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أ

شكر وتقدير
يسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف كالتقدير إلى كؿ مف قدـ جيدا في إبراز ىذه الرسالة إلى
حيز الكجكد.

كىنا ابدأ برد الفضؿ إلى أىمي كأصدقائي كزمالئي فأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ليـ.

جزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى أساتذتي ،األستاذ عيسى مناصرة مشرؼ الرسالة ،لما بذلو مف جيد
مميز كمتابعة حثيثة في إشرافو عمى إعداد ىذه الرسالة ،فقد كاف لمالحظاتو كتكجيياتو كارشاده عظيـ

األثر إلخراج ىذه الرسالة إلى حيز الكجكد.

إلى الكادر التعميمي في جامعة القدس كالى الجند الذيف ساىمكا كيساىمكا في تخريج جيؿ بعد جيؿ.
ج ازىـ اهلل كؿ خير
كاهلل كلي التكفيؽ

ضحى إبراىيم نمر حمد اهلل

ب

الملخص
ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع اإلصالح اإلدارم في المؤسسات األمنية الفمسطينية كالتعرؼ عمى مدل

تطبيؽ ىذه المؤسسات لمفاىيـ اإلصالح اإلدارم ،كاستخدمت الباحثة المنيج االستكشافي مف خالؿ
استخداـ أسمكب الدراسة الميدانية كاستخداـ المقابمة كالمالحظة كأداتيف لجمع المعمكمات ،كشممت إدارة

المقابمة عمى مقابالت شخصية مع عدد ( )5مبحكثيف كاف احدىما مف قيادة الصؼ األكؿ مف األمف
الكقائي الفمسطيني ،كمدير مؤسسة ديكاؼ لمرقابة عمى القكات المسمحة ،كمدير عاـ الييئة المستقمة لحقكؽ
اإلنساف ،كمدير عاـ التدريب في ك ازرة الداخمية ،كالنائب العاـ العسكرم في ىيئة القضاء العسكرم،

باإلضافة إلى ما تمكنت الباحثة مف جمعو مف معمكمات كبيانات كمالحظتيا الشخصية.

كتكصمت الدراسة إلى انو يكجد متابعة عالية ألداء العامميف في جياز األمف الكقائي ،كيتكفر لدل الجياز

أدكات رقابية جيدة .كما يتـ إعداد التقارير الدكرية عف سير العمؿ كاإلجراءات لكؿ مكظؼ كلكؿ دائرة،

كما تعتبر مجالس التأديب فاعمة كمطبقة بدرجة عالية في جياز األمف الكقائي ،ككجدت الدراسة أف ىناؾ
قصكر كاضح في المنظكمة التشريعية كعدـ كجكد أنظمة كلكائح تنفيذية كتفسيرية لمقكانيف الناظمة لعمؿ
األجيزة األمنية ،سيما قانكني األمف الكقائي كالمخابرات العامة.

كما تكصمت الدراسة إلى أف كافة أفراد جياز األمف الكقائي يخضعكف لمتدريب كالتأىيؿ األساسي عند
بداية التحاقيـ بالجياز ،كيتـ ضبط العامميف في جياز األمف الكقائي مف خالؿ نظاـ إدارم صارـ يحدد

مكاعيد العمؿ كاإلجازات كانجاز الميمات كالتقييـ كالتكصية بشأنيا ...الخ ،كلكف صناديؽ الشكاكم غير
فعالة .كما يكجد لجياز األمف الكقائي كغيره مف األجيزة قكانيف خاصة بو كبعممو كالرقابة عمييا ،كمحاسبة
كمحاكمة المخالفيف مف أعضائو كقانكف الخدمة في قكل األمف كقانكف األمف الكقائي كقانكف المخابرات

العامة كقانكف العقكبات الثكرم.

كتكصمت أيضا إلى أف مف أىـ أسس اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية الفمسطينية ىك كجكد غرفة
العمميات المشتركة عمى مستكل الكطف كالغرفة المشتركة عمى مستكل المحافظات ،كاف التكنكلكجيا كأحد

أسس اإلصالح اإلدارم أصبحت تستخدـ بدرجة كبيرة في جياز األمف الكقائي ،فأصبح يكجد دكائر
مختصة بالتكنكلكجيا في الجياز ،كىناؾ فرؽ مدربة مف العامميف عمى درجة عالية مف الكفاءة ،ككذلؾ يتـ
إتباع نظاـ التفكيض في الصالحيات داخؿ جياز األمف الكقائي ،كذلؾ في األمكر التي يمكف فييا

التفكيض.

ج

أما بخصكص الحكافز فانو يكجد نظاـ مكحد لذلؾ ،ككذلؾ قانكف الترقيات كاالبتعاث كزيادات الركاتب

كتأخير الرتب...الخ ،إضافة لذلؾ يكجد معايير تعييف كاضحة في الجياز ،فيتـ طمب التعيينات بداية بناء
عمى حاجة كمصمحة الجياز ،كمراعاة لمشركط الكاجب تكفرىا لمقدـ الطمب.

كمف أىـ جكانب اإلصالح اإلدارم أيضا تحييد االنتماءات الحزبية في عممية التعييف في الجياز ،بعيدا

عف االنتماءات كالميكؿ السابقة لما تخمقو مف إشكاليات في العمؿ كتؤثر عمى مكاقؼ كاتجاىات العامميف.

كتكصمت الدراسة أيضا إلى انو ال يكجد تضخـ في الجياز ،كاف إعداد أفراد الجياز العالية ىي بسبب

الكضع الفمسطيني الخاص في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،كخاصة التنصيؼ لممناطؽ الفمسطينية A-B-C

كصعكبة الكصكؿ لبعض المناطؽ األمر الذم يستمزـ األمر تنسيؽ امني مسبؽ مع الجيات اإلسرائيمية

مما يستدعي تكفر أفراد لألجيزة األمنية في ىذه المناطؽ بشكؿ دكرم كثابت.

كأخي ار تعتبر عممية اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية عممية تشترؾ بيا كافة أجيزة المؤسسة األمنية،
فيي ال تقتصر عمى جياز دكف آخر ،ككميا تحت مظمة ك ازرة الداخمية الفمسطينية ،فالك ازرة ىي مف

تصادؽ عمى الق اررات كتقترح القكانيف كاألنظمة لكؿ جياز ،فمثال قانكف التقاعد المبكر الخاص بالقطاع

األمني ىك مف أدكات اإلصالح اإلدارم الذم أدل إلى إصالح الييكؿ التنظيمي الخاص بالمكارد البشرية.
كأكصت الدراسة بعدد مف التكصيات أىميا العمؿ عمى إصدار المكائح التنفيذية لكؿ قكانيف األجيزة األمنية

لكي يتـ تسييؿ فيـ نصكص كبنكد ىذه المكاد كالقكانيف ،كبالتالي عدـ كقكع لبس في تفسيرىا بناء عمى
االجتيادات الشخصية لألفراد .إضافة إلى العمؿ عمى تحديث القكانيف القديمة التي ال زاؿ العمؿ بيا حتى

كقت إجراء ىذه الدراسة ،ككف ىناؾ نصكص كمكاد كثيرة فييا ال تتناسب كال تصمح لطبيعة عمؿ األجيزة
األمنية في الكقت الراىف كيتعارض بعضيا مع القانكف األساسي ككذلؾ مع قانكف الخدمة في قكل األمف

أك عمى األقؿ يجب تحديثيا لمكاكبة التطكرات العالمية كالمحمية.
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Abstract:
The study aims to determine the reality of administrative reform in the Palestinian security
institutions. The preventive security service is used as a sample that resembles the reality of
reform in the security sector. As well as, to identify the extent to which these security
institutions and their bodies apply the concept of administrative reform. The researcher uses
the analytical descriptive method by using the field study method and an interview as well as a
questionnaire.
The sample of the study includes five case studies: the first front line of the Palestinian
Preventive Security. In addition to the Decaf Foundation director for armed forces
supervision, the general Director of the independent commission Human Rights, the General
Director of Training at the Ministry of Interior, and the military general prosecutor of the
military prosecution.
The study find that there is a follow-up of the efficiency and performance of the staff in the
preventive security service. It has monitoring tools to measure human resource capabilities.
Periodic reports on the progress of work and procedures are also prepared for each employee
and preventive security service.
The study also finds that all members of the Preventive Security Service undergo basic
training and rehabilitation at the beginning of their enrollment in the system. Preventive
Security personal are controlled through an administrative system that determines work hours
and complaints funds, which is other kind of indirect control on the behavior of staff of the
device, they do not exist. Regarding security and policing bodies, there are laws for each body
that regulates its work. Regarding security and methods of accounting and control. However,
the study finds that there is a clear lack in the legislative system regarding the lack of
regulations and particularly in the Preventive Security and General Intelligence, which led to
an overlap of work, especially within the framework of internal security.
The study also finds that one of the most important basis of administrative reform in the
Palestinian security is the national joint operations room and the joint room at the governorate
level. Technology is one of the foundations of administrative reform that has been used to a
large extent in the preventive security service, and there are specialized departments in this
technology. There are trained teams of highly qualified workers, regarding the administrative
process in the security service. We find that the administrative mandate within this process
exists and is a method of the policy of this preventive security as well as other devices in order
to avoid the administrative concentration. As well as the nature of the Palestinian situation and
the division of the provinces, cities and villages, and the occupation of some of them. In
addition to, the absence of a real geographical continuity subject to full Palestinian
sovereignty. All this led to consider the delegation of powers as imperative in the work of all
the device and the preventive security service.
Regarding incentives and rewards, it represents an important tool of reform because it focuses
on the performance of the human resources, its control and the formation of a real motive for
ه

it. This exists in the law of service in the security forces a well as in the law that organized the
work of these devices. As well as the application of its image within the preventive security
when this question is asked to competent authorities during the interview. Promotions,
scholarships and salary increase are organized by laws, which are implemented by these
devices, expect the issue of performance. This means when a person finishes the specified
years in a certain rank he is promoted the other level or rank without taking into account the
performance of the employee. This constitutes a real failure regarding this matter. Regarding
recruitment in the security devices and the procedures related to it, we see the existence of
clear recruitment criteria in the Palestinian Preventive Security, appointment are initially
requested based on the needs and interest of the Palestinian Preventive Security, taking into
consideration the conditions that must be met by the applicant.
One of the most important aspects of administrative reform Is to neutralize partisan affiliations
according to the legal conditions related to recruitment in the Palestinian Preventive Security.
It does not prefer affiliations and political tendencies because they create problems in the work
and affect the attitudes of employees.
The study finds that the special Palestinian situation under the Israeli occupation, especially
the classification of the Palestinian areas as A-B-C and the difficulty of access to some areas,
which requires prior security coordination with the Israeli authorities, requires the availability
of personal of the security services in these areas consistently. This in turn requires increasing
the number of human resources of the Palestinian Preventive Security.
Finally, the administrative reform process in the Palestinian Preventive Security is a
comprehensive process for all the security institution's bodies. It is not limited to any other
device, all of which are carried out through the umbrella of the Palestinian Ministry of interior.
The Ministry approves the decisions and proposes laws and regulations for every security
device. For example, the early retirement law of the Palestinian Preventive Security is one of
the tools of administrative reform, which led to the reform of the structure of human resources
and reduce its number.
The study recommends, the need to work on the issuance of executive regulations for all the
laws of the Palestinian Preventive Security in order to facilitate the application and
understanding of the texts and the provisions of the laws governing the work of these device.
In order to avoid the confusion in its interpretation based on personal judgments. In addition
the need to update the old laws that are still in applicable until the time of the study, because
they include many texts and materials that are not suitable for the current time. Moreover,
some of them are contrary to the Basic law, as well as the law of the Palestinian Preventive
Security forces.
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تعريف المفاهيم
اإلصالح
اإلداري
تفويض
الصالحيات

"كؿ العمميات اليادفة إلى إعداد أجيزة اإلدارة في المنظمات بما في ذلؾ األفراد

كالمعدات كالكسائؿ ،إعدادا عمميا يجعؿ تحقيؽ الدكر االستراتيجي لمجياز اإلدارم
أم ار ليس ممكنا فحسب ،بؿ أم ار اقتصاديا أيضا (القريكتي)2001،
"أف يعيد صاحب االختصاص األكؿ بجزء مف اختصاصاتو إلى شخص آخر أك

ىيئة أخرل ،استنادا إلى بند دستكرم أك قانكني أك الئحي يأذف لو في ذلؾ".

كأيضا تخكيؿ الصالحيات في مجاالت مختارة إلى المرؤكسيف مع تحميؿ

المفكض المسؤكلية"( .العثماف)2003 ،
األمن:

األسس كالمرتكزات التي تحفظ لمدكلة تماسكيا كاستقرارىا ،كتكفؿ ليا القدرة عمى

تحقيؽ قدر مف الثبات كالمنعة كاالستق ارر في مكاجية المشكالت في مختمؼ

مناحي الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالغذائية كالصحية كالثقافية

كغيرىا مف المقكمات األساسية التي تقكـ عمييا الدكلة(القحطاني)2006 ،
األجيزة

المؤسسات المنكطة بالعمؿ عمى سيادة النظاـ كفرض ىيبتو في المجتمع( .آؿ

األمنية:

مزركع)0202 ،

الموائح

ىي المكائح التي تصدرىا السمطة التنفيذية لتنفيذ األحكاـ التي يتضمنيا القانكف،

التنفيذية:

كىي بذلؾ تعد الصكرة األصمية لمكائح ألنيا تحقؽ حكمة منح السمطة التنفيذية

الييكل

ترتيب لمعالقات المتبادلة بيف أجزاء ككظائؼ التنظيـ ،كيشير ىذا المفيكـ إلى

الحؽ في إصدار المكائح( .الطماكم)1991 ،

 )2007

التنظيمي:

التسمسؿ اليرمي لمسمطة لغايات تحقيؽ األىداؼ بفاعمية"( .الف ار كالمكح،

السمطة:

القكة القانكنية أك الشرعية التي تمنح الحؽ لمرؤساء في إصدار األكامر لممرؤكسيف
كالحصكؿ عمى إمتثاليـ لمق اررات كتنفيذ األعماؿ المكمفيف بيا( .الحاج)2010 ،

ز

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 1.1المقدمة
يعتبر بناء مؤسسات فاعمة عممية إدارية كتنظيميو تساىـ في ىيكمة كبناء مؤسسات الدكلة كأداء الخدمات

العامة فييا كتمبية احتياجات المجتمع في جميع مناحي الحياة الفكرية ،كالسياسية ،كاالجتماعية،

كاالقتصادية ،كالعممية ،كالتنمكية ،سعيا لخدمة المكاطنيف كتنظيـ كتسيير شؤكف الدكلة بكحداتيا المختمفة

كعمى كافة المستكيات كأداء كتحسيف جكدة الخدمات المقدمة فييا.

إف اإلصالح يعتبر ىدفان مشركعان يسعى كؿ األفراد كالمؤسسات إلى تحقيقو كالكصكؿ إليو ،كيشمؿ
اإلصالح اإلدارم عمى جانبيف أكليما معالجة أكجو القصكر القائمة كاعادة التكازف التشغيمي كاألدائي

لممؤسسة كمعالجة االختالالت بينيما ،كثانييما معالجة األكضاع غير العادلة المتصمة بتكزيع الناتج

كالعائد ،كاف اإلصالح اإلدارم يعبر عف مضاميف تطكير الجكانب السمككية كالقكانيف كاألنظمة كاإلجراءات

كاليياكؿ التنظيمية بشكؿ شمكلي يربط بيف كمية الجياز اإلدارم كالخطط التنمكية الشاممة ،كييدؼ

اإلصالح اإلدارم إلى إحداث تغيير أك تحديث أك تطكير في اإلدارة العاممة لتكاكب المتغيرات كالتحديثات
التي أفرزتيا العكلمة كالثكرة التكنكلكجية كغيرىا مف المتغيرات( .البحيرم)2011 ،
كاف األمف ىك ركيزة بناء المجتمعات ،كدكف تحقيؽ األمف ال يكجد تنمية كتطكير لممنظمات كالدكؿ،

كيعتبر األمف مفيكـ كاسع ككثير األبعاد ،كتشمؿ أبعاده النشاط اإلنساني كاالقتصادم كاالجتماعي

كالسياسي كالثقافي كالفكرم ،كلذلؾ تتعدد مفاىيـ األمف بحسب النشاط الذم تختص فيو ،كنجد مصطمحات

كثيرة ضمف مفيكـ األمف كىي األمف االقتصادم ،كاألمف السياسي كاألمف الثقافي ،كاألمف العسكرم ،كامف

الدكلة ،كاألمف الجنائي ،كاف الحاجة لألمف ىي حاجة نفسية كاجتماعية ،فيك يساىـ في تكامؿ شخصية
اإلنساف كنمكىا نمكا سميما ،كيعزز ثقتو بنفسو كتكافقو االجتماعي كاندماجو بالجماعة التي ينتمي إلييا
كالمجتمع الذم يعيش فيو(حسف.)2014 ،
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كأصبحت المؤسسات األمنية المعاصرة تعيش في محيط بيئي سريع التطكر كالتغيير في شتى المجاالت
كمنيا اإلدارية الذم يحمؿ انعكاسات كبيرة مما جعؿ الدكؿ كخاصة دكؿ العالـ الثالث في صراع مستمر

إلصالح كتطكير مؤسساتيا األمنية ،كعميو أضحى التغيير كالتطكر سمة مف سمات ىذه المنظمات كحاجة
ممحة ليا حيث فرض عمييا تخطيطا كتكجييا مستمريف ،لمكاكبة التغيير العالمي ،حيث أضحى امف

المجتمع ىدفا استراتيجيا كجب الدفاع عنو كحمايتو .فاإلصالح اإلدارم يعكس الجيكد ذات اإلعداد

الخاص الذم ييدؼ إلى إدخاؿ التغييرات األساسية في أنظمة اإلدارية مف خالؿ اإلصالحات عمى مستكل
النظاـ جميعو أك تحسيف بعض المعايير الرئيسية كاليياكؿ( .الفرجاني)2008 ،

كيعرؼ اإلصالح في المؤسسة األمنية بأنو عممية مستمرة تمثميا منظكمة متكاممة مف السياسات العامة
المعمنة كغير المعمنة ،كاليادفة إلى تحقيؽ تغييرات في إدارة إعماؿ القطاع األمني إليجاد كضع جديد

ضمف مستكل أفضؿ مف الخدمة المقدمة كالكفاءة كالفاعمية في األداء.

كاف التغيرات الكبيرة التي تعيشيا السمطة الكطنية الفمسطينية بكافة مؤسساتيا األمنية كالعسكرية عمى كافة
األصعدة التنمكية كاإلصالح اإلدارم بما يشكمو مف تيديد كتحدم يقع عمى عاتؽ السمطة بشكؿ عاـ كعمى
عاتؽ المؤسسة األمنية بشكؿ خاص ،يتبيف انو ال يكجد بدائؿ كخيارات سكل المحافظة عمى امف المجتمع

الفمسطيني ،كالذم ال يمكف تحقيقو إال مف خالؿ إتباع استراتيجيات اإلصالح المناسبة( .الفرجاني،
.)2008

 2.1مشكمة الدراسة
تعاني العديد مف المؤسسات مف مشاكؿ إدارية كثيرة مما يؤدم إلى ىدر الجيد كالكقت كالماؿ ،كىذه
المشاكؿ اإلدارية تساىـ في ضعؼ السيطرة عمى المؤسسة كتدخؿ العامميف فييا كاإلدارات في عمؿ

بعضيا البعض ،كىذا ما يحدث في فمسطيف إذ تعاني أجيزة األمف الفمسطينية مف ىذه المشكمة ،مما خمؽ
حالة مف اإلرباؾ كتكرار العمؿ نفسو إضافة إلى إضاعة الكقت كالجيد كالماؿ كالصراع بيف ىذه األخيرة

كاإلدارات ،كينعكس ىذا سمبا عمى أداء عمميا كالذم بدكره يؤثر سمبا اتجاه خدمة األمف لممكاطف كالمجتمع

الفمسطيني كما يستشعره تجاه المؤسسات كاألجيزة األمنية في السمطة الكطنية الفمسطينية.

كبناء عميو تحاكؿ الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى عمؿ المؤسسة األمنية الفمسطينية كاألسباب

التي تسب ضعؼ العممية اإلدارية فييا كمف ثـ كيفية تطبيؽ رؤية اإلصالح اإلدارم كأدكات كمفاىيـ
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اإلصالح عمى ىذه األخيرة كما ىي المعكقات التي تقؼ أماـ عممية اإلصالح كالتطكر.كعميو فاف الباحثة

تكلي االىتماـ األكبر عمى مفاىيـ كأدكات عممية اإلصالح .إذ سيككف السؤاؿ الرئيسي في ىذه الدراسة

حكؿ كاقع عممية اإلصالح اإلدارم في قطاع األمف الفمسطيني.

 1.3مبررات الدراسة
اختارت الباحثة ىذه الدراسة بناء عمى المبررات التالية:


أىمية مكضكع اإلصالح اإلدارم ،كذلؾ لما يحدثو مف تنظيـ كادارة فاعمة لعمؿ المؤسسة األمنية
الفمسطينية.




عدـ كجكد تنظيـ إدارم كاضح يمثؿ المسار الذم يحكـ طبيعة العمؿ اإلدارم في المؤسسة األمنية.

التعرؼ عمى مدل التداخؿ في عمؿ األجيزة األمنية ،كالى أم مدل يكجد تنسيؽ فيما بينيا كىذا
التداخؿ كعدـ كجكد تنسيؽ كاؼ يحدث مشاكؿ عديدة كالتي تؤثر بالسمب اتجاه رضي كقبكؿ المجتمع

كالنظرة إلى ىذه األجيزة.


قمة الدراسات المنجزة في ىذا المكضكع ،كشح المعمكمات المتكفرة عف طبيعة عمؿ األجيزة األمنية

كحكؿ صالحياتيا كحدكد العمؿ فيما بينيا ككاقع اإلصالح اإلدارم فييا ،فكاف ال بد مف بحث كدراسة

اإلصالح اإلدارم في قطاع األمف الفمسطيني نظ ار ألىميتو في العمؿ المؤسسي كتأثيره عمى فعاليتيا
كعمميا ،حيث إف ليذا الجانب أثار عميقة مفترضة ،قد تؤدم إلى ىدر المكارد المالية كالبشرية كضياع كؿ

جيد ييدؼ إلى التنمية كالنيكض بعممية اإلصالح كالتطكير داخؿ المؤسسة األمنية.


مف خالؿ قراءة الباحثة كمالحظاتيا كجدت إف ىناؾ غياب فصؿ في الصالحيات كاالختصاصات في

عمؿ األجيزة األمنية ،مما يحدث إرباؾ كفكضى لمجيكد أثناء تنفيذ الميمات كىذا يؤثر عمى تحقيؽ ىدؼ

عمميا ككجكدىا.


مف خالؿ مالحظة الباحثة كجدت شمكلية في القكانيف كاألنظمة التي تنظـ عمؿ األجيزة األمنية سيما

جياز األمف الكقائي ،لذلؾ ترغب الباحثة تسميط الضكء عمى ىذا الجانب كأثره في تحقيؽ عممية اإلصالح
اإلدارم.



عدـ كجكد لكائح تنفيذية (تفسيرية) لقانكف المخابرات العامة كقانكف األمف الكقائي.

األىمية المتكقعة لمخرجات ىذه الدراسة ،كالمتمثمة في معرفة معالـ الخطأ في عممية اإلصالح اإلدارم

داخؿ قطاع األمف الفمسطيني ،كبالتالي إصالحيا كتفادييا.
3

 1.3أىمية الدراسة
تأتي أىمية الدراسة مما يمي:


حساسية كأىمية عمؿ المؤسسات المبحكثة كانعكاس نتائج عممية اإلصالح اإلدارم عمى عمميا
كفاعميتيا.




ندرة الدراسات السابقة حكؿ مكضكع اإلصالح اإلدارم في القطاع األمني الفمسطيني.

فتح آفاؽ بحثية حكؿ اإلصالح اإلدارم في المؤسسات الفمسطينية المختمفة سيما المؤسسات األمنية
كسبؿ حميا.



مف المتكقع أف تسيـ ىذه الدراسة في تحسيف التخطيط اإلدارم في عمؿ المؤسسة األمنية ،باإلضافة

إلى األىمية المتكقعة لمخرجات ىذه الدراسة ،كالمتمثمة في معرفة األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ

جيكد اإلصالح اإلدارم .

 1.3أىداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيؽ ىدؼ رئيس ،كىك معرفة كاقع عممية اإلصالح اإلدارم في المؤسسات األمنية
الفمسطينية كالتعرؼ عمى مدل تطبيؽ ىذه المؤسسات لمفاىيـ اإلصالح اإلدارم كالمتمثمة في ( :إعادة

التنظيـ اإلدارم ،تبسيط اإلجراءات ،تقارير الكفاءة الدكرية ،كتطكير القدرات ،ضبط الحضكر كالغياب،

إصدار المكائح كالتعميمات لسير العمؿ ،تشكيؿ المجاف الدائمة ،الحكافز المادية الفردية ،إحالة القضايا
لمتحقيؽ كمجالس التأديب ،صناديؽ الشكاكم ،فصؿ اإلدارة عف السياسة ،استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا
الحديثة ،التعييف كفؽ معيار الكفاءة ،تفكيض الصالحيات ،الترقيات كفؽ االقدمية كالكفاءة) كما أف ليذا

اليدؼ الرئيسي أىداؼ فرعية تقتضي ىذه الدراسة الكقكؼ عندىا كمعرفتيا كىي:
 التعرؼ عمى كاقع غياب التشريعات المفسرة كالناظمة لعمؿ بعض األجيزة األمنية كاثر ذلؾ عمى
اإلصالح اإلدارم المنشكد داخؿ المؤسسة األمنية الفمسطينية.

 التعرؼ عمى اثر غياب الرقابة اإلدارية كالبرلمانية في تحقيؽ عممية اإلصالح اإلدارم داخؿ
المؤسسات األمنية الفمسطينية.

 التعرؼ عمى اثر البعد السياسي كاالنتماء الحزبي عمى عممية اإلصالح اإلدارم داخؿ المؤسسات
األمنية الفمسطينية.
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 1.3أسئمة الدراسة:
تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 إلى أم مدل تطبؽ المؤسسات األمنية الفمسطينية المفاىيـ المتعمقة باإلصالح اإلدارم (إعادة التنظيـ
اإلدارم ،تبسيط اإلجراءات ،تقارير الكفاءة ،التدريب كتطكير القدرات ،ضبط الحضكر كالغياب ،إصدار

المكائح كالتعميمات لسير العمؿ ،تشكيؿ المجاف الدائمة ،الحكافز المادية الفردية ،إحالة القضايا لمتحقيؽ

كمجالس التأديب ،صناديؽ الشكاكم ،فصؿ اإلدارة عف السياسة ،استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة،
التعييف كفؽ معيار الكفاءة ،تفكيض الصالحيات ،الترقيات كفؽ االقدمية كالكفاءة)؟.

 إلى أم مدل تسيـ استراتيجيات اإلصالح اإلدارم في تحقيؽ التنمية اإلدارية بشكؿ فعاؿ؟.
 ما ىك دكر غياب القكانيف الكاضحة كالمكائح التنفيذية لدل األجيزة األمنية في ضعؼ عممية اإلصالح
اإلدارم في القطاع األمني الفمسطيني ؟.

 ما ىك تأثير غياب قانكف أساسي لألمف كغياب المكائح التنفيذية عمى التداخؿ في عمؿ األجيزة األمنية
الفمسطينية؟.

 ىؿ لغياب الرقابة البرلمانية ،كضعؼ الرقابة اإلدارية دكر في غياب أك بطئ أم عممية إصالح داخؿ
المؤسسات األمنية؟.

 ىؿ يكجد عالقة بيف االنتماء الحزبي لمكظفي األجيزة األمنية كبيف بطء أك غياب عممية اإلصالح
اإلدارم داخؿ المؤسسة األمنية الفمسطينية؟.

 1.3حدود الدراسة
الحدود الزمانية :تغطي ىذه الدراسة الفترة الممتدة منذ عاـ  0228كحتى عاـ  ،0208كأجريت الدراسة ما
بيف . 0208-7– 0207-3
الحدود المكانية :الضفة الغربية (كتـ استثناء قطاع غزة بسبب سيطرة تنظيـ حماس عميو).
الحدود البشرية :تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى القطاع األمني الفمسطيني (جياز األمف الكقائي
كنمكذج) ،خالؿ فترة إجراء الدراسة كىك عاـ 0208_0207ـ ،إضافة إلى مدراء المنظمات األىمية التي
تعنى بالدفاع عف حقكؽ اإلنساف كالرقابة عمى األمف ،ككذلؾ أجيزة الرقابة اإلدارية كالرئاسية عمى ىذه

اإلدارات األمنية.
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 1.3معيقات الدراسة
كاجيت الباحثة عدد مف الصعكبات كالمعيقات خالؿ إجراء ىذه الدراسة ،كلعؿ أىـ ىذه المعيقات:
 .1أف مكضكع اإلصالح اإلدارم في المؤسسات األمنية الفمسطينية مكضكع حديث ،كالدراسات حكلو
قميمة إف لـ تكف نادرة.

 .2الحاجة إلى كقت طكيؿ إلجراء المقابالت ككذلؾ الحصكؿ عمى المعمكمة بحكـ حساسية عمؿ األجيزة
األمنية.

 9.1تقسيم فصول الدراسة
شممت الدراسة الحالية عمى ستة فصكؿ عمى النحك اآلتي:
الفصؿ األكؿ
الفصؿ الثاني

الفصؿ الثالث

 :المقدمة ،مكضكع الدراسة ،مبررات الدراسة ،مشكمة الدراسة ،أىمية الدراسة،
أىداؼ الدراسة ،أسئمة الدراسة ،فرضيات الدراسة ،تقسيـ فصكؿ الدراسة.

 :اإلطار النظرم

الدراسات السابقة.

 :منيجية الدراسة كاجراءاتيا
منيجية الدراسة ،مجتمع الدراسة ،عينة الدراسة ،أداة الدراسة ،صدؽ أداة

الفصؿ الرابع

الدراسة كتحكيـ األداة ،إجراءات تطبيؽ الدراسة.

 :عرض النتائج كمناقشتيا

يشتمؿ عمى التحميؿ إلجابات المبحكثيف عمى أسئمة المقابالت كتحميميا
الفصؿ الخامس

كاستخالص النتائج.

 :االستنتاجات كالتكصيات.

المصطمحات ،المراجع ،المالحؽ.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2تمييد
يتناكؿ ىذا الفصؿ قسميف ،فيشمؿ القسـ األكؿ اإلطار النظرم لمدراسة ،بما تحتكيو مف تعريؼ لمفيكـ

اإلصالح اإلدارم ،كعناصره كأىميتو،،،الخ ،كصكال إلى األجيزة األمنية الفمسطينية كالتي تشكؿ الحالة
الدراسية ،كاإلصالح اإلدارم في ىذه األجيزة ،أما القسـ الثاني يحتكم عمى الدراسات السابقة التي تناكلت
مكضكع ىذه الدراسة ،كالتعقيب عمييا كربطيا بمكضكع الدراسة الحالية.

 2.2اإلطار النظري
 1.2.2مفيوم اإلصالح اإلداري:
نتيجة لتكسع اختصاصات الجياز اإلدارم في جميع المجاالت االقتصادية كاالجتماعية تعقدت ىيكمتػو
كبػػرزت البيركقراطية بمعناىا السمبي داخمو كاستفحمت أم ارضػو ،كىذا مػا جعؿ اإلصالح اإلدارم يحتؿ

األكلكية في تفكير عمماء اإلدارة كالحككمات(أحرشاف.)2016 ،

قبؿ الدخكؿ في تعريؼ مفيكـ اإلصالح اإلدارم إصطالحا ال بد مف تعريؼ اإلصالح في المغة ،حيث

يعرؼ بأنو جمع صمح ،كصمكحا بمعنى ذلؾ الشيء الذم زاؿ عنو الفساد .كالصالح ضد الفساد ،كأصمح
الشيء بعد إفساده أم إقامة .كاالستصالح ضد الفساد( .ابف منظكر ،د.ت)

أما في االصطالح فقد تعددت التعاريؼ لمفيكـ اإلصالح اإلدارم بتعدد الباحثيف كالمنظريف ،ككؿ اختمؼ
حسب تخصصو كتكجياتو ،كذلؾ تبعا لألساس العممي لمقائـ بالتعريؼ ،السيما أف ىذا المصطمح يكجب

تكخي الحذر حتى ال يتـ الخمط بيف ىذا المفيكـ كمفاىيـ أخرل كالتنمية اإلدارية أك التطكير اإلدارم.

كفيما يمي تكرد الباحثة أىـ التعاريؼ لممفيكـ.

فيعرؼ األديب ( )274 :2012اإلصالح اإلدارم بأنو "تمؾ الجيكد المبذكلة بشكؿ متكامؿ ،كمخطط،
كمنظـ ،كمكجو إلزالة الفساد ،فيك يمثؿ اإلجراءات اإلدارية التصحيحية التي تتخذ داخؿ التنظيـ اإلدارم
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في الدكلة بيدؼ الكصكؿ بالتنظيـ إلى المستكل األفضؿ في استخداـ األساليب كالطرؽ العممية في النظاـ

اإلدارم كاستحداثيا بغية تحقيؽ األىداؼ المناطة بذلؾ لتنظيـ ،فيك جيد سياسي كأدارم كاقتصادم
كاجتماعي ،كثقافي ىادؼ إلحداث تغيرات أساسية ايجابية في السمكؾ كالتنظيـ كالعالقات كاألساليب

كاألدكات تحقيقا لتنمية قدرات الجياز اإلدارم كامكاناتو مما يؤمف لو درجة عالية مف الكفاءة كالفعالية في

انجاز أىدافو.

أما اصطالحا فاف اإلصالح اإلدارم يقصد بو "كؿ العمميات اليادفة إلى إعداد أجيزة اإلدارة في المنظمات
بما في ذلؾ األفراد كالمعدات كالكسائؿ ،إعدادا عمميا يجعؿ تحقيؽ الدكر االستراتيجي لمجياز اإلدارم أم ار

ليس ممكنا فحسب ،بؿ أم ار اقتصاديا أيضا"( .القريكتي.)2001،

كيعرفو المكمني ( )2005في القطاع العاـ بأنو "عممية مستمرة تمثميا منظكمة متكاممة مف السياسات
العامة المعمنة كغير المعمنة ،كاليادفة إلى تحقيؽ تغييرات في إدارة إعماؿ القطاع العاـ إليجاد كضع جديد

ضمف مستكل أفضؿ مف الخدمة المقدمة كالكفاءة كالفاعمية في األداء".

كتعرؼ ىيئة األمـ المتحدة اإلصالح اإلدارم بأنو"التأثير كاالستخداـ المتعمد لمسمطة مف اجؿ تطبيؽ
معايير جديدة لمنظاـ اإلدارم ،كبغرض تطكير األىداؼ كاليياكؿ كتحسينيا لخدمة التنمية"(.ىيئة األمـ

المتحدة)www.un.org،

ككفؽ المنيج الشامؿ فانو عممية اإلصالح اإلدارم تكصؼ بأنيا جزء امف األكضاع السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية ،إذ ال يمكف أف يتـ تصكر تحقيؽ نجاح عممية اإلصالح بدكف كجكد إستراتيجية شاممة

إلصالح المجتمع نفسو .فينظر أنصار ىذا المنيج إلى الجياز اإلدارم عمى انو كحدة متكامؿ ال يمكف
تجزئتيا كمعالجة مشاكميا بأسمكب كحمكؿ جزئية .فاف ىذا المدخؿ ال يقبؿ أسمكب التدرج أك عممية الترميـ

الجزئية لمجياز اإلدارم ،بؿ انو يحتاج إلى جياز إدارم قادر عمى القياـ بمثؿ ىذا العمؿ ،إضافة لتكفر
االستقرار كالثبات السياسي ،فالشمكؿ مف عدمو يعتمد باألساس عمى البنية االجتماعية لمجتمع ما ،كعمى

شكؿ الجياز اإلدارم األصمي قبؿ اإلصالح( .نكاؿ)2010 ،
كعرؼ المؤمف كزكيمؼ كالمكزم ( )1997اإلصالح اإلدارم عمى انو "المجيكدات المصممة خصيصا
لتحقيؽ تغييرات أساسية في نظاـ اإلدارة العامة مف خالؿ عمميات إصالح شاممة ،أك عمى األقؿ مف

خالؿ اإلجراءات لتحسيف عنصر كاحد أك أكثر مف مككناتو الرئيسية :كاليياكؿ اإلدارية كاألفراد

كاإلجراءات".
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كما عرؼ اإلصالح اإلدارم بأنو "تمؾ الجيكد المكجية لتشخيص كعالج المشكالت كالنظر بالتظممات،
كالحد مف الفساد كمعالجة القصكر كسد النقص كاجراء التعديالت في اليياكؿ التنظيمية كتبسيط اإلجراءات
لمكاجية التحديات الخارجية كالداخمية بيدؼ التغمب عمى المشكالت"( .الفرجاني)14 :2008 ،
في حيف يستخمص أحرشاف ( )2016أف اإلصالح اإلدارم يقكـ عمى:
أكال -مجيكدات إدارية كبيرة تختمؼ عف التجديد العادم المستمر ألنشطة اإلدارة مف حيث نطاقيا
كاجراءات تنفيذىا كمضمكنيا كالييئات المكمفة بيا.

ثانيا -مجيكدات إدارية كبيرة متكاممة بمعنى أنو يضػـ سمسمة مػف المجيكدات المتكاممة كقد يستغرؽ
استكماليا كقتا طكيال.
ثالثا -مجيكدات كبيرة متكاممة يتـ إعدادىا ،بمعنى أنو ليس مجرد إجراءات كقتية عارضة يتـ اتخاذىا

لمكاجية المشكالت اآلنية الكاقعة فعال ،إنما ىك  -إلى حد بعيد – ترتيبات كخطكات تتجاكز مالحقة

األكضاع المتطكرة إلى حدكد الخمؽ كاالبتكار لمكاجية مشكالت أجمة قادمة يتـ استشرافيا كالتنبؤ بيا كفؽ
أسس مكضكعية.
رابعا -مجيكدات إدارية كبيرة متكاممة يتـ إعدادىا إلدخاؿ تغييرات أساسية في نظاـ اإلدارة العامػة بيدؼ
تحسيف كفاءة الجياز اإلدارم القائـ ،تغييرات ال يكػكف ىدفيا أبػدا ترقيع الجياز الحككمي كانما يككف ىدفيا

إصالح جذرم شامؿ يتناكؿ األسس كاألكضاع كاألفكار كالقيـ كالمعتقدات التي تسكد النظاـ اإلدارم أك
بمعنى أدؽ فإف الجياز كمو يككف مطمكبا منو أف يعاد بناؤه عمى أسس كأكضاع كقيـ جديدة تتفؽ كطبيعة

المجتمع"(.أحرشاف)2016 ،
تعددت المفاىيـ كتعريفات اإلصالح اإلدارم إال أنيا اتفقت عمى األىداؼ الرئيسية لإلصالح اإلدارم كىي

التغيير إلى األفضؿ مف حيث ترشيد النفقات كالمكارد كتطكير األداء كزيادة الكفاءة كاإلنتاجية لدل العامميف
كذلؾ حسب أىداؼ المنظمة كرؤيتيا اإلستراتيجية ،بمعنى إجراء تغييرات عمى النظاـ في المنظمة كتحكيمو

لنظاـ آخر قادر عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة(.جعفر كعبد القادر)2014 ،
مما سبؽ يتضح أف مفيكـ اإلصالح اإلدارم يتطمب دراسة كمعرفة ألبعاده النظرية ،كىي كالتالي:
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البعد السياسي ،كيركز عمى المناخ السياسي العاـ المسيطر عمى الخطط العامة لمبناء اإلدارم في مؤسسة
إدارية معينة.
البعد االقتصادي ،كيركز عمى التكجيات المادية لمعمؿ اإلدارم كمردكداتو المالية.
البعد االجتماعي ،كيركز عمى الثقافة العامة كالخاصة التي تككنت في ظركفيا المؤسسات أك المنظمات
اإلدارية كأعطت الطابع العاـ لنمكذجيا االجتماعي.

البعد النفسي ،كيركز عمى السمات النفسية المميزة لشخصيات القائمة بالعمؿ اإلدارم مف ذكم العالقة
بالمؤسسات اإلدارية ،كاثر العكامؿ النفسية في أداء العامميف في تمؾ المؤسسات( .األديب)2012 ،
كيتضح أف اإلصالح اإلدارم يشمؿ عدة عناصر( :أحرشاف)2016 ،
أكال -عنصر التطكر كالديناميكية :أف التطكر يعتبر مف العناصر الالزمة لكؿ محاكلة تعريفية لمصطمح
اإلصالح اإلدارم كىك ما يجعمنا نستبعد مصطمح التحديث كنقترب مف مصطمح التغيير اإلدارم الف ما
ىك حديث اليكـ قد يصبح غدا أك بعد غد قديما .إذ حتى مػع افتراض تطبيؽ برنامج اإلصالح اإلدارم

يستمر الحديث عنو كالدعكة إليو.
ثانيا -عنصر الشمكلية :يقتضي ىذا العنصر النظر إلى اإلصالح اإلدارم كنسؽ لو عالقة بمجمكعة مف

اآلليات تشكؿ سمسمة يصعب فصؿ أجزاء بعضيا عف بعض .فإذا تـ النظر إلى اإلصالح اإلدارم في
جزيئاتو فإنو ينبغي معالجة تمؾ األجزاء في ترابطيا كتماسكيا لتشكؿ كحدة متكاممة فكؿ محاكلة إلصالح

جزء دكف اآلخر يؤدم إلى أزمة إدارية :مف مظاىرىا كجكد تخمؼ إدارم إلى جانب تطكر إدارم .كىذا ما
تنبو لو بعض الباحثيف بقكلو" :الشؾ في أف ىناؾ محاكالت اإلصالح اإلدارم في العديد مف الدكؿ

المتخمفة .كلكف ىذه المحاكالت قاصرة ألنيا تكقفت فػي كثيػر مػف األحياف عنػد مفاىيـ قاصرة لإلصالح

اإلدارم عمػى اعتبار أنو يتمثؿ فػي تبسيط اإلجراءات .مع أف اإلصالح اإلدارم في مفيكمو العاـ كالشامؿ
يتجاكز ذلؾ إلى إحداث تغيير فػي السمكؾ اإلدارم ،كالى محاكلة التأثير عمػى السمكؾ المجتمعي الذم

يعتبر السمكؾ اإلدارم امتدادا لو" كمف ثمة ال ينبغي لإلصالح اإلدارم أف يقؼ عند ما ذكر أعاله كانما

يحتاج األمر بجانب ذلؾ .إلى تكجو إصالحي عاـ يتكفر عمى النظرة البعيدة كالتخطيط القائـ عمى مكاجية
التحديات كالتفاعؿ مع القاعدة المتعاممة مع اإلدارة كالقدرة عمى تحريؾ اإلدارة كتطكير رأسماليا البشرم

كالمادم( .أحرشاف)2016 ،
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ثالث -العنصر التعددم( :تدعيـ القدرات المؤسساتية كاإلدارية لمنظاـ اإلدارم) يقصد بيذا العنصر أف
اإلصالح اإلدارم يتكخى الزيادة المطردة في قدرتو عمى التكيؼ كاإلبداع كنتيجة الزمػة تعامؿ اإلنساف

كتفاعمو الحيكم الخالؽ مع البيئة كمعطياتيا يتجمى ذلؾ في البنيات كاإلجراءات اإلدارية كعممية تجديدىا

باإلضافة إلى تعظيـ نطاؽ المجتمع اإلدارم المحمي كزيادة كظائؼ اإلدارة كتنكيعيا مف ناحية كتعزيز

فعالية النظاـ اإلدارم كقدرتو عمى تطبيؽ السياسة اإلصالحية كتنقية الق اررات اإلدارية الالزمة ليا .فضػال
عف تدعيـ كفاءة المؤسسات اإلدارية كقدرتيا عمى التغمغؿ كالنفاد إلى كافة المكاقع كمختمؼ قطاعاتو

كمؤازرة األعماؿ المكازية لإلدارة كاالرتقاء بقدرتيا عمى التعبير عف مصالح المتفقيف كالمنتفعيف بخدماتيا
ناىيؾ عف إرساء نظاـ قانكني كفيؿ بترجمة كظيفة اإلدارة في خدمة الناس( .أحرشاف)2016 ،
كمف مجمؿ ىذه التعريفات لعممية اإلصالح اإلدارم تجد الباحثة أف اإلصالح اإلدارم يرتبط بإرادة التغيير

التي ىي ضماف استم اررية الحياة بنظميا السياسية كاإلدارية كالتشريعية كاالقتصادية كالثقافية التي تنشأ
إلصالح الكاقع كاستشراؼ المستقبؿ لحياة أفضؿ كمف غير تمؾ اإلرادة ال تكتسب عممية اإلصالح البعد

المتمثؿ في القكة التي تكسبيا المقدرة عمي صناعة التغيير .كيتضمف زيادة الكفاءة كاإلنتاجية ،كترشيد
االستيالؾ ،كاالنسجاـ مع األىداؼ الرقابة كالتقييـ.

 2.2.2خطوات تنفيذ عممية اإلصالح اإلداري :
يرل كشؾ ( )2007أف خطكات اإلصالح اإلدارم تتـ كفؽ ما يمي:
 .1اكتشاؼ الحاجة إلى عممية اإلصالح كاإليماف بضركرتيا مف خالؿ استشعار التنظيمات كالقيادات
السياسية كالمينية كالنقابية الحاجة إلعداد كتنفيذ برنامج اإلصالح مف خالؿ التعرؼ عمى مستكيات

األداء كتدني مستكل الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع.

 .2كضع اإلستراتيجية المالئمة لإلصالح اإلدارم عف طريؽ تحديد األىداؼ كالغايات المطمكب بمكغيا
ككسائؿ كطرؽ تنفيذىا بأعمى كفاءة ممكنة.

 .3تحديد الجياز المسؤكؿ عف اإلصالح كتعتبر مف أىـ الخطكات ،حيث إف األجيزة كالقيادات المسؤكلة
عف ىذا البرنامج يجب إف تسخر كافة إمكانياتيا مف اجؿ تحكيؿ خطط اإلصالح إلى كاقع مممكس

مف خالؿ اتخاذ سمسمة مف الق اررات اليامة ذات الصمة بيذا الشأف.

 .4تعييف كسائؿ تنفيذ عممية اإلصالح اإلدارم التي يقكدىا اإلداريكف المتخصصكف كذلؾ باالعتماد
كبشكؿ رئيسي عمى التنظيمات السياسية كأجيزتيا المختمفة كخاصة اإلعالمية ،كتمكيف أجيزة اإلدارة
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العامة مف ممارسة صالحيتيا كمسؤكليتيا بعيدا عف المركزية ،تغيير االتجاىات السمككية لمعامميف في

الجياز اإلدارم استنادان إلى دعامات األخالقية.

 .5تقكيـ عممية اإلصالح أم قياس النتائج المحققة كمقارنتيا مع المؤشرات المخططة كالمعتمدة في

البرنامج اإلصالحي مف حيث الكفاءة في تنفيذ البرنامج مف حيث الزماف كالتكمفة كالجكدة كمف حيث

اآلثار االيجابية التي يتركيا عمى أجيزة الدكلة.

 3.2.2العوامل واألسباب التي توجب عممية اإلصالح:
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تدفع الحككمات كالمنظمات إلى إج ارء عممية اإلصالح منيا( :القحطاني،
( )2006األديب)2012 ،
 .1عوامل سياسية :عندما تكاجو الدكلة أحداثا خارجية أك داخمية كبيرة تعجز عف مكاجيتيا .عندما
تنتشر مكجة مف التساؤالت عف أسباب ىذا العجز ككيفية معالجتو كضركرة النيكض بأجيزة اإلدارةة

العامة لتصبح قادرة عمى التخمص مف ىذا العجز كالكفاء بالتزاماتيا تجاه المكاطنيف .

 .2عوامل اقتصادية :عندما تكاجو الدكلة أزمات اقتصادية حادة كالتضخـ أك العجز الكاضح إماـ
المنافسة العالمية أك عجز الميزاف التجارم أك انخفاض مستكل اإلنتاجية أك تدني مستكل الدخؿ
الفردم يبدأ التفكير باإلصالح اإلدارم نتيجة عجز الجياز اإلدارم عف مكاجية األعباء الجديدة التي

ألقيت عمى عاتقو.

 .3عوامل اجتماعية :كتشمؿ العكامؿ االجتماعية انتشار الجرائـ كفقداف األمف كانتشار الرشكة كازدياد
الفساد كتفاقـ نسبة األمية كالتغير في الييكؿ الطبقي ،كؿ ىذا يساىـ في انتشار اإلحساس بضركرة
النيكض بالنظاـ االجتماعي كالقضاء عمى مظاىر الفساد فيو.

 .4عوامل سكانية (ديموغرافية) :كتتعمؽ باألزمات التي تكاجييا الدكؿ مثؿ االنفجار السكاني كاليجرات
الداخمية كالخارجية لمعامميف فاف أعباءىا تزيد إلى درجة تجعميا غير قادرة عمى تقديـ الكثير مف
الخدمات األساسية لممكاطنيف جميعان ،كىذا يؤدم إلى انتشار مكجة المطالبة بالتغير كاإلصالح

كالقضاء عمى ىذه األزمات.

 .5التغيير الشامل :في ىذه المرحمة يأتي الشعكر بضركرة معالجة جميع الظكاىر المرضية كالثغرات
المكجكدة في الجياز اإلدارم الحككمي.
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بينما يرى موسى ( )2011إضافة إلى األسباب السابقة ىناك أسباب ال تقل أىمية عن سابقتيا وىي:
 عجز اإلدارات مف تحقيؽ األىداؼ المكضكعة :كذلؾ بسبب األخطاء في األداء كالممارسات الغيرسميمة لإلدارات في األجيزة الحككمية

 األسباب الدكلية :في ظؿ العكلمة كالعالقات المتداخمة بيف الدكؿ أصبح التأثير متبادؿ بيف الدكؿ ،أمما يحدث في دكلة يؤثر بشكؿ أك بآخر بالدكؿ األخرل كخاصة الدكؿ الكبرل المتقدمة ذات التأثير
عمى باقي الدكؿ النامية.

 التطكر العممي كالتكنكلكجي :لـ تعد الكسائؿ اإلدارية القديمة قادرة عمى األداء بكفاءة كفاعمية ،كذلؾبسبب التطكر الكبير كالمتسارع في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،لذا أصبح مف الضركرم تطكير

ىذه الكسائؿ كمكاكبة التطكر

 التحكالت الديمقراطية :كتمثمت في إدراؾ المكاطنيف لحقيـ في مراقبة األداء الحككمي كمحاسبةالمخطئيف( .مكسى)2011 ،

 4.2.2أىداف اإلصالح اإلداري:
يتفؽ الفقو الحديث عمى أف لإلصالح اإلدارم أىداؼ كاسعة ،حيث أف ىناؾ العديد مف األىداؼ لإلصالح
اإلدارم ،فيمخص (جعفر كعبد القادر )2014 ،ىذه األىداؼ بما يمي:
-

تحسيف األداء كرفع اإلنتاجية

-

ترشيد اإلنفاؽ الحككمي

-

دعـ عمميات التحكؿ الديمقراطي كالتركيز عمى الالمركزية اإلدارية

-

تكفير المكارد كتحقيؽ العدالة مف خالؿ األنظمة المالية كالضريبية

-

تقديـ الخدمة الجيدة لممكاطنيف كتعزيز مفيكـ االستجابة لمطالبيـ كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ الشفافية

كالمسائمة كالمسؤكلية االجتماعية.

كيشير الطراكنة ( )2005إلى إف أىداؼ اإلصالح اإلدارم تتمثؿ في:
 -تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية المتاحة

 -مكاكبة الجياز اإلدارم لمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية

 ترشيد اإلنفاؽ الحككمي مف خالؿ كضع نظاـ مالي عمى قدر كبير مف النزاىة كالشفافية13

 -زيادة فعالية الرقابة كتفعيؿ دكرىا في أجيزة الحككمة كالتنسيؽ فيما بينيا لتجنب االزدكاجية كالتضارب

 االستفادة مف التطكر التكنكلكجي في األجيزة اإلدارية مف اجؿ تقميؿ التكاليؼ كالجيكد كرفع اإلنتاجية.(مكسى)2011 ،
كيمخص آؿ ياسيف ( )2009أىداؼ اإلصالح اإلدارم ما يأتي :
 .1تبني تكجيات اإلدارة اإلستراتيجية في مختمؼ مجاالت العمؿ مف خالؿ تنمية قدرات الجياز اإلدارم
في المنظمة كجعمو قادر عمى التعامؿ مع البيئة الداخمية كالخارجية.

 .2تبني األنماط كالمداخؿ الحديثة في البناء التنظيمي كاعادة تصميـ اليياكؿ التنظيمية لمنظمات الجياز
اإلدارم لتحقيؽ المركنة كاالستجابة لمتطمبات التغيير كالتطكر كالتكيؼ مع عكامؿ كمتغيرات البيئة.
 .3إشاعة مفاىيـ الالمركزية اإلدارية كاالبتعاد عف مركزية اتخاذ القرار كتنمية ميارات التفكيض لدل
القيادات اإلدارية كتمكيف اإلدارات الكسطى كالتنفيذية لتحمؿ المسؤكلية كاالضطالع بتنفيذ العمميات

كاألعماؿ اإلدارية.

.4العمؿ عمى تنمية االتجاىات االيجابية نحك العمؿ كاالنتماء إليو كالتكسع في مجاالت التأىيؿ كالتدريب
كالتطكير.

 .5دعـ ال جيكد نحك االرتفاع بمستكل اإلنتاج كاإلنتاجية كالنكعية كتطبيؽ اإلجراءات المتعمقة بالجكدة
كاعتبارىا مف مسؤكلية الجميع كاف خدمة الزبكف مسؤكلية دائمة لممنظمات كالعمؿ عمى الكصكؿ

لممكاصفات القياسية .كاعتماد األساليب التي تحقؽ الكفاءة االقتصادية كفي مقدمتيا رفع مستكيات
اإلنتاج كتقميص التكاليؼ كاتخاذ الق اررات المتعمقة باالستثمار كخطط كأساليب اإلنتاج.

 .6تطكير صيغ كأساليب كاجراءات العمؿ اإلدارم كالقكانيف كالتشريعات ذات العالقة بما يسيـ في تحقيؽ
السرعة كالدقة في اتخاذ الق اررات(.عبد الحافظ كآخركف)2013 ،
كيرل كؿ مف القريكم ( )2001الصيرفي ( )2008إف أىداؼ اإلصالح اإلدارم تتمثؿ فيما يمي:
 .1تحسيف مستكيات األداء في الجياز اإلدارم كرفع اإلنتاجية.

14

 .2ترشيد اإلنفاؽ الحككمي كالتركيز عمى اقتصاديات التشغيؿ مف خالؿ تخفيض حجـ البرامج
كاألجيزة كاألعداد الزائدة مف العامميف.

 .3تعزيز عممية التحكؿ الديمقراطي كدعـ التكجيات نحك الالمركزية اإلدارية بيدؼ تشجيع
المشاركة الشعبية في إدارة الشؤكف العامة كصنع القرار.

 .4تبسيط اإلجراءات اإلدارية كاصالح األنظمة المالية كالضريبية بقصد تكفير المكارد كالعدالة
في تكزيع األعباء.

 .5تحسيف أساليب التعامؿ مع المكاطنيف كتعزيز مفيكـ ضركرة االستجابة لمطالبيـ باعتبار إف
تقديـ الخدمة لممكاطنيف ىك مبرر كجكد األجيزة اإلدارية.
بينما يرل آؿ سعكد ( )2007إف عممية اإلصالح اإلدارم تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية- :
 .1مكاءمة اإلدارة العامة مع مياـ الدكلة كاشباع حاجات المكاطنيف.

 .2تحديث كتجديد اإلدارة العامة عمى جميع مستكياتيا كفي جميع إبعادىا البنيكية كالكظيفية بما
يسيـ في القضاء عمى المشكالت التي تكاجييا.

 .3التغمب عمى المشكالت السياسية كاالقتصادية كالتنمكية كالتنظيمية التي تعاني منيا اإلدارة
العامة باقتراح الحمكؿ المالئمة ليا.

 .4مكاكبة اإلدارة العامة لمستجدات التحديث مف اجؿ تحقيؽ غايات الكفاءة اإلدارية كمعالجة
االنحراؼ كمحاربة الفساد كالقضاء عمى التعقيدات كالعيكب المرضية.

كمما سبؽ تمخص الباحثة باف أىداؼ اإلصالح اإلدارم تتمثؿ بمجيكد ييدؼ إلى تحسيف األداء كرفع
اإلنتاجية ،كترشيد اإلنفاؽ الحككمي ك تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية المتاحة ،باإلضافة

إلى دعـ عمميات التحكؿ الديمقراطي كالتركيز عمى الالمركزية اإلدارية ،كتكفير المكارد كتحقيؽ العدالة مف

خالؿ األنظمة المالية كالضريبية ،كما ييدؼ اإلصالح اإلدارم إلى تقديـ الخدمة الجيدة لممكاطنيف كتعزيز

مفيكـ االستجابة لمطالبيـ .كأخي ار زيادة فعالية الرقابة كتفعيؿ دكرىا في أجيزة الحككمة كالتنسيؽ فيما بينيا

لتجنب االزدكاجية كالتضارب كاالستفادة مف التطكر التكنكلكجي في األجيزة اإلدارية مف اجؿ تقميؿ

التكاليؼ كالجيكد كرفع اإلنتاجية.
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 5.2.2إستراتيجية اإلصالح اإلداري:
إف عممية اإلصالح اإلدارم عممية شاقة كتحتاج جيكد كبيرة مف الدكلة يتمثؿ أىميا بكجكد إرادة سياسية
لعممية اإلصالح كالنيكض بمؤسسات الدكلة نحك التطكر كالتقدـ ،فبدكف اإلرادة السياسية ال يمكف ألم

عممية إصالح أف يكتب ليا النجاح ،كيجب إتباع إستراتيجية محددة مف اجؿ نجاح ىذه العممية ،كتيتـ ىذه

اإلستراتيجية باليياكؿ اإلدارية في المنظمة مف اجؿ تحقيؽ الكفاءة ،كتعتمد أيضا عمى الشفافية مع إيجاد
أجيزة رقابة كتفتيش لمتأكد مف االلتزاـ بالقكانيف كاألىداؼ المكضكعة ،كمف أىـ استراتيجيات اإلصالح

اإلدارم االبتعاد عف أسمكب المركزية كالعمؿ بركح التعاكف بيف الفريؽ الكاحد( .جعفر كعبد القادر،
)2014
كيرل مكسى ( )2011أف استراتيجيات اإلصالح اإلدارم ىي:
 -التنظيـ كاعادة الييكمة.

 تنمية المكارد البشرية كتطكيرىا. إعادة النظر في القكانيف كاألنظمة كالتشريعات ،كمكائمتيا مع رؤية اإلصالح اإلدارم. -رفع الجكدة كالكفاءة في األداء.

 6.2.2الصعوبات التي تواجو اإلصالح اإلداري
تكاجو عممية اإلصالح اإلدارم العديد مف الصعكبات كالتحديات المادية كالمعنكية كمنيا( :الفرجاني،

)2008

 ككنيا عممية شاممة لمختمؼ جكانب العمؿ اإلدارم كالتنظيـ كاألفراد كالسمككيات كالبيئة كالقكانيف
كالمكائح...الخ ،كىي ليس عممية صغيرة ،كبالتالي فاف العبء الممقى عمى كاىؿ ىذه العممية يعتبر

كبير.

 قصكر كتخمؼ المناىج التعميمية في مجاؿ اإلدارة ،حيث ال زالت بعض الجامعات تتبع أسمكب التعميـ
التقميدم في التدريس.

 النقص الشديد في اإلعداد مف القيادات اإلدارية ،كضركرة إيجاد قيادات إدارية لمكاجية مشركعات
التغيير كاإلصالح.

 األسمكب غير المكضكعي في عممية اختيار القيادات.
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 تبايف سياسات كنظـ األجكر في العالـ مما يجعؿ بعض الدكؿ تشكؿ مناطؽ جذب لألفراد كيجعؿ
مناطؽ أخرل طاردة ليـ.

 ككف الكظيفة اإلدارية تعتبر مجاؿ لعمؿ المتسمقيف.

 سمكؾ األفراد كالقيادات كأثره عمى عممية اإلصالح اإلدارم.

 تبايف الجيكد في عممية اإلصالح في مؤسسات الدكلة نفسيا دكف التنسيؽ كالتشبيؾ بيف ىذه
المؤسسات.

 عدـ االستفادة مف الدراسات كالبحكث في مجاؿ اإلدارة كاإلصالح اإلدارم.

 7.2.2معيقات اإلصالح اإلداري:
تكاجو عممية اإلصالح اإلدارم العديد مف المشاكؿ كالمعيقات التي تؤثر سمبا عمى األداء اإلصالحي ،مف

ىذه المعيقات:

 قمة اإلمكانيات المادية المتكفرة. سكء التخطيط لعممية اإلصالح النابع مف الخمؿ في األىداؼ المكضكعة أك االستناد إلى معمكماتغير مناسبة كمغمكطة كغياب التنسيؽ في برامج اإلصالح.

 اقتصار اإلصالح عمى تغيير اليياكؿ كالقكانيف كالتشريعات كالسيطرة الكىمية ألجيزة الرقابة. -عدـ االستقرار السياسي كربط العمميات اإلدارية بالسياسة.

 ضعؼ اإلدارة كتقادميا ،كضعؼ البنية المؤسسية كغياب المحاسبة كالشفافية. عدـ االعتماد عمى أساليب تمكف مف التعرؼ عمى حقيقة المشاكؿ المكجكدة كتقدـ حمكؿ مناسبة. -المقاكمة مف قبؿ المكظفيف (عكامؿ داخمية).

ككانت البرغكثي ( )2010قد أشارت إلى بعض معيقات اإلصالح اإلدارم في المؤسسات الفمسطينية

منيا:

 ضخامة الجياز الحككمي الفمسطيني مما يؤدم إلى إرىاؽ المكازنة العامة. ضعؼ مؤسسات القطاع العاـ كاالعتماد عمى معايير بعيدة كؿ البعد عف المعايير المؤسسية في اتخاذالق اررات داخؿ المؤسسة.

 سيطرة الكالءات العائمية كالحزبية لدل مكظفي القطاع العاـ.17

 -مكاجية كرفض العمميات اإلصالحية في المؤسسات العامة.

 ضعؼ أجيزة الرقابة خاصة التي تتعمؽ بالرقابة عمى األداء. ضعؼ اإلدارة السياسية /تكمفة اإلصالح اإلدارم السياسي.لكف يجب إضافة معيؽ أساسي لمعممية اإلصالحية في المؤسسات الفمسطينية كىك االحتالؿ الصييكني،
لما يقكـ بو مف ممارسات عديدة مف تدمير لمبنية التحتية كالحصار كالسيطرة عمى األراضي الفمسطينية،
مما يؤدم إلى تدمير االقتصاد الفمسطيني كبالتالي االعتماد عمى المنح كالمساعدات الخارجية التي تحد

مف الحرية في تطبيؽ أم عمميات إصالحية غير مصرح بيا مف قبؿ الجيات المانحة(.مكسى)2011 ،
كباختصار يمكف إجماؿ ىذه المعكقات بما يمي:
 معكقات إدارم :بسبب ككف بعض القيادات اإلدارية غير مؤىمة ،كفقداف االبتكار ،كعدـ كجكد خططشمكلية ،كتفشي البيركقراطية.

 -معكقات اجتماعية :كتشمؿ ضعؼ كعي المكاطف ،كعدـ احتضاف العقكؿ كالخبرات كتراكميا.

 معكقات مرتبطة بالمكارد البشرية :كتشمؿ عدـ ربط األجكر باإلنتاج ،كانتشار الفساد األخالقي كاإلدارم. معكقات مرتبطة بالمكارد المادية :بسبب عدـ تكفر المكارد المالية الضركرية ،كعدـ تشخيص أكلكياتالعمؿ التنمكية بدقة.

 معكقات مرتبطة بالتشريعات :كتشمؿ كجكد تشريعات قديمة ،كضركرة إصدار قكانيف جديدة تنسجـ معالتطكرات العالمية كتسايرىا.

 معكقات متعمقة باألسمكب العممي المتبع في اإلدارة كضعؼ الرقابة كعدـ فعاليتيا ،كضعؼ أنظمةالحكافز ،كضعؼ العالقات العامة كاالتصاؿ( .منير كنعمة)2007 ،

 8.2.2خصائص اإلصالح اإلداري:
عممية اإلصالح اإلدارم ىي عممية مقصكدة مف اجؿ تحكيؿ نظاـ قديـ كتقميدم إلى نظاـ إدارم كمتطكر

كقادر عمى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة ،كترتبط ىذه العمميات بعدة خصائص منيا:

 عممية تنمكية مستمرة مع استمرار العمميات اإلدارية كتحتاج إلى تنظيـ كتخطيط كرقابة كمعالجة. -عممية ترتكز عمى العنصر البشرم ،ليا أبعاد أخالقية كيعتبر التعاكف فييا أساسي.
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 عممية تتأثر بالبيئة المحيطة كتؤثر فييا مف جميع الجكانب السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية( .جعفركعبد القادر)2014 ،

 9.2.2التنمية اإلدارية
تعتبر التنمية اإلدارية مقدمة لتحقيؽ اإلصالح اإلدارم ،فإذا فقد الكادر الكظيفي لمقدرات اإلدارية الفعالة
كالسميمة فاف جيكد اإلصالح اإلدارم تذىب سدل ،حيث تعتبر القكل البشرية ىي أساس اإلصالح

اإلدارم ،كعميو فاف تحقيؽ التنمية اإلدارية لمعامميف تعتبر ضركرة ممحة لبدء اإلصالح اإلدارم السميـ.
فالتنمية اإلدارية تعني تنمية الجياز اإلدارم كالرفع مف قدرتو عمى التطكر كالتغيير ،كبيذا فيذا المفيكـ
يستكعب إدارة التنمية إال أنو أكثر تخصيصا منيا الرتباطو بالتنظيمات اإلدارية التابعة لمخدمة المدنية.
فيك بيذا الفيـ يحمؿ معنى التبعية لإلصالح الذم يحكم بداخمو تنمية إدارية كجزء في إطاره .كبالنظر
إلى تطبيقات معينة مف المفيكـ في التجربة العربية نجد ىناؾ تركي از كاىتماىا جزئيا بالتدريب اإلدارم

كبخاصة قطاعات معينة مف المكظفيف .كفي كثير مف الحاالت فإف دكر أجيزة التنمية اإلدارية كحتى

مفيكـ التنمية يقتصر عمى التدريب الفني كاإلجرائي ،إضافة إلى التدريب النظرم .كىناؾ مف يعرؼ التنمية

اإلدارية بأنيا "الجيكد اليادفة إلى تحسيف مستكل الخدمات المقدمة عف طريؽ زيادة حجـ األجيزة اإلدارية

مف حيث أعداد القكل البشرية كحجـ اليياكؿ اإلدارية كىذا ما سارت عميو الدكؿ النامية عند حداثة
استقالليا تحت شعار بناء المؤسسات ،المالحػظ أف ىػذا المفظ /المفيػػكـ مقتػرف بالمعيػار الكمػػي أم تكثير

البشػر أك األجيزة لكف سرعاف ما لكحظ أف ىذه التنمية صارت عبئا عمى الدكلة كعائقا( .أحرشاف،
)2016
كتعرؼ التنمية اإلدارية بأنيا تيدؼ إلى رفع مستكل كفاءة اإلدارة لتتمكف مػف مكاجية تحديات متطمبات
إعداد كتنفيذ خطط التنميػة فػي ظؿ أكضاع اقتصادية كاجتماعية كسياسية متغيرة باستمرار .كالبػد مػف

التذكير أنو كاف كانت التنميػة اإلدارية كسيمة كليست غاية في حد ذاتيا كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية
كالسياسية إال أنيا تتفاعؿ مع كؿ منيما( .أبك شقدـ كآخركف)2012 ،

كتعرؼ التنمية اإلدارية أيضا بأنيا "يفيد في معناه الضيؽ تنمية اإلدارة أم الرفع مف مستكاىا كمف
مردكديتيا أك االنتقاؿ بيا إلػى كضعية يعتقد بأنيا أفضؿ مف الكضعية التي تكجد عمييا ،كفي معناه الكاسع

يراد بالتنمية اإلدارية سعي مستمر كجيد متكاصؿ بقصد النيكض بالقدرة لإلدارة قصد مكاكبة جيكد التنمية
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االقتصادية كاالجتماعية كلكننا نالحظ أف مفيكـ اإلصالح اإلدارم يستعمؿ لمداللة عمى نفس المعنى الذم

ىك التغيير لكضع أفضؿ كيرتبط بشكؿ أك بآخر بخطة التنمية االقتصادية كاالجتماعية كأحيانا يشكؿ،

جزءا ال يتج أز منيا( .حافظ)2011 ،

 10.2.2المشاكل التي تواجو عممية اإلصالح اإلداري في قطاع األمن الفمسطيني
في ظؿ خصكص ية الكضع الفمسطيني تحت االحتالؿ اإلسرائيمي ،كككف السمطة الكطنية الفمسطينية حديثة
النشأة ،كلـ تصؿ بعد إلى مرحمة الدكلة ،فاف المؤسسات الحككمية بشقييا المدني كاألمني تعاني مف حالة

مف العشكائية في العمؿ في بعض الجكانب ،فمثال في مجاؿ تكظيؼ األسرل الفمسطينييف الذيف يخرجكف
مف السجكف اإلسرائيمية يتـ تكظيفيـ في المؤسسات المدنية كاألمنية كيتـ إعطائيـ الرتبة الكظيفية حسب

عدد السنكات التي قضكىا في األسر ،كما انو في ظؿ غياب التنمية المستدامة كعدـ كجكد منشاة صناعية

تستكعب العامميف فاف مؤسسات السمطة الكطنية تعاني مف البطالة المقنعة كغيرىا مف المشاكؿ اإلدارية

األخرل ،كما انو في الكثير مف األحياف يتـ اختيار الكادر الكظيفي بناء عمى االنتماء الحزبي ،خاصة في

المؤسسة األمنية مع العمـ باف ىناؾ تشابو كامؿ ما بيف المؤسسة المدنية كالمؤسسة األمنية في ظركؼ
العمؿ كالياتو كتعاني مف االزدكاجية في العمؿ( .الشعيبي )0200 ،كفيما يمي عرض لمكاقع الكظيفي
كالقانكني لألجيزة األمنية الفمسطينية:
 3.3..2.2غياب قانون ناظم لعمل األجيزة األمنية
يرل الشعيبي ( )0200انو تـ استنساخ معظـ أحكاـ التشريعات الناظمة لعمؿ األجيزة مف التشريعات العربية
كبخاصة المصرية كاألردنية ،كالتي في معظميا تتبني مجمكعة استراتيجيات متشابية مثؿ إستراتيجية إنشاء

أجيزة متعددة متنافسة .كيعرؼ عف ىذه األجيزة بالنقص في الخبرة كالمينية ،ككذلؾ عدـ إخضاعيا
لممساءلة مف البرلمانات ،كأحيانان عدـ إخضاعيا لممستكل السياسي ،كبشكؿ خاص أجيزة الجيش كالمخابرات

كحرس الرئيس أك الممؾ ،باإلضافة إلى إستراتيجية بناء كالئيا كدكرىا في حماية النظاـ كليس القانكف كالنظاـ

العاـ كخدمة المكاطف .كبالرغـ أف المؤسسة األمنية الفمسطينية لـ تكف تستند إلى قانكف ينظـ أداء حتى
عاـ  ،0222بالرغـ مف كجكد قانكف لمعقكبات الثكرم عاـ 0979ـ كالتي تعالج مسالة تأديب العامميف في

قطاع األمف كمحاكمتيـ فقط.
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إال انو بعد ذلؾ تـ إصدار العديد مف القكانيف التي تنظـ قطاع األمف في فمسطيف في عيد السمطة الكطنية
كمنيا:

 .0قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطيني رقـ ()8لسنة ،0225كيتعمؽ باألحكاـ الخاصة بالتعيف كالترقية
كالتقييـ كالندب كالنقؿ كاإلجازات...الخ.

 .0قانكف التأميف كالمعاشات لقكل األمف الفمسطيني كالتعديالت الالحؽ عميو لسنة .0222
 .3قانكف المخابرات العامة لعاـ .0225
 .2قانكف الدفاع المدني لسنة .0998

 .5قرار بقانكف لألمف الكقائي لعاـ .0227
 .6مرسكـ المحافظيف رقـ ( )00لعاـ .0223
 .7قرار بقانكف الشرطة الفمسطينية (.)0208

 .8قرار بقانكف ىيئة قضاء قكل االمف لعاـ .0208
 2.10.2.2تداخل الصالحيات في عمل األجيزة األمنية الفمسطينية
يرل البعض أف ظاىرة تعدد األجيزة كعدـ كضكح صالحيات كال منيا ،كغياب قيادة مؤسساتية تشكؿ
مرجعية ليا ،بالتكافؽ مع غياب قانكف كاضح منظـ إلعماليا ،كاستمرار بقاء نفس األشخاص عمى قمة ىرـ
كؿ منيا لفترة غير محددة ،كذلؾ ساىـ في تحكيؿ ىذه األجيزة إلى إقطاعيات لمسئكلييا كمركز نفكذ
لقادتيا ،حيث لـ يعد كاضحا دكرىا كمبرر كجكدىا أماـ عدد كاسع مف المكاطنيف ،مما افقدىا مصداقيتيا
عمى ضكء ىذه الحقيقة ،كىذا بدكره اثر عمى السمـ االجتماعي في غياب الشعكر باألمف كاألماف بالرغـ

مف الكمفة المالية التي كاف يدفعيا المجتمع لتغطية نفقات ىذه األجيزة( .الشعيبي)2009 ،

مف اجؿ تقييـ كاقع صالحيات قكل األمف ال بد مف التمييز بيف فترتيف ىما :ما قبؿ عاـ  ،2005كما بعد
عاـ  ،2005فقبؿ عاـ  ،2005فيما عدا مديرية الدفاع المدني ،لـ يكف ثمة تنظيـ لصالحيات القكل
األمنية الفمسطينية مف خالؿ تشريعات .ككانت تحدد صالحيات القكل األمنية التي كصؿ عددىا في

التسعينيات إلى ( )17جيا از امنيا ،بمكجب تعميمات تصدر عف قادتيا الميدانييف ،كبمكجب ما يراه القادة
انو مف صميـ عمؿ القكل التي ينتمكف إلييا ،أدل غياب التحديد لصالحيات القكل األمنية مف خالؿ

التشريعات ،كغياب التنسيؽ بيف تمؾ القكل ،لعدـ مأسسة المرجعيتيف األمنية كالسياسية ،بشكؿ سميـ ،كىذا

أدل إلى تداخؿ خطير في عمؿ القكل األمنية الفمسطينية ،كخمؽ نكعا مف التنافس بيف تمؾ القكل إلرضاء
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المستكل السياسي ،فعمى سبيؿ المثاؿ كاف المكاطف يعتقؿ في جياز معيف ،كمف ثـ يعاد اعتقالو في جياز

آخر بخصكص التيمة ذاتيا ،أدل ىذا الكاقع إلى انتياكات لحقكؽ اإلنساف في مناطؽ السمطة الكطنية
الفمسطينية ،كانعداـ الثقة بالقكل األمنية مف قبؿ المكاطنيف ،كاىدار لطاقات كامكانيات قكل األمف
الفمسطينية( .ممحـ كالبرغكثي)2009 ،

أما بعد العاـ  ،2005فقد تـ فعال تكحيد بعض األجيزة األمنية كدمجيا ،كقد أسيـ ذلؾ في الحد مف

تداخؿ الصالحيات بيف األجيزة األمنية ،غير أف التطكر الميـ جاء في عاـ  2005عندما صدر قانكف

الخدمة في قكل األمف رقـ ( )8لسنة  2005كقانكف المخابرات العامة لعاـ  ،2005كالحقا القرار بقانكف

بشاف األمف الكقائي ،كيمكف القكؿ انو أصبح ىناؾ إدراؾ اكبر مف قبؿ األمف ألىمية كضع حد لتداخؿ

الصالحيات مف ناحية أخرل ،عمى الرغـ مف أف بعض القكانيف التي صدرت في عيد السمطة الكطنية

الفمسطينية قد أسيمت في تكضيح صالحيات كؿ جياز عمى حدا ،إال أف التداخؿ في الصالحيات ما زاؿ

قائما ،كما أف التنافس بيف تمؾ األجيزة ما زاؿ قائما ،كاف كاف بشكؿ اقؿ مما كاف قبؿ عاـ ،2005
كيمكف أرجاء سبب التداخؿ في الصالحيات إلى ما يمي( :ممحـ كالبرغكثي)2009 ،
 .1غمكض بعض أحكاـ قانكني المخابرات العامة كاألمف الكقائي أتاح الفرصة أماـ تفسيرات كاسعة
لمصالحيات .فعمى سبيؿ المثاؿ ،مف غير الكاضح حدكد االمتداد الداخمي لعمؿ جياز المخابرات

العامة ،فبعض الدكؿ تمنح صالحية متابعة تمؾ الجرائـ أك المخالفات لقكل األمف الداخمي .لذلؾ فانو

مف خالؿ رؤية الكاقع العممي فانو يكجد تداخؿ بيف عمؿ المخابرات العامة كقكل أخرل أىميا

الشرطة المدنية ،كاألمف الكقائي ،كاالستخبارات العسكرية.

 .2غياب تفعيؿ بعض القكانيف ،كتتفؽ الباحثة في ىذه النقطة عمى كجو الخصكص سيما القانكف
االشمؿ كاالىـ كىك قانكف الخدمة في قكل األمف لعاـ  ،2005كعدـ مأسسة األجيزة األمنية كفؽ ىذا
القانكف الذم يعد مغيب تماما سكل بعض النصكص منو ،رغـ انو شكؿ رافعة حقيقية في التشريعات

األمنية الفمسطينية كخير مثاؿ استحقاقات الرتب كحاالت الطكارئ كخاصة بعد سيطرة حركة حماس
عمى قطاع غزة.

 .3غياب التنسيؽ بيف األجيزة األمنية ،بسبب غياب مأسسة المرجعية األمنية بيف القكل األمنية مف
جية ،كالمستكل السياسي مف جية أخرل.

 .4عمى الرغـ مف تكحيد بعض القكل األمنية كدمجيا في ثالثة إال أف كؿ إدارة تعمؿ بشكؿ مستقؿ
تماما كسبب ذلؾ ضعؼ اإلدارة كالتحكـ.
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تتفؽ الباحثة نسبيا مع ما ذىب إليو الشعيبي ( ،)2005لكف بعد عاـ  2013 ،2008 ،2005شيدت

طبيعة عمؿ األجيزة ككذلؾ األجيزة األمنية نفسيا إعادة صياغة نفسيا كاعادة ىيكمة كتطكير لقدراتيا،
كتكحيد لعمميا كتحديد الختصاصاتيا كعمميا ،سيما جيازم المخابرات العامة كاألمف الكقائي ،فأصبحت

ىذه األجيزة تدرؾ حقيقة طبيعة عمميا ،كالبعد عف التداخؿ كما ىك مالحظ رغـ كجكد تداخؿ فيما يخص

سياسة االعتقاالت كالتي تـ تشكيؿ لجاف مشتركة ليا في أكثر مف فترة زمنية ،ككاف مف كجية نظرم أم ار

إيجابيا تشكيؿ غرفة عمميات مشتركة أك لجنة مشتركة مف اجؿ منع التداخؿ كاالزدكاجية في العمؿ
كاإلجراء كالقرار رغـ أف الحاجة ىك تحديد كاضح لمفيكـ األمف الداخمي كطبيعة عمؿ كؿ جية كحدكدىا،

فيذا جانب حصؿ بو تقصير مف كجية نظرم حتى اليكـ كىك ما اتفؽ معو مع الشعيبي في عمكمية

النصكص القانكنية كعدـ كضكحيا كحاجة ماسة لتعديميا لتحديد مفيكـ األمف الداخمي كتحديد كاضح لجية
االختصاص بو.

 33.2العقيدة األمنية لدى األجيزة األمنية الفمسطينية
تعتبر العقيدة األمنية ىي أساس إخالص أفراد األمف في عمميـ ،كتفانييـ في ذلؾ ،كمنيا يبدأ اإلصالح

اإلدارم الحقيقي لممؤسسة األمنية ،فيي تخمؽ لدل العامميف أىداؼ محددة لمعمؿ عمييا ،مما يساىـ في
حصر المشاكؿ كيساىـ في صقؿ الخبرات كتكجيو االنتماء لممؤسسة األمنية بشكؿ أفضؿ.
كتعتبر العقيدة األمنية ىي الكجية السياسية كالعسكرية الرسمية لمدكلة ،فمكؿ دكلة في ىذا العالـ عقيدة

أمنية خاصة بيا ،تعبر عف نظرتيا الرسمية لمحرب .كتعرؼ العقيدة األمنية بأنيا "ىي السياسة العسكرية
العامة التي تنتيجيا دكلة ،أك أمة ما ،في إطار المبادئ األساسية المتعمقة بشؤكف الحرب كغاياتيا كطرؽ

إدارتيا كاعداد البالد ليا ،بيدؼ تحقيؽ غايات عقيدية أك سياسية" ،فالعقيدة العسكرية تحدد التكجيات

العسكرية لكؿ دكلة عمى حدة ،لذلؾ تختمؼ العقيدة العسكرية باختالؼ ظركؼ كؿ دكلة ،فال يمكف القكؿ
إف ىناؾ عقيدة عسكرية كاحدة لكؿ الدكؿ.كيرتبط مفيكـ الفف العسكرم لدل كؿ أمة بمفيكـ العقيدة

العسكرية عند ىذه األمة.

كما تحدد العقيدة األمنية األسس العامة كالمبادئ الرئيسة الالزمة لبناء اإلستراتيجية العسكرية ،كتككنيا،
كقكاعد إعداد الدكلة لمحرب ،كتنظيـ كتطكير قكاتيا المسمحة ،كاألساليب الرئيسة إلدارة الصراع المسمح.

فالعقيدة العسكرية ىنا أمر ينصرؼ إلى الفكر العسكرم (الجانب النظرم) أك إلى المينة (الحرفة)

العسكرية (الجانب المادم كالعممي).
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كتعتبر العقيدة األمنية ركنان ىامان مف أركاف األمف العسكرم ،بؿ ىي األساس الذم يقكـ عميو األمف
العسكرم ،فيي التي تحدد المبادئ الرئيسة لبناء االستراتيجيات العسكرية لمدكلة ،كما تؤثر في قكاعد

اإلعداد الحربي ،كعممية تطكير القكات المسمحة.
يقصد بالعقيدة األمنية لمدكلة ىي مجمكع اآلراء كالمعتقدات كالمبادئ التي تشكؿ نظاما فكريا لمسالة األمف

في الدكلة ،تكتسب العقيدة األمنية أىمية بالغة باعتبارىا دليال يكجو كيقرر بو القادة ،السياسة األمنية لمدكلة
ببعدىا الداخمي كالخارجي كعميو نشأت العالقة بيف العقيدة األمنية كالسياسة الخارجية إذ تمثؿ العقيدة

األمنية في جكىرىا مبادئ كأطر دستكرية أك حتى أخالقية تحدد تكجو القادة السياسييف في سياستيـ

الخارجية ،فيي تعد التعريؼ الجيك-سياسي لمصالح دكلتو( .بيار)2017-7-13 ،

كما تسطر الدكؿ العقيدة أمنية لمحاكلة التعاطي مع التحديات كالقضايا التي تكاجييا كمف خالليا تقكـ
الدكؿ بتعريؼ التيديدات كالمخاطر التي تكجييا ،فيي تمثؿ تصكر امني يحدد المنيجية التي تقارب بيا

الدكلة أمنيا كما يحدد أفضؿ السبؿ لتحقيقو ،كيمكننا كضع تعريؼ إجرائي مؤقت لمعقيدة األمنية في أم
جياز أمني عمى أنيا التعريؼ الكاضح كالمتسؽ لألخطار كاألعداء كاألىداؼ األمنية التي تسعى إلييا

المنظكمة األمنية «مركب األجيزة كالعقيدة كالممارسات كالكظيفة األمنية» .فالعقيدة األمنية مف شأنيا أف
تحدد األعداء كطرؽ مكاجيتيـ كىي المسئكلة عف تقدير حجـ المخاطر التي تتيدد النظاـ السياسي.

(بيار)2017-7-13 ،
ال يكجد اختالؼ عمى أف األمف يعتبر مؤش ار رئيسيا عمى صحة المجتمع كقابميتو لمتطكر كاالستمرار

كمدل تكفر العدالة في ىذا المجتمع ،كيختمؼ مفيكـ األمف مف شخص آلخر كمف دكلة ألخرل ،كصاغت

الدكؿ عقيدة أمنية خاصة بيا تقكـ عمى أساس تعريفيا لألمف كمحدداتو كالتيديدات المتعمقة بو ،كبما

يتناسب مع قيميا كتراثيا كدينيا كاحتراميا لمحقكؽ كالحريات.كال يكجد عقيدة أمنية بمفيكميا المحدد في

الكاقع الفمسطيني ،بؿ أف ىناؾ ما تبقى مف العقيدة الثكرية في منظمة التحرير الفمسطينية ،كالتي تتمثؿ في

بعض القكانيف كقانكف أصكؿ المحاكمات العسكرية الثكرية لعاـ  ،1979كقانكف العقكبات الثكرم لنفس

العاـ كالتي أصبحت تفتقد بعد تكقيع االتفاقيات اإلسرائيمية الفمسطينية ،كأصبحت ىناؾ بعض المحددات
لمعقيدة األمنية

كالتي تظير مف خالؿ القانكف األساسي الفمسطيني كقانكف الخدمة في قكل األمف

المخابرت الفمسطينية العامة كقانكف األمف الكقائي كغيرىا مف القكانيف ذات الشأف
ا
الفمسطيني كقانكف

الداخمي ...الخ( .عكاد)2015 ،
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ككبقية المؤسسات األمنية العربية ،تبنت القيادة الفمسطينية تشكيؿ أجيزة أمنية متعددة بعد إنشاء السمطة

الكطنية الفمسطينية ،ككانت ىذه األجيزة كتعدادىا كعتادىا محدد كفؽ اتفاقيات دكلية شكمت ضابط عمى
ىذه األجيزة كتطكرىا كعددىا  .فكاف كجكد ىذه األجيزة في منتصؼ التسعينات ،بعد عكدة السمطة
الكطنية دكف كجكد تنظيـ مأسسي خاص بيا ،كانما كاف ليا ىدؼ كاحد يتمثؿ ببسط السيطرة عمى

المناطؽ الفمسطينية التي يتـ السيطرة عمييا كفؽ اتفاقيات التسميـ كبقيت ىذه األجيزة ال تستند إلى ىيكؿ
تنظيمي ليا كلدكائرىا حتى فترة طكيمة مف الزمف كيمكف القكؿ أف المؤسسات األمنية كالعسكرية منذ
عكدتيا كتأسيسيا داخؿ أرض الكطف لـ تكف تعمؿ ضمف إطار مؤسسي ناضج كيتالءـ مع العمؿ

المؤسسي كاألمني بؿ كاف يغمب عمييا الطابع الثكرم كاإلدارة االرتجالية غير المخطط ليا ،كلـ تبنى عمى
أىداؼ أك عقيدة أمنية مكحدة كاستمر ىذا الحاؿ في المؤسسات األمنية الفمسطينية حتى االنتفاضة الثانية

كالتي عمى أثرىا دمر كؿ ىذا البناء رغـ ضعفو ،كعادت المحاكالت بعد عاـ  2002إلعادة بناء المؤسسة
األمنية كىيكميتيا كتـ تشكيؿ فريؽ إصالح قطاع األمف عاـ  2003بدعـ أمريكي كلكف لـ يكتب ليذه

المجنة النجاح بعد االنقالب الذم شنتو حركة حماس في قطاع غزة كبالتالي انصب اىتماـ المؤسسة
األمنية عمى مقاكمة ىذا االنقالب كمكاجية التحدم السياسي أكثر مف مكاجية ضعؼ اإلدارة كاألداء
األمني كالمؤسسي كاستمر ىذا الحاؿ حتى كقتنا الحالي( .رائد طو _ القضاء العسكرم).

كاف العقيدة األمنية تعتبر مجيكلة لدل ضباط األمف الفمسطيني حيث تأتي بيف المفيكـ الضيؽ التقميدم
كالشامؿ لألمف ،حيث أف ىناؾ عدـ كضكح في التزاـ السمطة باالتفاقيات المبركمة كدخكؿ ىذه الترتيبات

األمنية إلى مفيكـ األمف الفمسطيني كحدكد الكعي بالعقيدة األمنية الفمسطينية.كلمعقيدة األمنية الفمسطينية
خصكصية تتمثؿ في خصكصية التنظيمات الفمسطينية التي لدييا ثقافة العمؿ عمى الصعيديف السياسي

كاألمني أك التنفيذم كالتي يجب أف تككف فقط عمى المستكل السياسي كليس التنفيذم ،كعميو فاف المشكمة
التي تكاجو الجميع تتمثؿ في أف السياسة أثرت عمى العقيدة األمنية بحيث ال يكجد اختالؼ بيف المستكل

التنفيذم كالمستكل السياسي ،كيحدث الخمؿ في أف النظاـ السياسي المكجكد إذا ارتبط مع نظاـ انتخابي
ينجب نظاما معاقا يؤثر عمى العقيدة األمنية( .عكاد)2015 ،

 12.2.2مفيوم الييكل التنظيمي
أف جكىر اإلصالح اإلدارم يتمثؿ في تكضيح الييكؿ التنظيمي داخؿ أية منظمة ،حتى يتسنى لكؿ
مكظؼ فيـ كاجباتو كحقكقو مما يسيؿ مف أداء ميامو عمى أكمؿ كجو ،فالييكؿ التنظيمي ىك عبارة عف
إطار يحدد اإلدارات كاألقساـ الداخمية المختمفة لممنظمة ،فمف خالؿ الييكؿ التنظيمي تتحدد خطكط
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السمطة كانسيابيا بيف الكظائؼ ،ككذلؾ بيف الكحدات الييكؿ التنظيـ ياإلدارية المختمفة التي تعمؿ معا

عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة .كيعرؼ بأنو" :اآللية الرسمية التي يتـ مف خالليا إدارة المنظمة عبر تحديد
خطكط السمطة كاالتصاؿ بيف نظاـ لمسمطة كالمسائمة كالعالقات بيف الكحدات كالرؤساء كالمرؤكسيف".

كيعرؼ أيضا بأنو الذم يحدد شكؿ كطبيعة العمؿ الالزـ لممنظمة( .المدىكف كالجرزاكم ،)1994 ،كما
يعرفو عبد البارم بأنو "ترتيب لمعالقات المتبادلة بيف أجزاء ككظائؼ التنظيـ ،كيشير ىذا المفيكـ إلى

التسمسؿ اليرمي لمسمطة لغايات تحقيؽ األىداؼ بفاعمية" .كيالحظ مف التعريفات السابقة أف أىـ عناصر
الييكؿ التنظيمي( .الف ار كالمكح)2007 ،

 .1يحتكم عمى تقسيمات تنظيمية ككحدات مختمفة.
 .2التخصص في العمؿ ككجكد مياـ محددة.

 .3نطاؽ اإلشراؼ كخطكط السمطة كالمسئكلية.

 .4مكاقع اتخاذ القرار مف حيث المركزية كالالمركزية.
 13.2.2أىمية الييكل التنظيمي:
إف كفاءة كفعالية التنظيـ يتأثر بالبيئة المحيطة ،فينا كعالقة كاضحة بيف البيئة المستقرة كالبيئة المتحركة
كدرجة تعقيد الييكؿ التنظيمي ،كىذا التعقيد يتطمب درجة عالية مف الالمركزية حتى تتمكف المنظمة مف

االستجابة لمتغيرات المحيطة .كتنبع أىمية الييكؿ التنظيمي في التالي( :الف ار كالمكح)2007 ،
 .1ترتيب العالقات داخؿ الك ازرة كالمؤسسة.

 .2يعد إحدل األدكات اإلدارية التي تساعد التنظيـ عمى الكصكؿ إلى أىدافو ،حيث يشبو الييكؿ التنظيمي
بالييكؿ العظمي لإلنساف ككنو يمسؾ باألنظمة الفرعية المختمفة لجسـ اإلنساف ،فبدكف ىذا البنياف

تبقى الدكائر كاألقساـ المختمفة كحدات منعزلة عف بعضيا.
 .3تكضيح اإلدارات كالدكائر كاألقساـ كالشعب داخؿ الك ازرة.

 .4تكضيح المستكيات اإلدارية في الك ازرة كاختصاصات كمسؤكليات كؿ مستكل.
كيشكؿ الييكؿ االدارم كالتنظيمي لممؤسسة بنيانيا السميـ كالذم عمى اساسو تحقيؽ اىدافيا التي انشات
مف اجميا المؤسسة كىك ما نتطمع في دراستنا ىذه لمبحث حكؿ كجكد اليياكؿ التنظيمي داخؿ المؤسسة
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االمنية ،كىؿ ىي مبنية عمى ىيكؿ تنظيمي تستطيع معو تحقيؽ اىدافيا كتحقيؽ عدـ التداخؿ فيما بيف

أفرادىا معيا كمع المؤسسات األمنية األخرل.

كرغـ أىمية الييكؿ التنظيمي لعمؿ المؤسسة سيما المؤسسة األمنية إال أف العممية اإلدارية داخؿ أم
مؤسسة أمنية أك مؤسسة مدنية تمر بمراحؿ في صناعة القرار كاصداره ،كيشكؿ ذلؾ جزء مف أىمية كجكد

تنظيـ ىيكمي كاضح لكي تتـ صياغة القرار بشكؿ سمس ككاضح كتعطي النتائج المطمكبة لتحقيؽ أىدافيا،

كلكف أثناء ىذه العممية اإلدارية بداخؿ أم مؤسسة أك منظمة يحصؿ أحيانا تفكيض لمصالحيات
كاالختصاصات ،كىذا التفكيض رغـ انو يشكؿ خركج عف قكاعد االختصاص إال انو يمثؿ أىمية ايجابية

داخؿ المنظمة أك المؤسسة نظ ار لضغط العمؿ كعدـ تركيزه في جية محددة ،فينا يحصؿ التفكيض
لتسييؿ العممية اإلدارية داخؿ المؤسسة ،فالتفكيض لو أحكامو كخصائصو التي تككف محددات كضكابط

لو.

 31.2.2مفيوم تفويض الصالحيات
يعتبر تفكيض الصالحيات مف أىـ الجكانب في عممية اإلصالح اإلدارم ،حيث أف تفكيض الصالحيات
يساىـ في تسييؿ كتيسير عمؿ الدكائر ،بحيث يسيؿ عمؿ المدير الرئيسي لدائرة معينة مف خالؿ إعطائو

لبعض المياـ لممدراء في الدكائر الفرعية كالمدراء تحت إدارتو ،كبالتالي يسيؿ عمؿ المؤسسة بشكؿ كبير.

كظيرت العديد مف التعريفات لمفيكـ تفكيض الصالحيات كال منيا يتناكؿ التفكيض مف كجية نظر معينة،
فمنيا مف يتناكؿ محتكل التفكيض كمنيا مف ينظر إلى التفكيض مف زاكية اليدؼ منو .فمف الناحية

القانكنية عرؼ تفكيض السمطة بأنو "أف يعيد الرئيس اإلدارم كفقا لما يسمع بو القانكف ألحد مرؤكسيو
بممارسة بعض االختصاصات التي تدخؿ في مياـ كظيفتو التي يشغميا" .أما مف الناحية اإلدارية كالتي

ترتكز عمى أف فكرة تفكيض السمطة إنما تنطمؽ مف خالؿ السمطة أك المركز القيادم لمقائد اإلدارم فقد

عرؼ عمى انو تخكيؿ القائد جزء مف الصالحيات المسندة إليو إلى غيره كمف بينيـ مرؤكسيو عمى أف يتخذ
التدابير ،كالكسائؿ الكفيمة بمساءلتيـ كمحاسبتيـ عف نتائجيا بحيث يضمف ممارستيا عمى الكجو الذم

يتراءل لو بصفتو المسئكؿ عنيا( .القحطاني ،0202 ،الظفيرم ،0200 ،العثماف)0223 ،
 31.2.2عناصر التفويض:
ىناؾ عدد مف العناصر التي تقكـ عمييا عممية تفكيض الصالحيات ،كىذه العناصر ىي:
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أ .الواجبات :كتتمثؿ في المياـ كاألعماؿ التي ىي مف اختصاص الرئيس اإلدارم ،كالتي يقكـ بتفكيض
جزء منيا إلى احد مرؤكسيو لممارستيا بدال منو ،كقد يظير التفكيض لمكاجبات أما في صكرة نشاط

يكمؼ المرؤكس القياـ بيا ك في صكرة نتائج محددة يككف عمى المرؤكس تحقيقيا( .القحطاني،
)0202

ب.

السمطة :تعد السمطة احد الضركرات االجتماعية التي تضمف لممجتمع الحفاظ عمى نسقو الثقافي

كبنائو االجتماعي .كالسمطة تتضمف حؽ إصدار األكامر ،كحؽ التنفيذ ،كحؽ اتخاذ الق اررات ،كحؽ

استخداـ المكارد حتى يمكف لمرئيس اإلدارم انجاز الكاجبات المقررة عميو ،لذلؾ فانو يجب مراعاة تكازف
السمطة الممنكحة مع الكاجبات المفكضة لممرؤكس ،كىذا أمر ىاـ حيث يؤكد المختصكف انو ال قيمة
لمكاجبات التي تفكض لممرؤكس ما لـ يرافقيا سمطات تتناسب معيا ،فإذا ما حدث عدـ التكازف فاف

ذلؾ قد يؤدم إلى أمكر غير متكقعة كعطؿ في العمؿ كىدر في كقت كؿ مف الرئيس كالمرؤكس عمى

حد سكاء( .القحطاني)0202 ،

أ .المساءلة :ينشا عف تفكيض السمطة حؽ الرئيس في مساءلة المرؤكسيف الذيف تـ التفكيض ليـ عف
كيفية استخداـ كأداء الكاجبات التي كمفكا بيا .كتتطمب المساءلة إيضاح الضكابط كالمعايير القياسية
لألداء كالتحقؽ مف أف المرؤكس عمى فيـ تاـ بالمياـ المفكضة إليو( .القحطاني)0202 ،
كترل الباحثة أف التفكيض في الصالحيات أمر ىاـ في الحياة كالعممية اإلدارية كيشكؿ صكرة مف صكر
عدـ التركيز اإلدارم في العمؿ ،بحيث يسيؿ سرعة العممية اإلدارية كيحقؽ سالسة في العمؿ ،كتخفيؼ

الضغط عمى الرئيس اإلدارم األعمى في المؤسسة كىك ما نجده في مديريات األجيزة األمنية في

المحافظات ،إذ يتمتعكف بجزء مف صالحيات رئيس الجياز كتحت إشرافو كمسؤكليتو كما أف مدير الجياز
يفكض جزء مف صالحياتو لبعض مساعديو ما يسيؿ تخفيؼ الضغط عميو كسرعة العمؿ كعدـ الدخكؿ

في الركتيف اإلدارم الذم يقتؿ العممية اإلدارية داخؿ الجياز األمني أك المنظمة أك المؤسسة ،كعميو يشكؿ
التفكيض في السمطة ركف ىاـ في عممية التطكير كاإلصالح اإلدارم في المؤسسة( .المادة  5مف القرار

بقانكف بشاف االمف الكقائي لسنة )0227

 31.2.2األجيزة األمنية
تعددت تعاريؼ األجيزة األمنية باختالؼ المنظريف كالباحثيف ،كقد تعقدت ىذه األجيزة كتطكرت مع تطكر

المجتمعات كالدكؿ كالنظـ السياسية كتعقدىا ،ككما طالت عممية تقسيـ العمؿ مجاالت النشاط البشرم
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المادية كالركحية جميعيا(،حسف )2014 ،فقد تعددت أجيزة األمف ىي األخرل كطاليا تقسيـ العمؿ .فقد
عرؼ البعض األجيزة األمنية بأنيا المؤسسات المنكطة بيا العمؿ عمى سيادة النظاـ العاـ كفرضو

كبسطو داخؿ المجتمع ،كما تعرؼ بأنيا كؿ تنظيـ إدارم يتككف مف عناصر العممية اإلدارية كيعمؿ في
نطاؽ األمف الداخمي ،كىي األجيزة المسؤكلة عف المحافظة عمى األمف الداخمي كالعمؿ عمى استتباب
كتكفير كسائؿ الراحة كالطمأنينة كاالستقرار( .آؿ مزركع)0202 ،

كما تعرؼ األجيزة األمنية بأنيا ىي"إحدل الكسائؿ الرسمية التي يمارس بكاسطتيا الضبط االجتماعي مف
خالؿ تطبيؽ القانكف كالنظاـ الكضعي في المجتمع التي يفترض عمميا بحياد كدكف استثناء طائفي أك
عرقي أك فئكم أك طبقي .فالمبدأ في األجيزة األمنية ىك تحقيؽ األمف مف خالؿ ارتباطيا بالقانكف
كالقضاء كتطبيؽ الجزاءات كالعقكبات التي ترد عالجريمة كتعكر األمف مف مبدأ أف العقاب يحقؽ منفعة

فردية كاجتماعية عالجية ككقائية"(.حسف)2014 ،

كبشكؿ عاـ فاف مصطمح األجيزة األمنية يخص األجيزة التي تيتـ بحفظ األمف كالنظاـ كرد المظالـ.
(حسف)2014 ،

 17.2.2طبيعة ميام األجيزة األمنية
أوال :الميام األمنية:
أ .التصدي لمجرائم المخمة بأمن الدولة:
كجرائـ خطؼ األشخاص ،أك الطائرات ،أك القرصنة البحرية ،أك احتجاز الرىائف ،أك التفجيرات ،أك

االعتداء عمى الشخصيات ،كالمنشآت اليامة في الدكلة ،أك جرائـ التجسس عمى الدكلة ،أك تكزيع

المنشكرات المعادية لمدكلة ،أك بث الشائعات المغرضة ،كتركيج األكاذيب المختمفة ،بيدؼ إثارة البمبمة

كالتشكيو لسمعة المسئكليف فييا ،كمحاكلة إيجاد الكقيعة بيف طكائؼ المجتمع العرقية أك الدينية ،كاثارة حقد
المكاطنيف عمى الدكلة خاصة في الدكؿ التي تعاني مف االنغالؽ السياسي النسبي( .الشمراني)2003 ،
ب .ميام الحراسة األمنية:
كتشمؿ حراسة المنشآت كالمباني كالشخصيات اليامة في الدكلة ،باعتبارىا أىداؼ لمجرائـ الجنائية

كالسياسية في نفس الكقت ،ككذلؾ أعماؿ التفتيش في المطارات كسائر المنافذ في الدكلة ،كتأميف
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المؤتمرات كقاعات االجتماعات كتفتيشيا ،كتنظيـ الدخكؿ كاصدار التصاريح المنظمة سكاء لألشخاص أك

المركبات ،كيشمؿ ذلؾ أعماؿ الجمارؾ ذات الجانب التفتيشي أك األمني كالكشؼ عف الممنكعات

كالمخدرات ،أك األفالـ الممنكعة ،أك المتفجرات ،أك بعض أجيزة التقنية الممنكعة بمكجب التعميمات أك
العمالت المزيفة أك األثريات المسركقة ،كنحك ذلؾ مف مياـ الحراسة التي قد تمارسيا أجيزة األمف

الرسمية ،كقد تتكلى جانب منيا أجيزة الحماية الخاصة التي تسمى في بعض الدكؿ باألمف الصناعي أك
شركات األمف الخاصة التي يختمؼ حجميا كمياميا مف دكلة ألخرل كيكثر نشاطيا في أغمب الدكؿ

الغربية( .الشمراني)2003 ،
ت .الميام الطارئة:

مثؿ حدكث أعماؿ الشغب ،أك المظاىرات غير السممية ،أك اإلضرابات المفاجئة ،أك اإلعتصامات

الطالبية ،أك العمالية ،أك كقكع ككارث طبيعية مفاجئة كالزالزؿ أك البراكيف أك الفيضانات أك العكاصؼ
الشديدة ..الخ .كاف كاف ىناؾ جيات مختصة بمباشرة أعماؿ اإلنقاذ كاطفاء الحرائؽ كخالفيا مف غير
األجيزة األمنية ،إال أف حدكثيا ييدد أمف الدكلة كاألمف العاـ كيييئ الفرصة لإلخالؿ باألمف ،مما
يضاعؼ دكر األجيزة األمنية أثناء األزمات كيجعؿ كثي ار مف الدكؿ تعمف حالة الطكارئ عند حدكث

الككارث لمكاجية الحدث كالحفاظ عمى النظاـ كاألمف العاـ كمكاجية أم تطكرات يفرزىا الحدث الطارئ.
(الشمراني)2003 ،
ثانيا :الميام الخدماتية:

كىذه المياـ جزء مف أعماؿ السمطة التنفيذية ،كىي في حقيقتيا أعماؿ أمنية في أكثر دكؿ العالـ إال أنيا
أيضا تظير في شكؿ خدمات تقدـ ألفراد المجتمع تقتضييا حياة الناس اليكمية كال غنى عنيا في أم

دكلة ،كتختمؼ مف بمد آلخر حسب النظـ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي تختمؼ مف بيئة ألخرل
كأىـ ىذه المياـ الخدمية ما يمي( :الشمراني)2003 ،
 .1أعماؿ الدفاع المدني.
 .2تنظيـ المركر.

 .3تنظيـ السفر كاليجرة.

 .4إصدار البطاقات الشخصية.
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 .5برامج التكعية.

 .6تنظيـ االنتخابات.
كغيرىا مف الخدمات األمنية اليكمية لحياة الناس كامف المجتمع.
ثالثا :الميام االجتماعية:
تقكـ األجيزة األمنية بدكر اجتماعي كبير يظير مف خالؿ اإلجراءات التالية( :الشمراني)2003 ،
أ .التكظيؼ المستمر لرجاؿ األمف في مختمؼ أجيزة األمف كما يتبع ذلؾ مف إنشاء معاىد ككميات لمعمكـ
األمنية ،كبناء المدف األمنية كالحضارية ،كالمساىمة في تقميؿ نسبة البطالة في المجتمع ،كتكفير
الرعاية الصحية كاالجتماعية لرجاؿ األمف كأسرىـ كتعكيضيـ عند الكفاة أك التقاعد أك اإلصابة أثناء

العمؿ ،كذلؾ ألىمية الدكر األمني الذم تمارسو السمطة التنفيذية كالذم تسيـ مف خاللو في تطكر
كتنمية المجتمع في الدكلة.
ب.

تنفيذ برامج اإلصالح االجتماعي داخؿ السجكف،سكاء في شكؿ تكعية كمحاضرات أك كاف في

ت.

اإلشراؼ عمى دكر الرعاية االجتماعية لممخالفيف األحداث أك لمنساء الالتي يقعف في الجرائـ

شكؿ إنشاء دركس تعميمية إلكساب نزالء السجكف مينا.
كالمخالفات( .الشمراني)2003 ،

رابعا :ميمة التخطيط:
تساىـ األجيزة األمنية في تخطيط المدف كالمجمعات السكنية ،سكاء عف طريؽ مساىمات المركر أك
الدفاع المدني ،ككذلؾ تخطيط الطرؽ كاألنفاؽ كالجسكر كالحدائؽ العامة كالمرافؽ الترفييية.
كتشمؿ المياـ التخطيطية المشاركة في تخطيط المصانع ككسائؿ السالمة كما يتعمؽ بصحة البيئة .ككذلؾ
التنسيؽ مع الجيات ذات العالقة في الدكلة كالبمدية كاإلسكاف ك ازرة الصناعة كالمصانع كالمعامؿ البحثية

كالطبية في الدكلة(.الشمراني)2003 ،

كترل الباحثة أف ىذه الميمة في ىذا النكع مف التخطيط يأخذ البعد األمني مسبقا لبناء ىذه المنشاة
كالمؤسسات كالعمراف الحضارم كغيره ،فالتخطيط في ىذا المجاؿ يضع أسس كمقكمات األمف العاـ مسبقا
داخؿ ىذه المؤسسات كالمنشات لكي يسيؿ فيما بعد اتخاذ أم إجراء أك تدابير أمنية الحقا ،إال أف ىذا
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النكع مف التخطيط أك المشاركة بو في فمسطيف غير مكجكد حقيقة،إذ لـ نجد دكر لممؤسسة األمنية في ىذا

النكع مف التخطيط إال بشكؿ ضيؽ كمحدد كينخرط في إطار السالمة العامة كالتي تشكؿ جزء مف األمف
العاـ.
خامسا :الميام العممية والفكرية:

كتشمؿ إنشاء المراكز العممية المتخصصة كالمعاىد كالكميات كالمستشفيات األمنية كمراكز البحث العممي

كمراكز نشر الثقافة األمنية ،كمف ثـ المساىمة في البناء الحضارم كالثقافي كالعممي في الدكلة ،فضال عف
دكر المراكز األمنية في تطكر الفكر اإلدارم لما تتطمبو العممية األمنية مف دقة التنفيذ كااللتزاـ بالمكاعيد

كما تبثو مف ركح المكاطنة كاإلخالص كالتضحيات ككؿ ذلؾ مف أسس كقكاعد عمـ اإلدارة .فضال عف عقد
الندكات كالمؤتمرات العممية كتعزيز التعاكف الدكلي كاإلقميمي بيف الدكؿ( .الشمراني)2003 ،
كترل الباحثة أف ىذا الدكر داخؿ المؤسسة األمنية أمر ميـ كحيكم كاستراتيجي في نفس الكقت ،حيث

تمعب المؤسسات كالدراسات كمعاىد األبحاث دكر ىاـ في نيضة األمف كتطكره كتطكر كسائمو كأدكاتو،
كتحديد المخاطر المستقبمية كدراستيا ككضع طرؽ لمكاجيتيا كىذا يشكؿ بعد ىاـ م منظكمة تطكير

المؤسسة األمنية الفمسطينية ،حيث نجد أف ىناؾ أكاديمية خاصة باألمف الكقائي تتكلى مثؿ ىذه المياـ
كعقد المقاءات كالدكرات كاعداد الدراسات كاستقطاب الخبراء في الندكات كالمؤتمرات كالمقاءات كما نجد أف

في كؿ جياز امني إدارة خاصة لألبحاث األمنية كاعداد الدراسات كالمخاطر ،كىذا تطكر ىاـ في ىيكمية

المؤسسة األمنية الفمسطينية.

 31.2.2األجيزة األمنية الفمسطينية
بعػػد تكقيػػع اتفاقيػػة أكسػػمك كقيػػاـ أكؿ سػػمطة كطني ػو فمسػػطينية عمػػى األ ارضػػي الفمسػػطينية بػػدأ تفكيػػر القيػػادة
الفمس ػػطينية بتأس ػػيس أجيػ ػزه أمني ػػة فمس ػػطينية ق ػػادرة عم ػػى ض ػػبط األم ػػف الفمس ػػطيني كتطبي ػػؽ بن ػػكد االتف ػػاؽ
اإلسػ ػرائيمي الفمس ػػطيني ح ػػكؿ األم ػػف المتف ػػؽ عمي ػػو ب ػػيف الطرف ػػاف ،ى ػػذا باإلض ػػافة أن ػػو ك ػػاف ال ب ػػد لمس ػػمطة

الفمسطينية في حينو أف تظير بمظير المؤسسػة الكطنيػة القػادرة عمػى إدارة شػؤكف الحيػاة لمفمسػطينييف كسػد
الفراغ الذم تركو تراكمات االحتالؿ عمى مدار حكالي ربع قرف عمما أف ىناؾ أجيزة أمنيو كعسكرية كانػت

قائمو في الخارج كتعمؿ خارج الكطف مثؿ القكة،17جيش التحرير الفمسطيني ،كجياز األمػف المكحػد ( ارئػد

طو ،النائب العاـ العسكرم.)2018-8-18 ،

32

أف بناء مؤسسة أمنية فمسطينية كاف في مقدمة المياـ التي حرصت السمطة الكطنية الفمسطينية عمى القياـ

بو ،كىك األمر الذم سمحت بو االتفاقيات المكقعة مع الجانب اإلسرائيمي ،كاعتبر ذلؾ شرطا أساسيا لتنفيذ
المرحمة االنتقالية ،انطالقا مف األكلكية التي منحتيا إسرائيؿ لمكضكع األمف ،حيث برز بعد ذلؾ مصطمح
األجيزة األمنية الفمسطينية ليرادؼ مصطمح قكل األمف في أم دكلة ذات سيادة( .أبك عراـ.)2010 ،

نصت اإلتفاقيات المكقعة بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي (اتفاقية القاىرة المعركفة باتفاقية غزة/أريحا
كالمكقعة سنة ( )1994عمى إقامة شرطة فمسطينية حددت ب (  ) 3000عنصر ثـ زيد العد د في اتفاقية
أكسمك الثانية ليصبح (  ) 30ألفا( .ككالة كفا لألنباء )2017 ،غير أف األجيزة األمنية لـ تقتصر منذ.

ذلؾ التاريخ عمى جياز كاحد بؿ كثرت كتعددت عمى األرض الفمسطينية(سالـ.)2017 ،

كمف الجدير ذكره أف األجيزة األمنية الفمسطينية المتعددة كقياداتيا تشكمت في إطار تحكؿ تدريجي مف
مؤسسة الثكرة كالشرعية الثكرية إلى مؤسسات السمطة (الشرعية الدستكرية)عمى ضكء اتفاقات أكسمك كبشكؿ
محدد البرتكككؿ الخاص بمكضكع األمف كاألجيزة األمنية الذم يحدد دكرىا في مجاؿ حفظ النظاـ العاـ

كمكافحة اإلرىاب كالعنؼ.
كقد شكمت عقمية العمؿ الثكرم كأنماط سمكؾ مسؤكلي األجيزة في كالئيا لرئيس الثكرة كاستم ارر تبني

سياسات مغمقة كسرية عمى الجميكر كالمؤسسات العامة السمة األبرز في عمؿ ىذه األجيزة.كبالرغـ أف
القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2003نص بشكؿ كاضح في(المادة  ) 84عمى أف -1 " :قكات
األمف كالشرطة قكة نظامية كىي القكة المسمحة في البالد تنحصر كظيفتيا في الدفاع عف الكطف ،كخدمة
الشعب ،كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ األمف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كتؤدم كاجبيا في الحدكد

التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ لمحقكؽ كالحريات -2 .تنظيـ قكات األمف كالشرطة بقانكف" إال أف

القانكف األساسي لـ يشر بشكؿ كاضح إلى أف المؤسسة األمنية كالعامميف فييا ىـ أداة تنفيذية لمدكلة كليس
لمحزب الحاكـ أك الرئيس ،كلـ يكضح ضركرة إخضاعيـ لمرقابة البرلمانية أك لممستكل السياسي ،حيث

اكتفى بالنص عمى عبارات عامة مثؿ دكرىا في السير عمى حفظ األمف كالنظاـ العاـ ،كاآلداب العامة...
الخ( .الشعيبي)2012 ،

كترل الباحثة أف الشعيبي جانبو الصكاب ىنا ،الف األجيزة األمنية الشرطية ىي جزء مف ك ازرة الداخمية،
كىذه الك ازرة تخضع لمسالة المجمس التشريعي كرقابتو كفؽ النظاـ السياسي الفمسطيني ،فالقانكف األساسي
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كاف كاضحا في ذلؾ ،بحيث يبسط المجمس التشريعي رقابتو عمى عمؿ الحككمة كافة بما فييا األجيزة

األمنية كالشرطية (عدا جيازم المخابرات العامة كاألمف الكطني المذاف ينبعاف الرئيس مباشرة) حسب
القانكف األساسي الفمسطيني لسنة  2003المكاد .)83 ،79 ،78 ،77 ،74\2
لقد باشرت السمطة الكطنية الفمسطينية إنشاء أجيزتيا األمنية في ظؿ قدر ضئيؿ مف التخطيط
االستراتيجي ،كما عممت عمى إضافة أجيزة أمف جديدة لـ تكف االتفاقيات التي كقعتيا مع إس ارئيؿ تنص

عمى تشكيميا .كفي مرحمة مف المراحؿ ،كاف قطاع األمف الفمسطيني يضـ 17جيا از أمنيا مختمفا .كلـ تكف
جميع ىذه األجيزة تستند في عمميا إلى أية قاعدة قانكنية ،كذلؾ مع نشأة السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ

1994ـ ،كاستالميا لمياميا األمنية في الضفة الغربية كقطاع غزة( ،أبك عراـ )2010 ،كبعد صدكر
قانكف الخدمة في قكل االمف كالذم اشارت المادة ( )3منو عمى اف تتالؼ قكل االمف مف:
 .1االمف الكطني كجيش التحرير الكطني الفمسطيني.
 .2قكل االمف الداخمي.
 .3المخابرات العامة.
كاية قكات اخرل مكجكدة اك تستحدث تككف ضمف إحدل القكل الثالثة ،لكف ىناؾ أجيزة متعددة داخؿ

إطار ىذه التقييمات الثالث ،إذ نجد أف المؤسسة األمنية كالعسكرية الفمسطينية تتككف عمى الكاقع مف:
(مكقع ك ازرة الداخمية الفمسطينية)/http://www.moi.pna.ps ،
 .1األمف الكطني الفمسطيني.
 .2الشرطة المدنية.

 .3المخابرات العامة.
 .4األمف الكقائي.

 .5الحرس الرئاسي.
 .6الدفاع المدني.

 .7االستخبارات العسكرية.
 .8ىيئة قضاء قكل األمف.

 .9ىيئة التكجيو السياسي الكطني.
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 .10االرتباط العسكرم.
كفيما يمي عرض لكظائؼ ىذه األجيزة:
األمن الوطني :األمف الكطني ىيئة عسكرية نظامية ،تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا برئاسة كزير
األمف الكطني كتحت قيادة القائد العاـ ،كىك الذم يصدر الق اررات الالزمة إلدارة عمميا كتنظيـ شئكنيا كافة

كفقا ألحكاـ القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه( .المادة ( )7مف قانكف الخدمة في قكل االمف رقـ ()8

لسنة )2005
الشرطة المدنية :ىي قكة نظامية تمارس إختصاصات مدنية كتتبع ك ازرة الداخمية  ،كتقكـ بحماية النظاـ
العاـ كحفظ الممتمكات العامة كالخاصة كحفظ األركاح كمنع كمكافحة الجريمة (قانكف الشرطة قرار بقانكف

رقـ  23لسنة ) 2017

األمن الوقائي :ىك جياز أمني ،ميامو حماية األمف الداخمي مف التيديدات ،كاتخاذ كؿ سبؿ الكقاية
لحماية األمف الداخمي كق اررات القيادة السياسية (قانكف األمف الكقائي قرار بقانكف رقـ  11لسنة .)2007
المخابرات العامة :ىيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس ،تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا كفقان ألحكاـ
القانكف برئاسة رئيسيا كتحت قيادتو كىك الذم يصدر الق اررات الالزمة إلدارة عمميا كتنظيـ شؤكنيا كافة.

(المادة ( )2مف قانكف المخابرات الفمسطينية رقـ ( )17لعاـ  2005كالمادة ( )13مف قانكف الخدمة في
قكل االمف رقـ ( )8لسنة )2005

االستخبارات العسكرية :ىي كاحدة مف أركاف المنظكمة األمنية الفمسطينية التي تيدؼ مجتمعة إلى حماية
األمف القكمي الفمسطيني كىي الضابطة العدلية لقكات األمف كتيدؼ االستخبارات العسكرية الفمسطينية إلى
تطكير كفاءة كقدرة االستخبارات العسكرية الفمسطينية بما يكفؿ تأدية الكاجبات كالمياـ المكمفة بيا كفقا

ألفضؿ المعايير الدكلية مع الحفاظ عمى القيـ المجتمعية لمشعب الفمسطيني ،كالعمؿ عمى إعداد المؤسسة

األمنية لمقياـ بكاجباتيا في الدفاع عف الكطف كحماية مقدراتو كمنع اختراقيا( .المكقع االلكتركني لجياز
االستخبارات العسكرية الفمسطينية).
حرس الرئيس :سميت بذلؾ االسـ نسبة إلى إحدل الكحدات العسكرية الفمسطينية التي شاركت في أحداث
أيمكؿ األسكد عاـ  1970ـ،حيث كاف عدد الكحدة  169فدائيا ،بعد األحداث لـ يتبؽ منيـ إال سبعة عشر
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فدائيا ،رحمكا مع أبي عمار إلى لبناف ،كأصبح يخاطبيـ مف يكميا بالقكة  . 17كظيفتيا الرئيسية حماية
الرئيس ،كقيادات منظمة التحرير الفمسطينية ،كحاليا تـ تغيير اسميا حاليا إلى حرس الرئيس.

الدفاع المدني :يقصد بالدفاع المدني مجمكعة اإلجراءات الضركرية لكقاية المدنييف كممتمكاتيـ كتأميف
سالمة المكاصالت بأنكاعيا كضماف سير العمؿ بانتظاـ في المرافؽ العامة ،كحماية المباني كالمنشآت
كالمؤسسات العامة كالخاصة سكاء مف أخطار الغارات الجكية كغيرىا مف األعماؿ الحربية أك مف أخطار
الككارث الطبيعية أك الحرائؽ أك اإلنقاذ البحرم أك أم أخطار أخرل( .المادة ( )2مف قانكف الدفاع المدني

الفمسطيني رقـ ( )3لسنة )1998

ىذا كتتحدد كظيفة األجيزة األمنية الفمسطينية حسب القانكف األساسي لمسمطة الفمسطينية في الدفاع عف

الكطف ،كخدمة الشعب ،كحماية المجتمع ،كالسير عمى حفظ النظاـ العاـ ،كاحتراـ كامؿ الحقكؽ كالحريات
لممكاطنيف الفمسطينييف في مناطؽ السمطة الفمسطينية( .حرب)2008 ،

كلمقتضيات كضركرات تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كاف ال بد مف تناكؿ احد المؤسسات األمنية كىك جياز
األمني الكقائي إضافة لجياز المخابرات العامة لممقارنة بينيـ كتسميط الضكء عمى التداخؿ بالعمؿ إف
كجد ،كذلؾ مف اجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ المرسكمة مف ىذه الدراسة:

 19.2.2جياز األمن الوقائي:
عرؼ قانكف الخدمة في قكل االمف في المادة ( )01مف القانكف اف األمف الداخمي ىك ىيئة أمنية نظامية،

تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا برئاسة كزير الداخمية كبقيادة مدير عاـ األمف الداخمي كىك الذم

يصدر الق اررات الالزمة إلدارة عمميا كتنظيـ شئكنيا كافة .كيعد جياز االمف الكقائي ىك الجياز المختص
في االمف الداخمي التابع لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،يتميز عممو بالسرية كميامو استخباراتية داخمية تشمؿ

الجرائـ الداخمية في عدة مجاالت منيا مكافحة التجسس ،كمكافحة اإلرىاب،كاألمف السياسي ،كحماية
مؤسسات السمطة الفمسطينية مف االعتداءات الخارجية كالداخمية .كلو سجكف لمتحقيؽ بيدؼ الكشؼ عف
الجرائـ المتعمقة باألمف الداخمي المحتممة قبؿ حدكثيا ،كمف ىنا جاء تسميتو بالكقائي .كلعب األمف الكقائي
الدكر األكبر في حفظ النظاـ الداخمي لمناطؽ السمطة الفمسطينية كخاصة بعد قياـ حركة حماس بالسيطرة

عمى قطاع غزة .كنشا جياز األمف الكقائي منذ بداية عيد السمطة الفمسطينية ،كظؿ يمارس عممو جيا از

مستقال قائما بذاتو ،دكف كجكد قانكف ينظـ شؤكف الجياز كعممو لفترة طكيمة ،في العاـ  2002الحؽ
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الجياز بك ازرة الداخمية ،بمكجب مرسكـ رئاسي ،كفي العاـ  2005تعزز ذلؾ بصدكر قانكف الخدمة في

قكل األمف لسنة ( .2005ممحـ كالبرغكثي)2009 ،

كجياز األمف الكقائي تشكمت نكاتو األكلى في الخارج كضـ في صفكفو ككادر مف نشطاء حركة فتح
خاصة في انتفاضة عاـ  1987ممف تـ اإلفراج عنيـ كفقان التفاؽ أكسمك أك قبمو ،ليشكؿ بدكره جياز

األمف الداخمي كما أريد أف يككف في تمؾ المرحمة(.رائد طو_القضاء العسكرم)2018-8-18

قر ار بقانكف بشاف األمف الكقائي رقـ ( )11لسنة ،2007
كفي العاـ  2007اصدر الرئيس الفمسطيني ا
كاعتبر ىذا القرار بقانكف بمنزلة المرجعية القانكنية لتنظيـ الجياز كعممو ،حيث نص عمى اعتبار الجياز
إدارة عامة أمنية نظامية ،ضمف قكل األمف الداخمي ،التي تتبع ك ازرة الداخمية ،كتعمؿ في مجاؿ األمف،

كتضمف مياـ الجياز كمنحو صفة الضبط القضائي ،كاعتبر مراكز التكقيؼ التابعة لو قانكنية( .ممحـ
كالبرغكثي)2009 ،
 1.19.2.2ميام ووظائف جياز األمن الوقائي:
يحدد القرار بقانكف األمف الكقائي لعاـ  2007مياـ األمف الكقائي عمى النحك التالي :بما ال يتعارض مع
القكانيف السارية تعتبر اإلدارة العامة لألمف الكقائي الجية المكمفة بما يمي( :المادة ( )6مف قانكف جياز

األمف الكقائي رقـ ( )11لسنة )2007

 .1العمؿ عمى حماية األمف الداخمي الفمسطيني.
 .2متابعة الجرائـ التي تيدد األمف الداخمي لمسمطة الكطنية كالكاقعة عمييا ،كالعمؿ عمى منع كقكعيا.
 .3الكشؼ عف الجرائـ التي تستيدؼ اإلدا ارت الحككمية كالييئات كالمؤسسات العامة كالعامميف فييا.

كقد أعطي القرار بقانكف جياز األمف الكقائي صفة الضابطة القضائية ،كما جاء القرار بقانكف مختص ار
في حماية األمف الداخمي لمسمطة الكطنية الفمسطينية .يذكر انو مف ناحية الممارسة العممية ،فاف القائميف

عمى إدارة الجياز يحددكف صالحياتو في متابعة كافة القضايا ،التي تضر بأمف السمطة الكطنية الداخمي،
كحماية االقتصاد الفمسطيني ،كحماية امف مؤسسات السمطة الكطنية( .ممحـ كالبرغكثي.)2009 ،
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 20.2.2جياز المخابرات العامة الفمسطيني:
 3.2..2.2نبذة عن جياز المخابرات العامة الفمسطيني:
عند قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية كانت األجيزة األمنية الممارسة لنشاطات المخابرات داخؿ منظمة
التحرير الفمسطينية تقكـ بعمميا ككاجبيا كاجراءاتيا كما أم جياز مخابراتي في العالـ ،حيث أسس تمؾ

المؤسسة (صالح خمؼ – األمف المكحد) – (ىايؿ عبد الحميد – األمف المركزم) .كقد تـ العمؿ بشكؿ ال

يتناقض أبدا في العمؿ أك يتضارب نحك حماية النظاـ الفمسطيني كالمكاطف الفمسطيني أينما كجد ،كحفاظان

عمى المشركع الكطني .كبعد قياـ السمطة الكطنية كتأسيس جياز المخابرات العامة الفمسطيني مف ككادر

الجياز السابؽ كمف داخؿ الكطف (حتى مف تنظيمات رفضت أكسمك عمنا) (أبك عراـ)2010 ،

المخابرات العامة ىي ىيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس ،كتؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا كفقا ألحكاـ
قانكف المخابرات العامة رقـ ( )17لسنة 2005ـ ،كيرأس الجياز مكظؼ بدرجة كزير كىك الذم يصدر

الق ار ارت الالزمة إلدارة عممو كتنظيـ شؤكنو كافة ،كتتكلى المخابرات اتخاذ التدابير الالزمة لمكقاية مف أية
أعماؿ تعرض امف فمسطيف كسالمتيا لمخطر .كاتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبييا كفقا ألحكاـ

القانكف ،كالكشؼ عف األخطار 0الخارجية التي مف شانيا المساس باألمف القكمي الفمسطيني في مجاالت

التجسس كالتأمر كالتخريب ،أك أية أعماؿ أخرل تيدد كحدة الكطف كأمنو كاستقاللو كمقدراتو( .قانكف
المخابرات العامة رقـ  17لسنة )2005
كيعيف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية رئيس المخابرات بدرجة كزير ،كيككف رئيس المخابرات مسئكال

أماـ الرئيس أك مف يفكضو عمى المحافظة عمى سرية نشاط المخابرات كالمعمكمات ،ككسائؿ الحصكؿ
عمييا كمصادرىا ،كال يجكز االطالع عمى تحريات المخابرات أك معمكماتيا إال بإذف خاص مف الرئيس أك

مف يفكضو .كيعيف رئيس جياز المخابرات العامة الفمسطينية لمدة ثالث سنكات( .المادة ( )4مف قانكف

المخابرات العامة رقـ ( )17لسنة 2005ـ).

يتكلى رئيس المخابرات سمطة اإلشراؼ عمى أعماؿ المخابرات كالعامميف فييا كلو تشكيؿ المجاف
الضركرية ،كيصدر الق اررات كاألكامر الالزمة لتنظيـ سير العمؿ كضماف حسف األداء .كيككف رئيس

المخابرات مسؤكالن أماـ الرئيس أك مف يفكضو عمى المحافظة عمى سرية نشاط المخابرات كالمعمكمات
ككسائؿ الحصكؿ عمييا كمصادرىا ،كال يجكز االطالع عمى تحريات المخابرات أك معمكماتيا إال بإذف
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خاص مف الرئيس أك مف يفكضو .كما يبمغ رئيس المخابرات الرئيس أك مف يفكضو عف كؿ المسائؿ ذات

الطبيعة اليامة أك المستعجمة .كينطبؽ عمى عمؿ المخابرات مياـ منع التخابر مع دكلة أجنبية عمى القياـ
بعمؿ عدكاني ضد فمسطيف .كااللتحاؽ بخدمة جيش أجنبي في حالة حرب مع فمسطيف .ك تسميـ أك

المساعدة في تسميـ دكلة أجنبية س انر مف أسرار الدفاع عف فمسطيف في النكاحي العسكرية أك السياسية أك

االقتصادية أك االجتماعية .ككذلؾ أم فعؿ عمدم يتسبب في مكت أك إحداث إصابة جسدية جسيمو أك
فقداف حرية أم مف ممكؾ كرؤساء الدكؿ كزكجاتيـ أك أصكليـ أك فركعيـ .ك أكلياء العيد أك نكاب رؤساء

الدكؿ أك رؤساء الحككمات أك الكزراء .كاألشخاص القائميف بمسؤكليات عامو أك مف ذكم المناصب
العامة إذا كجيت ىذه األفعاؿ إلييـ بصفاتيـ ىذه .ك السفراء أك الدبمكماسييف المعتمديف لدل دكلة

فمسطيف .كما مف مياميا منع التخريب المتعمد أك إتالؼ الممتمكات العامة أك الممتمكات الخاصة
ألغراض عامة كالمتعمقة أك الخاضعة لسمطات دكلة تربطيا بفمسطيف عالقات دبمكماسي أك عالقات

صداقة .كمنع تصنيع أك حيازة أك إحراز أسمحة أك متفجرات أك أية مكاد ضارة بقصد ارتكاب أم مف
الفعاؿ السابقة في أم دكلة مف الدكؿ .إضافة إلى كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أك التيديد أيا كانت بكاعثو أك

أغراضو ،يقع تنفيذان لمشركع إجرامي فردم أك جماعي كييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أك تركيعيـ

بإيذائيـ أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأحد المرافؽ أك

األمالؾ العامة أك احتالليا أك االستيالء عمييا أك تسريب األراضي أك تعريض احد المكارد الكطنية
لمخطر( .المكاد ( )10 ،7،9مف قانكف المخابرات العامة الفمسطينية رقـ ( )17لسنة 2005ـ)
كتدير المخابرات العديد مف مراكز االحتجاز كالتكقيؼ في مقراتيا المنتشرة في الضفة ،كمف الناحية العممية

تمارس المخابرات اعتقاؿ األشخاص المشتبو بيـ كاحتجازىـ كتقكـ بالتحقيقات الجنائية في التيـ التي
تكجييا الحقا النيابة العسكرية أماـ المحاكـ العسكرية( .الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،)2010 ،كبناء

عمى المادة ( )12مف قانكف المخابرات العامة " يككف لممخابرات العامة في سبيؿ مباشرة اختصاصاتيا
المقرة بمكجب ىذا القانكف صفة الضبطية القضائية" ،ككفقا لممادة ( )14مف قانكف المخابرات العامة نصت
عمى أف "مف حؽ المخابرات العامة إجراء تحقيؽ أكلي في الكقائع المنسكبة لمشخص.

 2.2..2.2اليدف من أجيزة المخابرات:
تضطمع أجيزة المخابرات بتنفيذ األمكر التالية:
 تكفير التحميالت الالزمة في المجاالت التي تتعمؽ باألمف القكمي.
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 تكفير التحذيرات المبكرة حكؿ األزمات التي تيدد األمف القكمي.

 المساىمة في إدارة األزمات القكمية كالدكلية مف خالؿ المساعدة عمى الكشؼ عف نكايا الجيات
المعادية القائمة أك المحتممة.

 تكفير المعمكمات الضركرية لكضع الخطط الدفاعية كالعمميات العسكرية.

 حماية األسرار كذلؾ فيما يتعمؽ بكؿ مف مصادرىا كاألنشطة الخاصة بالحصكؿ عمييا ،باإلضافة إلى
األسرار المتعمقة بأجيزة الدكلة األخرل.

 كقد تعمؿ أجيزة المخابرات بشكؿ سرم ييدؼ إلى التأثير في نتائج األحداث كذلؾ بما يعكد بالنفع
عمى المصالح القكمية( .مركز جنيؼ لمرقابة الديمقراطية عمى القكات المسمحة ،آذار /مارس )0226

 3.20.2.2ميام المخابرات الفمسطينية وصالحياتيا وأعماليا:
تكفر

أجيزة المخابرات في أية دكلة أكبر درعأ مني في الدكلة،كتعمؿ دائما في الظؿ كتعمؿ عمي تطكير

أدكاتيا كأساليب اختراؽ العدك لمحصكؿ عمي المعمكمات الحيكية التي تدعـ احتفاظ الدكؿ بكجكدىا كتأميف
مصالحيا القكمية في الخارج كتشمؿ:
 .0المساىمة الفعالة في صناعة القرار السياسي الخارجي كفقا لمرؤية اإلستراتيجية التي تحدد أكلكيات
العمؿ كدكائر االىتماـ الرئيسية.

 .0يتـ ذلؾ مف خالؿ سمسمة مف العمميات المنظمة تبدأ بتحديد األكلكيات ،كتكزيع اإلمكانيات المتاحة
كجمع كتحميؿ المعمكمات ،كاعداد تقديرات المكاقؼ اإلستراتيجية فيما يخص المصالح العميا لمدكلة
كطرح البدائؿ كالمشاركة في التنفيذ.

 .3حماية الدكلة مف أم ىجكـ إرىابي قد يستيدؼ مكقعا أك أشخاصا في الداخؿ أك أم مف نقاط تكاجدىا
كمصالحيا القكمية في الدكؿ األخرل.

 .2مقاكمة عمميات التجسس التي تشنيا ككاال ت مخابرات أجنبية بغض النظر عف طبيعة العالقات
السياسية (عالقات صداقة أـ صداـ) مع الدكلة التي ينتمي إلييا ىذه األجيزة ،كىك ما يعرؼ
بالمخابرات المضادة.

 .5تكفير الحماية الضركرية ضد الجرائـ اإللكتركنية كالجرائـ التكنكلكجية،ككافة صكر الجريمة المنظمة
المدفكعة مف الخارج مثؿ غسيؿ األمكاؿ ،كجرائـ الرشكة كالفساد االقتصادم كالثقافي( .المحجكب،

)0203
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كعمى المستكل الفمسطيني فإف قانكف المخابرات العامة رقـ ()17لسنة 2005ـ ،نظـ مياـ عمؿ ككظيفة

الجياز بما يمي:

 .1تقكـ المخابرات كىي الجية المكمفة رسميا بممارسة األنشطة كالمياـ األمنية خارج الحدكد الجغرافية
لفمسطيف.

 .2تمارس المخابرات مياـ أمنية محددة داخؿ الحدكد الجغرافية لدكلة فمسطيف ،الستكماؿ اإلجراءات
كالنشاطات التي بدأت بيا خارج الحدكد.

 .3تتكلى المخابرات اتخاذ التدابير الالزمة لمكقاية مف أية أعماؿ تعرض امف فمسطيف كسالمتيا لمخطر
كاتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبييا كفقا ألحكاـ القانكف.

 .4كما تتكلى الكشؼ عف األخطار الخارجية التي مف شانيا المساس باألمف القكمي الفمسطيني في
مجاالت التجسس كالتأمر كالتخريب أك أية أعماؿ أخرل تيدد كحدة الكطف كأمنو كاستقاللو كمقدراتو.

 .5كلي ا أف تمارس التعاكف المشترؾ مع أجيزة الدكؿ الصديقة المشابية لمكافحة أية أعماؿ تيدد السمـ
كاألمف المشترؾ ،أك أم مف مجاالت األمف الخارجي شريطة المعاممة بالمثؿ.

 .6يككف لممخابرات في سبيؿ مباشرة اختصاصاتيا بمكجب قانكف المخابرات ىذا صفة الضبطية
القضائية( .المكاد ( )9،8قانكف المخابرات الفمسطينية رقـ ( )17لعاـ .)2005
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 3.2الدراسات السابقة
دراسة خطاطبة ( )2013بعنوان "إصالح القطاع األمني في السمطة الوطنية الفمسطينية من وجية نظر
العاممين فييا واثر ذلك عمى التنمية السياسية :الضفة الغربية أنموذجا"

ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع إصالح القطاع األمني في السمطة الفمسطينية كاثر ذلؾ عمى التنمية
السياسية ،كاستخدـ الباحث منيج البحث الكصفي مف خالؿ استبياف اعد لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كأجريت

الدراسة عمى عينة مف المكظفيف اإلدارييف بصفة خاصة كالعامميف في القطاع األمني في محافظات الضفة

الغربية الفمسطينية.

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
أف الدرجة الكمية لمجاؿ اثر إصالح القطاع األمني عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية مف كجية
نظر العامميف فييا بمغت ( )%77.39كىي نسبة كبيرة ،كبالتالي فاف اثر إصالح الييكؿ التنظيمي لمقطاع

األمني عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية بمغ درجة كبيرة مف كجية نظر العامميف فييا.

كما تبيف أف اثر اإلصالح المالي لألجيزةاألمنية عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية مف كجية نظر
العامميف فييا قد حصمت عمى نسبة ( )%71.76كىذا يدؿ عمى نسبة مكافقة كبير نحك األسئمة المتعمقة

بيذا المجاؿ ،مما يشير إلىأف اثر اإلصالح المالي لمقطاع األمني عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية

كبيرة مف كجية نظر العامميف فييا.

دراسة مركز أمان ( ) 2005بعنوان "األرض الفمسطينية المحتمة :خطة معالجة الوضع األمني واعادة
تنظيم وىيكمة األجيزة األمنية"

فقد سمطت الضكء عمى اإلطار القانكني كالمؤسساتي الذم يرعى قطاع األمف في فمسطيف ،كتناكلت

الدراسة مكضكع االنفالت األمني كغياب سيادة القانكف في أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية ،كأشارت
الدراسة إلى أف ىذا المكضكع يؤثر تأثي ار مباش ار عمى حياة المكاطف الفمسطيني ،ككشفت الدراسة عف

ضعؼ أداء السمطة الكطنية الفمسطينية في المجاؿ األمني كعف عدـ قدرتيا عمى تكفير قدر مالءـ مف
األمف لممكاطف ،كأشارت الدراسة إف تحقيؽ التنمية كنشر الديمقراطية كحماية أفراد المجتمع كتحفيز طاقاتيـ
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يرتبط ارتباطا كثيقا بمفيكـ األمف ،كاقترحت الدراسة إصالحات عممية مثؿ تكحيد بعض المؤسسات ذات

الميمات المتداخمة ،كاالعتراؼ بالرتبة العسكرية ،كتخصيص مكازنة معينة لمقطاع األمني.
دراسة الشعيبي (  ) 2010بعنوان (إصالح األمن بفمسطين)

مبادر في عممية اإلصالح الشاممة في فمسطيف بما فييا
ا
التي أشارت إلى أف المجتمع المدني لعب دك ار

إصالح األمف بطرؽ

مختمفة بجانب المجمس التشريعي مف خالؿ إتاحة الفرصة لمجميكر كاإلعالـ

لحضكر نقاش جمسات االستماع حكؿ مشاريع قكانيف لألمف التي كاف األبرز فييا قانكف المخابرات العامة

باعتبارىا مركز معمكمات النظاـ السياسي .كأكضحت الدراسة أف أبرز مجاالت إشراؾ المجتمع األىمي في

اإلصالح األمني تجمت مف خالؿ دكره في إعداد الكرقة البيضاء لرؤية المجتمع المدني الفمسطيني لدكر

األمف.

دراسة الفرجاني ( )2008بعنوان "واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورىا في تعزيز امن

المجتمع الفمسطيني :دراسة تطبيقية عمى قيادات الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع استراتيجيات اإلصالح اإلدارم في جياز الشرطة الفمسطينية في
قطاع غزة كذلؾ مف خالؿ كجية نظر قيادات الشرطة ،إضافة لمعرفة مدل تطبيؽ استراتيجيات اإلصالح

اإلدارم كالتيديدات التي تؤثر سمبا عمى امف المجتمع الفمسطيني ،كاستخداـ أسمكب المسحالشامؿ لجميع
أفراد مجتمع الدراسة المتمثؿ في مدراء الشرطة في محافظات غزة باستخداـ المنيج الصكفي التحميمي.
كتكصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ مفاىيـ اإلصالح اإلدارم بالشرطة الفمسطينية بقطاع غزة كممارسة

استراتيجياتو لـ يصال لمحد المطمكب ،كاف استراتجيات اإلصالح تساىـ في تعزيز األمف الفمسطيني،
كأجمعت القيادات المبحكثة عمى أف التيديدات التي تؤثر سمبا عمى امف المجتمع منيا عمى سبيؿ المثاؿ
الصراع التنظيمي خاصة بيف حركتي حماس كفتح ،كالكضع االقتصادم السيئ جراء الحصار كضعؼ

الكالء كاالنتماء ،كضعؼ الكازع الديني ،كشيكع االتجار بالمخدرات.
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دراسة رونالد فريديرك وأرنولد ليتيولد ( ) 2007في مركز جنيف لمرقابة الديمقراطية عمى القوات

المسمحة"

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى الخمؿ الذم يعترم إصالح قطاع قكات األمف الفمسطينية مف خالؿ
عدد الفصكؿ التي ألفيا خبراء كباحثكف كمتخصصكف فمسطينيكف في مجاؿ األمف ،كالتي يتناكؿ كؿ منيا
مختمؼ جكانب عممية إصالح ىذا القطاع .كتيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ ىدفي ف :أكليما؛إبراز كجيات

النظر المحمية حكؿ حكـ القطاع األمني،كالتركيز عمى المداخؿ التي ت كفؿ الكصكؿ إلى إصالح ق،

كثانييـ ا؛إتاحة الفرصة لممستفيديف مف حكـ القطاع األمني ،كىـ الفمسطينيكف لإلفصاح عف كجيات

نظرىـ كرؤيتيـ بيذا الخصكص

دراسة مؤسسة "أمان" (آذار  )2007بعنوان "صراع الصالحيات وغياب المسؤوليات في السمطة الوطنية

الفمسطينية"

يتناكؿ الكتاب مكضكع الفصؿ بيف السمطات في السمطة الفمسطينية ،كاإلشكاليات الناتجة عف تكزيع
السمطة كالصالحيات فيما بينيا ،إضافة إلى طبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني المختمط الذم نتج عنو
مشاكؿ في العالقة بيف الرئيس كرئيس الكزراء.كترل الدراسة أف النظاـ السياسي الفمسطيني يعاني مف

مشكالت مختمفة مثؿ :مشكمة التحكؿ مف عقمية كممارسات الثكرة إلى متطمبات بناء الدكلة كما يكاجيا مف
عقبات؛ كمشكمة التدخؿ الخارجي كالدكلي الفظ بالضغط إلجراء تغييرات في النظاـ السياسي كالقانكف

األساسي بناءا عمى أكلكيات خارجية؛ كمشكمة ازدكاجية السمطة كالغمكض في تكزيع الصالحيات .ىذه
المشاكؿ ،إضافة إلى سياسات االحتالؿ القمعية كالعنيفة المؤثرة في جميع مناحي الحياة الفمسطينية

كالمعيقة لعممية البناء الداخمي ،أدت إلى أزمة النظاـ السياسي الفمسطيني بعد االنتخابات التشريعية الثانية

عاـ  2006كاعتبرت الدراسة أف النظاـ السياسي الفمسطيني ال يعاني فقط بسبب عدـ الفصؿ بيف
السمطات ،بؿ بسبب عدـ ترسخ السمطات في النظاـ السياسي ألف ىذا النظاـ غير مستند إلى أسس
كقكاعد راسخة .فالسمطة الفمسطينية ىي سمطة انتقالية أقيمت تحت االحتالؿ لمدة محددة فأصبحت

مفتكحة ،كما أنيا أقيمت باتفاؽ مع أطراؼ خارجية ليس مف اجؿ إقامة نظاـ سياسي فمسطيني كيدؼ بحد

ذاتو ،بؿ ككسيمة لتحقيؽ كخدمة عممية التسكية في المنطقة.كخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ اتفاؽ كبير
عمى المشاكؿ التي يعاني منيا النظاـ السياسي الفمسطيني ،كعمى ضركرة االتفاؽ عمى شكؿ النظاـ

السياسي األنسب لمدكلة الفمسطينية العتيدة.كما أف ىناؾ اتفاؽ عمى ضركرة إعادة صياغة األحكاـ التي

تحدد طبيعة النظاـ السياسي ،كازالة التناقضات في الصالحيات كالنصكص القانكنية بما يساىـ في استقرار
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العالقات كتقكية دكر السمطات الثالث ،كتكزيع الصالحيات بشكؿ متكازف يضمف الرقابة المتبادلة فيما

بينيا .كترل الدراسة أيضا ضركرة تحديد طبيعة العالقة بيف منظمة التحرير كالسمطة الفمسطينية ،كطبيعة

العالقة بيف مؤسستي الرئاسة كمجمس الكزراء بشكؿ يحافظ عمى المنظمة كيفعؿ السمطة كيعزز النظاـ

الديمقراطي البرلماني بديال عف النظاـ المختمط .كتدعك الدراسة إلى بقاء مؤسسات قكية كفاعمة ،كضركرة

مراجعة كتصكيب عمؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية ،كتطكير األداء فييا بما يخمؽ دكلة المؤسسات
كالقانكف كيخضع الجميع لممساءلة كالمحاسبة.
دراسة الشيراني ( )2003بعنوان "التنظيم األمثل لمشرطة في ضوء المفيوم الشامل لألمن :دراسة

تطبيقية عمى شرطة مدينة الرياض"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى آراء العامميف بالنسبة لتطكير الييكؿ التنظيمي الحالي لشرطة الرياض بما
يجعمو متماشيا مع القكاعد العاممة لمتنظيـ اإلدارم كالمفيكـ الشامؿ لألمف كاقتراح نمكذج ىيكؿ

تنظيمي.كطرح الباحث في ىذه الدراسة تساؤالت مف أىميا التعرؼ عمى المظاىر االيجابية كالسمبية في

التنظيـ اإلدارم المطبؽ حاليا بشرطة الرياض ،كمراعاتو لمقكاعد العامة لمتنظيـ اإلدارم كالمفيكـ الشامؿ

لألمف ،كما ىك التنظيـ األمثؿ في ضكء المفيكـ الشامؿ لألمف .كتكصمت الدراسة إلىأف مف أىـ المظاىر
االيجابية التي تسيـ بدرجة عالية في التنظيـ اإلدارم الحالي عمى التقسيـ الكظيفي ،كاف مف أىـ المظاىر

السمبية خمك التنظيـ مف أقساـ متخصصة في األمف االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم كالجنائي،

إضافةإلىأنأىمالمقترحات تزكيد الكظائؼ األمنية المتخصصة بالقكل البشرية ذات التخصص العممي
كالفني ،كانشاء أقساـ لألمف بأنكاعو بالتنظيـ.
دراسة الحاج ( )2006بعنوان "اإلصالح اإلداري بين النظرية والتطبيق :دراسة حالة وزارة العمل

والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية"

كتكصؿ الباحث مف خالليا اعتماده عمي المنيج الكصفي التحميمي لتقييـ أداء اإلدارة إلي أف معظـ أجيزة
الخدمة العامة تحتاج إلي إصالح إدارم كمراجعة أدائيا كما أف الكسائؿ المستخدمة لتطبيؽ تفعيؿ الخدمة
العامة عاجزة في جكانب عدة مما جعميا ال تصؿ إلي أىدافيا ،كحرص المسئكليف عف الصالح اإلدارم

في السكداف ليس عمي درجة كبيرة ،كما عجزت ك ازرة العمؿ كاإلصالح اإلدارم متمثمة في اإلدارة العامة

لمتنمية كالتطكير اإلدارم بيا في إصالح ىياكؿ كتنظيـ الخدمة العامة في السكداف كالنيكض بيا ،لما
تعانيو اإلدارة الحالية مف قمة متابعة الدكلة ألدائيا كلنقص الكفاءة كالتدريب كشح اإلمكانات كالككادر
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العاممة مما أدم إلي عدـ القدرة عمي إنفاذ القكانيف المتعمقة بإصالح الخدمة ،كأعاؽ إدخاؿ السياسة
بالخدمة المدنية الكصكؿ بيا إلي أىدافو كادخؿ الكثير مف السمبيات التي أضرت بالخدمة .

كتكصؿ الباحث إلى لتكصية بقياـ إصالح إدارم شامؿ قائـ عمي جيد سياسي كاقتصادم كاجتماعي
كثقافي في نشاط متكامؿ مرتبط في المقاـ األكؿ باإلصالح السياسي الف اإلصالح السياسي ىك المدخؿ

الحقيقي لقياـ إصالح إدارم فاعؿ يقكـ عؿ دعـ كمساندة مف ىك قائـ عمى تعظيـ الدكر الرقابي لمجيازيف
مما يمكنيما مف الكصكؿ إلى اليدؼ المشترؾ كىك خدمة المكاطف.

دراسة الزىراء ومريم ( )2017بعنوان "دور اإلصالح اإلداري في تحقيق التنمية السياسية في الجزائر

"2016- 1999

ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر اإلصالح اإلدارم في تحقيؽ التنمية السياسية في الجزائر بيف عامي
 ،2016-1999كتكصمت الدراسة إلى انو انصبت الجيكد المبذكلة خالؿ فترة  1999إلى  2016عمى

إصالح ىياكؿ الدكلة كمياميا ،كالذم ييدؼ إلى إعادة بناء دكر جديد لمدكلة يتماشى كالمعطيات البيئية
الداخمية كالعالمية،كيرتقي بمستكل األداء الحككمي إلى مستكيات أعمى مف الكفاءة كالفعالية كاإلدارية ،كما
تـ التركيز عمى خمؽ اآلليات كالميكانيزميات الضركرية لمكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم لما ليا مف تأثير

سمبي عمى مستكل األداء الحككمي كعمى ثقة المكاطف في اإلدارة العامة لبمده ،كعمى إعتبار العنصر
البشرم الركيزة األساسية ألم تطكير إدارم فقد رافؽ خطط كجيكد اإلصالح المبذكلة إىتماـ بيذا العنصر
الحي كالديناميكي ،كذلؾ مف خالؿ كضع اإلطار القانكني الذم يحكـ األعكاف العمكمييف ،كتـ تحديد

العديد مف المحاكر كالعناصر األساسية التي ترمي إلى تحقيؽ تسيير إستراتيجي لممكرد البشرم في اإلدارة
يرمي إلى رفع قدرات كخبرات المكظفيف العمكمييف مف خالؿ إحداث تصنيؼ دقيؽ لمكظائؼ كمؤىالتيا،
كارساء سياسة تكظيؼ قائمة عمى مبدأم الجدارة كالمساكاة مف جية ،كباالستناد إلى التككيف المستمر
كالمتخصص باعتباره عنصر فاعؿ في زيادة ميارات المكظؼ كقدرتو عمى مكاكبة المستجدات مف جية

أخرل  .مف خالؿ النظر إلى المجيكدات المبذكلة كالكاقع المعاش ،يبيف لنا غمبة الطابع التشريعي كاآلليات
القانكنية ،ككثرة تنصيب المجاف ،كتعدد المخططات ،في مقابؿ الضعؼ كالمحدكدية عمى مستكل النتائج

المحققة ،كفي ظؿ غياب إرادة سياسة كاضحة كتغييب عناصر اإلصالح اإلدارم الفعاؿ مف مشاركة في
التخطيط ،كمتابعة التنفيذ كاألخذ بمقتضيات بيئتنا كاحتياجاتيا عند رسـ الخطط ...الخ ،كنالحظ أف

اإلدارة الجزائرية ال تعاني مف نقص في التشريعات بقدر ما تعاني مف خمؿ عمى مستكل الذىنيات ،الذم
يرتبط أساسا بعجز منظكمتنا القيمية كاألخالقية كالذم يعكد بالدرجة األكلى إلى ضعؼ منظكمتنا التربكية
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في أداء رسالتيا ،كىك ما يستدعي إعادة النظر في مدل فعالية المنظكمة القائمة في خدمة أىداؼ كغايات
اإلصالح المنشكد  .إف فيـ ما تعانيو الجزائر مف قصكر كعدـ القدرة عمى تحقيؽ مشاريع اإلصالح،
كتجاكز صفات التخمؼ المصيقة بيا في معظـ المجاالت ،مرتبط بتحميؿ كتشريح قضية التنمية السياسية

مع محاكلة تفسير المشاكؿ التي تعاني منيا ىذه األخيرة ،كتراجع مستكيات الممارسة السياسية كاألداء
كالفعالية في الكاقع التطبيقي ،كعدـ القدرة عمى بمكغ مستكيات مف التنمية كالتحديث السياسييف ،كتفعيؿ

قدرات النظاـ السياسي ،كزيادة االنسجاـ كالتكامؿ بينو كبيف المجتمع .مف ىذا المنطمؽ فإف مشكالت
التنمية السياسية التي تكاجييا الجزائر ،ترتبط ارتباطا كثيقا بالكسط االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي الذم
تظير فيو ،حيث أنو رغـ ترسانة اإلصالحات كالمجاف كالتشريعات إال انو كبالنظر إلى المؤشرات التي

اشرنا إلييا سابقا بخصكص التنمية ظيرت الكثير مف األزمات ما يعني أف تأثيرىا لـ يكف بالحجـ
التشريعي نتيجة إرادة سياسية كنتيجة الفساد التي تعاني منو اإلدارة الجزائرية كما يعكس بعد ىذه
اإلصالحات ظيكر أزمة التغمغؿ كاالحتجاجات كأزمة المشاركة ،مع انو مف الناحية النظرية لإلصالحات

اإلدارية تأثير ىاـ في التنمية.

في دراسة حسيف بعنكاف "سياسة إصالح القطاع األمني لدكلة حميفة"،كىي كرقة عمؿ بريطانية إلعادة
تأىيؿ أجيزة أمف السمطة في عيد ما بعد عرفات في عاـ  2004تمخص ىذه الكثيقة المكجزة سياسة

الحككمة البريطانية بالنسبة إلصالح القطاع األمني في مختمؼ الدكؿ ،كتكضح بعض الجيكد التي قامت
بيا في بعض مف ىذه الدكؿ .كما تعرض لبعض األمكر التي يمكف أف تحتاج الحككمة لمقياـ بيا في

المستقبؿ لمقاكمة النزاعات المسمحة بشكؿ أكثر فعالية .كما أف الكثيقة تمثؿ السياسة األمنية لحككمة

(تكني بمير) في دعـ عممية إصالح األجيزة األمنية الفمسطينية في المرحمة المقبمة،كبخاصتو أف ىذه
السياسة قد ناؿ ترضي أطرافا لصراع المختمفة ،في إشارة إلى إسرائيؿ كدكؿ عربية ذات صمة مباشرة
بجيكد إصالح أجيزة أمف السمطة كتكحيدىا.

تبدأ الدراسة بتعريؼ القطاع األمني ،فتكضح أنو يتشعب إلى أكثر مف مجرد كمما يتعمؽ ظاىرنيا باألمف،
بؿ يشمؿ جكانب تشريعية كقضائية كانسانية كغيرىا .كلذلؾ مف الميـ إصالح القطاع األمني ،ألنو يقع في

أساس تكفير عدد مف المقكمات الرئيسة لحياة المكاطنيف ،كاالقتصاد كالتنمية في الدكؿ المعنية .كبينت

الدراسة أف المممكة المتحدة تقدـ المساعدة في ثالثة مجاالت رئيسة ىي :تطكير السياسات ،كبناء القدرات
عددا مف المبادرات التي قامت بيا
كالمساعدة التقنية ،كايجاد بنؾ عالمي لممعمكمات .بعدىا تكضح الدراسة ن
المممكة المتحدة مف أجؿ إصالح القطاع األمني ،كمنيا :برامج تكفير األماف كاألمف كالقدرة عمى الكصكؿ
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إلى العدالة ،عمميات حفظ السالـ ،كبرامج نزع األسمحة الصغيرة كالخفيفة كتدميرىا ،برامج نزع السالح ثـ
إعادة تأىيؿ المسمحيف في المجتمع كدمجيـ ،ككذلؾ القطاع األمني الخاص.

كتكصي لدراسة بإعادة التشديد عمى أىمية إصالح القطاع األمني في الدكؿ النامية أك التي تمر بمراحؿ
انتقالية ،ألنو كسيمة لتخفيؼ الفقر ،كانتشار التنمية ،كتحسيف االقتصاد ،كمنع حدكث الن ازعات أك تجددىا،
كتكفير األمف كاألماف كالعدالة لجميع المكاطنيف ،كنشر الديمقراطية.

دراسة صايغ ( )2009بعنوان "ترميم النوافذ المتكسرة :إصالح قطاع األمن في فمسطين ولبنان واليمين"
ىدفت الدراسة عمى كاقع إصالح قطاع األمف في فمسطيف كلبناف كاليميف ،كعمى دراسة دكر الغرب في

ذلؾ كتقديـ آلية أنجع لممساعدات المخصصة لقطاع األمف في ىذه الدكؿ.

كتكصمت الدراسة إلى انو عمى الرغـ مف أىميتيا ،لـ تُحقّؽ المساعدات التنمكية الرامية إلى إصالح
قطاعات األمف في فمسطيف ،كلبناف ،كاليمف سكل نتائج محدكدة؛ إذ اقتصر جمّيا عمى التدريبات العسكرية
المعدات ،كىك ماال يفعؿ شيئان لضماف خضكع قكات األمف إلى القادة المدنييف الشرعييف .كمف أجؿ تكفير
ك ّ
مجرد
يتعيف عمى الغرب ّ
إمكانية إصالح حقيقيّ ،
تبني مقاربة شاممة تتعاطى مع اإلصالح األمني بككنو ّ

جزء مف إستراتيجية سياسية أكسع نطاقان ،كتشجيع الحككمات كالمسؤكليف األمنييف في كؿ مف فمسطيف

تقبؿ ىكذا إستراتيجية" .كيضيؼ" :إف التركيز عمى مكافحة اإلرىاب في غياب سيادة
كلبناف كاليمف عمى ّ
كيقكض بناء الدكلة كاعادة البناء بعد النزاعات.
القانكف ،إنما يديـ الحككمة غير الديمقراطية لقطاع األمفّ ،
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الفصل الثالث
منيجية الدراسة واجراءاتيا
 3.1مقدمة
يتن ػ ػػاكؿ ى ػ ػػذا الفص ػ ػػؿ إجػ ػ ػراءات الد ارس ػ ػػة التػ ػ ػػي اتبعتي ػ ػػا الباحث ػ ػػة ،أال كى ػ ػػي الجكان ػ ػػب التكض ػ ػػيحية لكافػػ ػػة

الخطػ ػ ػكات كالم ارح ػ ػػؿ الت ػ ػػي ت ػ ػػـ إع ػ ػػدادىا كتنفي ػ ػػذىا ،كذل ػ ػػؾ كف ػ ػػؽ األص ػ ػػكؿ العممي ػ ػػة لمبح ػ ػػث العمم ػ ػػي ،م ػ ػػف
أجػ ػػؿ بمػ ػػكغ اليػ ػػدؼ العػ ػػاـ ليػ ػػذه الد ارسػ ػػة ،كالػ ػػذم يتجمػ ػػى فػ ػػي معرفػ ػػة كاقػ ػػع اإلصػ ػػالح اإلدارم فػ ػػي قطػ ػػاع

األمػ ػػف فػ ػػي فمسػ ػػطيف .كلػ ػػذلؾ فػ ػػاف السػ ػػطكر اآلتيػ ػػة ستكضػ ػػح كػ ػػؿ الخط ػ ػكات التػ ػػي أتبعيػ ػػا الباحػ ػػث لبمػ ػػكغ
ى ػػذا الي ػػدؼ ،ابت ػػداء م ػػف م ػػنيج ى ػػذه الد ارس ػػة كنض ػػكج فكرتي ػػا ،م ػػرك ار بتحدي ػػد عينتي ػػا كمنيجي ػػا ،كآلي ػػات
تطبيقيا ،كالتأكد مف صدقيا كصحتيا كتنفيذىا.

 3.2منيجية الد ارسة
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج االستكشافي االستقرائي،حيث تـ الرجكع إلى األدبيات السابقة
حكؿ المكضكع لتكضيح الخمفية النظرية لمدراسة ،كباالستناد إلى الدراسات السابقة تـ استخداـ منيج
الدراسة الميدانية كتصميـ أسئمة مقابمة معمقة ،تستيدؼ جمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالمكضكع ،مف
اجؿ تقصي كفحص الظاىرة كتفسيرىا كتحديد العكامؿ التي تحكـ نمؾ الظاىرة كالعالقة بيف السبب

كالمسبب كمعالجتيا الستخراج النتائج الكيفية.
أف استخداـ الباحثة ليذه المنيجية في الدراسة ،يرجع لككنو يقكـ بكصؼ خصائص ظاىرة معينة ،كجمع
المعمكمات عنيا ،كيتطمب ذلؾ عدـ التحيز أثناء الكصؼ ،كما انو أسمكب يعتمد عمى دراسة كاقع ىذه
الظاىرة كما ىي عمى أرض الكاقع ،ككصفيا كصفا دقيقا ،كالتعبير عنيا تعبي ار كيفيا ،كتقديـ التفسيرات ليا

بيدؼ إيجاد حمكؿ لممشكالت المسببة ليا ،كلذا يعرؼ بالمنيج التاصيمي.
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 1.1مجتمع الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة مف القطاع األمني الفمسطيني (جياز األمف الكقائي كنمكذج) ،خالؿ فترة إجراء

الدراسة كىك عاـ 0208_0207ـ ،إضافة إلى مدراء المنظمات األىمية التي تعنى بالدفاع عف حقكؽ
اإلنساف كالرقابة عمى األمف ،ككذلؾ أجيزة الرقابة اإلدارية كالرئاسية عمى ىذه اإلدارات األمنية.

 1.1عينة الدراسة
استخدمت الباحثة أداة المقابمة مف خالؿ اختيار عدد ( )5مبحكثيف مكزعيف كاآلتي:
أكال :إدارة التخطيط كالتدريب في جياز األمف الكقائي :كتـ اختيار جياز األمف الكقائي بصفتو جياز
مختص باألمف الداخمي الفمسطيني كفؽ القانكف الخاص بو الذم أناط مياـ األمف الداخمي لو ،كىي ما
تيمنا عمى صعيد عممية اإلصالح اإلدارم في ىذا الجياز ،نظ ار الف ميامو تنحصر داخؿ فمسطيف
كتنصب عمى طبيعة أمنية ،كتـ مراسمتيـ بخطتنا كبحثنا ،كتـ تفكيض عبد القادر التعمرم (مدير إدارة

التخطيط كالتدريب) لإلجابة عمى أسئمة المقابالت كتزكيد الباحثة بكؿ ما يمزـ حكؿ عممية اإلصالح

المتبعة ككيفية متابعة الخطط المختصة بالتطكير كاإلصالح .كتـ حصر المنيج االستكشافي عمى ىذا
الجياز ككحدة قياس ذلؾ تمت بالقكانيف كاألنظمة التي تنظـ عممو ،كمدل تحقؽ التطكر كاإلصالح فيو،

مف خالؿ استكشاؼ مفاىيـ كأدكات اإلصالح ،كفيما إذا كانت مطبقة في ىذا الجياز أـ ال ،كالية تطبيقيا.
ثانيا :ك ازرة الداخمية :كتـ اختيار ك ازرة الداخمية ألنيا ىي الجية الرئيسية المشرفة عمى عمؿ األجيزة األمنية

الفمسطينية بما فييا جياز األمف الكقائي.

ثالثا :القضاء العسكرم كالنيابة العسكرية:كىي ىيئة قضاء قكل األمف كتـ اختيار ىيئة القضاء العسكرية
التي أصبح اسميا ىيئة قضاء قكل األمف ،ليتسنى لمباحثة الكقكؼ عمى إجراءات المسائمة كالمحاسبة التي
تتـ في قطاع األمف ،كتحديد أية جرائـ أك مخالفات يرتكبيا منتسبي األمف تستدعي تدخميـ ،لما لممسائمة
كالمحاسبة مف اثر ىاـ عمى انضباط كتطكر المؤسسة األمنية كتحقيؽ المسائمة فييا ،كانضباط األفراد،

كتحمميـ لمسؤكلياتيـ ،كعدـ استغالؿ مناصبيـ ألم سبب كاف ،فمثؿ ىذه الييئة تشكؿ احد أعمدة

اإلصالح في قطاع األمف كالذم يتمثؿ بتحقيؽ المسائمة كالمحاسبة اتجاه األفراد المخالفيف.
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رابعا :الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإلنساف :كىي ىيئة أنشئت بمرسكـ رئاسي صادر عف الرئيس

الراحؿ ياسر عرفات بتاريخ  1993-9-30كقد نشر قرار اإلنشاء الحقا في الكقائع الفمسطينية تحت رقـ
( )59لعاـ  ،1995بمكجب القرار تحددت مياـ كمسؤكليات الييئة عمى متابعة كضماف تكافر متطمبات

صيانة حقكؽ اإلنساف في مختمؼ القكانيف كالتشريعات كاألنظمة .كتـ اختيار الييئة المستقمة مف اجؿ

التأكد مف سالمة التعيينات في األجيزة األمنية كأنيا تراعي القكانيف في التعييف دكف مساس بحقكؽ
اإلنساف ،كعدـ المساكاة كعدـ تحقيؽ تكافؤ الفرص في تقمد الكظائؼ العامة بسبب االنتماء الحزبي ،حيث
ينحصر دكرىا في ىذه الرسالة حكؿ شركط التعيينات كااللتزاـ بو.

خامسا :مؤسسة جنيؼ لمرقابة عمى القكات المسمحة "ديكاؼ" :مركز جينيؼ لمرقابة الديمقراطية عمى
القكات المسمحة "ديكاؼ" :ىي مؤسسة سكيسرية تعمؿ في فمسطيف منذ عاـ  ،2007كاستيدؼ المركز

بعممو المؤسسات الرسمية التنفيذية كالك ازرات ،كالمؤسسات األمنية في فمسطيف كالمجتمع المدني ،كييدؼ

المركز إلى تعزيز الحكـ الرشيد ضمف المعايير الدكلية كالتزامات دكلة فمسطيف إلى جانب المساىمة في
تطكير المؤسسة األمنية بحيث تككف قادرة عمى حفظ السمـ األىمي كانفاذ القانكف .كتـ اختيار مركز جنيؼ

حيث ييدؼ عمميـ إلى تطكير المؤسسة األمنية.

 1.1أداة الدراسة
تمثم ػ ػػت أداة الد ارس ػ ػػة الت ػ ػػي اس ػ ػػتخدمتيا الباحث ػ ػػة بأس ػ ػػئمة المق ػ ػػابالت الت ػ ػػي أع ػ ػػدت لغ ػ ػػرض التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى
كاقػ ػػع اإلصػ ػػالح اإلدارم فػ ػػي المؤسس ػ ػة األمنيػ ػػة الفمس ػ ػطينية .أمػ ػػا عػ ػػف طريقػ ػػة تصػ ػػميـ أسػ ػػئمة المقػ ػػابالت

فق ػ ػ ػػد اس ػ ػ ػػتعانت الباحث ػ ػ ػػة باألدبي ػ ػ ػػات كالد ارس ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػابقة ف ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػػاؿ البح ػ ػ ػػث لتحدي ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػػيغ األس ػ ػ ػػئمة

المناس ػػبة ،كبع ػػد ذل ػػؾ ت ػػـ ع ػػرض نم ػػكذج أس ػػئمة المق ػػابالت عم ػػى ع ػػدد م ػػف المحكم ػػيف لمتحق ػػؽ م ػػف دقتي ػػا
كمكض ػ ػ ػػكعيتيا ،كقام ػ ػ ػػت الباحث ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػإجراء التع ػ ػ ػػديالت الت ػ ػ ػػي أش ػ ػ ػػار إليي ػ ػ ػػا المحكم ػ ػ ػػكف ،حت ػ ػ ػػى خرج ػ ػ ػػت
بصكرتيا النيائية مف ثالث عشرة سؤاؿ.
كقد قسمت األسئمة إلى األقساـ التالية:
 إعادة التنظيـ اإلدارم.
 تبسيط اإلجراءات.
 تقارير الكفاءة.
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 التدريب كتطكير القدرات.
 ضبط الحضكر كالغياب.

 إصدار المكائح كالتعميمات لسير العمؿ.
 تشكيؿ المجاف الدائمة.

 الحكافز المادية الفردية.
 إحالة القضايا لمتحقيؽ كمجالس التأديب.
 صناديؽ الشكاكم.

 فصؿ اإلدارة عف السياسة.

 استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة.
 التعييف كفؽ معيار الكفاءة.
 تفكيض الصالحيات.

 الترقيات كفؽ االقدمية كاألداء.

 1.1إجراءات تطبيق الدراسة
بعد اإلطالع عمى األدبيات كالدراسات السابقة تـ تصميـ نمكذج أسئمة المقابالت معمقة لمتعرؼ كاقع

اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية الفمسطينية ،كبعد اعتماد نمكذج أسئمة المقابالت مف المشرؼ
بصكرتيا النيائية تـ مقابمة األفراد المبحكثيف ،كبذلؾ تككف الدراسة قد مرت بالمراحؿ اآلتية:



جمع المعمكمات كالبيانات التي تساعد في تحديد مشكمة الدراسة.



تحديد مشكمة الدراسة مف قبؿ الباحثة التي أرادت معالجتيا كقامت بصياغتيا عمى شكؿ سؤاؿ



قامت الباحثة بتحديد مجتمع الدراسة كاختيار األفراد المستيدفيف لإلجابة عمى أسئمة المقابالت،



قامت الباحثة بجمع البيانات كالمعمكمات المطمكبة مف المبحكثيف بكاسطة أداة الدراسة التي اختارتيا



بعد جمع البيانات مف المقابالت قامت الباحثة بتفريغ االستجابات ،كاستخراج النتائج ،كمف ثـ القياـ

رئيسي متعمؽ بمشكمة الدراسة ،كأسئمة فرعية منبثقة عنيا ،كقامت الباحثة بصياغة فرضيات الدراسة.
كقامت بتكضيح طريقة اختيارىـ كمبررات ذلؾ.

كىي استمارة المقابمة المعمقة بطريقة منظمة كدقيقة.

بتفسيرىا كالتعميؽ عمييا ،كمف ثـ استخالص التعميمات كاالستنتاجات كالتكصيات منيا.
52

 1.1خالصة
تناكلت الباحثة في ىذه الفصؿ الطريقة كاإلجراءات التي قامت بيا ،حيث تـ استعراض المنيج العممي ليذه
الدراسة ،كالمجتمع ،كاختيار األداة المناسبة لجمع المعمكمات ،كالمجاالت التي تناكلتيا األداة ،كالمرحؿ

التي مرت بيا الدراسة.
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الفصل الرابع
نتائج تحميل المقابالت
 3.1المقدمة
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى

كاقع اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية الفمسطينية ،كالتي تتناكؿ جياز األمف الكقائي كنمكذج ،كفيما
يمي عرض لنتائج الدراسة.
 2.4المجال األول :متابعة كفاءة العاممين وأدائيم لعمميم
تشير النتائج إلى انو يتـ متابعة أداء ككفاءة العامميف  ،حيث يكجد نظاـ إدارم لكافة المستكيات اإلدارية
في جياز األمف الكقائي ،حيث أف المدير يعتبر مسؤكؿ عف العامميف لديو كفؽ نظاـ محددة مف المياـ
كالصالحيات ،كيتـ رفع تقارير دكرية بذلؾ ،كعف أداء العامميف تبدأ مف المسؤكؿ المباشر ثـ المسؤكؿ الذم

يميو ،كما يقكـ كؿ عامؿ في الجياز بإعداد تقارير دكرية عف عممو كانجازه لميامو ،كالتي يقكـ كؿ مدير

بفحص تمؾ التقرير كالتأكد مف صحتيا ،عدا عف تكفر دكائر رقابية لمراقبة األداء الميني كالفني كاإلدارم

في الجياز كفي كؿ دائرة ،كمف ثـ ترفع ىذه التقارير جميعيا لرئيس الجياز ،كالذم يقكـ بدكره باالطالع
عمييا كتقييميا كتقديميا لمجيات المعنية كالمختصة.
كما يكحد جيات رقابية خارجية عمى كفاءة كفاعمية أداء المؤسسة األمنية كالمجمس التشريعي الفمسطيني

كالذم لألسؼ مغيب منذ أكثر مف عشرة أعكاـ .ككذلؾ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية (المادة  )6/31مف
قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ ( )15لسنة  ،2004كالييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإلنساف

إضافة إلى أف منظمات المجتمع المدني ليا دكر معنكم في الرقابة عمى كفاءة المؤسسة األمنية كعدـ
انحرافيا عف أىدافيا إال أنيا تبقى رقابة غير رسمية .كترل الباحثة أف الرقابة اليكـ تتمثؿ بالسمطة
القضائية فيي الجية الحقيقية التي ليا رقابة فاعمة عمى عمؿ المؤسسة األمنية في حالة انحرفت أك إساءة

استخداـ السمطة.

كمف جية ثانية ترل الباحثة انو أصبح يتـ متابعة أداء العامميف ككفاءتيـ في العمؿ ،مف خالؿ دكائر

الرقابة اإلدارية المتكفرة حديثا داخؿ األجيزةاألمنيةبإنشاء دكائر لمرقابة في كؿ مستكل مف مستكيات إدارة
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الجياز األمني ،كساىـ ذلؾ في تحسيف األداء كتطكير خبرات العامميف كتنميتيا بشكؿ يمكف معو القكؿ أف
ىناؾ رؤية كاضحة لمتطكير كتحسيف األداء.

 3.4المجال الثاني :مجالس التأديب ومجالس التحقيق والمحاكمات
أشارت النتائج إلى أف مجالس التأديب كالتحقيؽ كالمحاكمات بشأف مساءلة أفراد األجيزة األمنية في حاؿ
إرتكابيـ المخالفات كالجرائـ كتجاكز القانكف حيث اتضح أف ىناؾ نصكص كاضحة لمعقكبات في قانكف

الخدمة في قكل األمف لعاـ  2005ككذلؾ قانكف العقكبات الثكرم لسنة  1979كالذم يطبؽ عمى
األجيزةاألمنية كافة ،كاف أية تجاكزات أكاخالؿ بالقكانيف كالصالحيات فانو يتـ مالحقة المتجاكزيف كفؽ

القانكف كاألنظمة ذات العالقة.
فمكضكع تأديب العامميف في قطاع األمف يرجع لعدة قكانيف تنظـ ىذه المسالة كتفرؽ بيف المخالفات
اإلدارية كاالنضباطية التي تقع مف أفراداألمف كبيف الجرائـ الجنائية التي يرتكبكنيا ،فقانكف العقكبات الثكرم
لمنظمة التحير الفمسطينية لعاـ  1979كالذم يطبؽ اليكـ عمى منتسبي قكل األمف ،حيث حدد في ىذا
القانكف الجرائـ التي يرتكبيا العسكرييف ،كالعقكبات التي تكقع عمييـ (الباب الثاني مف القانكف) ككذلؾ عمى

المخالفات كالعقكبات االنضباطية .بينما تناكؿ قانكف الخدمة في قكل األمف رقـ ( )8لسنة  2005مسالة
المخالفات اإلدارية التأديبية كالعقكبات التأديبية التي تتـ مف قبؿ لجنة الضباط (المكاد مف  96-88مف
قانكف الخدمة في قكل األمف) حيث يعد قرار لجنة الضباط التأديبية جزء مف عممية إيقاع العقكبات

التأديبية بحؽ المخالفيف مف أفراد األجيزة األمنية.

إضافة إلى ذلؾ كمو ،فاف ما جاء في القرار بقانكف لسنة  2007بشاف الييئة القضائية لقكل األمف
(القضاء العسكرم) كالذم استحدث محكمة االستئناؼ العسكرية ،كىك ما يشكؿ ضمانو إضافية (المادة

 10مف قانكف الييئة القضائية لقكل األمف كخطكة ميمة في سبيؿ تحقيؽ ضمانات المحاكمة العادلة
لممنتسبيف لألجيزة األمنية .كىذا يشكؿ خطكات ايجابية عمى طريؽ تطكير المنظكمة التشريعية الناظمة
لمقضاء العسكرم في فمسطيف.

كتجدر اإلشارة ىنا أف الجريمة التي يرتكبيا رجؿ األمف ممكف أف تشكؿ مخالفة تأديبية كانضباطية،
كممكف أف تشكؿ في نفس الكقت جريمة جنائية تقكـ عمى أساسيا المسؤكلية الجزائية ،فيؿ يمكف تطبيؽ
عقكبتيف عمى نفس الفعؿ (أدارية كجزائية) .نعـ صحيح ممكف ذلؾ كىك أمر طبيعي ،الف العقكبة اإلدارية
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تنص عمى المركز الكظيفي كال تمس فرد األمف بجسمو ،بينما العقكبة الجزائية فيي تمس شخص رجؿ

األمف كلكؿ منيا غايتو كأىدافو ،كبالتالي ال يتعارض إيقاع العقكبة التأديبية كالجزائية في آف كاحد.

كالجية التي تتكلى إيقاع العقكبة الجزائية عمى أفراداألمف في فمسطيف ىي القضاء العسكرم (ىيئة قضاء
قكل األمف) ،فكفؽ قانكف رقـ ( )2لسنة  2018فاف ىيئة قضاء قكل األمف كىي قضاء خاص ىي
المختصة بالعقاب الجزائي .كما أنيا تقكـ بإيقاع أيضا عقكبات تبعية ذات طابع إدارم مثؿ تأخير االقدمية

في الترقية ،كالفصؿ مف الخدمة كغيرىا.

كما يتـ أحيانا إرجاع ممؼ رجؿ األمف كحفظو مف قبؿ النيابة العسكرية بسبب أف المخالفة ال تشكؿ جريمة
جنائية ،فيتـ إحالة الممؼ لقائد الجياز إليقاع العقكبات االنضباطية أك اإلحالة إلى لجنة الضباط التخاذ

إجراء تأديبي كعقكبة تأديبية.

كيتضح أف العقكبات الجنائية تتخذىا محاكـ ىيئة قكل األمف بينما العقكبات االنضباطية يتخذىا قائد
الجياز ،بينما المخالفات اإلدارية كالتي يتـ بمكجبيا يتـ اتخاذ عقكبات تأديبية إدارية فاف الجية المختصة

التي تكقع العقكبات التأديبية ىي لجنة الضباط.

ككاف لمساىمة القضاء العسكرم دكر فاعؿ ككبير في عممية اإلصالح اإلدارم داخؿ المؤسسة األمنية،
كذلؾ مف خالؿ العقكبات التي تفرضيا المحاكـ العسكرية كمالحقة المخالفيف ،فيذا أدل إلى التقيد بالسمكؾ

كاألخالؽ التي يتكجب أف يتحمى بيا رجؿ األمف كاالبتعاد عف السمكؾ الجرمي ،نظ ار لفاعمية الردع

كالعقاب ،فيذه المحاكـ شكمت دكر رقابي حقيقي عمى سمككيات أفراداألمف ،كعززت الرقابة الداخمية داخؿ

المؤسسة األمنية مف خالؿ إظيار حجـ الخمؿ لدل بعض العامميف في المؤسسةاألمنية كلفت نظر قادة
األجيزةاألمنية لمعمؿ عمى إصالح ىذا الخمؿ كتعزيز الرقابة الداخمية عمى منتسبي األجيزةاألمنية.

 4.4المجال الثالث :لوائح تنفيذية تفسر وتضع آلية لتنفيذ القوانين ذات الشأن األمني
في البداية ال يمكف ألم عمؿ إدارم ناجح أف يتـ دكف أف يككف ىناؾ رقابة إدارية حقيقية مبنية عمى

المساءلة كالتأديب في حاؿ ما تـ اإلساءة لييبة كسمعة الكظيفة العامة ككرامتيا ،أك في حاؿ ارتكاب جرـ
جزائي يستكجب المالحقة الجزائية ،كيمكف القكؿ أف منظمة التحرير الفمسطينية كمنذ منتصؼ السبعينات
حاكلت أف تعمؿ عمى تقنيف بعض جكانب الحياة في العمؿ الثكرم الفمسطيني ،فأصدرت عاـ 1979

مجمكعة مف التشريعات منيا قانكف العقكبات الثكرم كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم ،كشكمت
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ىذه القكانيف النكاة القانكنية األكلى لمعمؿ الثكرم الفمسطيني مما يدؿ أف ىناؾ تغيير في فكر القيادة

الفمسطينية لتككف ثكرة ذات طابع مؤسسي قادر عمى بناء الدكلة مستقبالن.

كمػع عػكدة السػمطة الفمسػطينية عػاـ  1994أصػدر الػرئيس الفمسػطيني فػي حينػو ياسػر عرفػات أكؿ مرسػػكـ
رئاسي يقضي بتطبيػؽ القػكانيف التػي كانػت سػارية فػي األ ارضػي الفمسػطينية مػا قبػؿ عػاـ  ،1967ليسػد أم

فراغ تشػريعي يمكػف أف يحػدث فػي المنػاطؽ الفمسػطينية كأصػبحنا نطبػؽ بػذلؾ القػكانيف األردنيػة فػي الضػفة

الغربية كالقكانيف المصرية في قطاع غزة ،فكاف ال بد مف ىذه الخطكة فػي ظػؿ عػدـ كجػكد مجمػس تشػريعي
فمسطيني صاحب االختصاص في إصدار التشريعات الفمسطينية ،كلـ يكػف ىنػاؾ قػانكف أساسػي فمسػطيني

يسمح لمرئيس بإصدار قػ اررات بقػانكف ليػا قػكة القػانكف كتعتبػر بمثابػة قػكانيف ،فكػاف مػف الضػركرة االسػتعانة
كاإلبقاء عمى التشريعات األردنية كالمصرية في فمسطيف ،كبعد مأسسة السمطة الكطنية صدرت عدة قكانيف

تخ ػػص الجان ػػب األمن ػػي لكاف ػػة األجيػ ػزة األمني ػػة كق ػػانكف األم ػػف الكق ػػائي كق ػػانكف المخ ػػابرات العام ػػة كق ػػانكف

الشرطة كقانكف الخدمة في قكل األمف .

كتظير النتائج انو ال يتكفر لكائح تنفيذية لتفسير القكانيف ذات الشأف األمني كالسابؽ ذكرىا ،كبالتالي فاف

ذلؾ اثر عمى عمؿ كأداءاألجيزةاألمنية( .رائد طو ،ىيئة قضاء قكل األمف)2018 ،

كحسب مركز جنيؼ فاف ىناؾ تطكر ىائؿ في فمسطيف عمى الصعيد التشريعي ،مف حيث انضماـ

فمسطيف لممعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية كمراجعة التشريعات المحمية بما يتالءـ مع المكاثيؽ الدكلية ،كعميو
فاف ما تقكـ بو المؤسسة األمنية مف خالؿ استكماؿ التشريعات الناظمة لعمؿ المؤسسة األمنية ،كااللتزاـ

بالقكانيف كالتعميمات ،كاعتماد مدكنة السمكؾ الخاصة بقكل األمف ،يعتبر عمؿ جيد.

ترل الباحثة أنو حصؿ سكء إستخداـ كتطبيؽ ليذه القكانيف سكاء اتجاه المجتمع أك اتجاه التداخؿ في العمؿ
بيف األجيزة األمنية ،كاف أصبحت بسيطة كقميمو في يكمنا ىذا ،إال أف المكائح التنفيذية ليذه القكانيف ىي

أمر ميـ كضركرم لتسييؿ تطبيؽ ىذه القكانيف كاإلبتعاد عف الكقكع في األخطاء كتجاكزىا مف قبؿ أفراد

األمف كاإلدارات االمنية.
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 5.4المجال الرابع :فصل السياسة عن العمل في الجياز
يتبيف مف نتائج المقابالت انو يكجد فصؿ كامؿ بيف السياسة كاألمف ،فجياز األمف الكقائي ىك جزء مف
السمطة التنفيذية المنبثقة عف السمطة الكطنية الفمسطينية ،كميمتو كجياز معمكماتي استخباراتي حماية

المشركع الكطني الفمسطيني ،كيخضع لتعميمات المستكل السياسي كعمى رأسو الرئيس الفمسطيني.

كعميو فال يتدخؿ الجياز في األمكر السياسية كيقتصر دكره في رفع التكصيات لممستكل السياسي دكف
التدخؿ بق ارراتو ،كرؤيتو.
كترل الباحثة أف األجيزة األمنية كخاصة جياز األمف الكقائي يقكـ بتطبيؽ ما يساىـ في حفظ األمف

الداخمي ،كانو في مكضكع حركة حماس فاف األجيزة األمنية تقكـ بحفظ األمف في الضفة الغربية بعد عاـ

 ،2007كتطبيؽ معطيات المستكل السياسي الفمسطيني بصفة أف السمطة الكطنية ىي الجية الممثمة
لمشعب الفمسطيني ،كعميو يحاكؿ الجياز حماية األمف الداخمي الفمسطيني مف الفتنة كالتنازع بيف الفصائؿ

الفمسطينية كبشكؿ خاص حركتي فتح كحماس ،أضؼ لذلؾ انو ال يمكف أف تقكـ حككمتيف بإدارة كحكـ
دكلة كاحدة.
أما عمى مستكل االنتماء الحزبي فاف الباحثة ترل أف جميع أفراداألمف الكقائي ىـ مف أبناء حركة فتح،
كعميو فاف ىذه تشكؿ معضمة كبيرة ،فمكا قاـ الجياز بمحاكلة دمج أفراد مف الفصائؿ األخرل في صفكؼ

الجياز لربما قمت االتيامات لمجياز كلتـ التكغؿ في كافة شرائح كفئات المجتمع الفمسطيني بقكة اكبر .كما
انو ما زاؿ قادة األجيزة األمنية أعضاء في المجمس الثكرم لحركة فتح ،كعدد مف قادة السؼ األكؿ في

األجيزة األمنية يشارككف في المؤتمر العاـ لمحركة ،كيرأس لجنة الضباط عضك لجنة مركزية في الحركة،
كىذا يعني أف الفصؿ بيف العمؿ األمني كالسياسي غير متحقؽ.
 6.4المجال الخامس :تبسيط اإلجراءات وتنظيميا والتنظيم اإلداري داخل الجياز
تشير نتائج المقابالت إلى أف كافة منتسبي الجياز يخضعكف لعممية تدريب كتأىيؿ كؿ كفؽ قدراتو ككفؽ

التخصص الذم يعمؿ فيو بالجياز ،كبالتالي فاف ميمة إدارة التدريب ىي تأىيؿ الضباط كالعامميف لكؿ
المستكيات كضماف فيـ كافة المستكيات في الجياز لإلجراءات الناظمة لعمؿ الجياز ككذلؾ األنظمة التي

تحكـ عممو كتخصصاتو كبيئة العمؿ المطمكبة التي سيعمؿ بيا كؿ شخص.
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كيتـ العمؿ عمى تطكير العامميف مف خالؿ خطة شاممة كرؤية شاممة لدل قيادة الجياز مرتبطة بالتكجيات

العامة لمسمطة الفمسطينية كتعكس نفسيا مف خالؿ برامج تأىيؿ ثابتة في إطا اردارة التدريب كمف خالؿ
الكمية األمنية الخاصة بجياز األمف الكقائي كىذه البرامج تعمؿ أك تيدؼ إلى :
 .1تأىيؿ عاـ لكؿ منتسبي الجياز يضمف الحد األدنى مف الكعي بالمياـ األساسية التي يقكـ بيا الجياز
ضمف سيادة القانكف كالتركيز عمى حقكؽ اإلنساف.

 .2تدريب عالجي ييدؼ إلى تطكير القدرات بناءا عمى تجارب سابقة أك تجارب آخريف في مجاالت
محددة كاخذ العبر منيا.
 .3تدريب لمستكل متخصص لمعامميف في المجاالت الفنية ذات التخصص المكضكعي لمكظفي تكنكلكجيا

المعمكمات ،كالمكظفيف القانكنييف.

 .4تدريب متقدـ ييدؼ إلى فتح آفاؽ المعرفة أماـ مستكيات قيادية عميا في الجياز.
 .5عقد مؤتمرات داخمية ككرشات عمؿ كندكات متنكعة مثؿ المذكرات التي كقعت في البكليتكنؾ كىيئة
مكافحة الفساد.
كيكجد في جياز األمف الكقائي حاليا سبعة إدارات كىي :الشؤكف اإلدارية ،كالعمميات المركزية ،كادارة

التدريب ،كامف الجياز "متابعة شؤكف الضباط" ،كالرقابة العامة ،كدائرة تحميؿ المعمكمات ككضع تقدير

المكاقؼ ،عمما بأنو ضمف الخطة الجديدة لتصكيب اليياكؿ سيتـ إضافة إدارتيف جديدتيف منيا إدارة
تكنكلكجيا المعمكمات كالتي ىي دائرة تتبع حاليا إدارة العمميات.

كلتسييؿ كتبسيط إجراءات عمؿ جميع أجيزة المؤسسة األمنية فاف ذلؾ يتـ مف خالؿ ك ازرة الداخمية

الفمسطينية مف خالؿ العمميات المشتركة ،حيث يكجد جسـ لمعمميات المشتركة يمثؿ كؿ إدارات األمف

الفمسطيني ،كما انو يكجد إدارة لمعمميات المشتركة المركزية مف خالؿ قائد المنطقة في كؿ محافظة ،مما
يعزز جيكد كقدرات المؤسسة األمنية كيقرب لحظات كتكقيت االستجابة كيؤدم إلى تقديـ خدمات

نكعية،كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ ما يسمى المجمس األعمى لمدفاع المدني الذم يعمؿ عمى تعزيز قدرات
االستجابة لمحكادث كالككارث ممثال بكؿ قكل األمف.
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كفي األزمات كالحكادث اآلنية فانو يتـ تبسيط كتسييؿ اإلجراءات مف خالؿ لجاف مؤقتة مشتركة عند
حدكث بعض الكقائع مثؿ أحداث نابمس كما انو يكجد بعض الممفات التي تشكؿ ليا لجاف بقرار يحدد

ميمتيا كعندما تنتيي الميمة ينتيي كجكدىا كىذه المجاف تشكؿ ليدؼ محدد كذلؾ لتبسيط اإلجراءات
كسرعة صناعة القرار.

كؿ ذلؾ يساىـ في تبسيط إجراءات العمؿ كمنع التداخؿ في عمؿ المؤسسة األمينة ككؿ.
 7.4المجال السادس :ضبط العاممين من خالل الحضور والغياب والثواب والعقاب
يكجد آلية ضبط لمعامميف حيث ىناؾ نظاـ إدارم لكؿ العامميف كىك نظاـ مكحد يحدد أكقات العمؿ

كاإلجازات ،كالمطمكب مف الجميع االلتزاـ بالنظاـ.

أما آليات المتابعة فتتمثؿ بمتابعة مباشرة لكؿ مسئكؿ إدارم عف العامميف في إدارتو كيكجد جيات إدارية
خاصة بمتابعة ىذا المكضكع (ضبط إدارم) ميمتيا ضبط أم تأخيرأك غياب كيخضع أم مخالؼ كفؽ

القانكف إلجراءات تبدأ مف اإلنذار إلى الحسـ مف اإلجازات السنكية أكالحسـ مف الراتب بالترتيب مع ىيئة

التنظيـ كاإلدارة كقد تصؿ بعض الحاالت إلى الفصؿ مف الجياز.

كترل الباحثة انو يتـ التركيز عمى دكاـ العامميف كانتظاميـ بالعمؿ في جياز األمف الكقائي ،فتكفر

األجيزةاألمنيةأجيزة البصمة االلكتركنية لتنظيـ الحضكر كالغياب ،كما يتـ اخذ اإلجراءات بحؽ المخالفيف

لالنضباط في أعماليـ كفؽ قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية ككذلؾ قانكف العقكبات الثكرم لعاـ
 ، 1979كعميو يتـ اتخاذ العقاب المناسب بحؽ المخالفيف كعمى النقيض يتـ منح الثكاب المناسب

لمممتزميف.

 8.4المجال السابع :صناديق الشكاوي
أظيرت النتائج أف صناديؽ الشكاكم غير فعالة ،حيث نالحظ أف كؿ ضابط مف حقو أف يبعث بكتاب إلى

مدير عاـ الجياز مف خالؿ مديره المباشر ككذلؾ التسمسؿ اإلدارم في المراسمة ،كال يسمح بكقؼ أم

كتاب ،باإلضافةإلىأف جياز الرقابة الداخمي يستطيع الكصكؿ كالدخكؿ إلى أم دائرة كسماع شكاكم
العامميف في الجياز.
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كترل الباحثة أف صناديؽ الشكاكم غير فعالة دخؿ الجياز سكاء بيف أفراد الجياز أك مع أفراد المجتمع،
كذلؾ لكجكد جيات قانكنية خارج الجياز األمني كمنظمات حقكقية ىي مف تتكلى التكاصؿ مع الجياز

بخصكص الشكاكم كاستقباليا كالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف (ديكاف المظالـ) ،كذلؾ أف ىناؾ صعكبة
في تكفير صناديؽ شكاكل لممكاطنيف ،نظ ار الف طبيعة عمؿ جياز األمف الكقائي تفرض عميو خمؽ حاجز

لدرجة معينو بينو كبيف المكاطنيف ،كبالتالي فاف تكلي الجيات األخرل كالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف
ليذه المياـ يعتبر أفضؿ ،خاصة انو جياز يختص بقضايا أمنية كبالتالي يفترض غالبية المكاطنيف أف

لدييـ محسكبيات داخؿ الجياز في ظؿ ككف المجتمع الفمسطيني مجتمع صغير كمحصكر في الضفة

الغربية كقطاع غزة فقط ،مما يجعؿ جميع المكاطنيف عمى معرفة يبعضيـ البعض كيصبح لدل الجميع

محسكبيات ككاسطات داخؿ الجياز.

 9.4المجال الثامن :إستخدام وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة
أفاد مدير إدارة التدريب كالتخطيط في جياز األمف الكقائي أف ىناؾ أرشفة الكتركنية كبرامج مالية متطكرة
كنحف في خطكات جدية لالستفادة مف التجارب المحمية في ىذا المكضكع ،حيث تتكفر برامج إدارية

الكتركنية متطكرة ضمف برنامج إدارم شامؿ ،كلدينا إدارة عامة متخصصة بالتكنكلكجيا ،كيكجد مدرسيف
مختصكف بالتكنكلكجيا مف حممة الدرجات العممية العميا في مجاؿ الكمبيكتر كالبرمجة كاألمف االلكتركني
كغيرىا مف التخصصات ،ككافة العامميف في الجياز لدييـ القدرة عمى استخداـ الحاسكب كلدييـ كحدات

متخصصة في ذلؾ.
كحسب ك ازرة الداخمية فاف يكجد تطكر كحداثة في عمؿ قطاع األمف في فمسطيف ،حيث انو يتـ ذلؾ مف

خالؿ إشراؼ الك ازرة عمى لجاف خاصة لدعـ قطاع األمف كمشاريعو كبرامجو التي يتـ الحرص فييا عمى
تطكير متطمبات العمؿ كالحداثة لممؤسسة األمنية كالبطاقة االلكتركنية التي تعتبر احد مشاريع ك ازرة

الداخمية.كاف النظاـ االلكتركني لممكارد البشرية في المؤسسة األمنية الفمسطيني متطكر بدرجة كبيرة،
كيضاىي مؤسسات أمنيو إقميمية ،كلكف فمسطيف بالنسبة لدكؿ العالـ قد ال تككف متقدمة بسبب افتقاد

السيادة عمى األرض كىك أىـ األسباب التي تجعميا تسير ببطيء نحك التطكر كالتقدـ في ىذا المجاؿ،
كلكنيا اليكـ أصبحت تستخدـ كؿ الكسائؿ الحديثة كالمتطكرة في عمميا.
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كترل الباحثة انو في ظؿ استخداـ التكنكلكجيا في المؤسسات الفمسطينية كالتي أصبحت تطبؽ بدرجة عالية

فييا ،فاف األجيزة األمنية أصبح اعتمادىا عمى ىذه الكسائؿ كاألدكات بشكؿ كبير ،كيضاىي العديد مف
الدكؿ .مما سيؿ عمؿ ىذه األجيزة كخمؽ لدييا إدارة شاممة لعمميا بطريقة منظمة كسمسة.
 10.4المجال التاسع :التفويض اإلداري في الصالحيات داخل الجياز
تبيف النتائج انو يكجد تفكيض لمصالحيات داخؿ جياز األمف الكقائي ،فيما يخص العمؿ الداخمي كاإلدارم

في الجياز فاف كؿ مدير يحؽ لو اتخاذ الق اررات كالتدابير الالزمة بما فيو مصمحة الجياز كالدائرة ،كبما

يساىـ في تحسيف األداءاإلدارم ،أما فيما يخص القضايا التي تخص التعامالت الميدانية (مع المكاطنيف)

كاالعتقاؿ كغيره ،فانو يجب مصادقة مدير الجياز ،كمراجعة الق اررات عمى أعمى مستكل في الجياز ،لكي

يتـ تكخي الدقة كالمكضكعية في ذلؾ (المادة ( )5مف القرار بقانكف لسنة  2007بشأف األمف الكقائي).

كترل الباحثة أف تفكيض الصالحيات أصبح ضركرة ممحة في الكقت الحالي في ظؿ تقسيـ الجياز لفركع

عمى كافة المحافظات الفمسطينية ،كبالتالي أصبح مف الصعب تركيز السمطات بيد السمطة الرئاسية

باإلدارة العامة في راـ اهلل ،حيث اتضح لنا أف الجياز يستخدـ إحدل صكر التنظيـ اإلدارم المركزم كىك
عدـ التركيز اإلدارم أم المركزية المتعددة ،حيث أف الحاجة تقتضي ذلؾ ،كخاصة في ظؿ االحتالؿ

اإلسرائيمي ،كبالتالي فاف تفكيض الصالحيات سيؿ عمؿ الجياز.كأصبح ىذا التفكيض في السمطات جزء

مف الخطة اإلدارية لديو ،كىذا مفيد في العممية اإلدارية ،ككذلؾ في تطكير المكارد البشرية في المحافظات،

فالكاضح أف تفكيض الصالحيات يطبؽ بشكؿ فعاؿ في ىذا الجياز.
 11.4المجال العاشر :الحوافز والترقيات

فيما يتعمؽ بمكضكع الترقيات فاف قانكف الخدمة في قكل األمف عالج مسالة الترقيات كنظميا داخؿ
المؤسسة األمنية ،حيث ال تتمتع السمطة اإلدارية بأم نكع مف التقدير في الترقيات كانما سمطتيا مقيدة
بالقانكف الذم نظـ ىذه المسالة ،كاإلدارة فقط تطبؽ نصكص القانكف في مسالة الترقيات( .المكاد 51-3

مف قانكف الخدمة في قكل األمف العاـ  ،2005ككذلؾ المكاد  144-137مف ذات القانكف).

يتضح مف نتائج المقابالت انو يتـ تحفيز العامميف بالمكافئات المالية أك الترشيحات لالبتعاث لمدكرات
الخارجية الميمة ،كاف ىذه الحكافز ال تككف عشكائية ،كانما مف خالؿ نظاـ التقييـ ،حيث يتـ التقييـ مباشرة

مف قبؿ إدارة الدكائر كاألقساـ كيتـ رفعيا لرئاسة الجياز ،كالتي بدكرىا تقكـ بدراسة التقييـ كبناء النتائج
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عمييا كمف ثـ إتخاذ القرار كفؽ ما ينص عميو قانكف الخدمة في قكل األمف لعاـ  2005كالذم نظـ

الحكافز كاالبتعاث كالترقيات.

كلييئة التنظيـ كاإلدارة اختصاص في تنظيـ الشؤكف اإلدارية لمعامميف في المؤسسة األمنية مف حيث
التعييف كالترقيات كمتابعة اإلجازات دكف أف يككف ليا الحؽ في الرقابة عمى الييكميات كالسمكؾ اإلدارم
كالكظيفي لكافة منتسبي األجيزة األمنية مع أف قانكف الخدمة في قكل األمف أكجب عمى المؤسسة األمنية

كضمف ممفات ىيئة التنظيـ كاإلدارة أف يككف لكؿ عسكرم تقارير كفاءة يعتمد عمييا في الترقيات كتكلي
المناصب ضمف ىيكميات المؤسسة األمنية كبيذا فإف ىيئة التنظيـ كاإلدارة كمف خالؿ ىذا االختصاص
تمارس دكر رقابي غير مباشر عمى العامميف في المؤسسة األمنية ،ىذا باإلضافة لمرقابة عمى مدل االلتزاـ

بساعات كأياـ العمؿ كاإلجازات الداخمية كالخارجية ،كمف كجية نظر الباحثة يجب أف يككف ىناؾ دكر

لييئة التنظيـ كاإلدارة في إعداد اليياكؿ اإلدارية لممؤسسة األمنية لكي تتناسب مع كاجب كمياـ كؿ
مؤسسة كيتالءـ مع عدد العامميف فييا.

كترل الباحثة أف مف مصمحة الجياز أف يقدـ الحكافز بناء عمى أسس عادلة كتخدـ مصمحة الجياز،
بحيث تقدـ لذكم األحقية في ذلؾ مما يساىمكف بتحسيف أداء الجياز كتطكيره ،كبالتالي فاف الجياز يركز

عمى رفع كفاءة العامميف مف خالؿ الحكافز كالمكافئات التي تميز بيف المكظؼ النشيط كالفاعؿ كالمكظؼ

الضعيؼ.
 12.4المجال الحادي عشر :معايير التعيين في الجياز
اتضح مف نتائج المقابالت أف معايير التعييف في الجياز تتـ بناء عمى الحاجة كمصمحة الجياز ،ككفؽ
معايير المتبعة في الكظائؼ الحككمية كغيرىا ،حيث يتضح أف ىناؾ مجمكعة مف الشركط كالضكابط في

عممية التعييف كمراعاة الجنسية كالسف القانكني ،كحسف السيرة كالسمكؾ (التعمرم ،)2018 ،كتتـ عممية
التعييف مف قبؿ ىيئة التنظيـ كاإلدارة كىيئة التدريب المركزم ،كيككف التجنيد مف خالؿ ىذه الييئات سالفة

الذكر ،كمف خالؿ إجراءات مكضكعية كحيادية تعتمد عمى الكفاءة كالقدرات كالمؤىالت المطمكبة.إضافة

لممعايير األخرل كالسف كالجنسية كالقد ارت الشخصية ،كاف يككف عاقؿ كلـ يسبؽ أف قاـ بجريمة ،كمف ثـ
يخضع كؿ متقدـ لمفحكصات الطبية كالمقابالت الشخصية الالزمة بما فييا امتحاف القدرات.
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كبالنسبة لدكر االنتماء الحزبي في عممية التعييف فاف الجياز يفضؿ أف ال يككف لدييـ أية انتماءات أك

ميكؿ حزبية الف ذلؾ مف الممكف أف يؤدم إلى خمؽ إشكاليات في العمؿ كيؤثر عمى العامميف في الجياز،
كيشتتيـ ،كعميو فانو يفضؿ الحيادية في الكالءات الحزبية بالرغـ مف أف الكاقع يظير كجكد بعض

الكالءات.

كحسب ك ازرة الداخمية فاف عممية تحديد االحتياج مف المكارد البشرية المطمكبة مف حيث العدد أك

التخصص تتـ مف خالؿ الجيات المعنية كىيئة التنظيـ كاإلدارة كىيئة التدريب كجية تدريب مكحدة
لألجيزة األمنية كالعسكرية ،كاف التدريب التأسيسي لكؿ مكظؼ يدخؿ المؤسسة األمنية تتكاله ىيئة التدريب

المكحد كبعدىا يتـ التدريب المتخصص كؿ حسب جيازه.كبخصكص إجراءات التعييف فإنيا تتـ بكضكح

مف خالؿ إعالف ليذه الكظائؼ كيحصؿ تنافس عمييا مف كافة أبناء الشعب الفمسطيني ،بالرغـ مف انو

في السابؽ كاف يتـ تكظيؼ األسرل الفمسطينييف المفرج عنيـ ،كاألفراد الذيف عانكا مف االحتالؿ

اإلسرائيمي ،حيث كانت آنذاؾ تكجد منظكمة قانكنية تحكـ ىؤالء األشخاص في بداية نشأة المؤسسات
األمنية كلـ يكف ىناؾ تكافؤ كتناسب في الفرص.

كترل الباحثة أف التعييف يتـ كفؽ مصمحة الجياز كتكجياتو كمتطمبات المرحمة الحالية فمثال في ىذه
المرحمة يتـ التركيز عمى االنتماء السياسي كثي ار نظ ار لحدة الصراع بيف حركتي فتح كحماس ،كلكف كفؽ

معيار الكفاءة الف مصمحة الجياز تقتضي تكظيؼ الكفاءات كؿ حسب كظيفتو الف ذلؾ يخدـ الجياز
كمستقبمو فيما يخص الكفاءة في الشخص .كما أف شركط االلتحاؽ باألجيزة األمنية ىي شركط مكضكعيو

كمراعاة الجنسية كالسف القانكني ،كحسف السيرة كالسمكؾ ،كال يكجد فييا تمييز أك مخالفة لمدستكر في تقمد

الكظائؼ العامة.

كترل الباحثة أف ىيئة التنظيـ كاإلدارة كالتدريب تقكـ باالختيار كتحديد المكارد البشرية المطمكبة كسماتيا

كقدراتيا بما يتالءـ مع حاجة كؿ جياز امني ،كال تتـ العممية بصكرة منفصمة مف قبؿ كؿ جياز ،كىذا
ساىـ في تنظيـ عمؿ المؤسسة األمنية بشكؿ كمي ،عدا عف أف التدريب نفسو يتـ تقديمو لكؿ أفراداألجيزة

مف قبؿ الجيات سالفة الذكر مما أضفى قكة ككاقعية اكبر عمى عممية التدريب كتكحيد لتكجيات العامميف
كقدراتيـ.
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 13.4المجال الثاني عشر :التضخم الوظيفي
أظيرت المقابالت انو ال يكجد تضخـ في الجياز كاف عدد األفراد العامميف في الجياز حاليا ىك 3500
كىذا كفؽ رؤية الجياز أمر طبيعي في ظؿ المرحمة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني مف احتالؿ إسرائيمي،

كتصنيؼ لممناطؽ C،B، Aمما يجعؿ ىناؾ حاجة ألعداد اكبر لمحفاظ عمى الكضع األمني كاستق ارره،

أم أف طبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني أدل إلى مضاعفة العدد المطمكب في األجيزة األمنية الفمسطينية
كعمى رأسيا جياز األمف الكقائي.

كترل الباحثة أف األجيزة األمنية الفمسطينية كخاصة جياز األمف الكقائي لمكىمة األكلى يتضح أنيا تعاني
مف التضخـ الكظيفي نظ ار لمعدد الكبير مف األفراد المنتسبيف ليذه األجيزة ،كلكف طبيعة الكضع الفمسطيني
كعدـ القدرة عمى السيطرة عمى الحدكد الفمسطينية مع الدكؿ المجاكرة ،كعدـ السيطرة عمى الحدكد مع

إسرائيؿ كعدـ السيطرة عمى مناطؽ  Bك  Cجعؿ عمؿ ىذه األجيزة صعبا كيحتاج لككادر بشرية أكثر مف
العدد المطمكب ،كىك ما ال يمكف قياسو مع أم دكلة أخرل مستقمة كذات سيادة كذلؾ لخصكصية الحالة

األمنية الفمسطينية كالكضع الخاص بفمسطيف .كبالرغـ مف ذلؾ فاف ىناؾ أسباب أخرل تتمثؿ في كجكد
دكائر كادارات متشابية في األجيزة األمنية مف جية كعدـ الكضكح في االختصاصات ،مما يؤدم إلى
تداخؿ عمميا كتكرار نفس األعماؿ كتنازع عمى الصالحيات كالمياـ.

 14.4المجال الثالث عشر :التدريب والدورات
يتـ التركيز في جياز األمف الكقائي عمى الجانب التدريبي بشكؿ كبير ،فيتـ تكفير دكرات في كافة

المجاالت اإلدارية كاألمنية كالعسكرية كالتقنية كالحقكقية ،كحسب الممحؽ ( )2فاف جياز األمف الكقائي
يركز في الجانب اإلدارم عمى قضايا النكع االجتماعي كادارة المكارد البشرية كالمالية كالتخطيط
االستراتيجي ،كفي الجانب األمني يتـ التركيز عمى اإلرىاب كاإلعداد األمني كتحميؿ المعمكمات كاألمف

االقتصادم كالتحقيؽ كالتجنيد الميداني كالتحقيقات التكنكلكجية ،أما في المجاؿ العسكرم فيتـ التركيز عمى

دكرات الرماية كاستخداـ األسمحة النارية ،كفي الجانب الحقكقي فيتـ التركيز عمى دكرات إدارة الشكاكم

كقضايا حرية التعبير كالصياغات القانكنية ،كفي الجانب التقني فيركز الجيات عمى التحقيقات الرقمية

كالمراقبة كالمتابعة االلكتركنية كادارة الشبكات االلكتركنية...الخ ،كما يتـ تقديـ دكرات متقدمة في المغة
كالتعريؼ بالقضية الفمسطينية كالنظاـ العاـ كعناصره في المجتمع الفمسطيني.
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كبخصكص االبتعاث كالتدريب الخارجي فيك يتـ مف خالؿ إجراءات تتطمب أرم كقرار عدة جيات
مختصة بمكضكع األمف كالجياز نفسو ككذلؾ إدارة التخطيط في ك ازرة الداخمية ،كىيئة اإلدارة كالتنظيـ،

كالمالية العسكرية كيتـ كفؽ معايير معينة متفؽ عمييا كالعمر كالتخصصات المطمكبة التي تفيد الجياز
كتغذم خبراتو ،كتكفر القدرة كالرغبة لدل المبتعثيف عمى التعميـ ،كالخدمة مدة ال تقؿ عف خمس سنكات في

الجياز ،إضافة لرغبة العنصر نفسو في االبتعاث قبؿ كؿ شيء .عدا عف أف المتقدميف يخضعكف لمنافسة
كمسابقات فيما بينيـ لمحصكؿ عمى ىذه البعثة أك الدكرة التدريبية الخارجية( .الفصؿ الرابع مف قانكف

الخدمة في قكل األمف ،ككذلؾ الفصؿ الخامس مف باب األحكاـ العامة مف قانكف الخدمة في قكل األمف)

كترل الباحثة أف التدريب كالدكرات ىي أىـ جكانب اإلصالح اإلدارم ،فمنيا يبدأ اإلصالح الحقيقي لممكارد
البشرية أكال كذلؾ بتأىيؿ العاميف كتدريبيـ ،كيخمؽ لدييـ الكفايات اإلدارية المطمكبة ،مما يخمؽ لدييـ
الرضا الكظيفي كاالنتماء التنظيمي كفيـ آلية عمميـ .كاف جياز األمف الكقائي ييتـ بالتدريب كالتأىيؿ

لمعامميف فيو ،كىذا ما يؤكده التطكر الكبير في آلية عمؿ الجياز كمكاكبتو لمعديد مف األجيزة في الدكؿ

األخرل عالميا كاقميما .كتالحظ الباحثة أف التركيز عمى الجانب اإلدارم في الدكرات المقدمة مف قبؿ

جياز األمف الكقائي ال يرقى إلى المستكل المطمكب فيتـ التركيز عمى الجانب الجندرم بشكؿ كبير كمثاؿ،
كال يكجد تركيز إدارم سكل عمى التخطيط االستراتيجي .كفي الجانب القانكني كذلؾ يتـ التركيز فقط عمى

جانب حرية التعبير كادارة الشكاكم فقطػ  ،بالرغـ مف أىمية الجانب التدريبي في عممية اإلصالح اإلدارم

في المؤسسة األمنية كما أف عدد ىذه الدكرات ال يشمؿ كؿ العامميف في المؤسسة األمنية فخالؿ العاـ
 2017تـ تقديـ دكرات شممت  1588عنصر فقط مف كافة أفراد الجياز مع تكرار بعض األشخاص في
ىذه الدكرات مما يقمؿ العدد ،كىذا ال يكفي لجياز امني كامؿ.

 15.4المجال الرابع عشر :الرقابة
حسب ك ازرة الداخمية فانو يكجد قكانيف كلكائح تنظـ عممية اإلشراؼ عمى المؤسسة األمنية كىي قانكف

الخدمة في قكل األمف كقانكف العقكبات الثكرم ،كقكانيف تنظـ عمؿ كؿ جياز امني عمى حدا كقانكف
األمف الكقائي كقانكف المخابرات العامة ،إضافة إلى اإلدارات المشتركة بيف جميع قكل األمف كإدارة

التخطيط حيث أف مدراء التخطيط ىـ الذيف يقكمكف بإعداد الخطط كالدكرات كتنظيـ المشاريع كالبرامج
تماشيا مع األىداؼ المكضكعة .إضافةإلى مدراء اإلعالـ الذيف يتـ تدريبيـ مف قبؿ ك ازرة الداخمية

كيشرفكف عمى الرسالة اإلعالمية لممؤسسة األمنية.
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كما تشرؼ الك ازرة عمى تكفير االحتياجات المالية كالعسكرية كتشرؼ عمى المشاريع كتصرؼ عمى تمكيميا

كتكفير كؿ ما ىك مطمكب لممؤسسة األمنية مف أمكر لكجستية الزمة ألداء العمؿ األمني .أما الجانب
اإلشرافي الثاني فيك مف إشراؼ كتشكيؿ لكحدات متخصصة مثؿ مركز مكافحة المخدرات ،كالمجاف

الخاصة بقضايا حقكؽ اإلنساف ،كاالنتربكؿ.أما الشكؿ الرابع فيك اإلشراؼ عمى انجاز تقارير دكلة فمسطيف

الخاصة بااللتزامات المتعمقة بالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية.

كبالنسبة لمعالقة بيف دكائر الرقابة الداخمية في المؤسسة األمنية كىيئة قضاء قكل األمف،فاف تداخؿ
االختصاص مابيف دكائر الرقابة الداخمية كالنيابة العسكرية كاف ىنا كحتمية لمتعاكف بحيث أف التحقيقات

األكلى تتـ مف قبؿ الرقابة الداخمية في المؤسسة كىي التي تتابع مجريات التحقيؽ مع النيابة العسكرية أك
جياز االستخبارات العسكرية ،كتقكـ بتحكيؿ القضايا الجنائية إلى الجيات المعنية كجيات االختصاص
لمنظر في القضايا الجنائية التي تخص العامميف في المؤسسة األمنية.

 16.4عممية اإلصالح اإلداري في المؤسسة األمنية
لغايػػة عػػاـ  2002كاف اسػػتطاعت بعػػض المؤسسػػات األمنيػػة أف تحقػػؽ بعػػض االنجػػازات فػػي مجػػاؿ البنػػاء

المؤسسػػي كاعتمػػاد ىيكميػػات إداريػػة تتناسػػب كعمميػػا األمنػػي مػػرك انر بمجػػاف إصػػالح قطػػاع األمػػف كالتػػدخالت

الخارجيػػة لبنػػاء ىػػذه المؤسسػػات إال أنػػو يمكػػف القػػكؿ أف ىػػذه المؤسسػػات لػػـ تبنػػى عمػػى أسػػاس إدارم سػػميـ
كعقيػدة أمنيػة مكحػدة بػؿ اسػتمرت المناكفػات – إف صػح التعبيػر ػ بػيف مككنػات المؤسسػة األمنيػة فػي ذاتيػا
كتنازع ػػت اختصاص ػػاتيا حت ػػى ج ػػاء االح ػػتالؿ كدم ػػر منش ػػآتيا كقكتي ػػا كأعتقػ ػؿ عناص ػػرىا كمنتس ػػبييا ليعي ػػد

المؤسس ػػة األمني ػػة ألض ػػعؼ م ػػا كان ػػت عمي ػػو عن ػػد الب ػػدء بتأسيس ػػيا ع ػػاـ  ( .1994ارئ ػػد طو_ىيئ ػػة القض ػػاء

العسكرم)2018-8-18 ،

فعادت المحاكلة ما بعد عاـ  2002إلعػادة بنػاء المؤسسػة األمنيػة كىيكمتيػا ككػاف ليػذا اإلصػالح أف يأخػذ
كقتان ليس بقصير،فتـ تشكيؿ فريؽ إصالح قطاع األمف عاـ  2003بػدعـ أمريكػي إلعػادة ىيكمػة المؤسسػة
األمنية كتطكيرىا ،كلـ يكتب ليذا الفريؽ النجاح حيث دخمت المؤسسة األمنية الفمسطينية في ٍ
تحد أكبر أال

كىك االنقالب الذم شنتو حركة حماس في قطاع غزة ،كبالتالي انقسػمت السػمطة الفمسػطينية سياسػيان كأمنيػان
كأىمؿ جانب التطكير كبناء سياسة الحكـ الرشيد في المؤسسػة األمنيػة لينصػب االىتمػاـ عمػى مقاكمػة ىػذا

االنقػػالب كمنػػع إمتػػداده لمضػػفة الغربيػػة ،فكػػاف االىتمػػاـ منػػذ عػػاـ  2007كمكاجيػػة التحػػدم السياسػػي أكثػػر
مف مكاجية ضعؼ اإلدارة كاألداء األمني كالمؤسسي ،كاستمر ىذا الحػاؿ لغايػة كقتنػا الحػالي فغمػب الطػابع
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السياسي كاألمني عمى اىتمامات المؤسسة األمنية دكف تطكير كتعزيز السياسات كالييكميػات كبنػاء العقيػدة
األمنية السميمة( .رائد طو_ىيئة القضاء العسكرم)2018-8-18 ،

تعتبر عممية اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية عممية شاممة جامعة لكافة أجيزة المؤسسة األمنية،
فيي ال تقتصر عمى جياز دكف آخر ،ككميا تحت مظمة ك ازرة الداخمية الفمسطينية ،فالك ازرة ىي مف تصدر

الق اررات كتقدـ مشاريع القكانيف كاألنظمة لممؤسسة األمنية كترفعيا لجيات االختصاص لدراستيا كاصدارىا،

فمثال قانكف التقاعد المبكر ىك مف أدكات اإلصالح اإلدارم الذم أدل إلى إصالح الييكؿ الخاص
بالمكارد البشرية.
كتعتبر ك ازرة الداخمية ىي المظمة الكحيدة لقيادة العمؿ األمني الجماعي ،فيي مف تضع الخطط لممؤسسة

األمنية بما يتطابؽ مع الييكؿ التنظيمي الذم يحدد صالحياتيا كأىداؼ إداراتيا ،كما أف العمؿ ضمف

الييكؿ التنظيمي يجعؿ احتراـ التسمسؿ اإلدارم أم ار ضركريا في عمؿ المؤسسة األمنية ،كىك بذاتو يفرض
رقابة ذاتية سكاء إداريةأك قانكنية كرغـ معارضة البعض لركتيف التسمسؿ اإلدارم كالقانكني في صناعة

القرار بيف الدكائر كاألقساـ إال انو يحقؽ فائدة بالعمؿ كيخرج القرار بشكؿ مشركع كمناسب كينسجـ مع

البيئة التي سيطبؽ بيا ،كيرتكز دكر ك ازرة الداخمية في إصالح المؤسسة األمنية في التخطيط كالتنفيذ ثـ

الرقابة.

كاف التجربة الفمسطينية في األمف تعتبر ايجابية في ظؿ كؿ التحديات التي تكاجييا ،مثؿ غياب السيادة
كقمة المكارد كالتي ترجع أسبابيا لالحتالؿ كاالنقساـ كضعؼ المكارد المادية كضعؼ المنظكمة القيادية.

كرغـ ايجابية التجربة إال أنيا ال تزاؿ غير قائمة عمى أسس سميمة كمستقرة قادرة عمى البناء.

كحسب ك ازرة الداخمية فانو يتمثؿ دكر ك ازرة الداخمية في إعداد الخطط القطاعية لتطكير األمف ،فتتمثؿ
أىداؼ الخطة القطاعية في كضع الخطط اإلستراتيجية كالخطط التنمكية ،كقياس التغذية الراجعة ليذه،

كقياس رضا الجميكر عنيا ،كمف ثـ يتـ تقييـ نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتحديات ،كتشرؼ الك ازرة
عمى عممية التنفيذ كرصد التقدـ فييا .كيتمثؿ اليدؼ الرئيسي ليذه الخطط في االرتقاء لمستكل رضا

الجميكر مف مستكل أداءاألمف كالتطكير الدائـ ،كيتـ قياس اثر ىذه الخطط مف خالؿ التقارير الدكرية

كنماذج القياس المقرة كضمف مؤشرات قياس متفؽ عمييا سمفا تأخذ رأم الجميكر بعيف االعتبار .كاف

اإلشراؼ يعتبر تطكير لمتطمبات العمؿ كرصدىا كمتابعتيا كتقييميا كقياس حسف األداء فييا ،كليست
مرتبطة بالتفتيش.
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كحسب مركز جنيؼ لمرقابة الديمقراطية عمى القكات المسمحة فانو يكجد إصالح كتطكر كبير في المؤسسة

األمنية الفمسطينية بما فييا جياز األمف الكقائي ،كخير دليؿ عمى ذلؾ ما تشيده ىذه المؤسسة مف تقبؿ
التعميـ كتنمية قدرات الكادر األمني ،كمدل االلتزاـ بالقكانيف كالتشريعات ،كتقبؿ المؤسسة األمنية لمرقابة

المدنية.

كبخصكص قانكف الخدمة في قكل األمف فانو بالرغـ مف أف ىذا القانكف اعتمد في صياغتو كنصكصو

عمى بعض القكانيف لمدكؿ المجاكرة لألردف كمصر كجاء بنصكص في غاية الحداثة كالتطكر تمكف
المؤسسة األمنية مف العمؿ في اإلطار المؤسسي في حدكد النزاىة كالشفافية إال أف ىذا القانكف تعرض
لمجمكعة مف التحديات كالمعيقات كمف أبرزىا

انو بعد صدكر ىذا القانكف صدرت بعض القكانيف

لممؤسسات األمنية مثؿ القرار بقانكف بشأف جياز األمف الكقائي عاـ  2007كالذم تناقض في نصكصو
مع ما جاء في قانكف الخدمة في قكل األمف ،فيؿ يجكز ليذه الق اررات بقكانيف أف تتناقض أكتخالؼ ما كرد

في قانكف الخدمة في قكل األمف خاصة في تعييف مدير الجياز كمدة تعيينو كالتي تـ تجاكز القانكف بيا
كذات األمر في قانكف الدفاع المدني كالمخابرات كأخي انر في قانكف الشرطة ،فمـ تمتزـ المؤسسة األمنية بما
كرد في قانكف الخدمة في قكل األمف بؿ لألسؼ كضعت ىذه الق اررات بقكانيف مف الجياز األمني نفسو فمـ

تصدر مف لجاف أك مف مجمس تشريعي كتـ مراعاة مصمحة الجياز أكالن دكف مراعاة النظاـ القانكني
كالتشريعي الفمسطيني في مجاؿ األمف كالمكائمة مع التشريعات السارية كالنافذة.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
 1.5مقدمة
مف خالؿ المعمكمات التي تـ جمعتيا الباحثة مف خالؿ أداة الدراسة كىي المقابمة المعمقة التي استخدمت

المنيج الكصفي التحميمي ،كمف خالؿ تحميؿ البيانات البد لمباحثة في ىذا الفصؿ مف استعراض النتائج
كالتكصيات التي تكصمت إلييا.

 2.5النتائج
في ضكء عرض نتائج المقابالت خرجت الباحثة بالنتائج التالية:
 يكجد متابعة لكفاءة العامميف كأدائيـ في جياز األمف الكقائي ،كأصبح يتكفر لدل الجياز أدكات

رقابية إضافةإلى دكر الرقابة الخارجية ممثمة بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كالمنظمات الغير حككمية
كالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف (ديكاف المظالـ) .كما يتـ إعداد التقارير الدكرية عف سير العمؿ
كاإلجراءات لكؿ مكظؼ كلكؿ دائرة ،عدا عف أف جميع التقارير اإلدارية كالمالية يتـ رفعيا لمجيات

المختصة كك ازرة الداخمية ،كالرئيس األعمى في الجياز.

 تعتبر مجالس التأديب فاعمة كمطبقة في جياز األمف الكقائي ،كأصبحت تتقيد بأصكؿ كاجراءات

التأديب كالتحقيؽ كفؽ قانكف الخدمة في قكل األمف كقانكف العقكبات الثكرم حتى ال يتـ إلغاء القرار
التأديبي مف قبؿ القضاء ،كفي حاؿ الجرائـ يحاؿ المكظؼ لجية القضاء العسكرم المختص.

قصكر كاضحان في المنظكمة التشريعية كالمتعمؽ بعدـ كجكد أنظمة كلكائح
 اتضح لمباحثة أف ىناؾ
ان
تنفيذية كتفسيرية لمقكانيف الناظمة لعمؿ األجيزة األمنية ،سيما قانكني األمف الكقائي كالمخابرات

العامة ،حيث جاءت ىذه القكانيف منظمة إلطار عمؿ الجيازيف كتحديد االختصاصات المكضكعية

ككيفية صدكر الق اررات ذات االختصاص المكضكعي ،كاتضح انو في حاؿ حصكؿ جدؿ في إحدل
النصكص القانكنية فإنيا ترفع لمدائرة القانكنية لمتأكد مف صحتيا كمطابقتيا لمقانكف الناظـ لعمؿ

الجياز .كىذا بذاتو يؤدم إلى البطيء في العمؿ كالى التكسع أحيانا باالجتياد أك الخطأ فيو ،لذا كاف
يجدر عمى جيات االختصاص أف تقكـ عمى عجؿ بكضع لكائح تنفيذية كتفسيرية ليذه القكانيف إلزالة
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اإلرباؾ كالغمكض كتنسجـ تماـ مع النصكص القانكنية كركحيا ،كىذا بدكره ينعكس عمى أداء العمؿ
في صناعة القرار كسرعتو كتحقيقو لميدؼ بشكؿ قانكني دكف أف يمحقو أية عيكب.

 يكجد فصؿ بيف السياسة كاألمف لدل جياز األمف الكقائي ،كاف إحدل ميمات الجياز تتمثؿ في انو
جزء مف السمطة التنفيذية حيث تتمثؿ ىذه الميمة في انو جياز استخباراتي لحماية المشركع الكطني

الفمسطيني ،كيخضع لتعميمات المستكل السياسي ،كيقتصر دكر الجياز في رفع التكصيات لممستكل
السياسي حكؿ بعض المكاضيع اليامة دكف أف يبادر ىك أك يتدخؿ في السياسة ،إال أف المالحظ في
حاؿ التعييف انو يتـ تعييف أفراد محسكبيف عمى حركة فتح لكف مع مراعاة الشركط القانكنية لمتعييف،

لكف ترل الباحثة أف طريقة التعييف لـ تحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص بسبب استقطاب أفراد مف أحزاب
سياسية محددة كأبعاد مثؿ ىذه الكظائؼ عف األحزاب السياسية المعارضة لمنظاـ.

 ىناؾ دكر تعاكني ما بيف جياز األمف الكقائي كالمنظمات الغير حككمية عمى كافة المستكيات
المشتركة.

 أف كافة أفراد جياز األمف الكقائي يخضعكف لمتدريب كالتأىيؿ األساسي عند بداية التحاقيـ بالجياز،
كفيما بعد يتـ تقديـ التدريب لكؿ فرد كؿ حسب حاجت كاختصاص الدائرة التي يعمؿ فييا ،كيتمثؿ

اليدؼ األساسي لمتدريب في تأىيؿ الضباط كالعامميف لكؿ المستكيات لكي يتـ ضماف فيـ كؿ
مستكل إلجراءات الجياز كأنظمة العمؿ

فيو مما يساىـ في تبسيط اإلجراءات كيطكر التنظيـ

اإلدارم لمجياز ،كيخمؽ بيئة إدارية متكاممة في العمؿ ،كىذا بدكره ينعكس إيجابا عمى العمؿ نفسو
كعمى جكدة مخرجاتو.

 يكجد خطط تطكير لمعامميف في الجياز كىي ترتبط ارتباط كثيؽ بالتكجيات العامة لمسمطة الكطنية
الفمسطينية بشاف عممية اإلصالح في مؤسساتيا كتتكلى ك ازرة الداخمية كضع أسس لخطط التطكير

في القطاع األمني.

 مف أىـ أسس اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية الفمسطينية ىي غرفة العمميات المشتركة عمى
مستكل الكطف كالغرفة المشتركة عمى مستكل المحافظات ،حيث كاف ليا دكر كبير في صناعة

الق اررات الصحيحة كالفاعمة ككذلؾ تفادم االزدكاجية كالتداخؿ في العمؿ بيف أجيزة المؤسسة األمنية.

 يتـ ضبط العامميف في جياز األمف الكقائي مف خالؿ نظاـ إدارم يحدد مكاعيد العمؿ كاإلجازات

كانجاز الميمات كالتكصية بشأنيا...الخ ،حيث يتـ االلتزاـ بقانكف الخدمة في قكل األمف بشاف ىذه

اإلجازات ،فأصبح كؿ مدير مكمؼ بمتابعة العامميف لديو (في دائرتو) كضبطو كاحالتو لمتأديب في

حاؿ المخالفة ككذلؾ مكافئة المتميزيف ،كؿ ذلؾ مع تكفير تكنكلكجيا الرقابة عمى الدكاـ كااللتزاـ
بالنظاـ.
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 أف صناديؽ الشكاكم غير فعالة حيث أف كؿ ضابط مف حقو أف يبعث بكتاب إلى مدير عاـ الجياز

مف خالؿ إدارتيكال يسمح بكقؼ أم كتاب ،باإلضافةإلىأف جياز الرقابة الداخمي يستطيع الكصكؿ
كالدخكؿ إلى أم دائرة كسماع شكاكم العامميف في الجياز.

 يتـ استخداـ التكنكلكجيا بدرجة كبيرة في جياز األمف الكقائي ،فأصبح يكجد دكائر مختصة
بالتكنكلكجيا في الجياز ،كىناؾ فرؽ مدربة مف العامميف عمى درجة عالية مف الكفاءة ،كما أصبحث

تتكفر نظـ أرشفة الكتركنية متطكرة ،مما سيؿ كنظـ إجراءاتسير العمؿ في الجياز ،خاصة انو تـ
تكظيؼ كفاءات عممية ذات قدرات عالية خاصة في السنكات األخيرة.

 يتـ إتباع نظاـ التفكيض في الصالحيات داخؿ جياز األمف الكقائي كفؽ القانكف ،كذلؾ في األمكر

التي يمكف فييا التفكيض ،حيث أف التفكيض في الجياز غير مطمؽ لعدـ إمكانية ذلؾ خاصة في

بعض السمطات اإلدارية التي تحاط بالسرية التامة ،ككذلؾ بعض الق اررات اإلدارية التي بحاجة
لمكافقة أعمى سمطة بالجياز كقرار االعتقاؿ كالتكقيؼ.

 يكجد قانكف مكحد لمحكافز كالمكافأة كالترقيات كاالبتعاث كزيادات الركاتب كتأخير الرتب...الخ ،كىك
قانكف لكافة العامميف في المؤسسة األمنية الفمسطينية صدر عاـ  2005كىك قانكف الخدمة في قكل
األمف الفمسطيني.

 يكجد معايير تعييف كاضحة في الجياز ،فيتـ طمب التعيينات بداية بناء عمى حاجة كمصمحة
الجياز ،كمراعاة لمشركط الكاجب تكفرىا لمقدـ الطمب ،كؿ ذلؾ بناء عمى تقييمات ىيئة التنظيـ

كاإلدارة كىيئة التدريب المركزم ،كبإقرار رئاسة الجياز.

 ال يكجد تضخـ في الجياز ،كاف أعداد أف ارد الجياز العالية ىي بسبب الكضع الفمسطيني الخاص في
ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،كخاصة التنصيؼ لممناطؽ الفمسطينية

 A-B-Cكصعكبة الكصكؿ

لبعض المناطؽ كالتي يستمزـ األمر تنسيؽ امني مسبؽ مع الجيات اإلسرائيمية مما يستدعي تكفر

أفرادلألجيزةاألمنية في ىذه المناطؽ بشكؿ دكرم كثابت.

 يكجد تركيز كبير عمى الجانب التدريبي ،فيتـ تكفير دكرات متقدمة في المغة كالتعريؼ بالقضية
الفمسطينية كالنظاـ العاـ ،إضافة لمدكرات المتخصصة في مجاالت حقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف،

كالتدريب األمني كتكظيؼ التكنكلكجيا في المياـ كغيرىا مف الدكرات العامة كالمتخصصة في

التحميؿ.

 يكجد لجياز األمف الكقائي كغيره مف األجيزة قكانيف خاصة بو كبعممو كالرقابة عمييا ،كمحاسبة
كمحاكمة المخالفيف مف أعضائو كقانكف الخدمة في قكل األمف كقانكف األمف الكقائي كقانكف

المخابرات العامة كقانكف العقكبات الثكرم.
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 تعتبر عممية اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية عممية شاممة جامعة لكافة أجيزة المؤسسة

األمنية ،فيي ال تقتصر عمى جياز دكف آخر ،ككميا تحت مظمة ك ازرة الداخمية الفمسطينية ،فالك ازرة
ىي مف تصادؽ عمى الق اررات كتقترح القكانيف كاألنظمةلكؿ جياز ،فمثال قانكف التقاعد المبكر

الخاص بالقطاع األمني ىك مف أدكات اإلصالح اإلدارم الذم أدل إلى إصالح الييكؿ الخاص
بالمكارد البشرية.

 إف التجربة الفمسطينية في األمف تعتبر ايجابية في ظؿ كؿ التحديات التي تكاجييا ،مثؿ غياب

السيادة كقمة المكارد كالتي تقع بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي ككذلؾ اإلنقساـ بيف شطرم الكطف كضعؼ
المكارد المادية كضعؼ المنظكمة القيادية .كرغـ ايجابية التجربة إال أنيا ال تزاؿ غير قائمة عمى

أسس قادرة عمى الديمكمة كاالستقرار.

 لـ تتمكف الباحثة مف الحصكؿ عمى أعداء منتسبي األجيزة األمنية الفمسطينية ،كلكف كبناء عمى
مقابمة الدكتكر كحيد القدكمي (مدير عاـ التدريب في ك ازرة الداخمية) فقد أشار إلى أف أعداد منتسبي

األجيزة األمنية الفمسطينية قد تقمصت في السنكات األخيرة بسبب تقاعد عدد منيـ كاحالة عدد كبير
لمتقاعد المبكر ،كىك جزء مف عممية اإلصالح اإلدارم .كلكف ىذا يقكدنا إلى نتيجة ىامة إال كىي

ضركرة سف قانكف الحصكؿ عمى المعمكمات ،كالذم يعد ىذا القانكف عمكد اإلصالح كالشفافية في

الدكؿ الديمقراطية.

 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة خطاطبة ( )2013كدراسة الشعيبي ( )2010كدراسة
فريديرؾ كليتيكلد ( )2007كدراسة الشيراني ( )2003كالحاج ( )2006كدراسة الزىراء كمريؾ

(.)2017

 تعارض نتائج الدراسة الحالية مع نتائج مركز أماف ( ) 2005كدراسة الفرجاني ( )2008فيما
يخص الصراع بيف التنظيمات الفمسطينية.
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 3.5التوصيات
بناء عمى نتائج الدراسة خرجت الباحثة بالتكصيات التالية:
 نظ ار ألىميتيا في المنظكمة القانكنية الفمسطينية فأنني كباحثة اطرحيا كأكلى تكصياتي كىي ضركرة
إصدار تشريع حؽ الحصكؿ عمى المعمكمة في فمسطيف .لما ليذا القانكف مف بسط كتعزيز الشفافية
كالعدالة كىك ما ينعكس إيجابا عمى أية عممية إصالح في المؤسسات مف جانب  ،كيساعد الباحثيف

كالمكاطنيف كالرأم العاـ في سيكلة الحصكؿ عمى أم معمكمة مف جانب آخر  ،الف الكتماف حكليا
يكدم إلى افتراض أف ىناؾ خطا أك فساد إدارم ما  .كعمية أكصي لكافة الجيات الرسمية كاألىمية

بضركرة االنتباه لكجكد ىذا القانكف في بمدم فمسطيف.

 أكصي بضركرة اإلسراع مف قبؿ جيات االختصاص المسؤكلة عف قطاع األمف في فمسطيف بالعمؿ

عمى إعداد كتنظيـ لكائح تنفيذية تفسيرية لمقكانيف التي تنظـ قطاع األمف .فكجكد ىذه المكائح يعالج

مشاكؿ إدارية عديدة في قطاع المؤسسة األمنية كما يزيؿ عقبات جساـ فيما يتعمؽ بالتداخؿ بيف عمؿ
األجيزة األمنية كالذم كرد في تشريعات كؿ جياز عمى حدا سيما مكضكع األمف الداخمي كالخارجي
كالصكر التي تندرج في إطار كؿ نكع منيما.

 نكصي بضركرة العكدة لتطبيؽ كامؿ لقانكف الخدمة في قكل األمف رقـ  8لسنة  2005كالذم يعد
القانكف الشامؿ كالجامع لممؤسسة األمنية في فمسطيف  ،كازالة كؿ ما يتعارض معو أك مكائمة

التشريعات معو .ألنو قانكف عصرم كجامع كيعالج كافة األمكر اإلدارية بداخؿ المؤسسة  ،عمى صعيد
ىيكميا كمكاردىا البشرية كحقكقيـ ككاجباتيـ ككيفية المسألة كالتبعية .كنظاـ التدرج في داخؿ المؤسسة

األمنية الفمسطينية  ،إذ ال أجد أم مبرر لعدـ تطبيقو بشكؿ كامؿ كاعادة ىيكمة المؤسسة األمنية كفؽ
ىذا القانكف .

 العمؿ كعمى كجو السرعة بإلغاء أك إعادة تحديث القكانيف القديمة كقانكف العقكبات الثكرم كغيرىا مف
القكانيف كالمكائح القديمة كالتي تتعارض مع القانكف األساسي الفمسطيني ( الدستكر ) .كقانكف الخدمة

في قكل األمف ،كما أنيا أصبحت قاصرة عف االستجابة لمتطكير الحديث في التجريـ كالمسائمة
كالعدالة كضماناتيا .

 أف تعمؿ جية االختصاص السياسية عمى إيجاد حؿ لمكضكع مناطؽ  “c”.كالتي باتت تشكؿ عبئ
كبير عمى المؤسسة األمنية مف حيث العدد كالعدة مف جية كمف حيث أنيا باتت تشكؿ مناطؽ أساسية
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في انتشار الجريمة أك التخطيط ليا.كىك ما تكلية الجيات األمنية اىتماـ عالي مقدـ عمى أم اىتماـ

أخر في مجاؿ اإلصالح أك التنظيـ الداخمي.

 أف يبادر مجمس األمف القكمي أك جية االختصاص بكضع رؤية كاضحة المعالـ "لمعقيدة األمنية في
فمسطيف " لتشكؿ ىذه العقيدة البكصمة لإلدارة كاألفراد معان  .كبحيث يتـ بمكجبيا ىيكمة المؤسسة

األمنية كتطكير أداءىا كتنمية مكاردىا البشرية ،كاستيعاب كافة شرائح المجتمع الفمسطيني بالدخكؿ
كاالنتساب لممؤسسة األمنية كاف ال يقتصر ذلؾ عمى فصيؿ أك عدة فصائؿ بذاتيا.كىك ما ينعكس

باإليجاب عمى إبعاد المؤسسة األمنية عف التجاذبات الفصائمية السياسية سكاء في التعييف أك طبية
العمؿ في مجاؿ األمف الداخمي.

 ضركرة أف يتـ رفد األجيزة األمنية بككادر بشرية ذات اختصاص عالي في التعميـ .

 ضركرة االنتباه في أم عممية إصالح إدارم داخؿ قطاع األمف بأف يتـ ذلؾ كفؽ رؤية إستراتيجية
قابمة لمنمك كالتطكير ،كاف يتـ ذلؾ مف خالؿ جية فمسطينية عميا  ،كاف ال يترؾ األمر مف خالؿ

اجتيادات فردية أك مف خالؿ رؤية لجياز بذاتو بحيث تككف عممية اإلصالح خاضعة لمرقابة الرسمية
كالمجتمعية .

 أف يتـ تفعيؿ دكائر العالقات العامة كاإلعالـ في األجيزة األمنية ،لكسر أية حكاجز تكاصؿ بيف ىذه
األجيزة كالمكاطف مف جية ،كمؤسسات المجتمع المدني مف جية أخرل.

 إيجاد حمكؿ لمناطؽ  Cكالتي تعتبر معظمة كبيرة خمقيا االحتالؿ اإلسرائيمي في كجو عمؿ المؤسسة
األمنية الفمسطينية ،كصعب مف الكصكؿ إلييا كاستنزؼ قدرات ىذه المؤسسة في سبيؿ تكفير األمف
في ىذه المناطؽ ،كالتي أضحت مناطؽ كثيرة منيا مكانان لمفاريف مف كجو العدالة.

 كمف الناحية الفنية كاإلدارية فانو يجب التركيز عمى الدكرات التدريبية بشكؿ اكبر ألنيا تعتبر لب
كجكىر عممية اإلصالح اإلدارم ،إذ أف الدكرات المقدمة ال ترتقي لعممية اإلصالح اإلدارم الشاممة في

المؤسسة األمنية بشكؿ عاـ كفي جياز األمف الكقائي بشكؿ خاص ،سكاء مف ناحية نكعية أك كمية.
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المالحق
ممحق ()1

نماذج أسئمة المقابالت
أسئمة جياز األمن الوقائي
السؤاؿ األكؿ  :ىؿ ىناؾ تفكيض صالحيات في الجياز ؟ كاف كاف ىنالؾ تفكيض كيؼ يتـ ذلؾ ؟؟
السؤاؿ الثاني :كيؼ يتـ تقديـ الحكافز كما ىي المعايير المتبعة في ذلؾ؟ كما ىي آلية الترقيات في
الجياز؟
السؤاؿ الثالث :كيؼ يتـ متابعة كفاءة العامميف كأدائيـ لعمميـ؟ كىؿ يكجد تقارير دكرية يتـ رفعيا حكؿ
أداء كؿ عامؿ في الجياز؟

السؤاؿ الرابع :ىؿ مجالس التأديب كمجالس التحقيؽ مطبقة كفعالة في الجياز ككيؼ يتـ التعامؿ مع
المخالفيف لمقانكف مف العامميف في الجياز؟.
السؤاؿ الخامس :ىؿ يكجد لكائح تنفيذية تفسر قانكف جياز األمف الكقائي كىؿ يتسبب غيابيا بعدـ القدرة
عمى تحديد جية االختصاص داخؿ الجياز مع األجيزة األخرل؟

السؤاؿ السادس :ىؿ يتـ فصؿ السياسة عف العمؿ في الجياز؟
السؤاؿ السابع :ما ىي اآللية المتبعة لتبسيط اإلجراءات كتنظيميا لكي يسيؿ مع جميع الفئات التعامؿ
معيا؟ حيث أف الجياز يحكم كافة الفئات التعميمية؟
السؤاؿ الثامف :ما ىي آلية ضبط العامميف مف خالؿ الحضكر كالغياب كالثكاب كالعقاب؟
السؤاؿ التاسع :ىؿ يتـ النظر في صناديؽ الشكاكم كما ىي اآللية المتبعة لمتابعة الشكاكم؟
السؤاؿ العاشر :ىؿ يتـ استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية ككيؼ يتـ التركيز عمييا؟
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السؤاؿ الحادم عشر :ما ىي معايير لتعييف في الجياز؟كىؿ ىي مكضكعية أـ أف الحزب السياسي لو
دكر في التعييف ؟( إعطاء نماذج إلعالنات تعييف كتكظيؼ)

السؤاؿ الثاني عشر :ىؿ تقمص الجياز بناء عمى رؤية إصالح ؟؟ أـ أف ىناؾ تضخـ أصال في الجياز؟؟
السؤاؿ الثالث عشر :ىؿ عندكـ ابتعاث كدكرات في الجياز لمعامميف فيو كىؿ ىناؾ ميزانية متخصصة
لالبتعاث كالتطكير كمنح التعميـ ؟؟ كما ىي النماذج كالفئات المستيدفة في ىذه الدكرات مع تدعيـ ىذا

السؤاؿ بنماذج لدكرات عاـ 2017_ 2018؟؟؟

أسئمة وزارة الداخمية
السؤاؿ األكؿ :كيؼ يتـ اإلشراؼ عمى المؤسسة األمنية مف قبمؾ ؟؟
السؤاؿ الثاني:ما ىك دكركـ في تطكير قطاع األمف بالك ازرة كىؿ لؾ أف تحدد طبيعة ىذا الدكر؟؟
السؤاؿ الثالث :كيؼ لمك ازرة أف تمد قطاع األمف بكسائؿ التطكير كالحداثة كىؿ قامت بذلؾ؟
السؤاؿ الرابع:كيؼ يتـ تكحيد الجيكد األمنية المشتركة كما ىي آلية الك ازرة في ذلؾ؟؟
السؤاؿ الخامس:ما ىي صالحياتكـ كسمطاتكـ كحدكدكـ في إصالح القطاع األمني؟؟
السؤاؿ السادس:ىؿ ترل أننا أصبحنا نكاكب مؤسسات عالمية أك إقميمية مف حيث أتباع كسائؿ إدارية
كتكنكلكجية حديثة كأيف نحف مف ذلؾ اآلف؟؟
السؤاؿ السابع:رأيؾ في المكارد البشرية داخؿ القطاع األمني كطبيعة اإلدارات كاألقساـ تتبع التكظيؼ كفؽ
التخصص كاإلحتياج؟؟

السؤاؿ التاسع:ىؿ قمتـ بعممية إصالح سابقة أك عمى مدار الفترة السابقة ككيؼ يمكف لنا أف نطمع عمييا؟؟
السؤاؿ الحادم عشر:قانكف الخدمة في قكل األمف لماذا غير مفعؿ مع انو يمثؿ نمكذج كمرجع تشريعي
لألمف كفيو مف الحداثة ما يمكف االعتماد عميو؟؟
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السؤاؿ العاشر:ما ىي طبيعة المجنة األمنية المشتركة كىؿ كاف تشكيميا جزء مف العمؿ المشترؾ كالتطكير
في طرؽ العمؿ في فمسطيف أـ تالقي تعارض..؟؟

أسئمة الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق اإلنسان
السؤاؿ األكؿ :ىؿ يتـ تعييف العامميف كفؽ كالءاتيـ الحزبية كىؿ كردتكـ أم شكاكم بيذا الخصكص؟؟
السؤاؿ الثاني :أنت كرئيس ىيئة مستقمة لحقكؽ اإلنساف ىؿ تركف أف األجيزة األمنية تحقؽ مبدأ تكافؤ

الفرص؟

أسئمة ديكاف
أكال  :ما ىك دكركـ مع المؤسسات األمنية في السمطة الكطنية ؟
ثانيان  :ىؿ دكر مركز ديكاؼ دائـ أـ دكر محدد المياـ ؟
ثالثان :ما ىي مالحظتكـ عمى قطاع األمف ،كمسألة تطكير األداء؟
رابعان :أف كاف لكـ دكر فيؿ تركف بأف ىناؾ إصالح أك أف المؤسسات األمنية بحاجة لإلصالح؟
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