004م وتعديالته.

2005م  لسنة   )07( رقم  العام  التقاعد  قانون   .5
وتعديالته.

ملنظمة  الثوري  العسكري  العقوبات  قانون   .6
التحرير الفلسطينية لعام 1979.

قانون اصول احملاكمات اجلزائية الثوري ملنظمة   .7
التحرير الفلسطينية لعام 1979.

قــرارات بقــانـون

قرار بقانون بشأن األمن الوقائي.  .1

قرار بقانون بشأن احملاكم العسكرية.  .2

كما نظمت العديد من املراسيم الرئاسية بعض اجلوانب 
املتعلقة بقوى األمن الفلسطينية ومنها على سبيل املثال 
بشأن  2007م  لسنة   )33( رقم  )مرسوم  احلصر  ال 
األمن،  قوى  في  العاملني  ورواتب  مالية  تنظيم  إعادة 
بشأن  2006م  لسنة   )22( رقم  الرئاسي  واملرسوم 
إنشاء أكادميية العلوم األمنية، قرار رقم )288( لسنة 
قوى  منتسبي  ملالئمة  جلان  تشكيل  بشأن  2007م 
التأهيل واملراسيم بتشكيل  األمن، الفلسطينية لشروط 
أو حل مجلس األمن القومي، و املرسوم الرئاسي رقم 
)12( لسنة 2002 بإحلاق قوات الشرطة وقوات األمن 

الوقائي والدفاع املدني بوزارة الداخلية(.

قرارات مجلس الوزراء 

مجلس  عن  الصادرة  القرارات  من  العشرات  نظمت 
األمن  بقوى  املتعلقة  اجلوانب  من  العديد  الوزراء 
سيما  ال  احلكومات  جميع  مدار  على  وذلك  الفلسطينية 
وعكست  عشرة،  والثانية  والعاشرة  التاسعة  احلكومة 
في  نظرها  وجهة  حكومة  كل  عن  الصادرة  القرارات 
برنامجها  وفق  العسكرية  واملؤسسة  األمني  املفهوم 
مراحل  من  مرحلة  كل  تقتضيه  ما  ووفق  الوزاري، 
احلكومات املتعاقبة، وذلك بسبب غياب سياسة وطنية 
وعقيدة  وحجم  دور  طبيعة  بشأن  عليها  متفق  شاملة 

وأهداف املؤسسة األمنية.

مشتريات األجهزة االمنية:
لم تتطرق التشريعات املذكورة سابقا وكذلك التشريعات 
التي تنظم عملية املشتريات واللوازم العامة والعطاءات 
احلكومية الى خصوصية ما بشأن االجهزة االمنية من 
باألمن  اخلاصة  العطاءات  وتنفيذ  الشراء  آليات  حيث 
تأكيداً من املشرع ملفهوم أن األجهزة األمنية الفلسطينية 
ما ينطبق على  إال مؤسسات عامة ينطبق عليها  ما هي 
خصوصيات  من  ورد  ما  باستثناء  املدنية  املؤسسة 
التقارير  العامة بشأن  املخابرات  قانون  كما في  محددة 

املالية والرقابة الداخلية.

وبالنتيجة فإن املشرع الفلسطيني افترض انطباق 
في  الشأن  هذا  تنظم  التي  العامة  القواعد  جميع 
اإلجراءات  شفافية  من  تتطلبه  وما  املدنية  القوانني 
األمنية  املؤسسة  أعمال  على  فعال  مساءلة  ونظام 
ما  جميع  في  التزامها  وضرورة  فيها  والعاملني 
القانون  حكم  في  واردة  إجراءات  من  بها  يتعلق 
أو  العامة  والعطاءات  االشغال  قانون  أو  العام، 

قانون اللوازم العامة.

تبعية قوى األمن الفلسطينية

في  الفلسطينية  األمن  قوى  تبعية  موضوع  شكل 
السلطة الوطنية الفلسطينية قضية إشكالية داخليه/

داخلية وداخلية /خارجية على حد سواء، حيث شكل 
باعتباه  مرجعيتها  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس 
القائد االعلى واضافة لشغله منصب وزير الداخلية  
بتاريخ  الصادر  األول  الوزاري  التشكيل  مبوجب 
1994/07/01م إلى أن  صدر املرسوم الرئاسي 
رقم )12( لسنة 2002م بتاريخ 2002/06/27م 
األمن  الشرطة وقوات  والذي يقضي بإحلاق قوات 
الوقائي والدفاع املدني بوزارة الداخلية التي لم يعد 
الرئيس عرفات مسؤوالً عنها مباشرة، وبقيت قوات 
األمن الوطني وجهاز املخابرات العامة تتبع للرئاسة 

الفلسطينية عمليا.

بها  مرت  التي  املراحل  جميع  في  أنه  الى  أيضاً  ونشير 
فيها  مبا   1994 عام  بعد  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
القومي  األمن  مجلس  يعتبر  كان  املتعاقبة  احلكومات 
مرجعية  وبقيادته  الفلسطيني  الرئيس  قبل  من  املشكل 

جميع النشاطات واالجهزة وخاصة بعد عام 2002. 
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الفلسطينية  األمنية  األجهزة  بعض  تبعت  عام  وبشكل 
وزارة الداخلية شكليا والبعض اآلخر تبع لرئيس السلطة 
املراحل  جميع  وفي  مباشر.  بشكل  الفلسطينية  الوطنية 
بقيت خيوط العالقة بني أشخاص قيادات االجهزة االمنية 
والرئيس خارج اطار أي تقنني أو تأثير من أي جهة كانت 
أبو  مازن،  )أبو  رئيسه  أو  السلطة  وزراء  مجلس  فيها  مبا 
املباشرة  بالعالقة  فقط  ومحكومة  هنية(  اسماعيل  عالء، 
كان  حيث  والرابع  الثالث  الصف  مستويات  الى  ووصلت 
أو  املساعدة  طلب  أو  للترقية  املباشر  مرجعهم  الرئيس 

التكليفات في املهام.

أنواع االجهزة االمنية:

األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة لوزارة الداخلية

وتعرف هذه األجهزة باسم قوى األمن الداخلي وتشمل 
كالً من:

جهاز الشرطة، وتناط به الصالحيات التالية:  .1

احلفاظ على القانون . أ. 

خدمة الشعب. ب. 

حماية املجتمع. ت. 

واآلداب  العام  والنظام  األمن  حفظ  على  السهر  ث. 
العامة.

للدفاع  األساسي  الهدف  يتمثل  املدني:  الدفاع   .2 
وتأمني  وممتلكاتهم  املدنيني  وقاية  في  املدني 
املواصالت بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام 
واملنشآت  املباني  وحماية  العامة  املرافق  في 
أخطار  من  سواء  واخلاصة  العامة  واملؤسسات 
الغارات اجلوية وغيرها من األعمال احلربية أو من 
واالنهيارات  واحلرائق  الطبيعية  الكوارث  أخطار 
إنفاذ حماية  والغرق واألخطار األخرى وبالتالي 

احلياة واملمتلكات.

قوى  ضمن  أمنية  عامة  إدارة  هو  الوقائي:  األمن   .3
وبتاريخ  الداخلية،  لوزارة  التابعة  الداخلي  األمن 
األمن  بشأن  بقانون  قرار  صدر   2007/11/20
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئيس  من  الوقائي 

ونصت املادة السادسة منه على مهام األمن الوقائي 
املتمثلة مبا يلي1:

العمل على حماية األمن الداخلي. أ. 

متابعة اجلرائم التي تهدد األمن الداخلي للسلطة  ب. 
الوطنية الفلسطينية و/أو الواقعة عليه، والعمل 

على منع وقوعها.

اإلدارات  تستهدف  التي  اجلرائم  عن  الكشف  ت. 
احلكومية واملؤسسات العامة والعاملني فيها.

)االعتقال،  القضائية  الضبطية  صفة  منحت  وقد 
والتحقيق، والتوقيف(.

األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية

اخلارجي  األمن  قوى  باسم  األجهزة  هذه  وتعرف 
وتشمل كالً من: 

جهاز األمن الوطني والتشكيالت التابعة له: يعتبر   .1
األمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها 
وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير األمن الوطني 
وحتت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات 
وفقا  كافة،  شؤونها  وتنظيم  عملها  إلدارة  الالزمة 
مبقتضاه2،  الصادرة  واألنظمة  القانون  ألحكام 
عسكرية  كتائب  عدة  من  الوطني  األمن  يتشكل 
تقوم مبهام احلفاظ على األمن الوطني من األخطار 
اخلارجية وحماية احلدود والسيطرة عليها وتنتشر 
هذه الكتائب على حدود أراضي السلطة الفلسطينية 
محافظات  حدود  وعلى  العسكرية  املناطق  وفي 
الوطن وتكون مهمتها األساسية الدفاع عن الوطن، 
األمن والنظام  الشرطة في  حفظ  ومساعدة جهاز 

العام واآلداب العامة حسب مقتضى احلاجة.

أمنية  هيئة  املخابرات  العامة:  املخابرات  جهاز   .2
وتباشر  وظائفها  تؤدي  الرئيس،  تتبع  نظامية 

رئيس  سيادة  عن  الصادر  الوقائي  األمن  بشأن  بقانون  قرار  راجع   1
السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 2007/11/20.

األمن رقم )08(  قانون  قانون اخلدمة في  السابعة من  املادة  راجع   2
لسنة 2005.
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برئاسة  القانون  ألحكام  وفقاً  اختصاصاتها 
يصدر  الذي  وهو  قيادته  وحتت  رئيسها 
القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها 
العامة  املخابرات  جهاز  مهام  وردت  وقد  كافة، 
املخابرات  تتولى  بحيث  القانون.  في  حصراً 

العامة املهام التالية3:

تعتبر املخابرات اجلهة املكلفة رسمياً مبمارسة  أ. 
األنشطة واملهام األمنية خارج احلدود اجلغرافية 

لفلسطني.

متارس املخابرات مهام أمنية محددة داخل احلدود  ب. 
اإلجراءات  الستكمال  فلسطني  لدولة  اجلغرافية 

والنشاطات التي بدأت بها خارج احلدود.

اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من أية أعمال  ت. 
تعرض أمن وسالمة فلسطني للخطر واتخاذ 
وفقاً  مرتكبيها  ضد  الالزمة  اإلجراءات 

ألحكام القانون.

التي من شأنها  الكشف عن األخطار اخلارجية  ث. 
املساس باألمن القومي الفلسطيني في مجاالت 
التجسس والتآمر والتخريب أو أية أعمال أخرى 

تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقالله ومقدراته.

الصديقة  الدول  أجهزة  مع  املشترك  التعاون  ج. 
السلم واألمن  أية أعمال تهدد  املشابهة ملكافحة 
اخلارجي،  األمن  مجاالت  من  أي  أو  املشترك 

شريطة املعاملة باملثل.

ميزانية قوى األمن الفلسطينية

وفق  معتمدة  أو  معلنة  رسمية  ميزانيات  توجد  ال 
االصول كما تنص عليه قوانني املوازنة العامة أو النظام 
املؤسسة  لدى  املالية  وزارة  في  املعتمد  الرسمي  املالي 
األمنية بشكل عام أو لكل جهاز وإن كانت تظهر أحياناً 
على شكل رقم في املوازنات العامة دون تفاصيل حتدد 
أن عدد  والنفقات، كما  اإليرادات  طبيعة وانواع وحجم 

العاملني احلقيقي غير واضح.

عام  بشكل  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  أن  وبالرغم 
جتربة  أن  اال  عليها  والرقابة  املوازنات  اقرار  به  انيط 
عن  حقيقي  كشف  إعداد  يتم  لم  أنه  الى  تشير  العمل 
األرقام الدقيقة مليزانية قوى األمن الفلسطينية، ولم يقم 
املجلس التشريعي أو ديوان الرقابة املالية واإلدارية أو 
وال  الشأن،  بهذا  تفصيلية  تقارير  بإعداد  املالية  وزارة 

توجد تقارير منشورة.

مبوجب  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عملت  أن  ومنذ 
املجلس  تشكيل  بعد  ومعلنه   مقرة  عامة  موازنة 
التشريعي في عام 1996م، جرى تخصيص ما يقارب 
الفلسطينية  الوطنية  العامة للسلطة  املوازنة  ثلث نفقات 
من  مجموعة  وفق  الداخلية  ووزارة  األمني  للقطاع 

األسس اخلاصة على النحو التالي:

تفاصيل  دون  واحد  كرقم  التخصصات  تظهر   .1
اخر  احتياطي  مبلغ  تخصيص  إلى  باإلضافة 
احياناً، وكان يصرف مبعرفة وقرار من الرئيس 

ووزير املالية ورئيس الوزراء الحقاً.

بنود النفقات:  الرواتب / النثريات/ املساعدات.  .2

إلى  دورية   دفعات  شكل  على  املخصصات  استالم  يتم 
توزيع  األمني ويتم  أو مدير اجلهاز  املالية  اإلدارة  مدير 
النثريات مبعرفته وهو ما يعرف بنثريات اجلهاز األمني 
لكل جهاز، فمثالً تبلغ نثريات جهاز األمن الوطني ثالثون 
والكهرباء  املاء  فواتير  منها  يدفع  الشهر  ألف شيكل في 
)وفي  اجلهاز،  ألفراد  مكافآت  وأية  والضيافة  والهاتف 
ظل انقطاع رواتب بعض العسكريني ألي سبب يتم تسديد 
سلف مالية منها ملن قطعت رواتبهم.( في حني كان يتم 
مسؤوليهم  خالل  من  العاملني   األفراد  رواتب  تسديد 
املباشرين أو مبساعدة من مسؤول اجلهاز املالي إن وجد 
وكذلك كان يتم تقدمي مساعدات أحياناً لألفراد مبوجب 

كتب مساعدة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

السلطة  موازنة  في  األمن  قوى  ميزانية  فإن  ذكرنا  وكما 
املوازنة  من   )%32  -  %27( بني  تراوحت  الفلسطينية 
في  ملحوظ  ارتفاع  شهد  2007م  عام  في  إنه  إال  العامة، 
ميزانية قوى األمن في ميزانية السلطة بسبب ازدياد عدد 
األشخاص الذين تدفع رواتبهم من خالل املؤسسة األمنية 
حيث أن تقرير البنك الدولي في شهر 2007/3 قد حصر 

عدد املسجلني على قوى االمن الفلسطينية بـ )77.000(.
 )17( رقم  العامة  املخابرات  قانون  من   )8،9،10( املواد  راجع   3

لسنة 2005.
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املوازنة العامة الفلسطينية من حيث توازنها االجتماعي/دراسة ملعهد ماس.  4

قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2007.  5

مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2008.  6

ويبني اجلدول التالي نسبة ما خصص في املوازنة لوزارة 
العامة  املوازنة  في  العام  النظام  وحفظ  واآلمن  الداخلية 

للسلطة من عام 2002م ولغاية عام 2008م4:

النسبة في املوازنةالعاماخلانة
12002%32.24
22003%27.17
32004%27.19
42005%24.23

52006

ال يوجد موازنة ومع ذلك بلغت 
العام  لهذا  الفعلية  املصروفات 
من   %40 وصل  قياسي  مبلغ 

إجمالي نفقات السلطة
620075 )%39.44( 
720086 )%35.24( 

نظام املشتريات لألجهزة األمنية الفلسطينية

تأمني  في  عهده  بداية  في  الفلسطيني  األمن  استند 
آلية  اعتماد  خالل  من  التشغيل  ومتطلبات  احتياجات 
أموالها  توفير  يتم  قد  التي  املبعثرة  اليومية  املطالبات 
وفي  الوقت،  ذلك  في  مباشرة  الرئيس  السيد  بأوامر 
األجهزة  ضباط  من  املتنفذين  بعض  جلأ  كثيرة  أحيان 
األجهزة  واحتياجات  احتياجاتهم  توفير  على  األمنية 
امليسورين  أو  األصدقاء  من  املساعدة  طلب  خالل  من 
أو من خالل استثمارات في السوق جرى توظيفها أو من 
استغالل  أو  مباشر  بشكل  عامة  موارد  استخدام  خالل 
صالحيات خاصة مت مبوجبها حتصيل رسوم محددة أو 
بيع مواد أولية مثل الرمل من على شواطىء غزة أو حتى 
احلصول على أموال مقابل منح رخص معينة، أو من خالل 
مساعدات مالية مباشرة من بعض الدول لبعض األجهزة 
األمنية، وقد أثير في حينه كالم كثير وإشاعات واتهامات 

مست هيبة األمن الفلسطيني وبعض قياداته.

قواعد  مبوجب  األمنية  األجهزة  تعمل  لم  املجمل  وفي 
لإليرادات  مدقق  تسجيل  بشأن  ملزمة  مالية  عمل 
العامة والشؤون  املوازنة  لقانون تنظيم  والنفقات وفقاً 
لسنة   )07( رقم  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  املالية 
القانونية  األصول  وفق  املوازنة  إعداد  يتم  وال   ،1998
التشريعي  املجلس  في  املوازنة  لهذه  اإلقرار  أو  املتبعة، 
أو من حيث االلتزام بتقدمي تقارير عن كيفية التنفيذ أو 
احملاسبة الالحقة  للموازنة اخلاصة بقطاع األمن أو لكل 
جهاز، وكان يتم تبرير ذلك بضرورات السرية ووفرت 
من  استغاللها  جرى  وتقييم  فوضى  فرص  البيئة  هذه 
للجهاز  الضروريني  العاملني   عدد  حتديد  في  البعض 
وكيفية دفع رواتبهم ووسائل تأمني املشتريات والرقابة 

على النفقات املالية األخرى.

استغالل  يريد  ملن  خصبة  بيئة  الفوضى  حالة  شكلت 
نظام  في  وملزمة  ومعلنة  معتمدة  اجراءات  غياب 
فطريقة  الفلسطينية،  األمنية  لألجهزة  املشتريات 
عمل  وأسس  لقواعد  خاضعة  غير  األموال  تخصيص 
وفقاً  ومنسقة  مؤسساتية  مرجعية  من  معتمد  نظامي 
تتم  كانت  العمليات  هذه  أن  خاصة  القانون،  ألحكام 
فعالة  خارجية  أو  داخلية  مراقبة  أجهزة  وجود  دون 
حيث جرى التصرف بهذه األموال احياناً دون حسيب 
أو رقيب، وترك األمر لضمير ذلك املسؤول وليس إلى 
مع  التعامل  بشأن  اجراءات  من  القانون  يفرضه  ما 
املال العام، مما ولد نتيجة لذلك حالة من الشك وغياب 
ذلك  الستغالل  املتنفذين  بعض  وشجع  املصداقية 

ملصالح خاصة في بعض احلاالت.

وبالرغم من صدور قانون اللوازم العامة رقم )09( لسنة 
االحتياجات  تأمني  عمليات  ويقيد  يحدد  والذي  1998م 
يستثني  لم  والذي  إلزامية،  ومعايير  أسس  وفق  العامة 
واخلضوع  به  االلتزام  من  األمنية  األجهزة  مشتريات 
هذا  في  استثناء  أي  من  القانون  خال  حيث  ألحكامه، 
اجلانب إال أنه لم يتم تطبيق أحكامه بالكامل في مشتريات 
األجهزة األمنية في حينه، بالرغم أن معظم املشتريات هي 
عمليات شراء عادية ال تكتسب السمة السرية مثل شراء 
أو  مباشرة  االستهالكية  املواد  شراء  أو  التموينية  املواد 
الرواتب  قوائم  إلى  إضافة  املالبس  أو  السيارات  حتى 
والذي  جهاز  لكل  االفراد  بعدد  ترتبط  والتي  والعالوات 

من املفروض أن يكون غير محدد أو معروف.
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الشراء  حصر  جرى  السلطة  عمل  مراحل  بعض  وفي 
لألجهزة األمنية ومتوينها من خالل مؤسسة اقتصادية 
دون  من  الصخرة  مؤسسة  وهي  )احتكار(  واحدة 
مبررات قانونية أو حتى مبررات مقبولة اي دون منافسة 
م   1998 لسنة   )9( رقم  العامة  اللوازم  لقانون  وفقاً 
وتعديالته مما ادى الى نتائج أقل ما يقال فيها تشجيع 
السلطة  اضطرت  افراد  ملصالح  العام  املال  نهب  على 
الحقا حلل هذه الشركة ومالحقة بعض مسؤوليها دون 

نتائج حقيقية.

وتنقسم مشتريات أجهزة األمن الفلسطينية إلى نوعيني 
أساسيني وهما:

الطعام بجميع انواعه) طعام جاف، طعام طازج،   .1
حلوم، مشروبات..... الخ(.

التجهيزات وتشمل على سبيل املثال ال احلصر   .2
)السيارات، املالبس، الهواتف، األسلحة والعتاد، 

وأجهزة االتصال، وبناء املقرات (.

طرق الشراء لألجهزة األمنية

 1998 لسنة   )9( رقم  العامة  اللوازم  قانون  َبني 
املالي  للمبلغ  تبعاً  بالشراء  املختص  صالحية  م 
أنه يتم شراء  القانون  الشراء وَبني  املساوي لقيمة 
جتاهلها،  يجوز  ال  معينة  جهات  قبل  من  اللوازم 
شراء  فمثالً  له،  املخولة  للصالحيات  وفقاً  وذلك 
أمريكي  دوالر   )1000( على  قيمتها  تزيد  ال  لوازم 
)ألف دوالر( أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً 
مدير  صالحيات  من  تكون  شراء  عملية  كل  في 
ويقوم  األمني  اجلهاز  مدير  أو  احلكومية  الدائرة 
بإرسال الفواتير إلى وزارة املالية ليتم خصمها من 

ميزانية اجلهاز.

أما شراء لوازم ال تزيد قيمتها على )15000( دوالر 
يعادلها  ما  أو  دوالر(  ألف  عشر  )خمسة  أمريكي 
بالعملة املتداولة قانوناً في كل عملية شراء وذلك عن 
الدائرة  من  موظفني  ثالثة  من  مشتريات  جلنة  طريق 
على  األمني  اجلهاز  مدير  أو  املختص  الوزير  يعينهم 
وتتخذ  األكثر  على  أشهر  ستة  كل  تشكيلها  يعاد  أن 

قراراتها باألكثرية.

)خمسة  أمريكي  دوالر   )15000( عن  املبلغ  زاد  فإذا 
جلنة  بواسطة  إال   الشراء  يتم  ال  دوالر(  ألف  عشر 

عطاءات مشكلة وفقاً ألحكام قانون اللوازم7.

خطوات الشراء كما تتم في 2008  

يتولى كل جهاز أمني وبواسطة وزارة الداخلية أو   .1
اجلهاز مباشرة بإعداد قائمة باملواد واللوازم التي 
نهاية  قبل  مناسبة  وبفترة  سنة  كل  في  يحتاجها 
باملواصفات  املالية، ويتم تفصيل األصناف  السنة 
الدقيقة والكميات والوحدات من كل صنف وكذلك 

التكلفة التقديرية وحسب بنود املوازنة.

بطرح  املالية  بوزارة  العامة  العطاءات  دائرة  تقوم   .2
للعطاء  املتقدم  على  مشترطة  الصحف  في  عطاء 

تقدمي عينات من بعض املنتجات.

املتقدمني  جميع  وبحضور  العطاءات  جلنة  جتتمع   .3
للعطاء وتقوم بفتح املغلفات وقراءتها عالنية.

يتم حتويل هذه الطلبات إلى جلنة فنية.  .4

تقوم اللجنة الفنية بإعداد تقرير بعد دراسة جميع   .5
الطلبات وتقوم بإحالة تقريرها إلى جلنة العطاءات 

املركزية.

تقرير  وتدرس  أعضائها  بجميع  اللجنة  جتتمع   .6
اللجنة وتقوم بإحالة مبدئية للعطاء وتقوم بتعليق 
للعطاءات  العامة  اإلدارة  لوحة  على  منه  نسخة 

املركزية ويبلغ صاحب العطاء ويعطى نسخة منه.

اللجنة  قرار  على  يعترض  أن  مشارك  ألي  يحق   .7
أيام  ثالثة  خالل  اللجنة  أمام   دفاعه  ويبدي 
جلنة  وتقوم  املبدئية،  اإلحالة  تعليق  تاريخ  من 
العطاءات املركزية بالرد عليه بعد اجتماعها وعن 

طريق كتاب رسمي.

اجتماع  عقد  بعد  نهائية  اإلحالة  تصبح  ذلك  بعد   .8
رسمي للجنة ويتم االتصال على الفائز ويطلب منه 

تقدمي كفالة نهائية.

راجع املادة 13 من قانون اللوازم رقم )09( لسنة 1998.  7
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يتم إعداد محضر بذلك ويوقع عليه جميع أعضاء جلنة   .9
العطاءات املركزية ويرسل وزير املالية لتوقيعه.

يتم بعد ذلك مباشرة إبرام العقود مع الفائز.  .10

الكميات  وحسب  التوريد  بعملية  البدء  يتم  وأخيراً   .11
املتفق عليها، وللجنة العطاءات املركزية حق الزيادة 

أو النقصان بنسب تتراوح بني 25% إلى %30.

وبالرجوع إلى  قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 
2005م جنده نص على أن يعد رئيس املخابرات نظاماً 
ويصدر  املخابرات،  عمل  وطبيعة  يتالءم  للمشتريات 
بهذا النظام قرار من الرئيس وتكون لرئيس املخابرات 

الصالحية الكاملة لتطبيقه8 .

النصوص القانونية الواردة في قانون اللوازم الساري 
جند أن ما ورد في قانون املخابرات تعارض مع القوانني 
املعمول بها مما يؤدي إلى نشوء حالة من التعارض بني 

النصوص القانونية.  

بتاريخ  أنه  نشير  أيضاً  اجلانب  هذا  وفي 
 2007/01/15 صدر القرار رقم )05( لسنة 2007م

الفلسطينية  العامة  للمخابرات  املالي  النظام  بشأن 
الفلسطينية   الوطنية  السلطة  رئيس  من  قرار  مبوجب 
من  العامة  املخابرات  جلهاز  املالية  الشؤون  نظم  حيث 
املوازنة إلى اإليرادات واملصرفات وغير ذلك من األمور 
أضافه  ومما  العامة،  املخابرات  بجهاز  املتعلقة  املالية 
النظام وجود مراقب مالي للجهاز يختص  باملراقبة على 
األمور املالية للجهاز حيث نصت املادة )39( من النظام 
على  �لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تعيني مراقب 
املخابرات  رئيس  تنسيب  على  بناء  املخابرات  في  مالي 
ملراجعة حسابات املخابرات، ويتولى االطالع على بنود 
احلسابات  تدقيق  على  املباشر  واإلشراف  الصرف 

والتأكد من سالمتها�.

احلسابات  مراجعة  عن  املسؤول  املراقب  ويعتبر 
رئيس  إلى  عنها  تقرير  وتقدمي  للمخابرات  اخلتامية 
السلطة الفلسطينية خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء 
السنة التي تعود لها تلك احلسابات وتسلم نسخة منه 

إلى رئيس املخابرات.

األمني  اجلهاز  هو  املخابرات  جهاز  أن  من  الرغم  وعلى 
الوحيد الذي نظم عمليات شرائه مبوجب نظام صدر عن 
التنفيذ  آليات  أن  إال  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس 
ال تخضع ملراقبة خارجية، وتعارضت بعض أحكام هذا 
أننا  كما  العامة،  اللوازم  قانون  أحكام  بعض  مع  النظام 
املتابعة  اليات  وضوح  عدم  إلى  اجلانب  هذا  في  نشير 
الوطنية على ما  الفعلية من قبل رئيس السلطة  والرقابة 
املالي  املراقب  يعده  الذي  توصيات  من  التقرير  يتضمنه 

والذي ال ميكن اعتباره مستقالً.

اإلمداد  �هيئة  أن  اجلانب  هذا  في  نشير  وأخيراً 
الداخلية  وزارة  تتبع  األساسية  مهمتها  والتجهيز� 
التموينية  املواد  من  االمنية  االجهزة  متطلبات  إلعداد 
بتقدير  اإلدارة  هذه  وتقوم  اجلهاز،  مشتريات  وجميع 
اليومي،  الغذاء  لكمية  عناصرها  من  الفرد  احتياجات 
ومن ثم يتم إعداد جميع ما يحتاجه اجلهاز من الغذاء أو 
الشراب، وتشترط هذه اإلدارة على وزارة املالية )جلنة 
العطاءات املركزية( أن يتم االلتزام مبواصفات محددة 

بالنسبة ملشترياتها.

بالرغم من أهمية هذه اإلدارة إال أنها بحاجة إلى وجود 
رقابة فعلية على عمليات التوريد ذاتها للجهاز، ومن ثم 
عدم  ضمان  يتم  بحيث  التوزيع،  آلية  على  فعليه  رقابة 
إما  مصيرها  يكون  وقد  املخازن  في  املشتريات  تكدس 
التلف أو االضطرار إلى اللجوء للبيع بطرق غير نظامية 

قبل أن ينتهي مفعولها.  

من  إتباعها  الواجب  الشراء  عمليات  مواصفات 
األجهزة األمنية

لم يحدد قانون اللوازم العامة نظاما خاصاً يتعلق بعملية 
لبعض  فهم  وقد  األمنية،  باألجهزة  اخلاصة  الشراء 
العامة  القواعد واالصول  مسؤولي االجهزة االمنية أن 
عليها  ينطبق  ال  للسلطة  املالي  النظام  في  وردت  التي 
وبناًء على ذلك فإن أجهزة األمن  الفلسطينية تعاني من 
غياب املعايير املعتمدة  وضوابط ودليل عمل يستهدف 
القواعد  وفق  السلعة  أو  اخلدمة  على  احلصول  حتقيق 

واالصول مثل معايير:  

االقتصادية  القيمة  حتقيق  وتعني  االقتصاد:   .1
العظمى الستخدام املال العام عند الشراء. 8   املادة )19( من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.
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الفعالية: وهي أداء العملية في الوقت واألسلوب   .2
املناسبني في استالم املواد واخلدمة.

للجميع  متساوية  فرص  إعطاء  وهي  العدالة:   .3
خالل  من  وذلك  العروض،  لتقدمي  التنافس  في 

العطاءات املعلنة.

املصداقية: عملية الشراء الناجحة يجب أن تلتزم   .4
بالقوانني واألنظمة السارية.

جميع  أن  العملية  من  يفهم  أن  يجب  الشفافية:   .5
وأن  بنزاهة  متت  القرارات  فيها  مبا  االجراءات 
اعطاء  مع  بوضوح،  ذلك  على  تدل  النتيجة 
اجلميع حق احلصول على جميع املعلومات ذات 

الصلة في نفس الوقت.

عملية  إن  العمل:  أخالقيات  ومعايير  املساءلة   .6
العاملني  وجتبر  حتقق  الناجحة  الشراء 
وأن  والتعليمات  واالنظمة  بالقوانني   االلتزام 
قيم  على  باالعتماد  مت  قد  املسؤولني  سلوك 
والعقاب  الثواب  نظام  حتقق  وبالتالي  النزاهة 
أمام  للمساءلة  اخضاعهم  وكذلك  للمسؤولني 
اجلهات الرقابية واالعلى عن التقصير أو جتاهل 

األنظمة أو اخلرق العمد لألنظمة.

الشراء  عمليات  في  والتدقيق  والتحري  البحث  وبعد 
املتبعة من قبل األجهزة األمنية مباشرة أو عن طريق جلنة 
التقيد  يتم  لم  الستة  املعطيات  فإن هذه  املركزية  العطاءات 

بها بشكل دقيق ومنهجي. 
وفي السنوات االخيرة بعد بدء عملية االصالح املالي 
املمارسات  جميع  وقف  مت   2003 بعد  متت  والتي 
كامل  بشكل  العملية  نقلت  أن  بعد  املاضية  الفردية 
قللت  االجراءات  هذه  ان  صحيح  املالية،  وزارة  الى 
وجود  عن  بديلة  ليست  ولكنها  الفساد  فرص  من 
أنظمة وإدارات شراء شفافة ومؤسسات فعالة داخل 

االجهزة نفسها.

وكما أسلفنا فإن معظم طلبات الشراء بعد عام 2003  
اخلاصة باألجهزة األمنية تكون من اختصاصات جلنة 
تنظيم  القانون  كفل  وقد  احلكومية،  املركزية  العطاءات 
حسنة   ميزة  وهذه  املركزية  العطاءات  جلنة  لعمل  جيد 
املالية  الدوائر  الرئيسي هو ضعف  أن موطن اخللل  إال 

و الرقابة في  األجهزة األمنية خاصة في مراحل ما بعد 
عملية التوريد، حيث ال يوجد أي رقابة عملية أو علمية 

على األجهزة األمنية  من مشترياتها .

جلان متابعة تقوم بني فترة وأخرى بزيارة أماكن توريد 
العطاء فقط، وليس لهذه اللجان سوى رفع تقارير إلى 
اجلهات الطالبة لالنتباه حتى في حال وجود مخالفات 
إجمال  الشراء نفسها وميكن  بعد عملية  فيما  خطيرة  

التجاوزات التالية في هذا اجلانب على النحو التالي:

وزارة  قبل  من  سواء  حقيقة  رقابة  وجود  عدم   .1
الداخلية على  أية جهة عليا في وزارة  أو  املالية 
الشروط  ومطابقتها  ذاتها،  التوريد  عمليات 

واملعايير املتفق عليها.

املواد  توزيع  عملية  على  رقابة  وجود  عدم   .2
الغذائية أو أي من مشتريات األجهزة األمنية.

في  ومعتمدة  معلنة  رسمية  طريقة  وجود  عدم   .3
عملية لتوزيع املواد الغذائية واملراقبة على عملية 

التوزيع ذاتها.

عدم وجود نظام حقيقي وجاد للشكاوي سواء   .4
بالنسبة للموردين أو حتى املستفيدين.

مع  التعامل  كيفية  حتدد  الئحة  وجود  عدم   .5
الهدايا والهبات واملساعدات التي يتلقاها اجلهاز 

واملسؤول.

املالية  للذمة  املسؤولني  اعالن  أو  تصريح  عدم   .6
اخلاصة بهم وفقا لقانون الكسب غير املشروع.

البنزين  عدم وجود رقابة جدية على كوبونات   .7
والسوالر التي تصرف لسيارات املسؤولني.

ان هذه االشكاالت التي تتعلق بضعف البناء املؤسسي 
وغياب انظمة ولوائح تفصيلية،

املال  إهدار  حلاالت  السابق  في  خصبة  بيئة  شكلت 
العام من قبل بعض املسؤولني والذين كانوا يتعمدوا 
اضعاف وسائل الرقابة واملساءلة خصوصاً إذا ذكرنا 
وجرى  نفوذ  ذات  شخصيات  من   يعتبر  بعضها  أن 
األمنية  األجهزة  هذه  رأس  على  منهم  البعض  تعيني 

لفترة طويلة. 
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وبالتالي ميكن تقدمي التوصيات التالية في هذا اجلانب:

بكل  قائمة  بتقدمي  أمني  جهاز  كل  يلتزم  أن  يجب 
بحيث  وموازنته  النفقات  باب  حتدد  والتي  احتياجاته، 

تشمل هذه القائمة املشتريات بشكل محدد مثال:

املقدرة  القيمة  شراؤها،  املراد  اللوازم  )نوع   .1
املوازنة،جتميع  في  والبند  املادة  رقم  نوع،  لكل 
يجب  أي  واحدة(  كوحدة  املتشابهة  اللوازم 

تطبيق أحكام القانون في هذا اجلانب.

يجب أن يتم التأكد من وجود حاجة فعلية للوازم   .2
أو  األخرى  اإلدارات  من  تأمينها  إمكانية  وعدم 

غير موجودة في املخازن.

إذا كانت  اللوازم املراد شراؤها ال تتوفر إال لدى   .3
مصدر واحد، يجب أن يعزز طلب الشراء بتقرير 

فني يؤكد ذلك وبكتاب رسمي.

يجب أن يتم وصف اللوازم املراد شراؤها بشكل   .4
بصورة  العامة  مواصفاتها  حتدد  وأن  واف 
علمية  دراسات  على  وبناء  وواضحة  دقيقة 

وعمليه وليس على أساس التقدير اجلزافي.

تعزز  أن  يجب  الشراء  طلبيات  أو  العمليات  كل   .5
بنظام الربط االلكتروني بني الدوائر ذات العالقة 
مستوى  لكل  محددة  وصالحيات  ومبستويات 
لتسهيل  وبرامج  نظام  هناك  يكون  وان  إداري 
واستخالص  واألرشفة  البيانات  وحفظ  العمل 
الذي  األمر  وكفاءة،  بسرعة  املطلوبة  التقارير 
األمنية  املؤسسة  في  األداء  كفاءة  على  ينعكس 

برمتها، ويجب البدء فوراً بهذا اجلانب.

يجب أن  تنطبق هذه اإلجراءات على جميع أنواع   .6
واللوازم  واملعدات  واألجهزة  للمواد  املشتريات 

واخلدمات واإلنشاءات أيضاً.

وشروط  املوحد  املقاولة  عقد  اعتماد  يجب   .7
الفيديك الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق 

باإلنشاءات وصيانتها.

يتم  الطارئة  احلاالت  في  بالشراء  يتعلق  فيما   .8
يخص  فيما  الساري  اللوازم  قانون  إلى  الرجوع 
التعامل معها، وكذلك احلال فيما يتعلق بالتبرعات 

اخلارج  من  والشراء  للوازم  والهدايا  واإلعارة 
والشراء من مورد وحيد وشراء براءات االختراع 

واإلنتاج األدبي والثقافي وامللكيات الفكرية.

يجب تعيني مراقب داخلي  في كل جهاز أمني تكون   .9
واإلشراف  املشتريات  جميع  على  الرقابة  مهمته 
تقارير  ورفع  املشتريات،  هذه  في  التصرف  على 
التي  اجلهة  أو  الداخلية  وزارة  إلى  بذلك  دورية 

تتبعها أجهزة األمن.

األجهزة  عند  الفائض  من  االستفادة  ضرورة   .10
األمنية، بحيث يتم تدوير هذه الزيادات.

للشكاوى،  واضح  نظام  إعداد  ضرورة   .11
وربطه بخارج اجلهاز أي أن يكون مثالً مكتب 
مرتبط  ويكون  الداخلية  وزارة  في  الشكاوى 

مبكتب الوزير.

حتقيق املبادئ املتعارف عليها في عملية الشراء،   .12
وذلك بااللتزام بأحكام القوانني املتبعة وذلك بعدم 
واالستفادة  املواد  لنفس  الشراء  عمليات  جتزئة 
دائرة  مع  املبرمة  واالتفاقيات  العطاءات  من 
وحتقيق  املشابهة  األصناف  في  العامة  اللوازم 

مبدأ املنافسة والفرص املتساوية للجميع.

ووجود  فعلية  حاجة  وجود  عند  الشراء   .13
وتكون  العامة  املوازنة  في  مالي  مخصص 
في  املصنعة  للمنتجات  الشراء   في  األولوية 
فلسطني و/أو من املوردين املقيمني في فلسطني 
الشراء  عمليات  جميع  وتعزيز  دائم،  بشكل 
ذات  الدوائر  بني  االلكتروني  الربط  بنظام 
العالقة ومبستويات وحفظ البيانات واألرشفة 
التقارير املطلوبة بسرعة وكفاءة،  واستخالص 
املشتريات  أنواع  جميع  على  القانون  وتطبيق 
واللوازم  واملعدات  واألجهزة  التموينية  للمواد 

واخلدمات واإلنشاءات.

اجنازه  يتم  ما  فان  الرواتب  دفع  بخصوص  أما   
في  املستفيد  حلساب  املباشر  الدفع  حيث  من 
البنك شكل اخلطوة االولى والضرورية واملطلوب 
عملهم  رأس  على  الذين  العاملني  بتحديد  اتباعها 

وشطب كل ما هو مسجل شكال ودون مبرر.
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يخضع التنظيم اإلداري لقوى األمن الفلسطينية لقانون 
لسنة   )08( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة 
هناك  يكن  لم  الفلسطينية  السلطة  قيام  فقبل   ،2005
الفلسطينية  األراضي  داخل  فلسطينية  أمنية  أجهزة 
لعملية  كنتاج  أنشأت  األجهزة  هذه  ألن  وذلك  احملتلة 
عام  قانون  يوجد  ال  اليوم  وحتى   .1994 عام  السالم 
ألجهزة األمن كما ورد في القانون االساسي بل صدر 

عدد من القوانيني الفرعية.

رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  ويعد 
قوى  لعمل  الناظم  القانوني  اإلطار   2005 لسنة   )08(
األمن الفلسطينية ال سيما من الناحية اإلدارية حيث نص 
وضباط  الضباط  على  القانون  هذا  أحكام  تطبق  على« 

الصف واألفراد العاملني في قوى األمن العاملة«9.

مبوجبها  يتم  التي  األسس  بيان  على  القانون  هذا  عمل 
وبعض  الضباط  أو  لألفراد  األمن  قوى  في  التعيني 
معني،  جهاز  قيادة  أو  األمن  قوى  في  العليا  املناصب 
واإلحلاق  والندب  الترقية  أسس  كذلك  القانون  وبني 
والنقل واإلعارة والبعثات الدراسية، إضافة إلى رواتب 
الضباط واألفراد وعالواتهم، واجبات الضباط  واألفراد 
وامليداليات،  واألنواط  األوسمة  احملظورة،  واألعمال 

وانتهاء اخلدمة.

أسس التعيني في قوى األمن الفلسطينية: 

بني قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( 
النحو  على  تكون  العسكرية  اخلدمة  أن   2005 لسنة 

التالي:

خدمة  تكون  العسكرية  اخلدمة  نوع  حيث  من   .1
بالتطوع أو خدمة إلزامية أو خدمة احتياطية. 

قوانني  تنظمها  اإللزامية  العسكرية  اخلدمة   .2
اخلدمة اإللزامية.

ألحكام  وفقاً  تنظم  بالتطوع  العسكرية  اخلدمة   .3
هذا القانون.

يكون التعيني في اخلدمة العسكرية بالتطوع   .4
لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتدده  ملا  وفقاً 
الئحة  أي  تصدر  لم  أنه  هنا  ونشير  القانون، 

لهذا القانون.

لبس  حالة  توجد  فإنه  تشخيصه  مت  ملا  وطبقاً 
العسكرية  اخلدمة  في  التعيني  أسس  في  وضبابية 
خصوصاً لألفراد أو ضباط الصف وهذا ال ينحسب 
على رؤساء األجهزة األمنية فهنا يوجد توافق على 
بالنسبة  أما  ذلك10،  القانون  ووضح  تعيينهم  آلية 
أسس  القانون  أحال  فقد  الصف  ضباط  أو  لألفراد 
التنفيذية  اللوائح  إلى  العسكرية  وخدمتهم  تعيينهم 
لهذا القانون، ولغاية إعداد هذه السطور ال توجد ولو 
األمن  قوى  في  اخلدمة  لقانون  واحدة  الئحة  حتى 

الفلسطينية الساري.

الصادرة  التعليمات  حتى  أو  األنظمة  وجود  عدم  إن 
نقاط  أهم  احد  يشكل  األمن  قوى  في  اخلدمة  لقانون 
الذي  األمر  اجلانب  هذا  في  للشفافية   وغياب  الضعف 
املساءلة،  وسائل  يضعف  أو  احلال  طبيعة  في  سيؤثر  
وفي هذا اجلانب فقد شكلت هذه احلالة والتي ترافقت 
بيئة   2005 عام  حتى  مقرة  هيكليات  وجود  عدم  مع 
خصبة ألعمال تعيني واسعة دون مبرر أو حاجة حقيقية 
شجعت الواسطة واحملسوبية واحملاباة احيانا الغراض 
ذاتية وأخرى الغراض حزبية او مناطيقية. ونشير هنا 
إلى أن إعالناً واحداً لم ينشر بالصحف حول أي عملية 
تعيني في املؤسسة األمنية، سوى بعض اإلعالنات التي 
األنظمة  مبوجب  ذلك  وكان  الشرطة،  ألكادميية  تظهر 
القوانني  مبوجب  وليس  األكادميية  هذه  تطبقها  التي 
املرعية، وحتى أكادميية الشرطة فإن أغلب من التحقوا 
بها كانت تتم عبر مبدأ أن أوالد املسؤولني في االجهزة 
على  الضغط  يجري  وبسببها  االولوية  لهم  األمنية 

النظــام اإلداري لـقـوى األمــن الـفـلسـطينيـة

9  راجع املادة الثانية من قانون اخلدمة في قوى األمن رقم )08( 
لسنة 2005.

10 راجع املواد ) 9،8( من قانون قوى األمن الفلسطينية الساري.
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املصادقة  في  األصيل  االختصاص  صاحب  الوزراء، 
على الهيكليات، مما يعني قدرة رؤساء األجهزة األمنية 
املباشرة  ملصاحله  وفقاً  أراد  إن  الهيكلية  تغيير  على 
استخدام  من  عزز  وهذا  العامة،  للمصلحة  وفقا  وليس 
ملصاحله  العامة  وظيفته  األمنيني   املسؤولني  من  عدد 
الشخصية، وموقعه في النظام السياسي، والتي اثبتت 
جتربة االحداث في غزة 2006 أن هذه البيرقراطية غير 

فعالة أو متماسكة. 

أسس التعيني في جهاز املخابرات العامة:

العامة رقم )17( لسنة 2005م  املخابرات  قانون  بني 
في  التعيني  أسس   2005/10/26 بتاريخ  الصادر 
قانون  من  أفضل  بطريقة  العامة  املخابرات  جهاز 
منه   )26( املادة  نصت  حيث  األمن  قوى  في  اخلدمة 
على ضرورة توفر شروط معينه في املرشح للعمل في 

املخابرات العامة.

األسس  هذه  تعتبر  البحتة  النظرية  الناحية  ومن 
أفراد  وباألخص  األمن  قوى  ألفراد  منوذجياً  معياراً 
صدور  من  بالرغم  لكنه  العامة،  املخابرات  جهاز 
قانون املخابرات العامة وحتديده للشروط التي يجب 
كان  أنه  إال  العامة  باملخابرات  يعني  من  في  تتوفر  أن 
التعيني في اجلهاز  تتم مراجعة أسس  أن  األجدر  من 
وهناك  الشروط   هذه  عليه  تنطبق  ال  من  واستبعاد 
تعيينات  الشروط في  انه مت جتاوز هذه  تثبت  وقائع 

الحقة لصدور هذا القانون.

التـــرقيــــات:

يعتبر قانون اخلدمة في قوى األمن الساري هو القانون 
الفلسطينية،  األمن  قوى  في  الترقيات  ألسس  الناظم 
حيث حدد قانون اخلدمة في قوى األمن الساري أسس 
الترقية ألفراد قوى األمن )ضباط، ضباط صف، أفراد( 
ضمن شروط تتعلق بالبقاء على رتبة معينة لالنتقال 
إلى الرتبة التي تليها وشروط قانونية أخرى11، وذلك 
ونوضح  الفعلية،  اخلدمة  مدة  الرتبة  في  أمضوا  ممن 

التي  فإن  جميعها  لتلبيتها  قدرة  وجود  وعدم  الطلبات 
تتحكم تشجع احملسوبيات والواسطة. 

اجلانب  مبوضوع  تتعلق  التي  اجلوانب  ضبابية  إن 
اإلداري في قوى األمن الفلسطينية هو بيئة مفتوحة 
خاصة  والفاسدة  االنانية  النفوس  ذوي  يستغلها  قد 
عمل  اجراءات  أو  للمساءلة  نظام  يوجد  ال  عندما 

شفافية ملزمة. 

قانون  أن  إلى  اجلانب  هذا  في  اإلشارة  ونود 
أن  بني  قد  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة 
تعيني الضباط في قوى األمن يجب أن يكون من 
بالدورات  جيد  بشكل  القانون  حددها  فئات  بني 

العسكرية املقررة.

وعلى الرغم من النص الصريح لهذه املادة إلى أن الكثير 
املادة  هذه  أحكام  خالف  على  تعيينهم  مت  الضباط  من 
من  األولى  العشرة  االعوام  في  القانون  في  الصريحة 

عمر السلطة.  

بشكل  األمنية  األجهزة  في  متت  التي  للتعيينات  كان 
جزافي وغير محسوب بالغ األثر على مصداقية السلطة 
بشكل عام واالجهزة االمنية بشكل خاص امام املواطنني، 
احترام  عدم  مثل  واملظاهر  التجاوزات  هذه  وعكست 
القانون واهدار مال عام على نطاق واسع والتي كان سببها 
تعيني أعداد ال حاجة لها من أبناء املسؤولني وأقربائهم أو 
املوالني لهم حتى عام 2005، واألسوأ في مثل هذه احلالة 
العمل والدوام  يلتزم في  هو استمرار دفع رواتب ملن ال 
الوطن  خارج  في  يقيم  من  ومنهم  األمنية،  املؤسسة  في 
مسؤولني  زوجات  أو   ، الدراسة  مقاعد  على  زال  ما  أو 
وأمهات في البيوت ال يعملون في وظائف حقيقة، مما زاد 
العامة وخلق بطالة مقنعة على نطاق  في أعداد الوظائف 
الرقابة واملساءلة،  واسع مستغلني  غياب كامل لوسائل 
حيث أن معظم  رؤساء األجهزة األمنية قبل عام 2003 لم 
يكونوا خاضعني للرقابة من قبل املجلس التشريعي  مما 
ساهم في اتساع التجاوزات في عمليات التعيني اخلاصة 
بكل جهاز على حدا ، حتى أصبحت كل مؤسسة أمنية هي 
التنافس  حالة  سوءا  زادها  بذاتها  متضخمة  بيرقراطية 

على الصالحيات فيما بينها.

إلى ما ذكر ميكن إضافة أن األجهزة األمنية  باإلضافة 
مجلس  من  مقرة  هيكليات  لها  يوجد  ال  الفلسطينية 

رقم  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   )139،140  ( املواد  11 راجع 

)08( لسنة 2005.
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هنا أن قانون اخلدمة في قوى األمن أحال في الالئحة 
التنفيذية له بيان الشروط التفصيلية اخلاصة بالترقية 
والتأهيل لها، وحتديد اجلهة أو اجلهات املخولة إلصدار 
اللحظة لم يصدر أي  أنه ولغاية هذه  إال  الترقية،  أوامر 
نظام أو الئحة يتعلق بهذا األَمر، واألمر من ذلك أنه لم 
قوى  في  اخلدمة  قانون  بخصوص  الئحة  أية  تصدر 
للوائح اخلاصة  القانون قد أشار  أن  بالرغم من  األمن، 

به أكثر من عشرة مرات في طيات نصوصه.

وفي ذات السياق نصت املادة )143( من ذات القانون 
الالئحة  )حتددها  مختصة  جلنة  أمام  ميثل  أن  على 
التنفيذية لهذا القانون( املساعد األول املنوي ترقيته إلى 
رتبه مالزم، للتأكد من سالمته نفسياً وصحياً، ولغاية 

تاريخه لم تصدر هذه الالئحة.

بالترقية  اخلاصة  اللوائح  وإصدار  إقرار  لعدم  ونتيجة 
التساؤالت  من  الكثير  فإن  األمنية  األجهزة  ملنتسبي 
التي متت  الترقيات  تطرح نفسها وأهمها ما هي أسس 
لتاريخه ولم تصدر أي الئحة بهذا اخلصوص، وكيف 
كان يتم الترقية بدون هذه اللوائح مع أن القانون نص 

على وجوب إصدار هذه اللوائح. 

القول أن اجلانب اإلداري فيما يتعلق  ومما سبق ميكن 
خصبة  بيئة  هو  الفلسطينية  األمن  قوى  في  بالترقيات 
للخضوع لسياسة االسترضاء  في حاالت كثيرة، حيث 
ال يوجد شفافية في اإلجراءات أو  نظام للمراجعة، حيث 
أنه لم يعد خافياً على أحد تزاحم الرتب العالية  )اللواء، 
الرتب  أصبحت  حيث   ، الرائد،....الخ(  النقيب،   ، العقيد 

العسكرية في احلالة الفلسطينية إشكاال بحد ذاته. 

العقوبات اخلاصة ملنتسبي قوى األمن:

َبني قانون اخلدمة في قوى األمن العقوبات التي توقع 
على منتسبي قوى األمن، وباستقراء أحكام هذا القانون 
السياق، وأهم هذه  القواعد في هذا  جند هناك عدد من 

القواعد، هي ما يلي :

أنواع العقوبات الواردة في القانون، هي:  .1

املباشرون  القادة  يوقعها  انضباطية  عقوبات  أ. 
والرئاسات.

عقوبات توقعها احملاكم العسكرية )وفق أحكام  ب. 
قانون العقوبات العسكري(.

الفرد  أو  الصف  لضابط  الراتب  من  اخلصم  يتم   .2
املعاقب انضباطيا باحلبس. 

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتساب   .3
تسبق  التي  واألفراد  الصف  لضابط  الغياب  مدد 
املتبعة  واإلجراءات  العسكرية  اخلدمة  من  الفرار 

في هذا الشأن.

توقع  التي  االنضباطية  العقوبات  متحى   .4
للقواعد  وفقا  واألفراد  الصف  ضابط  على 
والشروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون.

في  اخلدمة  لقانون  وفق  بالضباط  اخلاصة  العقوبات 
قوى االمن )املواد 89 - 95(:

عقوبة انضباطية  .1

عقوبة تأديبية  .2

عقوبات توقعها احملاكم العسكرية .  .3

يتم  لم  تاريخه   ولغاية  فإنه  األعلى  في  ذكرنا  وكما 
مما  األمن  قوى  في  اخلدمة  لقانون  الئحة  أية  إصدار 
هو  ما  خصوصاً  اجلانب  هذا  في  عدة   تساؤالت  يثير 
األساس القانوني الذي تتم مبوجبه العقوبات في عدم 
صدور أي الئحة بهذا اخلصوص، وكيف كان يتم إيقاع 
على  نص  القانون  أن  مع  اللوائح  هذه  بدون  العقوبة 
حالياً  املتبعة  اآللية  وهل  اللوائح،  هذه  إصدار  وجوب 
هي آلية يتم تطبيقها وفقاً ملقتضيات كل حالة على حدا، 
وعلى مزاج الضباط أو املسؤولني في هذا اجلانب. وكما 
العاملني في األجهزة األمنية  هو مالحظ ال يوجد لدى 
مع  وسلوكهم  ممارستهم  أصول  حتدد  سلوك  مدونة 

اآلخرين وأثناء العمل .
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ضرورة إعداد موازنة املؤسسة األمنية الفلسطينية   .1
العامة  املوازنة  قانون  في  احملددة  األصول  وفق 
وكذلك  وتعديالته،  1998م  لسنة   )09( رقم 
أثناء  األمنية  املؤسسة  موازنة  إخضاع  ضرورة 

التنفيذ للرقابة وفق األصول القانونية املتبعة.

حتديد مرجعية كل املؤسسة األمنية بشكل واضح   .2
املؤسسة  لعمل  منظم  قانون  بإعداد  وذلك  وجلي، 
األمنية، وتوحيد املرجعية القانونية جلميع املؤسسة 
قانوني واحد  تنظيم  العسكرية بحيث تكون حتت 

لتالفي التعارض احلاصل على أرض الواقع.

جميع  عن  املسؤول  هو  الوزراء  مجلس  يكون   .3
األجهزة األمنية، ومراقبة عملها مبا يشمل قادة 

املؤسسة العسكرية.  

في  اخلدمة  بقانون  اخلاصة  اللوائح  إصدار   .4
اخلاصة  اللوائح  سيما  ال  الساري  األمن  قوى 

بالتعيينات، والترقيات والعقوبات.

بشكل  األمن  قوى  في  التعيينات  أسس  مراجعة   .5
قوى  أعداد  في  املبرر  غير  التوسع  وجلم  جدي، 
العبء  سيخفف  مما  املتزايدة،  الفلسطينية  األمن 
للسلطة  العامة  املالي واإلداري عن كاهل اخلزينة 
الوطنية الفلسطينية املرهقة أصالً، اقرار هيكليات 

ووصف وظيفي لألجهزة األمنية جميعها.

إصدار  وضرورة  الترقيات،  أسس  مراجعة   .6
وقت  بأسرع  الشأن  هذا  في  التنفيذية  اللوائح 

ممكن.

تفعيل نظام للشكاوى فعال وجاد، وفتحه أمام   .7
اجلمهور، ومتابعة الشكاوى بشكل فعال، وربط 
ومكتب  الداخلية  وزير  مبكتب  الشكاوى  دائرة 

الرئاسة ورئاسة الوزراء.

أسس  يشمل  مبا  للرقابة  فعال  نظام  إعداد   .8
وتفعيل  جميعها،  األمنية  األجهزة  في  التعيني 
األجهزة  قادة  أيضاً  يشمل  مبا  للمساءلة  نظام 

األمنية.

اعتماد مدونات سلوك من قبل املؤسسة األمنية   .9
وللضباط  ولألفراد  األمنية،  األجهزة  لرؤساء 

وضباط الصف.

مهنية  أسس  على  األمنية  األجهزة  بناء  إعادة   .10
بعيداً عن الفئوية.

قبل  من  املالية  بالذمة  االلتزام  أحكام  تفعيل   .11
مسؤولي وقيادات األجهزة األمنية.
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التــــــوصيـــــــــات



حقوق الطبع والنشر محفوظة
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمـــان

عمارة الرمياوي - ط1 - شارع االرسال - رام اللــه
ص.ب 69647، القدس 95908       

هاتف : 02-2989506/ -2974949 02
فاكس :02-2974948

مكتب غزة: شارع احللبي- عمارة احلشام- ط1، 
هاتف :  2884767-08       فاكس : 08-2884766

aman@aman-palestine.org  :البريد االلكتروني
www.aman-palestine.org :الصفحة االلكترونية

خالل  من  للدميقراطية  املتحدة  األمم  صندوق  من  مالي  بدعم  املطبوعة  هذه  صدرت 
فيها  ورد  وما  الفلسطيني  الشعب  مساعدة  برنامج  اإلمنائي/  املتحدة  األمم  برنامج 
يتحمل مسؤوليته اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان. وهي ال تعبر بالضرورة 
عن وجهة نظر األمم املتحدة أو صندوق األمم املتحدة للدميقراطية أو مجلسه اإلستشاري 

أو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

املشـتـريـــــات العمــومـيــة وإدارة األمـــوال الـعـمــومـيــة

لنظامها  األساسية  للمبادئ  وفقاً  طرف  دولة  كل  �تقوم 
القانوني، باخلطوات الالزمة إلنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم 
اتخاذ  في  املوضوعية  معايير  وعلى  والتنافس  الشفافية  على 
القرارات، وتتسم ضمن جملة أمور بفاعليتها في منع الفساد.�  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.


