
١. مقدمة

ــا يســمى  ــا التــي مت تأجيلهــا مل ــة« كانــت واحــدة مــن القضاي ــات األمني يف حــن أن »الترتيب
مبفاوضــات الوضــع الدائــم، فــإن إعــان املبــادئ يف ســبتمبر 1993 بشــأن ترتيبــات احلكــم 
الذاتــي املؤقــت واتفاقيــات أوســلو األولــى واتفاقيــات أوســلو الثانيــة الاحقــة نصــت علــى 
»قــوة شــرطة قويــة« احلفــاظ علــى النظــام العــام واألمــن الداخلــي يف األراضــي الفلســطينية 
احملتلــة. منــذ ذلــك احلــن، مــرت القــوات الفلســطينية بالعديــد مــن عمليــات اإلصــاح 
مبــا يتماشــى مــع التطــورات السياســية والتغييــرات يف القيــادة والسياســات األمنيــة، لكــن 
التركيــز ظــل علــى القانــون والنظــام يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة وعلــى ضمــان األمــن 

اإلســرائيلي -وليــس الفلســطيني-وبالتالي خلــق احتمــال كبيــر للصــراع مــن البدايــة.

ــًا  ــدة 27 عام ــمًا مل ــب دورًا حاس ــد لع ــطيني ق ــن الفلس ــاع األم ــن أن قط ــم م ــى الرغ وعل
ــة وقطــاع غــزة  ــًا حوالــي 52,000 فــرد يف الضفــة الغربي حتــى اآلن - حيــث يوجــد حالي
ــة الســلطة الفلســطينية - ال ُيعــرف ســوى  ــع ميزاني ــل حوالــي رب ــا ميث مجتمعــن، وهــو م
ــن  ــن اخلارجي ــه أو دور الفاعل ــه وعمل ــه وعاقات ــول عمليات ــام ح ــال الع ــل يف املج القلي

ــاركتهم. ــد مش ــدى تعقي وم

تســعى هــذه النشــرة إلــى ســد هــذه الفجــوة املعرفيــة وتقــدمي نظــرة عامــة شــاملة عــن األصــول والتطــور باإلضافــة إلــى الهيــكل واألدوار احلاليــة لقــوى األمــن 
الفلســطينية. وتبحــث هــذه النشــرة يف احلقائــق واألرقــام الكامنــة وراء الصــور النمطيــة أحيانــًا لقطــاع األمــن يف الســلطة الفلســطينية وتفحــص بيئتــه، مبــا يف ذلــك 
التصــورات العامــة ألدائــه ودور اجلهــات الفاعلــة الدوليــة. ومــن املؤمــل أن يســاهم ذلــك يف فهــم شــامل ليــس فقــط لوظائــف القــوى املختلفــة1 والتحديــات التــي 
تواجــه شــرعيتها وســلطتها، ولكــن أيضــًا للنقــد املوجــه لهــا واملعضلــة التــي تواجههــا، مــن جهــة، والتــي ترمــز إلــى االســتقال مــع الســاح والــزي العســكري، 

ولكــن مــن ناحيــة أخــرى مواجهــة واقــع االحتــال وتضــاؤل آفــاق حتقيــق هــدف الدولــة الفلســطينية.

وبالنظــر إلــى املســتقبل، تتنــاول النشــرة أيضــًا آفــاق اســتمرار اســتدامة قــوى األمــن الفلســطينية ومــا يجــب القيــام بــه للحفــاظ علــى كفاءتهــا وشــرعيتها العامــة 
وزيادتهــا باإلضافــة إلــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى عقيــدة األمــن القومــي التــي تشــتد احلاجــة إليهــا.
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٢. خلفية تاريخية 

اتفاقيات أوسلو ١993-١999

تعــود أصــول قطــاع األمــن الفلســطيني إلــى إعــان املبــادئ بشــأن 
ترتيبــات احلكــم الذاتــي املؤقــت الــذي وقعتــه منظمــة التحريــر 
ــن  ــص، م ــذي ن ــول 1993، وال ــرائيل يف 13 أيل ــطينية وإس الفلس
بــن أمــور أخــرى، علــى »قــوة شــرطة قويــة« للحفــاظ علــى النظــام 
العــام واألمــن الداخلــي، بينمــا ظلت إســرائيل مســؤولة عــن الدفاع 
ضــد »التهديــدات اخلارجيــة« و »األمــن العــام لإلســرائيلين«، مبــا يف 
ذلــك املســتوطنن2. كمــا مت إنشــاء جلنــة تنســيق وتعــاون فلســطينية-
ــون األول  ــادل، ويف كان ــن املتب ــراض األم ــتركة3 ألغ ــرائيلية مش إس

993، ُعقــد أول مؤمتــر للمانحــن للشــرطة يف أوســلو.

ــرطي  ــا 9000 ش ــوة قوامه ــى ق ــاق عل ــان 1994، مت االتف يف 12 نيس
فلســطيني )2000 مــن األراضــي الفلســطينية احملتلــة و 7000 مــن 
اخلــارج، أي جيــش التحريــر الفلســطيني4( واتفاقيــة أوســلو األولــى، 
املوقعة يف 4 أيار 1994، ســمحت بانتشــارها يف املناطق التي انســحب 
ــع  ــاج جمي ــة أريحــا وغــزة. احت اجليــش اإلســرائيلي منهــا - يف البداي
األفــراد إلــى تصريــح إســرائيلي وكانــت معداتهــم تقتصــر علــى 7000 

ســاح نــاري و120 مدفــع رشــاش و45 مركبــة مصفحــة5. يف 10 أيــار 
1994، عبــر أول 157 شــرطيًا إلــى غــزة مــن مصــر، وبعــد ثاثــة أيــام، تولــى كتائــب األقصــى التابعــة جليــش التحريــر الشــعبي مهــام حفــظ األمــن يف أريحــا.

وســعت اتفاقيــة أوســلو 2، املوقعــة يف 28 أيلــول 1995، احلكــم الذاتــي إلــى باقــي الضفــة الغربيــة، حيــث مت نشــر القــوات - حاليــا 30,000 )12,000 
يف الضفــة الغربيــة، و 18,000 يف غــزة( ومقســمة إلــى فــروع6 - يف تشــرين الثانــي وكانــون األول 1995، مــع املهمــة اإلضافيــة املتمثلــة يف منــع ومكافحــة 

العنــف والتحريــض علــى العنــف ضــد إســرائيل.7

وقــد مت حتــدي هــذا يف عــام 1996 بسلســلة مــن التفجيــرات االنتحاريــة، وبعــد ذلــك قامــت قــوات األمــن الفلســطينية بقمــع حمــاس، و »أعمــال شــغب 
األنفــاق« يف أيلــول 1996، عندمــا تبادلــت القــوات الفلســطينية إطــاق النــار مــع القــوات اإلســرائيلية، ممــا جعــل مخــاوف إســرائيل مــن أن تصبــح قــوات 

األمــن الفلســطينية تهديــد كبيــر يتحقــق.8

ــاًء علــى ذلــك، فــإن مذكــرة واي ريفــر لعــام 1998، بشــأن اســتئناف تنفيــذ اتفاقيــات أوســلو تتطلــب مــن الســلطة الفلســطينية مصــادرة األســلحة،  وبن
وتكثيــف اجلهــود ضــد اإلرهابيــن املزعومــن، وإزالــة العبــارات املعاديــة إلســرائيل مــن العهــد الوطنــي الفلســطيني.

االنتفاضــة الثانية )٢٠٠٠-٢٠٠6(

يف منتصــف أيــار 2000، خــال مظاهــرات يوم النكبة، تبادلت القوات اإلســرائيلية والفلســطينية بالنيران احلية مــرة أخــرى9، ويف 28 أيلول 2000، وســط األزمة 
التــي جنمــت عــن فشــل قمــة كامــب ديفيد قبل شــهرين، قــام زعيــم املعارضة اإلســرائيلية آنــذاك أرييــل شــارون »بجولة« اســتفزازية يف ســاحات املســجد األقصى مما 
أدى إلــى انــدالع مواجهــات، ســرعان مــا امتــدت إلــى مــا وراء القــدس وأصبحــت تعــرف باســم انتفاضــة األقصــى الثانيــة. وشــارك أفــراد قــوة األمن الفلســطينية يف 

القتــال عانيــة، وهــو مــا يعــزى إلــى الفوضــى يف هيكلهــم يف ذلــك الوقــت وتدخــل العبــن »غير رســمين« مثل تنظيــم فتح وكتائــب شــهداء األقصى.
.)DOP, Article VIII(8 2   إعان املبادئ ، املادة

3   إعان املبادئ، امللحق DOP, Annex II( 2 (، بروتوكول انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا: 3 هـ.
4   قالت أصوات منتقدة بأن األجهزة األمنية اسُتخدمت الستمالة األفراد الذين رمبا انضموا إلى صفوف فصائل املعارضة. 

 )Oslo I, Art. VIII and IX as well as Annex I, especially Article III.( 3 5    أوسلو 1، املادة 8 و9 وباإلضافة إلى املرفق األول، وال سيما املادة
 Oslo II, Annex I, Art. II and IV.(.( 46   الشرطة املدنية، واألمن العام، واألمن الوقائي، واألمن الرئاسي، واالستخبارات، وخدمات الطوارئ واإلنقاذ، انظر أوسلو 2، امللحق 1، املادة 2 و

 .)Oslo II, Art. XII and XIV.( 147 أوسلو 2، املادة 12 و 
8  خال االشتباكات التي استمرت ثاثة أيام، والتي اندلعت بسبب فتح إسرائيل نفقًا حتت البلدة القدمية يف القدس، ُقتل حوالي 17 جنديًا إسرائيليًا و100 فلسطيني وأصيب مئات آخرون.

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/748844.stm ،2000 9  ُقتل ما ال يقل عن أربعة ضباط من قوات األمن الفلسطينية يف االشتباكات ، انظر: " اندالع العنف يف الضفة الغربية"، بي, بي, سي. نيوز، 15 أيار

التفاوض مواقف 

يظــل املوقــف اإلســرائيلي العــام هــو أن أمنهــا لــه األســبقية قبــل كل شــيء 
ويتطلــب حــدودًا ميكــن الدفــاع عنهــا، ووجــودًا عســكريًا علــى طولهــا ويف 
ــوي  ــال اجل ــى املج ــة عل ــيطرة كامل ــر، وس ــذار مبك ــات إن ــور األردن، ومحط غ
فــوق الضفــة الغربيــة وغــزة، حيــث، يف أحســن األحــوال، ميكــن أن تظهــر دولــة 
فلســطينية منزوعــة الســاح. ** مــن ناحيــة أخــرى، يؤكــد الفلســطينيون أنــه مــن 
ــب  ــي يج ــطينية، الت ــة الفلس ــدود الدول ــاء ح ــل إنش ــن قب ــة األم ــتحيل مناقش املس
ــة وال ميكــن  ــدات اخلارجي ــاع عــن نفســها مــن التهدي ــادرة علــى الدف أن تكــون ق
نــزع الســاح منهــا )بينمــا بشــكل أساســي املوافقــة علــى تقييــد األســلحة مقابــل 
ــرارًا  ــطينيون م ــار الفلس ــث(. أث ــرف ثال ــود ط ــل ووج ــرائيلي كام ــحاب إس انس
وتكــرارًا فكــرة الوجــود الدولــي حلمايــة احلــدود ومراقبــة املعابــر وحــل النزاعــات 

ــدأ. ومــا إلــى ذلــك، وهــو مــا ترفضــه إســرائيل مــن حيــث املب

 **علــى ســبيل املثــال، صــرح رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو خــال حــرب غــزة 
ــر األردن.  ــرب نه ــة غ ــيطرة األمني ــن الس ــدًا ع ــى أب ــن تتخل ــرائيل ل ــام 2014 أن إس ع

ــوز 2014؛ ــرائيل، 13 مت ــز أوف إس ــه"، تامي ــن رأي ــرًا ع ــدث أخي ــو يتح "نتنياه
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-finally-speaks-his-mind/.
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ويف نيســان 2001، دعــا تقريــر جلنــة تقصــي احلقائــق بشــرم الشــيخ حــول األحــداث التــي ســبقت انتفاضــة األقصــى )املعروفــة أيضــًا باســم خطة ميتشــل على 
اســم املبعــوث األمريكــي جــورج ميتشــل(، يف جملــة أمــور، إلــى اســتئناف التعــاون األمنــي، وأعقــب ذلــك يف حزيــران 2001ـ وقــف إطــاق النــار وخطــة 
أمنيــة صاغهــا مديــر وكالــة املخابــرات املركزيــة، جــورج تينيــت، داعيــا إســرائيل والســلطة الفلســطينية إلــى اتخــاذ خطــوات ملنــع أعمــال العنــف يف املســتقبل.

يف 26 حزيــران 2002، نشــرت الســلطة الفلســطينية خطــة 100 يــوم لإلصاحــات، والتــي دعــت يف مجــال األمــن العــام إلــى )1( إعــادة هيكلــة وزارة 
ــرام القانــون، )3( ضمــان االنضبــاط داخــل  ــة وحتديثهــا، )2( االهتمــام بحاجــة الســكان إلــى األمــن والنظــام واحت ــة، وربــط األجهــزة األمني الداخلي

قــوات األمــن الفلســطيني، )4( تعزيــز الــوالء للســلطة الفلســطينية والوظيفــة، و)5( توعيــة اجلمهــور بهــذه التدابيــر.

يف عــام 2003، هدفــت »خارطــة الطريــق املســتندة إلــى األداء إلــى حــل الدولتــن الدائــم للنــزاع اإلسرائيلي-الفلســطيني« إلــى حتقيــق تســوية نهائيــة علــى 
ثــاث مراحــل بحلــول عــام 2005، لكنهــا تهــدف أساســًا إلــى إنشــاء جهــاز أمنــي فلســطيني يخــدم إســرائيل أواًل وقبــل كل شــيء10. بعــد ذلــك أنشــأ 

الرئيــس عرفــات مجلــس األمــن القومــي الفلســطيني لإلشــراف علــى جميــع اآلليــات األمنيــة11.

بعــد وفــاة الرئيــس عرفــات يف عــام 2004، وانتخــاب محمــود عبــاس خلفــًا لــه يف عــام 2005، تســارعت جهــود اإلصــاح يف قطــاع األمــن، مبســاعدة 
ــزة  ــل األجه ــم إدارة وعم ــم )8(، تنظي ــطيني رق ــن الفلس ــوى األم ــة يف ق ــون اخلدم ــم: قان ــريع مه ــرار تش ــي وإق ــي األمريك ــق األمن ــب املنس ــاء مكت إنش

األمنيــة، وقانــون املخابــرات العامــة رقــم )17(12.

يف كانــون الثانــي 2006، بــدأت بعثــة الشــرطة التابعــة لاحتــاد األوروبــي يف األراضــي الفلســطينية يف دعــم الشــرطة لتصبــح مســتدامة وفعالــة. يف الوقــت 
نفســه، فــازت حمــاس بشــكل مفاجــئ يف انتخابــات املجلــس التشــريعي، ممــا أدى إلــى وقــف املســاعدات للســلطة الفلســطينية، وفوضــى بــن قــوات 

األمــن الفلســطينية، واالقتتــال الداخلــي بــن فتــح وحمــاس، حيــث ســيطرت األخيــرة علــى غــزة يف حزيــران 200713.

اإلصالحات وإضفاء الطابع المهنـــي

تتميــز املرحلــة منــذ عــام 2007 بإعــادة هيكلــة قــوات األمــن الفلســطينية وإضفــاء الطابــع املهنــي عليهــا، بــدءًا مــن برنامــج رئيــس الــوزراء الســابق ســام 
فيــاض لإلصــاح وبنــاء املؤسســات بعــد احلــرب األهليــة، بدعــم مــن مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي حتــت قيــادة اجلنــرال كيــث دايتــون )تأســيس مــا 
كان يشــار إليــه منــذ فتــرة طويلــة باســم »قــوات دايتــون«(. ويف حزيــران، حــل الرئيــس عبــاس مجلــس األمــن القومــي، وبعــد مؤمتــر أنابوليــس يف تشــرين 
الثانــي، بــدأ العمــل علــى إعــادة تنظيــم قــوات األمــن الفلســطينية، مــع خضــوع املخابــرات العامــة واحلــرس الرئاســي اخلاضــع للرئيــس وقــوات األمــن 

الوطنــي والشــرطة املدنيــة والدفــاع املدنــي واألمــن الوقائــي واملخابــرات العســكرية لرئيــس الــوزراء مــن خــال وزارة الداخليــة14.

ــي األمريكــي يف  ــر الشــرطة، ويف آذار، ســاعد مكتــب املنســق األمن ــى مهمــة تطوي ــون إل ــي قســم ســيادة القان يف عــام 2008، أضــاف االحتــاد األوروب
افتتــاح مركــز تدريــب للحــرس الرئاســي يف أريحــا. ويف الســنوات الاحقــة، ســاهمت عــدة دول أخــرى أيضــًا يف تطويــر وتدريــب وجتهيــز قــوات األمــن 
الفلســطينية. وشــمل ذلــك برنامــج عفــو مت التفــاوض عليــه مــع إســرائيل يف 2009-2010، حيــث مت العفــو عــن العديــد مــن »املطلوبــن« مــن أعضــاء 
ــوات األمــن الفلســطينية15.  ــى برنامــج تقاعــد مبكــر خلفــض رواتــب ق ــة إل ــوات األمــن الفلســطينية، باإلضاف كتائــب شــهداء األقصــى ودمجهــم يف ق
كمــا واســتمرت جهــود اإلصــاح، التــي ُتعــزى إلــى حــد كبيــر إلــى دور مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي، بعــد أن أجبــر رئيــس الــوزراء فيــاض علــى 
االســتقالة، علــى الرغــم مــن أن ســلطة وزارة الداخليــة تضاءلــت أكثــر بينمــا عــاد الكثيــر مــن الــدور اإلشــرايف إلــى أيــدي الرئيــس عبــاس، وهــو مــا ال 
يــزال احلــال القائــم. يف حــن أن الطابــع املهنــي الفنــي لقــوات األمــن الفلســطينية ظــل ميثــل أولويــة، فقــد أصبــح مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي منــذ 

عــام 2012 أكثــر انخراطــًا يف حتســن نظــام العدالــة اجلنائيــة الفلســطيني.

10   فيام يتعلق باألمن، توقعت املرحلة األوىل من خارطة الطريق )نيسان - أيار 2003( استئناف التعاون األمني   وتوحيد قوات األمن الفلسطينية يف ثالث أجهزة أمنية تحت إرشاف وزير داخلية يتمتع بالسلطات ، يف حني أن 

املرحلتني الثانية )حزيران – كانون األول 2003( والثالثة )2004-2005( ( تركز عىل األداء األمني   الشامل والتعاون الفعال.

11   تم اإلعالن عن املجلس يف 11 أيلول 2003، برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية ويتألف من 14 عضواً: رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية واملالية واملفاوضات، وعضو كل من املجلس الوطني الفلسطيني، واللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، واملجلس الترشيعي وقائدا األمن الوطني يف الضفة الغربية وغزة ورئيس املخابرات العامة وثالثة مستشارين أمنيني. ويف عام 2004، نقل الرئيس املؤقت روحي فتوح رئاسة املجلس إىل رئيس 

الوزراء، لكن يف أيلول 2005، أصدر الرئيس عباس القرار رقم )26( بنقلها إىل الرئيس، ويف متوز 2007، قام بحله.

.https://security-legislation.ps/ :12   النصوص الكاملة موجدة يف املوقع

 Roland Friedrich and Arnold Luethold، 13   بعد أن رفضت قوات األمن الفلسطينية تقديم التقارير إىل وزارة الداخلية بقيادة حامس ، أنشأت حامس جهازها األمني الخاص يف غزة - القوة التنفيذية. انظر

."Introduction،" in Entry Points to Palestinian Security Sector Reform، Geneva: DCAF، 2007

 .US Security Coordination Road Warrior Team, West Bank: Palestinian Security Forces, 2008  14   كانت أكرب الوحدات هي قوات األمن الوطني حيث بلغت 7600 فردا وبلغت الرشطة املدنية 6457 فرًدا

See, for example, International Crisis Group, "Squaring the Circle: Palestinian Security Reform under Occupation," Middle East Report, No. 98, 7 September 2010.   15
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للســلطة  التابعــة  األمــن«  »قــوات  عــدد  قــدر 
فــرد.  40,000 بنحــو  الفلســطينية 

30 نيســان: خطــة ميتشــل - لجنــة شــرم الشــيخ 
لتقصــي الحقائــق.

13 حزيــران: خطــة تينيــت لألمــن ووقــف إطــاق 
النــار.

قدر عدد جنود السلطة الفلسطينية 
بأكثر من 52,000 جندي.

11 أيلول: تشكيل مجلس األمن 
الوطني.

ــران: خطــة الســلطة الفلســطينية  13 حزي
ــة  ــادة هيكل ــات وإع ــوم لإلصاح ــة ي لمائ

ــة. ــزة األمني ــة واألجه وزارة الداخلي

الطريــق«  »خريطــة  مســودة  نشــر 
ــي الشــرق األوســط. ــة للســام ف األمريكي

11 تشــرين الثانــي: وفاة 
الرئيــس ياســر عرفات.

كانــون الثانــي: تأســيس بعثــة االتحــاد األوروبــي لمســاندة 
ــرطة  ــاعدة ش ــون لمس ــيادة القان ــطينية وس ــرطة الفلس الش

الســلطة الفلســطينية.
االنتخابــات  فــي  حمــاس  فــوز  الثانــي:  كانــون   25

. لفلســطينية ا
نيســان: تعييــن رشــيد أبــو شــباك علــى رأس ثاثــة أجهــزة 

أمنيــة تابعــة لــوزارة الداخليــة فــي الســلطة الفلســطينية.
أيار: تشكيل حماس قوة تنفيذية في غزة.

ــة 61,051 عنصــر،  ــوات األمني ــغ عــدد الق ــران: بل حزي
ومنهــم 17,021 “متــدرب أمــن”.

تشــرين األول: اقتــرح الجنــرال األمريكــي دايتــون تقليــل 
عــدد الخدمــات األمنيــة المتداخلــة.

ــرائيلي  ــش اإلس ــادل الجي ــار: تب  15أي
والقــوات الفلســطينية الرصــاص الحــي 
خــال مظاهــرات إحيــاء لذكــرى النكبــة 

الفلســطينية.
الثانيــة  االنتفاضــة  انــدالع  أيلــول: 
وانخــراط قــوات األمــن التابعــة للســلطة 

الفلســطينية فيهــا.

نيســان: نشــرت وزارة الداخليــة الخطــة 
الفلســطيني  األمــن  لقطــاع  االســتراتيجية 

2016.-2014
أيلــول: لــدى الســلطة الفلســطينية 65,277 

فــرد أمن.

لــدى الســلطة الفلســطينية 65,527 فــردا فــي األجهزة 
األمنية.

ــر  آذار: صــوت المجلــس المركــزي لمنظمــة التحري
الفلســطينية علــى تعليق التنســيق األمني مع إســرائيل.
للســلطة  تابعــة  شــرطة  مراكــز  إنشــاء  نيســان: 
ــدس:  ــن الق ــرب م ــاء بالق ــة أحي ــي ثاث الفلســطينية ف

الــرام وأبــو ديــس وبــدو.
بعــد سلســلة مــن هجمــات »الذئــاب المنفــردة« علــى 
عــدد مــن اإلســرائيليين، مــن قبــل شــبان فلســطينيين 
بشــكل أساســي، أصبحــت قــوى األمن التابعة للســلطة 
الفلســطينية تراقــب المــدارس ووســائل التواصــل 

ــك. االجتماعــي كذل

تمــوز: علقــت الســلطة الفلســطينية التنســيق األمنــي مــع 
ــات  ــرائيل بوضــع بواب ــام إس ــاب قي ــي أعق ــرائيل ف إس

ــارك. ــى مداخــل المســجد األقصــى المب ــة عل كهربائي
27أيلــول: صوتــت الجمعيــة العامــة لإلنتربــول بأغلبيــة 
قبــول  علــى  التصويــت  عــن   34 وامتنــاع   75:24

ــدة. ــة عضــو جدي ــة فلســطين” كدول “دول
26 ديســمبر: وقــع الرئيــس عبــاس قــرار بقانــون رقــم 
23، والــذي يصنــف جهــاز الشــرطة كقــوة مدنيــة، 
ــادي. ــام القضــاء الع ــراده مســؤولون أم ــه أف ــث أن حي

الشــرطة  مــن  القــوات  تدريــب  نقــل  تــم 
تابعيــن  داخلييــن  مدربيــن  إلــى  األردنيــة 

الفلســطينية. الســلطة  أمــن  لقــوات 
لــدى الســلطة الفلســطينية 65,829 فــردا في 
األجهــزة األمنيــة، وتقــدر قــوات حمــاس بـــ 

20,466 فــردا.
نشــر مســح ســيادة القانــون والوصــول إلــى 
المركــزي  الجهــاز  أجــراه  الــذي  العدالــة 

الفلســطيني. لإلحصــاء 

 19أيــار: أوقفت الســلطة الفلســطينية 
التنســيق مــع إســرائيل والواليــات 
الضــم  خطــة  علــى  رداً  المتحــدة، 

اإلســرائيلية.

الســلطة  أعلنــت  الثانــي:  تشــرين 
التعــاون  اســتئناف  الفلســطينية 
األمنــي مــع إســرائيل فــي الضفــة 

الغربيــة.

االنتفاضة الثانية وما بعدها

التأهيل المهني لقوى أمن السلطة الفلسطينية

آذار: بداية مهام منسق األمن األمريكي.

تنظيم إدارة وعمل األجهزة األمنية وفقاً لقانون الخدمة في 
قوى األمن الفلسطيني رقم .8

إصدار قانون المخابرات العامة رقم .17

لدى السلطة الفلسطينية 65,463 
فردا في األجهزة األمنية يتلقون أجرا، 

وحماس 17,813.
شباط: اعتقلت قوة األمن الفلسطينية 

مدرسين فلسطينيين مضربين عن العمل.

شــباط: أوقفــت الواليــات المتحــدة التمويــل 
دخــل  عندمــا  الفلســطينية  األمــن  لقــوات 
قانــون مكافحــة اإلرهــاب األمريكــي الجديــد 

ــذ. ــز التنفي حي

تشــرين الثانــي: أطلــق المنتــدى المدنــي 
لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي القطــاع األمنــي 
أول مؤشــر للنزاهــة لقطــاع األمنــي فــي 

فلســطين.
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الســلطة شــرطة  بيــن  اشــتباك   أيلــول: 
فــي اإلســرائيلية  والقــوات   الفلســطينية 
فتحــت أن  بعــد  داميــة  شــغب   أعمــال 
المســجد مــن  بالقــرب  نفًقــا   إســرائيل 
جــرى ذلــك  أعقــاب  وفــي   األقصــى، 
 تمويــل ومســاعدة لصالــح قــوات االمــن

الفلســطينية الســلطة  .لــدى 

15-23 تشــرين األول: انتهــاء قمــة واي 
ــدة  ــة جدي ــد: خطــة أمني ــاق جدي ــر باتف ريف
ــة  ــي تحــت إشــراف وكال مــع جــدول زمن
ــك  ــة وكذل ــة االمريكي ــرات المركزي المخاب
إعــادة انتشــار القــوات اإلســرائيلية. وبدايــة 
التعــاون األمنــي   الفلســطيني مــع إســرائيل.

لســنة   3 رقــم  المدنــي  الدفــاع  قانــون 
الدفــاع  اختصاصــات  تنظيــم   :1998

المدنــي.

آذار: تعييــن محمــد دحــان رئيســا لمجلــس األمــن 
الوطنــي الــذي تــم اعــادة تشــكيله.

أيار: خطة الجنرال دايتون.
حزيــران: حــرب أهليــة فــي قطــاع غــزة، وإعــادة 
ــي برئاســة د. ســام  ــس االمــن الوطن تشــكيل مجل

فيــاض.
 - أسســت الواليــات المتحــدة برنامــج تدريــب قــوى 
األمــن الفلســطينية، كمــا أجــرت »إصاحــات« 

ــاع األمن. قط
كانــون الثانــي 2007: مؤتمــر أنابوليــس، ولحقــه 
تعييــن ويليــام فريــزر كمراقــب لخريطــة الطريــق 
وجيمــس جونــز كمبعــوث خــاص لألمــن اإلقليمــي.
- عــّرف القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2007 
ــه جــزء مــن قــوى  جهــاز األمــن الوقائــي علــى أن

األمــن الداخلــي.

التحريــر  ومنظمــة  إســرائيل  اتفقــت  نســيان:   12
الشــرطة  قــوة  قــوام  يكــون  أن  علــى  الفلســطينية 

فــرد.  9,000 الفلســطينية 
4 أيــار: وقعــت إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــور  ــن أم ــن بي ــص، م ــذي ين ــرة، وال ــاق القاه ــى اتف عل
أخــرى، علــى توفيــر قــوة شــرطة فلســطينية قوامهــا 
9,000 فــرد لمــدة خمــس ســنوات )أي حتــى مفاوضــات 

ــي(. الوضــع النهائ
10 أيــار: دخــول أول )157( شــرطيا فلســطينيا مــن 

ــزة. ــى غ ــر إل مص
لجيــش  التابعــة  األقصــى  كتائــب  تســلم  أيــار:   13
التحريــر الفلســطيني لمهامهــا كقــوة شــرطة فــي أريحــا.
ــى  ــن الفلســطيني إل ــاز األم ــام جه ــع مه ــران: توزي حزي
ــة رئاســية. ــة، وأمني ــة، عام ــة، وقائي ــة وطني ــرع أمني أف

13 أيلــول: توقيــع إعــان المبــادئ بيــن 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل، 
والــذي ينــص، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
علــى حفــاظ قــوة شــرطة فلســطينية علــى 

األمــن الداخلــي
كانــون األول: عقــد مؤتمــر المانحيــن 
الشــرطي األول فــي أوســلو بحضــور 
ــدة  ــات المتح ــي والوالي ــاد األوروب االتح
مانحــة  دولــة  و14  الدولــي  والبنــك 
ومنظمــة التحرير الفلســطينية وإســرائيل.

لــدى الســلطة الفلســطينية 63,474 فــردا 
فــي األجهــزة األمنيــة.

ــح  ــاس وفت ــي حم ــات حركت ــر محادث تعث
حــول موضــوع اندمــاج القــوات األمنيــة 

ــة. المنفصل

أشــار تقريــر فريــق العمــل المســتقل 
حــول تعزيــز المؤسســات العامــة 
قصــور  أوجــه  إلــى  الفلســطينية 
فــي أداء الســلطة الفلســطينية فــي 

المجــال األمنــي.

 رفع عدد أفراد الشــرطة الفلســطينية
الســلطة فــي  األمــن  قطــاع   فــي 
الفلســطينية إلــى 32,000 فــرد.

 لدى الســلطة الفلسطينية 63,515
فــردا فــي األجهــزة األمنية.

قــدرت قــوات حمــاس بـــ 15,000 
فــردا.

ــن  ــوات األم ــطيني ق ــي الفلس ــق األمن ــب المنس ــم مكت نظ
ــس، و5  ــان تحــت الرئي ــدات، اثنت ــي 7 وح الفلســطينية ف

وحــدات تحــت وزارة الداخليــة.

وافــق الكونغــرس األمريكــي علــى 75 مليــون دوالر 
للمســاعدة األمنيــة للســلطة الفلســطينية.

اضــاف االتحــاد األوروبــي قســم ســيادة القانــون إلــى مهمة 
تطوير الشــرطة.

آذار: افتتــاح مركــز تدريــب الحــرس 
الرئاســي فــي أريحــا.

ــدى الســلطة الفلســطينية  ــران: ل حزي
األجهــزة  فــي  فــردا   62,096
لديهــا  حمــاس  وحكومــة  األمنيــة، 

فــردا.  15,500

 اتفاقيات أوسلو ومساراتها

االصالح وبناء المؤسسات )د. سالم فياض(

للســلطة  التابعــة  الشــرطة  أنشــأت 
فــي  متخصصــة  وحــدة  الفلســطينية 

اإللكترونيــة. الجرائــم 

10 نيســان: بــدئ محاكم أمن الدولــة عملياتها في غزة.
ــة  ــى الضف ــطيني إل ــي الفلس ــم الذات ــرة الحك ــداد فت ــول: امت 28 أيل
ــع ومكافحــة  ــاً من ــي، مضيف ــاق أوســلو الثان ــع اتف ــة بعــد توقي الغربي
العنــف والتحريــض ضــد إســرائيل )المادتــان 12 و14( كمهمــة 
وزيــادة عــدد قــوات الســلطة الفلســطينية إلــى 30,000 فــرد.
19 تشــرين الثانــي: دخــول قــوات الســلطة الفلســطينية إلــى طولكــرم.
3 كانون األول: وصول شــرطة الســلطة الفلســطينية منطقة بيت لحم.
11 كانون األول: وصول قوات الســلطة الفلســطينية منطقة رام هللا.
17 كانــون األول: دخــول شــرطة الســلطة الفلســطينية قلقيليــة.

21 كانون األول: دخول شرطة السلطة الفلسطينية بيت لحم.
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3. الجهات الفاعلة في قطاع األمن 

هنــاك مجموعتــان رئيســيتان مــن اجلهــات الفاعلــة يف صنــع القــرار، وحتديــد وتطويــر األمــن القومــي الفلســطيني: املؤسســة األمنيــة للســلطة الفلســطينية وكذلك 
ــون الدوليون. الاعب

1.3  قطاع األمن في السلطة الفلسطينية

الهيكل

لقــد تغيــر هيــكل قطــاع األمــن يف الســلطة الفلســطينية، بقواتــه املختلفــة وصاحياتــه ونقــاط قوتــه ومــن يخضعــون لــه عــدة مــرات منــذ إنشــائه. غالبــًا مــا تكــون 
هــذه األفــراد مختلفــة يف املمارســة عنهــا يف التشــريع وتســتمر يف التطــور. والتشــريعات احلاليــة غيــر مكتملــة، وتــؤدي إلــى تداخــل املســؤوليات وآليــات اتخــاذ 

القــرار غيــر الواضحــة داخــل الــوكاالت املختلفــة، وتعكــس الوضــع الراهــن بــداًل مــن رؤيــة شــاملة لألمــن.16

وفقــًا آلخــر خطــة اســتراتيجية لقطــاع األمــن، تتكــون قــوة األمــن الفلســطينية مــن وزارة الداخليــة واألجهــزة التاليــة: قــوات األمــن الوطنــي، والشــرطة املدنيــة، 
والدفــاع املدنــي، والضابطــة اجلمركيــة، واألمــن الوقائــي، واملخابــرات العســكرية، واملخابــرات العامــة، واحلرس الرئاســي.17

يوجد حاليًا أربعة أقسام رئيسية18:

الــذي .١ للرئيــس  تقاريــره  ويقــّدم  الرئيــس  مــن  املباشــرة  القيــادة  حتــت  مســتقل  أمنــي  جهــاز  العامــة :وهــو  االســتخبارات   
مســؤول  وهــو   .19 التمديــد(  حــال  يف  واحــدة  ســنة  الــى  )باإلضافــة  ســنوات   3 ملــدة  ونائبــه  العامــة  رئيــس االســتخبارات  يعــن 
قــوات  يف  اخلدمــة  قانــون   ،13 )املــادة  األمنيــة  والعمليــات  اخلارجيــة  االســتخباراتية  املعلومــات  وجمــع  التجســس  مكافحــة  عــن 
يتعــاون  اجلهــاز  هــذا  وأن  كمــا   .)2005 لعــام  العامــة  االســتخبارات  قانــون  مــن   8 واملــادة   2005 لعــام   8 رقــم  الفلســطينية  األمــن 
معارضــن  ويســتهدف  عســكرية  شــبه  قــوات  اجلهــاز  أخــرى، ويقــود  أجنبيــة  اســتخباراتية  وأجهــزة  املركزيــة  املخابــرات  وكالــة  مــع 
فــرج. ماجــد  اللــواء  حاليــا  وعلنيــة. يرأســها  ســرية  بعمليــات  ويقومــون  مدنيــة  مابــس  اجلهــاز  هــذه  أفــراد  يرتــدي   سياســين. 

تعيينــه .٢ يتــم  الــذي  األعلــى،  القائــد  رأســها  وعلــى  الداخليــة،  وزارة  اشــراف  حتــت  وهــي  الوطنــي  األمــن  قــوات   
التابعــة  واملديريــات  الوحــدات  مــدراء  يعيــن  بــدوره  والــذي  واحــدة(  لســنة  للتمديــد  )قابلــة  ســنوات   3 ملــدة  الرئيــس  قبــل  مــن 
الفلســطينية، وتقــوم  التحريــر  منظمــة  جليــش  كبديــل  تأسيســها  جيــش، ومت  شــكل  علــى  قــوات  وهــي  العســكرين.  والقــادة  لــه 
الرئيــس  الــى  تقاريرهــا  املدنيــة.  تقــّدم  الشــرطة  قــدارت  تفــوق  التــي  الظــروف  يف  عســكرية  وعمليــات  علنيــة  أمنيــة  بعمليــات 
كقــوة  األخــرى  األمنيــة  األجهــزة  تســاعد  الوطنــي  األمــن  قــوات  فــإّن  عمليــًا،  محافظــة.  كل  يف  منطقــة  قائــد  لديهــا  ويوجــد 
قــوات  األمريكــي. قائــد  األمنــي  املنســق  مكتــب  قبــل  مــن  ممــّول  وتدريبهــا  واألمــن.  العــام  النظــام  حفــظ  يف  عملياتيــة  احتيــاط 

الوطنــي: األمــن  قــوات  مــن  جــزء  العســكرية  واالســتخبارات  العســكري  االرتبــاط  يعتبــر  دخــان.  أبــو  نضــال  اللــواء  هــو  الوطنــي احلالــي   األمــن 

    )DCO( العســكري  االرتبــاط  مكاتــب  طريــق  عــن  اســرائيل  مــع  األمــن  تنســيق  عــن  املســؤول  الرســمي  اجلهــاز  وهــو  العســكري:  االرتبــاط 
األمريكــي. األمنــي  املنســق  مكتــب  قبــل  مــن  ممــّول  اجلهــاز  هــذا  تدريــب  يوميــة.  مدنيــة  قضايــا  حــول  التنســيق  يكــون  مــا  غالبــًا   ولكــن 

االســتخبارات العســكرية: تأســس هــذا اجلهــاز عــام 1994، وهــو املســؤول عــن حمايــة األمــن الوطنــي وجمــع املعلومــات    
ــل  ــه بالعم ــن مت اتهام ــطينية، ولك ــن الفلس ــزة األم ــدد أجه ــا يه ــاب وكل م ــادة واالره ــتخبارات املض ــدات االس ــن تهدي ــتخباراتية ع االس
ــن  ــوات األم ــراد ق ــص أف ــي تخ ــا الت ــون للقضاي ــاذ القان ــن إنف ــؤول ع ــاز املس ــًا اجله ــو أيض ــة. وه ــع املعارض ــة لقم ــة داخلي ــة أمني كمنظم
ــاز  ــذا اجله ــّدم ه ــخ 18 آب (2007 يق ــم 707، بتاري ــة رق ــرار وزارة الداخلي ــاد )ق ــة والفس ــوء املعامل ــات س ــمل اتهام ــطينية، وتش الفلس

ــح. ــا مصل ــواء زكري ــا الل ــها حالي ــة.20. يرأس ــرات املركزي ــة املخاب ــن وكال ــم م ــى دع ــة ويتلق ــر الداخلي ــره لوزي تقاري

.//security-legislation.ps/ :قاعدة بيانات شاملة وقابلة للبحث للقوانني والقرارات والترشيعات األمنية األخرى ذات الصلة عىل )DCAF( 16  يوفر مركز جنيف للرقابة لحوكمة قطاع األمن
PA-MOI, Security Sector Strategic Plan 2021-2023, November 2020 )English translation of the September 2020 Arabic version(.  17

18  بناء عىل قانون الخدمة يف قوات األمن الفلسطيني رقم )8( لسنة 2005، وكذلك القرار بقانون رقم )2( لسنة 2016، بشأن الضابطة الجمركية والذي أضاف الضابطة الجمركية كقوة رابعة يف جهاز األمن الداخيل.
For details see also http://www,pgis.ps/ General Intelligence Law No. 17 of 2005.   19

 https://www.pmi.pna.ps :20   انظر
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ــب .3 ــذا املنص ــد يف ه ــن أح ــم تعي ــم يت ــي، ول ــن الداخل ــام لألم ــر الع ــوده املدي ــة21، ويق ــراف وزارة الداخلي ــت اش ــًا حت ــو أيض ــي، وه ــن الداخل  األم
ــو  ــد( وه ــال التمدي ــدة يف ح ــنة واح ــى س ــة ال ــنوات )باإلضاف ــدة 3 س ــوزراء مل ــس ال ــة مجل ــى توصي ــاءً عل ــس بن ــل الرئي ــن قب ــه م ــم تعيين ــى االن، ويت حت
 الــذي يعيــن قائــد الشــرطة املدنيــة والدفــاع املدنــي والوحــدات واألقســام ذات العاقــة، يف حــن يتــم تعيــن رئيــس األمــن الوقائــي مــن قبــل الرئيــس.22

ــة،     ــة داخلي ــا أمني ــة/ حتقيقــات ســرّية لألجهــزة تتعلــق بقضاي األمــن الوقائــي: وهــو اجلهــاز املســؤول عــن االســتخبارات الداخلي
ــة  ــة األمني ــال اإلجرامي ــق باألعم ــداءات ويحق ــع االعت ــاز ملن ــذا اجله ــل ه ــس. يعم ــي والتجس ــادي والسياس ــن االقتص ــمل األم وتش
واحلكوميــة. يعمــل هــذا اجلهــاز حتــت وزارة الداخليــة ويقــّدم تقاريــره للرئيــس، ويعمــل علــى توفيــر الدعــم األمنــي للحــدود مثلــه 
مثــل ســلطات أخــرى خــال تأديــة املهــام. يتعــاون هــذا اجلهــاز مــع وكالــة املخابــرات املركزيــة ووكاالت األمــن االســرائيلية. يف عــام 

ــاد هــب الريــح. ــًا اللــواء زي 2017، كانــت تقــّدر قــوة اجلهــاز مبــا يقــارب 4000 فــرد23. يرأســه حالي

ــة     ــرطية املدني ــال الش ــي األعم ــية ه ــا األساس ــة وظيفته ــرطية عادي ــوة ش ــام 1994، كق ــاز ع ــذا اجله ــس ه ــة: تأس ــرطة املدني الش
واملجتمعيــة، مثــل: محاربــة اجلرائــم وحمايــة األمــن العــام )مكافحــة املخــدرات والتحقيــق يف اجلرائــم ومراكــز التأهيــل واالصــاح 
وشــرطة الســير وشــرطة الســياحة واآلثــار وقــوات الشــرطة اخلاصــة ومكافحــة الشــغب وحمايــة املمتلــكات وغيرهــا(. لــدى الشــرطة 
املدنيــة 38 دائــرة ووحــدة )مركــز(، ولديهــا ســجون ومرفقــات احتجــاز ولديهــا مكاتــب محليــة يف كل املــدن24. وهــو جهــاز األمــن 
ــا اللــواء يوســف  األكثــر شــهرةً لعامــة الشــعب25. يف عــام 2017، كانــت تقــدّر قــوة اجلهــاز مبــا يقــارب 9000 فــرد.26 يرأســها حالي

ــدة، ضمــن جهــات أخــرى، يف دعــم هــذا اجلهــاز.  ــة الرائ ــة الدولي ــة هــي الوكال ــر الشــرطة األوروبي احللــو. وتعتب

الدفــاع املدنــي: يعمــل هــذا اجلهــاز علــى حمايــة املدنيــن وممتلكاتهــم بنــاًء علــى قانــون الدفــاع املدنــي رقــم 3 لعــام 1998 - 
مــن األعمــال احلربيــة والكــوارث الطبيعيــة واحلرائــق واملاحــة وغيرهــا مــن املخاطــر. كمــا وأنــه يعمــل علــى حمايــة املبانــي واملنشــآت 
واملؤسســات وضمــان أمــن جميــع أنــواع املواصــات باإلضافــة الــى العمــل االعتيــادي يف املنشــآت العامــة ونشــر الوعــي املجتمعــي فيمــا 
يخــص التدابيــر الوقائيــة واألمــان العــام واالســتجابة للطــوارئ. يف عــام 2017، كانــت تقــّدر قــوة اجلهــاز ينمــا يقــارب 1000 فــرد27. 
يرأســه حاليــا اللــواء ركــن يوســف نصــار. وتعتبــر الشــرطة األوروبيــة هــي الوكالــة الدوليــة الرائــدة، ضمــن جهــات أخــرى، يف دعــم 

هــذا اجلهــاز.

 الضابطــة الجمركيــة، وهــي حتــت اشــراف وزارة الداخليــة ويتــم تعيــن قائدهــا مــن قبــل الرئيــس بنــاًء علــى توصيــات مجلــس ..
الــوزراء. مت تأســيس هــذا اجلهــاز عــام 2016 ويعمــل يف املنطقــة )أ(، وهــو املســؤول عــن حمايــة االقتصــاد الفلســطيني مــن خــال منــع 
ومصــادرة البضائــع املهربــة واملنتهيــة الصاحيــة واملزيفــة واملغشوشــة أو الغيــر قانونيــة وقادمــة مــن املســتوطنات. كمــا ويحــارب اجلهــاز 
عمليــات التهريــب والتهــرب الضريبــي مــن أجــل تعزيــز االســتثمار والنمــو االقتصــادي. وهــو أيضــًا املســؤول عــن مراقبــة اجلمــارك 

علــى احلــدود الفلســطينية. ميتلــك اجلهــاز حاليــًا 1052 فــردًا. 28يرأســها حاليــا اللــواء ايــاد بــركات.

باإلضافــة الــى األجهــزة املذكــورة أعــاه، هنالــك مستشــار األمــن الوطنــي )حاليــًا الفريــق احلــاج إســماعيل جبــر( واحلــرس الرئاســي الــذي مت تأسيســه مــع 
عــودة الرئيــس ياســر عرفــات إلــى فلســطن عــام 1994. وهــو معــروف يف األصــل باســم القــوة 17، ولكــن مت إنشــاؤه رســمًيا مــن قبــل الرئيــس مبوجــب 
مرســوم يف كانــون األول )ديســمبر( 2007، وال يوجــد لــه قانــون )حتــى االن(. هــذه القــوة النخبويــة؛ والتــي يقــع مقرهــا يف املقاطعــة، تعمــل علــى حمايــة 
ــة، إضافــة إلــى املرافــق. كمــا أنهــا توفــر الدعــم لقــوات األمــن األخــرى ملكافحــة الشــغب  ــار املســؤولن والوفــود األجنبي الرئيــس ورئيــس الــوزراء وكب
وإنفــاذ القانــون عنــد احلاجــة. وليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه القــوة تقــدم تقاريــر عــن عملياتهــا. ُقــدرت أعدادهــم بـــ 3000 يف العــام 201729، 

ويرأســها حالًيــا اللــواء منيــر الزعبــي.

21   ضم قانون الخدمة يف قوى األمن الفلسطيني رقم )8( لسنة 2005 وزارة األمن الوطني والتي كان من املقرر أن تعمل تحتها قوات األمن الوطني، ولكن وفًقا للقرار رقم )323( لسنة 2007، تم وضعهم أيًضا تحت إرشاف وزارة 
الداخلية. ال توجد وزارة منفصلة لألمن القومي يف الوقت الحارض.

Decree Law No. )11( of 2007 Concerning the Preventive Security  22
The International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2017, Routledge, 2017.  23

24   انظر اىل palpolice.ps للمزيد من التفاصيل.
25  املرجع نفسه

The International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2017, Routledge, 2017.  26
27  املرجع نفسه

/https://ar-ar.facebook.com/customspoliceps :28  ملزيد من املعلومات، انظر إىل
The International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2017, Routledge, 2017.  29
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*األجهزة املوجودة يف جدول مظلل هي وحدات استخباراتية. 

وهنالــك أيضــًا وحدتــن، والتــي لــم تعــد موجــودة: الشــرطة البحريــة أو شــرطة الســواحل، والتــي تعــرف أيضــًا ببحريــة غــزة، التــي مت تأسيســها عــام 
ــاه اإلقليميــة يف غــزة وخدمــت كخفــر الســاحل ملنــع تهريــب األســلحة واملخــدرات. وأيضــًا الشــرطة  ــاًء علــى اتفاقيــة غزة-أريحــا حلمايــة املي 1994 بن
اجلويــة لاشــراف علــى الطيــارات املروحيــة التابعــة للرئيــس وجميــع الرحــات اجلويــة املعتمــدة وتأمــن الرحــات اجلويــة التــي تصــل الــى دولة فلســطن.

باإلضافة الى ما مت ذكره أعاه، هناك عددًا من املديريات والهيئات30 التي تخضع وتعمل مع الوحدات املذكورة أعاه بشكل غير واضح، ومنها:

هيئــة التنظيــم واإلدارة: وهــي املســؤولة عــن إدارة املــوارد البشــرية والتــي أنهــت حديثــًا الهيكليــة التنظيميــة جلميــع أجهــزة وهيئــات قــوات ● 

أمــن الســلطة الفلســطينية بنــاًء علــى مهــام وواجبــات كل جهــاز. 

هيئة قضاء القوات األمنية: وهي املسؤولة عن احتجاز والتحقيق واعتقال ومقاضاة أفراد قوات األمن الفلسطينية. ● 

ــًا مــن خــال احملافظــة علــى القيــم ومصالــح ●  هيئــة التوجيــه الســيايس والوطنــي: وهــي املســؤولة عــن تطويــر املجتمــع سياســيًا وتعليمي

ــر واضحــة.  الشــعب الفلســطيني. إّن نشــاطاتها الدقيقــة غي

هيئــة التدريــب العســكري لقــوى األمــن: وهــي املســؤولة عــن التدريــب والعقيــدة الوطنيــة األمنيــة جلميــع أجهــزة قــوات األمــن ● 

الفلســطينية، وهنــاك تدريبــات داخليــة أخــرى ُتقــام داخــل األجهــزة. 

هيئة اإلمداد والتجهيز: وهي املسؤولة عن لوجستيات جميع األجهزة األمنية التابعة لقوات األمن.● 

PA-MOI, Security Sector Strategic Plan 2021-2023, November 2020 )translation of the September 2020 Arabic version(.  30

 الرئيس  الحرس الرئاس  

 وزارة الداخلية

 قوات االمن الداخل  
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مكتــب االرتبــاط العســكري: حيــث أّن مكاتــب االرتبــاط العســكرية وعددهــا 8 ) تقريبــًا 450 فــرد يف الضفــة الغربيــة( والتــي تعمــل ● 

علــى تســهيل التنســيق األمنــي مــع اجلانــب االســرائيلي بالنيابــة عــن جميــع قــوات أمــن الســلطة الفلســطينية. تتواصــل هــذه املكاتــب 
مــع مكاتــب االرتبــاط والتنســيق االســرائيلية. ضمــن أمــور أخــرى، تنســق هــذه املكاتــب حركــة قــوات األمــن الفلســطينية خــارج 
ــل  ــواردات داخ ــادرات وال ــة، والص ــل أو الدراس ــداف العم ــرائيل أله ــل اس ــى داخ ــطينين إل ــن الفلس ــة املدني ــة )أ(، وحرك املنطق

املناطــق التابعــة للســيطرة اإلســرائيلية.

الخدمــات الطبيــة العســكرية: وهــي املســؤولة عــن الصحــة وتفتيشــات األمــان فيمــا يتعلــق باخلدمــات الطبيــة ألفــراد قــوات األمــن ● 

الفلســطينية )400000 فــرد( وعائاتهــم.

دائــرة التســليح العامــة )املركزيــة(: وهــي املســؤولة عــن التخطيــط وتخزيــن وصيانــة ومتابعــة األســلحة والذخيــرة التابعــة لقــوات أمــن ● 

الســلطة الفلســطينية. 

ــرارات ●  ــذ الق ــن تنفي ــؤولة ع ــي املس ــة، وه ــطينية ووزارة املالي ــلطة الفلس ــن الس ــوات أم ــن ق ــال ب ــكرية: االتص ــة العس اإلدارة املالي

ــرى. ــام أخ ــى مه ــة ال ــة باإلضاف ــن املالي والقوان

يف غــزة، تقــوم حكومــة حمــاس الفعليــة بــإدارة أجهزتهــا األمنيــة والتــي تنقســم بــن األمــن الداخلــي )الشــرطة املدنيــة، احلــرس واحلمايــة األمنيــة( 
ــلطة  ــة وس ــات الطبي ــكرية، اخلدم ــرطة العس ــكري، الش ــاء العس ــي ) القض ــن الوطن ــى األم ــة ال ــي باإلضاف ــاع املدن ــة والدف ــتخبارات الداخلي واالس
ــارب  ــا يق ــا مب ــّدر قواته ــام. وتق ــن القس ــز الدي ــب ع ــي كتائ ــكري وه ــا العس ــى جناحه ــظ عل ــاس حتاف ــإّن حم ــك، ف ــى ذل ــة ال ــجون(. باإلضاف الس

15000 الــى 20000 فــرد31. 

األفراد

يف يومنــا هــذا، إّن عــدد أفــراد قــوات األمــن الفلســطينية والتــي تقــارب 51759 فــرد32، هــي أكثــر ممــا كانــت عليــه يف اتفاقــات أوســلو، وتشــكل 
واحــدًا مــن أعلــى نســب األفــراد األمنيــن مقارنــًة باملدنيــن يف العالــم. تقريبــًا، ثلــث أفــراد قــوات األمــن الفلســطينية منتشــرة يف قطــاع غــزة، حيــث 
ــب  ــوف الروات ــا يف كش ــد إلبقائه ــبب الوحي ــاع يف 2007. والس ــى القط ــاس عل ــيطرة حم ــذ س ــوي من ــكل حي ــل بش ــا ال تعم ــا لكنه ــى رواتبه تتقاض
هــو جتنــب انضمامهــا حلمــاس. وبنــاًء علــى الرســومات البيانيــة احلديثــة، فــإّن 6% مــن أفــراد قــوات األمــن الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة هــم مــن 

النســاء33. وبشــكل عــام، فــإّن أفــراد قــوات األمــن الفلســطينية يشــكلون نصــف موظفــي اخلدمــة املدنيــة للســلطة الفلســطينية34. 

توزيع قوات أمن السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة ، لعام 2021

املصدر: هيئة التنظيم واإلدارة، شباط 2021

The International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2017, Routledge, 2017.  31
32  بناًء على الرسومات البيانية التابعة لهيئة التنظيم واإلدارة، مثل شهر شباط 2021، باالضافة الى ذلك، هناك ما يقارب 1000 "ضابط خارجي" )مثل: األفراد يف لبنان أو يف أي مكان آخر(. 

In 2019, these in 2019, they numbered 1,920. ICHR, Rights of Palestinian Female Security Personnel: Equality and Non-Discrimination, 2019. 33
Tartir, Alaa, “The Palestinian Authority Security Forces: Whose Security?” Al-Shabaka, 16 May 2017.  34
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وإذا شملنا قوات حماس،35 فإّن الصورة اإلجمالية لتوزيع القوات األمنية يبدو كما يلي:

توزيع قوات أمن السلطة الفلسطينية وحامس يف الضفة الغربية وغزة لعام 2021

املصادر: قوات أمن السلطة الفلسطينية: هيئة التنظيم واإلدارة، شباط 2021
حماس: » قال قائد اسرائيلي أن حماس اكتسبت ترسانة هائلة«، أسوشيتد برس، شباط 11،2021.

ومبــا أن األعــداد الكليــة لفــروع األمــن املختلفــة موجــودة علــى املســتوى الداخلــي، فإنــه لــم يتــم الكشــف عنهــا مــن قبل قــوات أمن الســلطة الفلســطينية، 
ومــع ذلــك، اقترحــت دراســة مبنيــة علــى احصائيــات وزارة الداخليــة عــام 2017 أن ُتقّســم القــوات يف مختلــف املؤسســات تقريبًا كمــا يلي36:

توزيع قوات أمن السلطة الفلسطينية حسب املؤسسات، عام 2017 

املصدر: جهاد حرب، من يريد األمن؟ املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، 2017 

إّن حصــة الشــرطة املدنيــة بنســبة 25% تســاوي تقريبــًا 300 شــرطي لــكل 100000 مــن الســكان، والتــي تفــوق توصيــة األمم املتحــدة بوجــود 222 
شــرطي لــكل 100000 مــن الســكان37. 

 For details on Hamas’ forces see Sayigh, Yezid, “We Serve the People” - Hamas Policing in Gaza, Brandeis University, Crown Center for  35
https://www.brandeis.edu/crown/publications/papers/pdfs/cp5.pdf.             Middle East Studies, Crown Paper 5, April 2011,

 Harb, Jehad, Who Needs Security? The Current Security Sector Structure and Capacity to Provide Security for Areas B and C: Redistribute  36
Resources, Ramallah: PCPRS, 2017 )Arabic(, http://www.pcpsr.org/sites/default/files/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20

%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AFjehadJehad.pdf.
37  املصدر نفسه. ومن اجلدير بالذكر أّن األرقام املتوفرة ال توفر أية معلومات عن االختاف يف عدد األفراد وعدد األفراد الذين هم يف اخلدمة الفعلية.
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باإلضافــة الــى ذلــك، هنالــك خلــل كبيــر بهيكليــة الرتــب يف األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، والتــي يصفهــا مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي 
»بالهــرم املقلــوب«: 50.6% مــن قــوات األمــن هــم ضبــاط، 39.9% هــم ضبــاط صــف وفقــط 9.5% هــم جنــود »عاديــن« )رتــب املجنديــن(38. 

توزيع الرتب يف قوات أمن السلطة الفلسطينية، 2021

املصدر: قوات أمن السلطة الفلسطينية: هيئة التنظيم واإلدارة، شباط 2021

امليزانية/ حصة القطاع األمني من النفقات العامة 

بالرغــم مــن أن ميزانيــة النفقــات ألمــن الســلطة الفلســطينية انخفضــت منــذ عــام 2012،  مــن حيــث القيمــة املطلقــة وكحصــة مــن امليزانيــة اإلجمالية-  
غالبــًا بســبب حــاالت التقاعــد الطوعيــة والقســرية- مــا زال القطــاع األمني للســلطة الفلســطينية متضخمــًا. يف عــام 2020، زادت النفقــات اإلجمالية 
»لألمــن والنظــام العــام« بشــكل طفيــف الــى أكثــر مــن 3597 مليــون شــيقل اســرائيلي، تشــمل 23% مــن مجمــوع مصاريــف الســلطة الفلســطينية، 
والتــي تعتبــر عاليــة جــدًا39. حيــث أّن 5.6% مــن امليزانيــة كانــت للقضــاء واحملاكــم و94.4% كانــت لــكل مــن »وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي«، 

ومنهــا ثاثــة أربــاع )75.6%( صرفــت كرواتــب وأجــور40. 

املصدر: وزارة املالية الفلسطينية، التقارير الشهرية

ومبــا أن تفصيــل التمويــل بــن األجهــزة املختلفــة غيــر واضحــًا، مــن غيــر املمكــن تقييــم بدقــة العاقــة بــن املــوارد املاليــة واألداء ملختلــف الهيئــات. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإّن ميزانيــة القطــاع األمنــي تواجــه حتديــات مــن مســتويات التوظيــف املبالــغ فيهــا يف بعــض الهيئــات واألعــداد الهائلــة مــن 
الضبــاط الذيــن يتقاضــون رواتــب أعلــى مــن اجلنــود العاديــن. هــذا االختــال الهيكلــي، باإلضافــة الــى حقيقــة أّن بعــض الهيئــات لديهــا عــدد أفــراد 

38  هيئة التنظيم واإلدارة، شباط 2021
39  يف املقابــل، فــإّن معــدل إنفــاق احلكومــة املركزيــة حســب منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى النظــام العــام واألمــان يف عــام 2018 كانــت 4.9%، معــدل انفــاق االحتــاد األوروبــي هــو 5.1%، االنفــاق 

See https://data.oecd.org/gga/central-government-spending.htm  .2019 األمريكــي 1.4% واســرائيل 4.7% يف عــام
http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2020/December.%202020.pdf.pdf.  40
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أكثــر مــن غيرهــا )خصوصــًا الشــرطة املدنيــة والضابطــة اجلمركيــة والدفــاع املدنــي( التــي تفتقــر الــى موظفــن، والتــي يتــم انتقادهــا مــن املجتمــع املدنــي 
واملانحــن الدوليــن، الذيــن يطالبــون بإعــادة التنظيــم و »حتديــد احلجــم املناســب« لقــوات أمــن الســلطة الفلســطينية41. 

وهنــاك نقطــة أخــرى يجــب توضيحهــا يف هــذا الســياق وهــي حقيقــة أّنــه يف حــال حــدوث مصاحلــة حقيقيــة بــن فتــح وحمــاس، فــإّن املصاريــف احلاليــة 
لقطــاع األمــن، والتــي تعتبــر عاليــة )بســبب دفــع رواتــب لعــدد هائــل مــن أجهــزة األمــن، ودفــع رواتــب ألفــراد الســلطة الفلســطينية يف غــزة والتعويضــات 

التــي تدفــع لــآالف املســرحن مــن قــوات األمــن(، ســتؤدي الــى مواصلــة الزيــادة امللموســة ألن دمــج قــوات حمــاس ســيصبح أمــرًا ال غنــى عنــه.42 

3. ٢  األطراف الدولية

هنالــك العديــد مــن األطــراف الدوليــة التــي تشــارك وتدعــم قطــاع األمــن الفلســطيني والتــي تتشــاور وتنســق بشــكل منتظــم مــع مجموعــة عمــل القطــاع 
األمنــي التــي تنظمهــا القيــادة الفلســطينية. 

إّن مجموعــة عمــل القطــاع األمنــي هــي نــدوة للنقــاش االســتراتيجي والتنســيق لتدابيــر اإلصــاح لتحســن نوعيــة وإدارة ومســاءلة القطــاع األمنــي للســلطة 
الفلســطينية.  وتكــون هــذه النــدوة برئاســة مشــتركة بــن وزارة الداخليــة واململكــة املتحــدة، وحتصــل علــى املشــورة الفنيــة مــن األطــراف الدوليــة، كمــا 

وأنهــا تشــمل بعــض املمثلــن عــن املجتمــع املدنــي الفلســطيني والقطــاع اخلــاص. 

وتتضمــن التدخــات اخلارجيــة املشــورة والتدريــب ودعــم البنيــة التحتيــة واملعــدات باإلضافــة إلــى املراقبــة كطــرف ثالث. وتعتبــر الواليــات املتحــدة األمريكية 
هــي أكبــر املانحــن للقطــاع األمنــي، وتوفــر مــا يقــارب $60 مليــون ســنويًا من خــال مكتب املنســق األمنــي األمريكي لتمويــل قــوات األمن الوطنــي، يف حن 
أن دول أخــرى تســاهم يف تقــدمي الطواقــم واملســاعدات الفنيــة واملاليــة ملكتــب املنســق األمنــي األمريكــي43. ويعتبــر االحتــاد األوروبــي هــو ثانــي أكبــر مســاهم 
 EUPOL( والــذي يعمــل بشــكل مباشــر مــع الشــرطة املدنيــة الفلســطينية مــن خــال مكتــب تنســيق االحتــاد األوروبــي الــذي يدعــم الشــرطة الفلســطينية
ــا علــى متويــل برنامــج الشــرطة  ــة يف رفــح EUBAM(44(. كمــا وتعمــل أملاني ــة االحتــاد األوروبــي للمســاعدة احلدودي ــر أيضــًا بعث COPPS(، والتــي تدي

املجتمعيــة ، يف حــن تعمــل منظمــات األمم املتحــدة بعــض األعمــال الشــاملة املهمــة فيمــا يتعّلــق بحقــوق االنســان وإدراج النــوع االجتماعــي. 

ــم-  ــام بعمله ــاء القي ــن أثن ــه الدولي ــي تواج ــات الت ــن العقب ــد م ــاك العدي ــه هن ــًا، بأن ــه أيض ــي التنوي ــددة، ينبغ ــة املتع ــراف الدولي ــر باألط ــان النظ ــل إمع قب
بــدءًا مــن رغبــة احملليــن بإلغــاء اجلماعــات املســلحة التــي مت طلبهــا بنــاًء علــى خطــة الطريــق عــام 2003، واالختافــات باملناصــب التــي تشــغلها الــدول 
املشــاركة، باإلضافــة الــى حقيقــة أّن جميــع اللوجســتيات واملشــتريات واالجــراءات املطلوبــة تتطلــب موافقــة اســرائيل/ وحــدة تنســيق أعمــل احلكومــة يف 

املناطــق )COGAT(- هــي عبــارة عــن عمليــة مطولــة ومحبطــة يف كثيــر مــن األحيــان. 

3 .2. 1   التدريب والدعم والبعثات االستشارية 

 )USSC(مكتب املنسق األمني األمرييك

مت تأســيس مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي عــام 2005، والــذي اقتصــرت قبلــه مشــاركة الواليــات املتحــدة علــى دعــم التدريــب 
بشــكل ســري ومنــح املعــدات للقــوات األمنيــة الفلســطينية بشــكل رئيســي مــن خــال وكالــة املخابــرات املركزيــة. ويقــع مقــره يف مــا 
ــه  ــراد العاملــن في ــة، ومعظــم األف ــة يف القــدس. ويتكــون مــن عــدة فــروع عســكرية ووكاالت مدني يعــرف اآلن بالســفارة األمريكي
ــدم  ــرين األول 2019 ، يق ــذ تش ــة. ومن ــة األمريكي ــوزارة اخلارجي ــراف ال ــت إش ــون حت ــة ، ويعمل ــاع األمريكي ــن  وزارة الدف ــم م ه
الفريــق متعــدد اجلنســيات، والــذي يضــم أفــراد مــن اململكــة املتحــدة وكنــدا وهولنــدا وإيطاليــا وتركيــا وبولنــدا وبلغاريــا، خبــرة فنيــة 

إضافيــة، بقيــادة الفريــق مــارك شــوارتز مــن اجليــش األمريكــي الــذي خــدم ســابقا يف أفغانســتان. 
تتمثــل مهمــة مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي يف تشــجيع إســرائيل والســلطة الفلســطينية علــى تعزيــز التعــاون األمنــي   وبنــاء 
القــدرات األمنيــة للســلطة الفلســطينية يف العديــد مــن اجلوانــب ومنهــا تطبيــق القانــون، واالســتجابة لألزمــات يف حــاالت الطــوارىء، 
واملمارســات األمنيــة االســتخباراتية45. فالهــدف هــو تشــكيل قطــاع أمنــي مســتدام يتألــف مــن مؤسســات خاضعــة للمســاءلة وقــادرة 

علــى التنســيق مــع املجتمــع الدولــي واحلكومــة اإلســرائيلية بشــكل فّعــال، وقــادرة أيضــا علــى توفيــر بيئــة آمنــة ومســتقرة.
 The Coalition for Accountability and Integrity )AMAN(, The Palestinian Security Sector Budget 2019: Basis of the Internal Missions )Miscellaneous Spending( in Operating Expenses, Ramallah, 2020,  41

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2021/01/20/security-budget-english-translation-1611148250.pdf.
42  إّن أجهزة حامس األمنية يف غزة تعكس بشكل كبري تلك التابعة للسلطة الفلسطينية:  األمن الداخيل تشمل الرشطة املدنية والحرس وقوات الحامية ووحدة جمع االستخبارات الداخلية والتحقيق )مامثلة لألمن الوقايئ( والدفاع 

 US Department of State, 2020 Country .املدين.األمن الوطني يشمل قوات األمن الوطني والقضاء العسكري والرشطة العسكرية والخدمات الطبية وسلطة السجون. ومتتلك حامس أيضاً جناح عسكري وهي كتائب عز الدين القسام
Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank and Gaza, 2020, available at: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/WEST-BANK-AND-GAZA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf.

 Canada, France, Italy, The Netherlands, Turkey, and the UK. See UK - Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), Palestinian Security Sector Capability Accountability, Sustainability 43 
and Inclusion Programme in the Occupied Palestinian Territo ries – Business Case & Summary 300611, May 2019, available at: https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-GOV-1-300611/documents.

44 مــن عــام 1994 حتــى عــام 2019 كان هنــاك مــا يعــرف بالتواجــد  الــدويل املؤقــت يف الخليــل، وهــي بعثــة مراقبــة مــن مدنيــن قادمــن مــن عــدة دول "ملراقبــة الوضــع يف الخليــل" وتوثيــق خروقــات القانــون الــدويل اإلنســاين، 
واالتفاقيــات الفلســطينية-االرسائيلية وحقــوق االنســان وتعزيــز الشــعور باآلمــان لــدى الفلســطينن املقيمــن يف الخليــل. 

 https://www.state.gov/about-us-united-states-security-coordinator-for-israel-and-the-palestinian-authority/.   45
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كان أول مــن شــغل منصــب املنســق األمنــي األمريكــي هــو الفريــق كيــث دايتــون )2005-2010(، الــذي كانــت تتمثــل مهمتــه بإعــادة تنظيــم قــوات األمــن 
الفلســطينية مبــا يتماشــى مــع خريطــة الطريــق لســام الشــرق األوســط التي أصدرتهــا الواليــات املتحــدة، باإلضافــة إلى إطــاق البرنامــج التدريبي اخلــاص مبكتب 
املنســق األمنــي األمريكــي واإلضطــاع بجهــود إصــاح القطــاع األمنــي.  وحتــى هــذا  اليــوم ، يشــار إلــى قــوات األمــن الفلســطينية  ب »قــوات دايتــون«.  ومت 
تخصيــص قســم كبيــر مــن التمويــل األمريكــي علــى مــدى التاريــخ لتدريــب القــوات علــى العمليــات األمنيــة ومكافحــة اإلرهــاب مثــل الســيطرة على األســلحة، 
ومصــادرة األســلحة غيــر القانونيــة )املختبــرات(، والســيطرة علــى احلشــود، والدوريــات، واالعتقــاالت، ووضــع نقــاط التفتيــش، ودورات القيــادة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، قــام مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي بتمويــل بنــاء الثكنــات ومراكــز التدريــب )والتــي كان أولهــا كلية احلــرس الرئاســي التــي مت إنشــاؤها يف أريحا عام 
2009(، باإلضافــة إلــى املعــدات غيــر الفتاكــة - مثــل املركبــات واملكاتــب واملعــدات الطبيــة ومعــدات مكافحــة الشــغب  والــدروع والــزي الرســمي –لــم  يشــمل 
التمويــل توفيــر األســلحة والذخيــرة. وحتــى أوائــل عــام 2019، قــام ضبــاط مــن املركــز األردنــي الدولــي لتدريــب الشــرطة، مبســاعدة مــن الشــركات األمريكيــة  
التــي مت التعاقــد معهــا آنــذاك مثــل شــركة DynCorp ، علــى تدريــب قــوات األمــن الفلســطينية. وبعــد ذلــك، مت إجــراء معظــم التدريــب  يف هيئــة التدريــب 
العســكري  يف أريحــا46 عــن طريــق االســتعانة مبدربــن داخليــن مــن قــوات األمــن الفلســطينية.  ومــع عــودة املســاعدة األمنيــة األمريكية إلــى األراضي الفلســطينية 

يف عــام 2021، تقــوم احلكومــة األمريكيــة بتقييــم كافــة املجــاالت - واملشــاريع - اخلاصــة بقــوات األمــن الفلســطينية التــي يتوجــب أن يتــم متويلهــا. 

واعتبــاًرا مــن عــام 2021، قــام مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي بتســهيل عمليــة تدريــب اآلالف مــن أفــراد قــوات األمــن الفلســطينية يف األردن )ومنــذ 
ــة )مراكــز التدريــب، والثكنــات، ومراكــز العمليــات، ومــا إلــى ذلــك(47.  ــة التحتي عــام 2012( ويف أريحــا، وقــام باســتثمار عشــرات املايــن يف البني
ــت  ــم أصبح ــن ث ــوات« وم ــز الق ــب وجتهي ــى »تدري ــة عل ــزت يف البداي ــي ترك ــي والت ــي األمريك ــق األمن ــب املنس ــة مكت ــورت مهم ــنن، تط ــر الس ــى م وعل
تتمحــور حــول »تقــدمي املشــورة ومســاعدة القــوات«، مــع التركيــز علــى بنــاء مؤسســات حكــم ذات مصداقيــة ميكنهــا االســتجابة الحتياجــات املواطنــن، 

وميكــن حتقيــق ذلــك  بصــورة جزئيــة مــن خــال البــدء مبراجعــة التشــريعات. 

قامــت قــوات األمــن الفلســطينية التــي مت تدريبهــا علــى يــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة بإجــراء وتنفيــذ العديــد مــن العمليــات التــي ســاهمت يف تطهيــر املناطق من 
العصابــات واألســلحة غيــر املشــروعة وأعــادت القانــون والنظــام. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العمليات حظيــت بالدعم والترحيب من قبل الشــعب الفلســطيني، 
اإل أن تــورط قــوات األمــن الفلســطينية يف تقييــد احلريــات املدنيــة )علــى ســبيل املثــال ، قمــع املظاهــرات( وقمــع املعارضــة )حمــاس بشــكل أساســي(، وكذلــك 

تعاونهــم األمنــي   العــام مــع إســرائيل )والواليــات املتحــدة( قــد أثــار الكثيــر مــن االنتقــادات وقــّوض مــن شــرعيتها )املزيــد مــن التفاصيــل مذكــورة أدنــاه(.

مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن النجاحــات التــي ال ميكــن إنكارهــا، فمــا زال ينظــر إلــى مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي بعن ناقــدة من قبل الشــعب الفلســطيني، 
الــذي مييــل إلــى االعتقــاد بــأن جميــع اجلهــود املبذولــة تهــدف إلــى متكــن إســرائيل مــن العيــش يف ســام وأمــن وتعزيــز حركــة فتــح، وضمــان احتفــاظ الســلطة 
الفلســطينية بالســيطرة علــى الضفــة الغربيــة ضــد حمــاس48. ومت أيضــا انتقــاد مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي لفشــله يف الــرد بشــكل صحيــح علــى جتــاوزات 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي متــارس مــن جانــب قــوات األمــن الفلســطينية، وعلــى قيامهــا باختيــار املجندين علــى أســاس انتماءاتهم السياســية ، ممــا يزيد من 
صعوبــة قبــول مــن ال ينتمــي إلــى فتــح، األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى إنشــاء قــوة أمنيــة ال متثــل املجتمــع ككل49. كمــا وجــاءت االنتقــادات مــن إســرائيل- وإن 

كانــت بدرجــة أقــل بكثيــر- التــي تخشــى أن تشــكل القــوات التــي مت تدريبهــا عــن طريــق مكتــب املنســق األمــن األمريكــي يوًمــا مــا تهديــًدا علــى دولتهــا50.

وكالة املخابرات املركزية األمريكية

تتعامــل وكالــة املخابــرات املركزيــة مــع قــوات األمــن الفلســطينية منــذ عــام  1994 )ومــع الفلســطينين منذ الســبعينيات51(، شــأنها 
شــأن وكاالت االســتخبارات اخلاصــة بــدول غربيــة أخــرى، حتــى وإن كان ذلــك علــى نطــاق أصغــر بكثيــر52.  وعندمــا مت تشــكيل 
مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي والشــرطة األوروبيــة عــام 6/2005، مت اســتبعاد أجهــزة االســتخبارات مــن نطــاق التدخــات 
بصــورة متعمــدة، والتــي بدورهــا تلّقــت »دعًمــا غيــر رســميا«53 مــن وكالــة املخابــرات املركزيــة التــي اســتمرت بالتعامــل معهــا ســرا 

https://www.gmtc.sec.ps/ 46   يرجى زيارو املوقع االلكتروني اخلاص بهيئة التدريب العسكري للحصول على املزيد من التفاصيل
 47  شارك يف الفترة ما بن 2017-2019 أكثر من 22000 فرد من قوات األمن الفلسطينية يف التدريب الذي عقد يف األردن والذي مت دعمه من قبل مكتب املنسق األمني األمريكي أو املنظمات الشريكة له. 

 .“PROTEUS" مت احلصول على املعلومات من فريق البعثة الكندية األمنية
E.g., Engler, Yves, “Canada’s tax dollars aid Israel’s divide and rule tactics,” The Electronic Intifada, 14 December 2012. 48

 كما وذكر تقرير صدر عام 2018 أن املساعدة األمريكية "تهدف إلى مواجهة املسلحن الذين ينتمون إلى املنظمات مثل حماس واجلهاد اإلسامي الفلسطيني، وحتسن سيادة القانون يف املناطق التي تخضع لسيطرة السلطة 
الفلسطينية" وكذلك "تشجيع التنسيق األمني بن السلطة الفلسطينية و إسرائيل وتعزيزه."

See Zanotti, Jim, U.S. Foreign Aid to the Palestinians, Congressional Research Service, Updated 12 December 2018.
International Crisis Group, "Squaring the Circle: Palestinian Security Reform under Occupation," op. cit.  49

See, for example, Bedein, David and Arlene Kushner, "Is the US training Israel's enemies?", The Jerusalem Post, 25 August 2010.  50
See, for example, Lia, Brynjar, Building Arafat's Police, London: Ithaca Press, 2007, 9. 288.   51

Sayigh, Yezid, Policing the People, Building the State – Authoritarian Transformation in the West Bank and Gaza, Carnegie Papers, Carnegie Endowment for International Peace, 2011, https://  52
carnegieendowment.org/files/gaza_west_bank_security.pdf.

53  املرجع نفسه.
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إلــى حــد مــا. وعلــى مــر الســنن، مت اتهــام وكالــة املخابــرات املركزيــة، التــي ال تشــارك أو تنســق جميــع عاقاتهــا االســتخباراتية وأنشــطتها مــع مكتــب املنســق 
األمنــي األمريكــي54، بالتغاضــي عــن اســتخدام  أســاليب التعذيــب، وهــو األمــر الــذي وثقتــه جماعــات حقــوق اإلنســان علــى نطــاق واســع، حيــث يؤكــد 
بعــض املراقبــن أن وكالــة املخابــرات املركزيــة ال تتعــاون فحســب، بــل تشــرف بالفعــل علــى عمــل األمــن الوقائــي واملخابــرات العامــة. وكان الدوراملســتمر 
الــذي تضطلــع بــه وكالــة املخابــرات املركزية55واضًحــا يف عــام 2020، عندمــا أنهــت الســلطة الفلســطينية )مؤقًتــا( التنســيق األمنــي   مــع إســرائيل والواليــات 
املتحــدة وأعلنــت رســمًيا تعليــق االتصــاالت مــع وكالــة املخابــرات املركزيــة56. ومؤخــرًا، عندمــا ورد أنــه يف ظــل إدارة بايــدن، ستســتلم الــوزارة اخلارجيــة 

األمريكيــة امللــف الفلســطيني، ولــن تســتلمه وكالــة املخابــرات املركزيــة كمــا كان احلــال يف عهــد الرئيــس ترامــب57. 

البعثة األمنية الكندية » بروتيوس«- القوات املسلحة الكندية
تعــد كنــدا مــن أكبــر الــدول املســاهمة يف مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي مــن حيــث عــدد األفــراد، فيشــكل الضبــاط الكنديــن 
النســبة األكبــر مــن الضبــاط يف مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي. وكجــزء مــن مهمــة البعثــة الكنديــة األمنيــة، يقــع علــى عاتــق 
ــة  ــتية والبني ــات اللوجس ــن اخلدم ــال حتس ــن خ ــدرات م ــاء الق ــى بن ــطينية عل ــن الفلس ــوات األم ــاعدة ق ــؤولية مس ــا مس أفراده

التحتيــة و قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات، باإلضافــة إلــى دعــم برامــج التطويــر املهنــي. 

فريق الدعم الربيطاين
يتكــون فريــق الدعــم البريطانــي )BST( التابــع لــوزارة الدفــاع البريطانيــة مــن أفــراد عســكرين منتدبــن إلــى مكتــب املنســق األمنــي 
األمريكــي لدعمــه بشــكل أساســي مــن خــال العمــل علــى حتســن الــدور الرقابــي للــوزارة الداخليــة وجوانــب املســاءلة. ويشــمل 
التدخــل الــذي يقــوده الفريــق البريطانــي إجــراء صاحــات إداريــة وماليــة وبشــرية وإيجــاد نظــام فعــال للتعامــل مــع شــكاوى قطــاع 
ــا يتعلــق بحقــوق  ــي أن تقــوم مبســاءلة قطــاع األمــن، مب ــرا يتيــح ملنظمــات املجتمــع املدن األمــن. كمــا وتدعــم اململكــة املتحــدة منب

اإلنســان وتدقيــق امليزانيــات58. ويتــرأس أيضــا فريــق الدعــم البريطانــي  مجموعــة عمــل قطــاع األمــن.

بعثة االتحاد األورويب ملساندة الرشطة املدنية الفلسطينية وسيادة القانون 
 تأسســت بعثــة االحتــاد األوروبــي ملســاندة الشــرطة املدنيــة الفلســطينية وســيادة القانــون )EUPOL COPPS( علــى 
األراضــي الفلســطينية  يف 14 تشــرين الثانــي عــام 2005، كجــزء مــن العمــل اخلارجــي الــذي يقــوم بــه االحتــاد األوروبــي 
ــدى  ــى امل ــاح عل ــود اإلص ــام بجه ــى القي ــز عل ــي 59 وبالتركي ــاد األوروب ــة باالحت ــاع اخلاص ــن والدف ــة األم ــب سياس مبوج

ــام 2008، مت  ــن يف ع ــورة، ولك ــدمي املش ــرطة وتق ــاز الش ــر جه ــو تطوي ــة ه ــة يف البداي ــيس البعث ــن تأس ــدف م ــل. وكان اله الطوي
إضافــة قســم ســيادة القانــون لضمــان وجــود« نظــام عدالــة جنائــي يتألــف مــن مؤسســات قويــة تهــدف إلــى ضمــان اســتقال الســلطة 
القضائيــة60«. وبــدأت البعثــة التــي اتخــذت مــن رام اهلل مقــرا لهــا، عملياتهــا يف كانــون الثانــي 2006 ويتــم جتديــد هــذه البعثة ســنويا. 
ومنــذ تشــرين الثانــي 2020، ترأســت البلغاريــة ناتاليــا أبوســتولوفا بعثــة االحتــاد األوروبــي ، وتســاهم جميــع الــدول األعضــاء يف 
ــام  ــن ع ــاًرا م ــا. واعتب ــج وتركي ــدا والنروي ــن كن ــى  كل م ــة إل ــة، إضاف ــة يف البعث ــا  27  دول ــغ عدده ــي يبل ــي والت ــاد األوروب االحت
2021، ضمــت بعثــة االحتــاد األوروبــي 71 موظفــا دوليــا و 35 موظفــا محليــا، كمــا وبلغــت ميزانيتهــا  12،65 مليــون يــورو.61«

مــن الناحيــة العملياتيــة، تركــز بعثــة االحتــاد االوروبــي ملســاندة الشــرطة املدنيــة الفلســطينية علــى بناء القــدرات يف مجالــن: إصاح الشــرطة )الشــرطة املدنية 
ــة احملاميــن الفلســطينين(.  الفلســطينية، ووزارة الداخليــة( وســيادة القانــون )وزارة العــدل، ومجلــس القضــاء األعلــى، ومكتــب النائــب العــام، ونقاب
وحتــى املنتقديــن يقــرون بــأن جهــود بعثــة االحتــاد األوروبــي قــد أســفرت عــن وجــود أجهــزة شــرطة ماهــرة ومهنيــة62. ومــع ذلــك، فهــي أيضــا لــم تســلم 
مــن النقــد؛ حيــث يشــكك البعــض يف قــدرة العمــل اخلارجــي علــى معاجلــة مشــاكل احلوكمــة الداخليــة، ويزعــم البعــض بــأن املهمــة التــي تنكــر الواقــع 
ــود  ــل  وج ــتبدادية« يف ظ ــرطة االس ــى الش ــي عل ــع املهن ــاء الطاب ــى »إضف ــاف عل ــة املط ــاهم يف نهاي ــة تس ــاب الدميقراطي ــتمر وغي ــال املس ــي لاحت السياس

54  املرجع نفسه. 

Cobain, Ian, “CIA working with Palestinian security agents,” The Guardian, 17 December 2009.  55

E.g., “Palestinians shun CIA after declaring end to security coordination with U.S. and Israel,” Reuters, 21 May 2020.  56

 “Exclusive: American Message to Ramallah: State Dept. To Conduct Contacts With PA, Not CIA, and Will Demand Democratic Moves,” Tazpit Press Service )tps(, 19 April 2021, available  57
at: https://tps.co.il/articles/exclusive-american-message-to-ramallah-state-dept-to-conduct-contacts-with-pa-not-cia-and-will-demand-democratic-moves/.

 See UK - Foreign, Commonwealth and Development Office )FCDO(, Palestinian Security Sector Capability Accountability, Sustainability and Inclusion Programme in the Occupied Palestinian  58
Territories, op. cit.

Council Joint Action 2005/797/CFSP, see the full document at: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/palestinian_territories_oj_/  59
palestinian_territories_oj_en.pdf.
 https://eupolcopps.eu/page/facts/en.  60
https://eupolcopps.eu/page/facts/en.  61

 See, for example, Ejdus, Filip and Alaa Tartir, “Policing Palestine,” Sada Middle East Analysis )Carnegie Endowment for International Peace(, 15 August 2017, http://carnegieendowment.  62
org/sada/72821.
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االحتــال وتدعــو إلــى »مشــاركة أقــوى مــع املســتفيدين النهائيــن63«. كمــا ويزعــم آخــرون بــأن التناقضــات مــا بــن خطــاب بنــاء الســام الــذي يدعــو 
إليــه االحتــاد األوروبــي وأنشــطته الفعليــة إلصــاح األمــن علــى األرض قوضــت بشــدة إمكانــات البعثــة »مــن خــال تقــدمي خدمــة دون العمــل علــى 

إصــاح مؤسســات الــوزارة الفلســطينية، وتشــكيل هيــاكل غيــر مســتدامة.«64 

مكتب الرباعية65
يتعــاون مكتــب الرباعيــة مــع مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي ومكاتــب االرتبــاط اإلســرائيلية الفلســطينية مــن أجــل 
تطويراخلرائــط وذلــك بهــدف تســهيل حركــة األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
تقليــل وقــت االســتجابة وحتســن االتصــال وتقــدمي اخلدمــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، يدعــم مكتــب الرباعيــة اجلهــود 

املبذولــة لضمــان الســامة وفــرض النظــام العــام وســيادة القانــون يف املناطــق التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرة الســلطة الفلســطينية، أي املنطقــة »أ«. 

هيئات األمم املتحدة
يعمــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وهيئــة األمم املتحدة للمرأة واليونيســف بشــكل مشــترك على املرحلــة الثانيــة )2023-2018( 
مــن مشــروع سواســية الــذي يهــدف إلــى النهــوض بســيادة القانــون وضمــان النزاهة وحتقيــق العدالــة بن اجلنســن وااللتــزام بحقوق 
اإلنســان يف فلســطن مــن خــال تعزيــز املؤسســات، وتقــدمي خدمــات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة، وحتســن الوصــول إلــى هــذه 
اخلدمــات، باإلضافــة إلــى معاجلــة فجــوات العدالة اجلنســانية والتمييــز ضد املرأة66.  وتشــارك هيئــة األمم املتحدة للمرأة يف األنشــطة 
املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن وبفــرص العمــل املتاحــة للنســاء يف جهــاز الشــرطة. كمــا ويراقــب ويوثــق مكتــب املفــوض الســامي 

حلقــوق اإلنســان االنتهــاكات التــي يرتكبهــا جميــع املســؤولن يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة ويقــوم أيضــا بتقــدمي التقاريــر عنها لضمــان املســاءلة. ويعمل 
مكتــب األمم املتحــدة خلدمــات املشــاريع علــى حتســن ســيادة القانــون والعدالــة وحقــوق اإلنســان. وقــد دعمــت هيئــات  األمم املتحــدة وزارة الداخليــة يف 

مجــال اإلدارة التنفيذيــة وعــززت مــن قدرتهــا علــى التواصــل مــع املدنيــن لضمــان احلوكمــة املدنيــة الفعالــة داخــل قطــاع األمن67.

)GIZ(- املؤسسة األملانية للتعاون الدويل
بتكليــف مــن وزارة اخلارجيــة األملانيــة، تعمــل املؤسســة األملانيــة للتعــاون الدولــي مــع وزارة الداخليــة والشــرطة 
املدنيــة منــذ عــام 2010 لتعزيــز هيــاكل الشــرطة مــن خــال بنــاء وجتهيــز مراكــز الشــرطة باإلضافــة إلــى حتســن 
ــيما يف  ــرطة، ال س ــد الش ــادة تواج ــى زي ــدف إل ــة ته ــرطة متنقل ــز ش ــاء مراك ــال إنش ــن خ ــة م ــرطة املجتمعي الش

املناطــق التــي يتــم فيهــا تقييــد الســيطرة األمنيــة للســلطة الفلســطينية. باإلضافــة إلــى ذلــك، فهــي تقــوم بتطويرآليــات تهــدف إلــى حتســن التعــاون بــن 
الشــرطة واملجتمعــات احملليــة مــن أجــل بنــاء الثقــة وتعزيــز الرقابــة املدنيــة. كمــا و قامــت املؤسســة األملانيــة بإطــاق برنامــج تطويــر القيــادات يف كليــة 

الشــرطة يف أريحــا. 

 )-)DCAF مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن
مــن خــال العمــل الوثيــق مــع الســلطات واملجتمــع املدنــي، قــام مركــز جنيــف بدعــم التطويــر واإلصاحــات املؤسســية 
ــز  ــزة لتعزي ــه األجه ــاءلة وتوجي ــفافية واملس ــز الش ــا بتعزي ــام أيض ــام 2007. وق ــذ ع ــطيني من ــة الفلس ــن والعدال ــي األم يف قطاع
شــرعيتها العامــة وقبولهــا وبذلــك فعاليتهــا. وأنشــأ مركــز جنيــف قاعــدة بيانــات للتشــريعات اخلاصــة بقطــاع األمــن الفلســطيني 
 )/https://security-legislation.ps(واملرصــد اإلعامــي للقطــاع األمنــي، الــذي يجمــع األخبــار والتحليــات والتقارير 
ذات الصلــة بحوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني وجهــود اإلصــاح https://www.marsad.ps/e( . ويدعــم مركــز 

جنيــف، مــن خــال الفريــق االستشــاري الدولــي اخلــاص بقطــاع األمــن، برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف اجلهــود التــي يبذلهــا يف ســبيل حتســن 
قدرتــه علــى املراقبــة االســتراتيجية يف مجــال ســيادة القانــون. كمــا وأجــرى مركــز جنيــف تقييمــا ملشــروع سواســية »2«  الــذي يهــدف إلــى »تعزيــز 

ــا، يعمــل مركــز جنيــف مــع فريــق الدعــم البريطانــي يف مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي. ســيادة القانــون يف فلســطن«. وحالًي

  Tartir, Alaa and Filip Ejdus, “Effective? Locally owned? Beyond the technocratic perspective on the European Union Police Mission for the Palestinian Territories,” Contemporary  63
Security Policy, Vol. 39, 2018 - Issue 1: 142-165.

 Kristoff, Madeline, “Policing in Palestine: Analyzing the EU Police Reform Mission in the West Bank,” SSR Issue Paper No. 7, February 2012, p. 14., available at: https://www.  64
 cigionline.org/sites/default/files/ssr_issue_no7.pdf; see also Müller, P. and Y. Zahda, “Local perceptions of the EU’s role in peacebuilding: The case of security sector reform in Palestine,”

Contemporary Security Policy, Vol. 39, 2018 - Issue 1: 119-141.

65   تأسس مكتب الرباعية عام 2002، ويضم كل من األمم املتحدة واالتحاد األورويب والواليات املتحدة وروسيا. وتتمثل مهمته يف التوسط يف مفاوضات السالم يف الرشق األوسط ودعم التنمية االقتصادية الفلسطينية وبناء املؤسسات.
 https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/projects/sawasyaii.html.  66

 https://www.unops.org/palestine-state-of.  67



16

قوات األمن الفلسطينيةقوات األمن الفلسطينية

3 .2 .2 بعثات المراقبة »الطرف الثالث«  

كان هنــاك بعثتــا مراقبــة يف فلســطن وإحداهمــا: بعثــة التواجــد الدولــي املؤقــت يف اخلليــل )TIPH( ، وهــي بعثــة مراقبــة مدنيــة 
متعــددة اجلنســيات وعملــت بالفتــرة مــا بــن 1994 حتــى عــام 2019 مــن أجــل »مراقبــة الوضــع يف اخلليــل وتســجيل انتهــاكات 
القانــون اإلنســاني الدولــي، واالنتهــاكات املتكــررة لاتفاقــات التــي مت توقيعهــا مــا بــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية والتــي 
تخــص اخلليــل وأيــة انتهــاكات أخــرى حلقــوق اإلنســان. وعــززت بعثــة التواجــد الدولــي املؤقــت يف اخلليــل شــعوراملواطنن 
ــي  ــون الثان ــة يف كان ــة البعث ــد والي ــدم متدي ــرائيلية بع ــة اإلس ــررت احلكوم ــن ق ــن، ولك ــل باألم ــن يف اخللي ــطينن املقيم الفلس

2019، ومت اتخــاذ هــذا القــرار مــن طــرف واحــد. 

وحتــى يومنــا هــذا، ال تــزال بعثــة االحتــاد األوروبــي للمســاعدة احلدوديــة يف رفــح )EUBAM( موجــودة يف األراضــي 
الفلســطينية. ومت تأســيس هــذه البعثــة  يف 24 تشــرين الثانــي عــام 2005 كبعثــة مدنيــة مبوجــب سياســة األمــن والدفــاع املشــتركة 
اخلاصــة باالحتــاد األوروبــي بهــدف توفيــر وجــود طــرف ثالــث يف معبــر رفــح بــن مصــر وغــزة بعــد انســحاب إســرائيل مــن قطــاع 
غــزة وبعــد االتفــاق الــذي أبــرم مــا بــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل بشــأن احلركــة والعبــور. وتعمــل بعثــة االحتــاد األوروبــي 
للمســاعدة احلدوديــة يف رفــح علــى بنــاء القــدرات الفلســطينية، وحتســن التعــاون عبــر احلــدود بــن مختلــف األجهــزة احلدوديــة، 
ومراقبــة العمليــات علــى احلــدود، والتنســيق بــن الســلطات الفلســطينية واإلســرائيلية واملصريــة.  ويتــرأس حاليــا العقيــد فلوريــن 

بولغاريــو البعثــة، وهــو ضابــط شــرطة رومانــي ذو رتبــة عاليــة.  

4. العالقة مع المجتمع المدني – المفاهيم والتصورات الخاطئة  

تعــد طبيعــة العاقــات املدنيــة - األمنيــة عامــًا مهمــًا يف حتديــد مــا إذا كانــت اجلهــود املبذولــة لتعزيــز اإلصاحــات وفــرض ســيادة القانــون مــن املمكــن 
أن تنجــح أومــن املرجــح أن يتــم عرقلتهــا بســبب القــرارات التــي تتخذهــا قــوات األمــن الفلســطينية. ففــي فلســطن، هــذه العاقــات متناقضــة بالدرجــة 
األولــى. فعندمــا وصلــت القــوات الفلســطينية إلــى غــزة عــام 1994، مت الترحيــب بهــا بشــدة مــن قبــل الشــعب علــى أمــل أن جتلــب هــذه القــوات األمــن 
والنظــام إلــى البلــدات والقــرى التــي عانــت لعقــود مــن انعــدام األمــن املرتبــط بوجــود االحتــال وكرمــز الســتقالهم املســتقبلي. ومــع ذلــك، ســرعان 
مــا أصبحــت األجهــزة األمنيــة اخلاصــة بالســلطة الفلســطينية مثــار للجــدل والنقــاش، حيــث كانــت املشــاكل التــي مت مواجهتهــا يف البدايــة مرتبطة بأســباب 
اجتماعيــة، مثــل انعــدام وجــود ثقافــة طاعــة القواعــد  ووجــود مفهــوم »االســتثنائية«، علــى ســبيل املثــال ركــن الســيارة »للحظــة واحــدة« يف منطقــة 
ــر إشــكالية هــو الشــروط املنصــوص عليهــا يف خريطــة الطريــق لعــام 2003،  ــر األكث ليســت مخصصــة لوقــوف الســيارات. ولكــن األمــر الــذي يعتب
والتــي تطلبــت مــن قــوات األمــن الفلســطينية أن تقــوم مبكافحــة اإلرهــاب، والقبــض علــى املشــتبه بهــم، ومحاربــة التحريــض، وجمــع األســلحة غيــر 
القانونيــة، وتزويــد إســرائيل بقائمــة املجنديــن يف الشــرطة الفلســطينية، وإبــاغ الواليــات املتحــدة بالتقــدم الــذي يتــم إحــرازه – األمــر الــذي جعلهــا تبدو 
وكأنهــا »عمليــة خاضعــة للســيطرة اخلارجيــة ... مدفوعــة مبصالــح األمــن القومــي إلســرائيل والواليــات املتحــدة األمريكيــة68«.و كان الــرأي الســائد 
آنــذاك ومــازال هــو أن الســلطة الفلســطينية، بصفتهــا »دميــة إلســرائيل«، توفــر األمــن فقــط للســكان اإلســرائيلين وأن املهمــة الرئيســية للقــوات األمنيــة 
الفلســطينية هــي التعــاون األمنــي   مــع اجلانــب اإلســرائيلي يف املنطقتــن )أ( و )ب(، بينمــا إســرائيل لهــا حريــة التصــرف يف املنطقــة »ج« )والتــي تشــكل 
حوالــي 60٪ مــن الضفــة الغربيــة(. وينظــر إلــى كل مــن االعتقــاالت واالعتــداءات واخلروقــات املســتمرة مــن اجلانــب اإلســرائيلي يف املنطقــة »أ«69، 
والتــي تتــم بالتنســيق مــع قــوات األمــن الفلســطينية، واعتــداءات املســتوطنن علــى الفلســطينين وممتلكاتهــم بصــورة ســلبية، 70األمــر الــذي يجعــل مــن 
قــوات األمــن الفلســطينية تبــدو وكأنهــا »متعاونــة« مــع االحتــال والــذي بــدوره يســاهم يف تقويــض شــرعيتها بشــكل كبيــر71. وانعكــس اســتياء الشــعب 
الفلســطيني مــن هــذا الوضــع يف اســتطاعات الــرأي التــي أظهــرت دعمــه الســاحق لتهديــدات الســلطة الفلســطينية املتكــررة بإنهــاء التنســيق األمنــي   مــع 
إســرائيل، علــى الرغــم مــن تشــكيك األغلبيــة يف أن هــذا القــرار ســيتم تنفيــذه مــن األســاس72. وقــد ثبتــت صحــة هــذه الشــكوك عندمــا أوقفــت الســلطة 

الفلســطينية التنســيق مــع إســرائيل بشــأن خطــط الضــم يف عــام 2020، بينمــا ظلــت الترتيبــات األمنيــة بــن الطرفــن قائمــة.
 Agha, Hussein and Ahmad Khalidi, A Framework for a Palestinian National Security Doctrine, London: Royal Institute for International Affairs/Chatham House, 2005.  68

يف عام 2002، نُقل عن الرئيس األمرييك جورج بوش "لن تدعم الواليات املتحدة إقامة دولة فلسطينية حتى ينخرط قادتها يف حرب مستمرة ضد اإلرهابيني ويقومون بتفكيك البنية التحتية ملنظامتهم. وسيتطلب ذلك جهًدا 
خاضًعا لإلرشاف الخارجي من أجل إعادة بناء وإصالح أجهزة األمن الفلسطينية". 

Quoted in Amrov, Sabrien & Alaa Tartir, “After Gaza, What Price Palestine’s Security Sector?” Al-Shabaka Policy Brief, October 2014.
69   قّسمت اتفاقيات أوسلو الضفة الغربية إلى ثاث مناطق: مناطق أ، ب، ج. تخضع  فقط املنطقة "أ" لسيطرة السلطة الفلسطينية ) تشكل املراكز احلضرية حوالي 17.7٪ من الضفة الغربية(- أي سيطرة مدنية 

وأمنية كاملة من قبل السلطة الفلسطينية، ولكن ال تزال إسرائيل حتتفظ بالسلطة على احلركة داخل وخارج هذه املناطق، وتستخدم مراًرا وتكراًرا هذا "احلق" كذريعة للقيام باخلروقات واالعتقاالت. ووفًقا ملؤسسة 
الضمير، فإن 4190  سجن سياسي من إجمالي  السجناء يف السجون اإلسرائيلية ) 4850( )حتى 14 متوز 2021( هم من سكان الضفة الغربية. 

 see https://www.addameer.org/statistics.
70   وتشمل أعامل العنف ذات الدوافع األيديولوجية اإليذاء الجسدي والتدمري والتخريب وإلحاق الرضر بجميع أنواع املمتلكات، مبا يف ذلك اقتالع األشجار ورسقة املعدات واملاشية واملنتجات. وغالبًا ما يطلق عليهم اسم 

حركة "دفع الثمن"، وعادة  ال يتخذ الجيش اإلرسائييل أي إجراء ضد هذه الحركة، وال تحرك قوات األمن الفلسطينية ساكنا، وحتى الحاالت التي يتم تقديم شكاوى بشأنها نادراً ما يتم التحقيق فيها.
See https://www.yesh-din.org/en/category/settler-violence/.

71  يف اآلونة األخرية أثار اعتقال منترص شلبى يف 5 مايو 2021، الذي نفذ هجوما عىل مفرتق تابوح، غضب املواطنني عىل وسائل التواصل االجتامعي ضد السلطة الفلسطينية ألن قواتها األمنية ساعدت إرسائيل يف القبض عليه.
  See, most recently, PCPSR, Public Opinion Poll No. 76, June 30, 2020, available at: https://www.pcpsr.org/en/node/813; see also JMCC Poll No. 94 of March 2019, according to  72

 which 60.6% opposed the continuation of security coordination with Israel and a vast majority - 83.9% - would not accept any future peace agreement that included continued Israeli
 security control over parts of Palestine.
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عــاوة علــى ذلــك، ونظــرا للمــأزق السياســي الراهــن يف الضفــة الغربيــة، ينظــر إلــى قــوات األمــن الفلســطينية علــى أنهــا مهتمــة بشــكل أساســي باحلفــاظ 
علــى ســلطة فتــح مــن خــال قمــع املنافســن واملعارضــن – علمــا بأنــه يف بعــض األحيــان يتــم التســاهل مــع هــؤالء املعارضــن اســتجابة للضغــط الــذي 
ميــارس علــى قــوات األمــن مــن املجتمــع الدولــي وإســرائيل خلدمــة مصاحلهــم73. ومت توثيــق هــذا الســلوك االســتبدادي املتزايــد للســلطة الفلســطينية 
/قــوات األمــن الفلســطينية علــى نطــاق واســع، حيــث تشــكو املنظمــات احلقوقيــة والعديــد مــن األفــراد مــن االعتقــاالت التعســفية، وعــدم إنصــاف 
احملاكمــات أو عــدم إجراءهــا، والتعــرض للمضايقــات والترهيــب، وتقييــد احلقــوق املدنيــة، وجتــرمي املنتقديــن، وســوء املعاملــة والتعذيــب74 – األمــر 
الــذي يتعــارض مــع مهمتهــا – بوصفهــا اجلهــة الرئيســية املســؤولة أمــام املواطنــن. كمــا ويعتبــر انتهــاكا ملدونــة قواعــد الســلوك واألخــاق اخلاصــة بأفــراد 
قــوات األمــن الفلســطينية التــي مت إصدارهــا يف 26 شــباط 752018، وأيضــا انتهــاكا لالتزامــات التــي أخذتهــا احلكومــة الفلســطينية علــى عاتقهــا عنــد 
التصديــق علــى املعاهــدات الدوليــة. ومــا ســاهم أكثــر يف التأثيــر بشــكل ســلبي علــى ثقــة االشــعب الفلســطيني يف قــوات األمــن الفلســطينية وإحساســه 
ــال  ــوات االحت ــن ق ــام م ــت امله ــد تول ــطينية ق ــوات الفلس ــأن الق ــائد ب ــاد الس ــرا لاعتق ــرطية«، نظ ــة ش ــور »دول ــن ظه ــد م ــوف املتزاي ــو اخل ــان ه باألم
ــتقلة  ــة مس ــوة وطني ــل كق ــي العم ــية وه ــا األساس ــام مبهمته ــن القي ــا ع ــة76«، عوض ــتعمارية املتدني ــرطة االس ــة الش ــن مهم ــا م ــرائيلي، ومت«حتريره اإلس
مســؤولة أمــام املجتمــع الــذي مــن املفتــرض أن تخدمــه. كمــا وحــددت دراســة أجريــت عــام 2015 حــول املخاطــر اإلســتراتيجية والفجــوات املعرفيــة 
املتعلقــة بإصــاح قطــاع األمــن   الفلســطيني، أن فشــل قــوات األمــن الفلســطينية يف معاملــة املواطنــن بكرامــة كان مــن أحــد العوامــل املهمــة التــي حتــول 

دون وجــود عاقــة صحيــة متتــاز بالشــفافية بــن قطــاع األمــن الفلســطيني واملجتمــع املدنــي الفلســطيني77.

وتوثــق الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان )ICHR( املئــات مــن شــكاوى املواطنــن كل عــام، وأكثــر مــن ثلثــي هــذه الشــكاوى يتعلــق باألمــن، مبــا يف 
ــدات والتعــرض  ــة، والتهدي ــداءات األخاقي ــة الشــخصية، واألمــن، واالعت ذلــك الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاكات احلــق يف الســامة اجلســدية، واحلري
للتعذيــب أثنــاء االحتجــاز، واملعاملــة القاســية واملهينــة، واالحتجــاز التعســفي، وتفتيــش املنــازل دون أوامــر قضائيــة، وعــدم احتــرام حقوق األشــخاص 
احملتجزيــن، وعــدم تنفيــذ أوامــر احملكمــة. وأمــا الشــكاوى األخــرى فهــي تتعلــق بانتهــاكات ضــد حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي، فضــًا عــن 

املنافســة غيــر العادلــة أثنــاء التوظيــف وعــدم االمتثــال للمعاييــر القانونيــة لإلقالــة والفصــل78.

باإلضافــة إلــى التصــورات الســلبية الــذي ذكــرت ســابقا، فتخصــص احلصــة الكبــرى مــن موازنــة الســلطة الفلســطينية لقــوات األمــن الفلســطينية ودائمــا 
مــا تنســب مزاعــم الفســاد والواســطة يف التوظيــف والوظائــف إليهــا.

هنــاك جانــب إيجابــي متعلــق بــأداء الشــرطة املدنيــة الفلســطينية يف مواجهــة اجلرميــة واحلفــاظ علــى النظــام العــام. وقــد انعكــس هــذا التقديــر لدورهــم، 
علــى ســبيل املثــال، يف سلســلة مــن اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية يف عــام 2016، التــي وجــدت أن 
65٪ مــن املســتطلعن شــعروا أن الشــرطة املدنيــة الفلســطينية حتميهــم فقــط مــن االعتــداءات الفلســطينية79، وأن الفلســطينين الذيــن يعيشــون يف املناطــق 
التــي فيهــا تواجــد قليــل للشــرطة )أي املناطــق »ب« و«ج«( يشــعرون بأمــان أقــل  بكثيــر مــن أولئــك الذيــن يعيشــون  يف املناطــق الواقعــة حتــت ســيطرة 

الســلطة الفلســطينية يف املنطقــة »أ«.80

مــن بــن أولئــك الذيــن تعاملــوا مــع جهــاز الشــرطة، أفــاد 33٪ مــن املســتطلعن مواجهتهــم للعديــد مــن الصعوبــات، علــى ســبيل املثــال بلغــت نســبة 
ــدام  ــبة انع ــتجابة )74٪(، ونس ــل االس ــة قب ــرة طويل ــرور فت ــبة م ــة )81٪(، ونس ــف املتابع ــبة ضع ــر )82٪(، ونس ــى آخ ــط إل ــن ضاب ــة م ــل املكامل حتوي
ــن أداء  ــن ع ــاركن راضي ــن املش ــك ، كان 60٪ م ــع ذل ــرطة )66٪(81. وم ــز ش ــد مرك ــن بع ــتكوا م ــن اش ــبة م ــت نس ــا وبلغ ــة )70%(. كم اخلصوصي
ــون  ــادرة علــى فــرض القان ــوا راضيــن )36%(.82 ويعتقــد 61٪ مــن املشــاركن  أن الشــرطة ق ــر األمــن )و بلغــت نســبة مــن لــم يكون الشــرطة يف توفي
والنظــام83. ومــع ذلــك، لكــي نكــون منصفــن، يجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــرطة املدنيــة الفلســطينية معروفــة للمواطنــن الفلســطينن أكثــر مــن األجهــزة 

األخرى وتقوم مبهام أقل حساسية.

 See for example, El Kurd, Dana, Polarized and Demobilized: Legacies of Authoritarianism in Palestine, London: Hurst & Co., 2019.  73
  See, e.g., Euro-Mediterranean Human Rights Monitor Report of May 2018, the reports of the Palestinian Independent Commission for Human Rights reports )https://ichr.ps/(, and  74

Human Rights Watch, ‘Two Authorities, One Way, Zero Dissent’: Arbitrary Arrest and Torture Under the Palestinian Authority & Hamas, 2018. 
 The full text is available at: https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/presscenter/articles/2014/06/12/development-of-the-palestinian-civil-police-code-of-conduct.html.  75

  Naser-Najjab, Nadia & Shir Hever, “Elite and popular contradictions in security coordination: overcoming the binary distinction of the Israeli coloniser and the colonised Palestinian,”  76
Critical Studies on Security, 2021.

 SMA White Paper: A Geopolitical and Cognitive Assessment of the Israeli-Palestinian Security Conundrum, June 2015, https://nsiteam.com/social/wp-content/uploads/2016/01/A-Geopolitical-and-  77
Cognitive-Assessment-of-the-Israeli-Palestinian-Security-Conundrum.pdf.

.https://ichr.ps :78    انظر
79   تختلف التصورات من منطقة إىل أخرى: املنطقة " ب" 74٪، واملنطقة "ج "60٪، واملنطقة اتش 2: 29٪، وأحياء القدس املعزولة: 18٪.  وقام املركزالفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية بإجراء استطالع يحمل العنوان التايل: 

https://www.pcpsr.org/en/node/698. :من بحاجة لألمن ؟ ولالطالع عىل التقريرالثاين الذي أصدر يف شباط 2017،  يرجى زيارة املوقع التايل

80   من بني املقيمني يف املنطقة "أ" أفاد 36٪ منهم أنهم "ال يشعرون باألمان"، مقابل 48٪ يف املنطقة "ب"، و 63٪ يف املنطقة "ج"، و 81٪ يف املنطقة H2 )الخليل(، و 86٪ يف أحياء القدس املعزولة. املرجع نفسه. 
81   املرجع نفسه.

82   كانت نسبة الرضا أعىل يف املنطقة "ب" )68٪(، تليها املنطقة "ج" )53٪(، وكانت النسبة متدنية إىل حد ما يف أحياء القدس املعزولة )27٪( ثم تليها منطقة   H2 يف الخليل )22٪(. املرجع نفسه.
83   70٪ يف املنطقة "ب"، و47٪ يف املنطقة "ج"، و25٪ ويف أحياء القدس املعزولة، و 21٪ يف منطقة "اتش 2". املرجع نفسه.
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وجــد اســتطاع للــرأي عــام 2019 أن األشــخاص )18+ عاًمــا( الذيــن يتعاملــون مــع مؤسســات قطــاع األمــن ، كان معظمهــم راضــن عــن 
ــرات العســكرية(: ــة )وعلــى األقــل مــع املخاب ــة والشــرطة املدني وزارة الداخلي

الرضا عن املؤسسات األمنية الفلسطينية )٪(

املصدر:اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، استطاع بشأن سيادة القانون والوصول
 إلى العدالة ، 2018 - النتائج الرئيسية، آذار 2019.

ــي  ــدي لتفش ــة يف التص ــزة األمني ــه األجه ــذي اتبعت ــج ال ــدون النه ــطينين )77٪( يؤي ــة الفلس ــرا أن غالبي ــري مؤخ ــرأي أج ــتطاع لل ــر اس وأظه
ــاد  ــتية، أف ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــة رئي ــكيل حكوم ــى تش ــام عل ــد مرورع ــري بع ــر أج ــتطاع  آخ ــب اس ــا84. وبحس ــروس كورون ــة في جائح
ــة الفلســطينية85. ومــع مــرور الوقــت، حتســنت نظــرة النــاس إلــى اجلوانــب املتعلقــة  89.7٪ مــن  املشــاركن أن لديهــم ثقــة يف الشــرطة املدني
ــى  ــاء عل ــع  بن ــذي وض ــي ال ــي التال ــم البيان ــح يف الرس ــو موض ــا ه ــي ، كم ــع األمن ــرة والوض ــامة األس ــخصية وس ــامة الش ــامة، كالس بالس
اســتطاعات املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية يف 862004. وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن هنــاك أي متييــز واضــح لــألدوار 
املختلفــة لألجهــزة األمنيــة، األ أنــه ميكننــا االفتــراض أن الفضــل يعــود بشــكل أساســي إلــى الشــرطة املدنيــة الفلســطينية، التــي يتفاعــل معهــا 

معظــم األفــراد عندمــا يتعلــق األمــر باألمــور الشــخصية والعائليــة وقضايــا الســامة.

التصورات الخاصة بالسالمة الشخصية وسالمة األرسة وأمنها، 2021-2004

املصدر: استطاعات الرأي التي أصدرها املركز الفلسطيني للبحوث والسياسية واملسحية، أيلول )سبتمبر( 2004 – حزيران )يونيو( 2021.

 PCPSR, Public Opinion Poll No. 76 of June 30, 2020, available at: https://www.pcpsr.org/en/node/813.  84
 JMCC Poll No. 96 of June 2020.  85

86   كان السؤال املطابق يف استطالعات الرأي هو: "هل تعتقد أن سالمتك الشخصية وسالمة أرستك وأمنها هو أمر مضمون أم غري مضمون يف هذه األيام؟" بالنسبة للرسم البياين، قمنا بدمج اإلجابات بني "مضمون 
بالتأكيد" و "مضمون" باإلضافة إىل"غري مضمون" و "غري مضمون عىل اإلطالق".
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علــى مــدى الســنوات، ازداد رضــا اجلمهــور عــن أداء األجهــزة األمنيــة )الــذي مت رصــده يف اســتطاعات الــرأي املختلفــة(، كمــا يوضــح الرســم 
البيانــي التالــي:

تقييم القوات األمنية )٪(

  املصدر: استطاعات مركز القدس لإلعام واالتصال   

ال ينبغــي االســتهانة بهــذا األمــر، ألن األمــن ميثــل قضيــة مهمــة بالنســبة للفلســطينين، كمــا أكــد اســتطاع أجــري قبــل االنتخابــات التشــريعية 
املتوقعــة مؤخــًرا )ثــم امللغــاة(: عندمــا ســئلوا عــن القضايــا التــي اعتبروهــا أكثــر أهميــة يف تقييــم برنامــج احلــزب، فــإن األولويــة القصــوى مــن بن 

مــا يقــرب مــن ربــع املســتجيبن كانــت األمــن )23.8٪(، فقــط القضايــا االقتصاديــة حصلــت علــى أصــوات أكثــر )٪35.3(87.

مــن ناحيــة أخــرى، تســببت حــوادث معينــة يف تضــاؤل   ســمعة األجهــزة األمنيــة، وانعكــس رفــض اجلمهــور بنــاء علــى ذلــك يف اســتطاعات 
الــرأي. علــى ســبيل املثــال، يف عــام 2016، قالــت غالبيــة كبيــرة مــن املســتطلعن )84٪( إنهــم يــرون ســلوك أجهــزة األمــن التابعــة للســلطة 
الفلســطينية يف إقامــة نقــاط تفتيــش غيــر مقبــول ملنــع املعلمــن املضربــن مــن الوصــول إلــى مقــر احلكومــة يف رام اهلل. يف عــام 2018، عــارض 
81٪ حتــرك األجهــزة األمنيــة لقمــع املظاهــرات يف الضفــة الغربيــة التــي طالبــت برفــع اإلجــراءات التــي تتخذهــا الســلطة الفلســطينية عــن قطــاع 
غــزة. يف عــام 2019، اعتقــد 66٪ أنــه مــن واجــب األجهــزة األمنيــة حمايــة العديــد مــن املبانــي يف منطقــة وادي احلمــص )اخلاضعــة لســيطرة 
الســلطة الفلســطينية( مــن الهــدم اإلســرائيلي، و63.5٪ لــم يثقــوا يف أن األجهــزة األمنيــة ميكنهــا ضمــان حمــات انتخابيــة حــرة ودون عوائــق 
جلميــع القوائــم االنتخابيــة. ويف عــام 2020، عــارض 79.7٪ اعتقــال األجهــزة األمنيــة لنشــطاء فلســطينين كانــوا يخططــون للتظاهــر ضــد 

فســاد الســلطة الفلســطينية88.

كمــا يقــوم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة -أمــان، وهــو فــرع منظمــة الشــفافية الدوليــة يف فلســطن، بتقــدمي تقاريــر منتظمــة عــن ســلوك 
ــة  ــة العام ــا املديري ــي تلقته ــة الت ــر احلكومي ــد الدوائ ــكاوى ض ــع الش ــن جمي ــن ب ــال، م ــبيل املث ــى س ــام 2018 عل ــال ع ــة. خ ــزة األمني األجه
للشــكاوى مبجلــس الــوزراء، كانــت 12.5٪ ضــد األجهــزة األمنيــة، ممــا يجعلهــا أقــل املؤسســات العامــة التــي تتلقــى شــكوى. كانــت معظــم 
الشــكاوى يف قطــاع األمــن ضــد الشــرطة )770( - وهــو مــا يرجــع علــى األرجــح إلــى حقيقــة أن األشــخاص يتفاعلــون بشــكل أساســي مــع 
الشــرطة ويشــعرون أيًضــا أنهــم أكثــر أماًنــا عنــد تقــدمي شــكوى ضــد الشــرطة مقارنــة بأجهــزة املخابــرات أو األجهــزة األخــرى – ثــم يتبعهــا جهــاز 

املخابــرات العامــة )145( ، واألمــن الوقائــي )80( ، واالســتخبارات العســكرية )65(89.

جنبــًا إلــى جنــب مــع عــدد مــن منظمــات املجتمــع املدنــي، أطلقــت أمــان أيًضــا »املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن« للعمــل 
مــن أجــل املســاءلة والرقابــة االجتماعيــة للمؤسســة األمنيــة واملســاهمة يف تطويــر وإنشــاء اســتراتيجية وطنيــة فلســطينية، مبــا يف ذلــك تعزيــز حــق 

املواطــن يف الوصــول إلــى املعلومــات املتعلقــة بعمــل قــوات أمــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مبوجــب القانــون90.

 JMCC Poll No. 97 of April 2021.  87
 PCPSR, Public Opinion Polls No. 56 of March 2016, No. 68 of June 2018, No. 73 of September 2019, No. 74 of December 2019, No. 77 of September 2020.  88

  In 2018, ministries received 2,600 complaints, governorates 3,828, non-ministerial public institutions 1,444 and security sector 1,126. Most complaints relate to violations  89
 of the right to life, physical and emotional well-being; failure to perform one’s job and bad conduct of the security personnel; and failure to implement court decisions
and Illegal detention. AMAN, The State of Integrity and Combating Corruption in Palestine 2019 - 12th Annual Report, https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/

download/2020/10/06/12th-annual-report-final-1602000805.pdf.
  For details and publications of the Forum see: https://www.aman-palestine.org/en/about-aman/84.html.  90
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5. العالقة بالسلطة القضائية )القوانين، سيادة القانون، الرقابة القانونية(

اإلطار القانوين لقوات األمن الفلسطينية

• القانون األسايس الفلسطيني )تعديل 2005 عىل القانون األسايس 2003(: يحدد القواعد العامة إلدارة قطاع األمن. 

ــة  ــة الطــوارئ يف حال ــادة 93( وميتلــك ســلطة إعــان حال ــد العــام لقــوات األمــن الفلســطينية )امل ــى رئيــس الســلطة الفلســطينية منصــب القائ - يتول

ــادة 110(. ــد األمــن القومــي )امل تهدي

- مجلس الوزراء مسؤول عن احلفاظ على النظام العام واألمن الداخلي )املادة 7.69(.

- تعــّرف قــوات األمــن والشــرطة بأنهــا »قــوات نظاميــة. هــم القــوات املســلحة يف البــاد. وظائفهــم تنحصــر يف الدفــاع عــن الوطــن وخدمــة الشــعب 

وحمايــة املجتمــع واحلفــاظ علــى النظــام العــام واألمــن واألخــاق العامــة. ويــؤدون واجباتهــم يف احلــدود التــي ينــص عليهــا القانــون، مــع االحتــرام 

الكامــل للحقــوق واحلريــات ». )املــادة 48(

• قانون الدفاع املدين رقم 3 لسنة 1998: ينظم اختصاصات الدفاع املدني وهي مسئولة أمام وزارة الداخلية.

• قانون املخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005: يحدد اختصاصات املخابرات العامة، وهو مسؤول أمام املجلس التشريعي الفلسطيني.

• قانــون الخدمــة يف قــوى األمــن الفلســطيني رقــم 8 لســنة 2005: ينظــم إدارة وعمليــات األجهــزة األمنيــة املصنفــة يف ثــاث قــوى رئيســية: )1( 

قــوى األمــن الوطنــي وجيــش التحريــر الوطنــي الفلســطيني، )2( قــوات األمــن الداخليــة، )3( املخابــرات العامــة.

• املرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن األمن الوقائي: يعّرف األمن الوقائي كجزء من قوى األمن الداخلي ويحدد اختصاصاته.

• املرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن شرطة اجلمارك: ُينشئ شرطة اجلمارك، وهي مسؤولة أمام وزارة الداخلية، وتنظم اختصاصاتها.

• املرســوم بقانــون رقــم 23 لســنة 2017 يف شــأن الرشطــة: ينظــم شــؤون وعمــل وصاحيــات واختصاصــات الشــرطة املدنيــة التــي يحاســب 

أعضاؤهــا أمــام القضــاء العــادي.

• أرىس املرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن هيئة عدالة قوى األمن استقاللية القضاة العسكريني، وينظم عمل ومهام احملاكم والقضاة العسكرين.

ــت  ــزة حت ــاث أجه ــة يف ث ــزة األمني ــت األجه ــس ودمج ــب الرئي ــن مكت ــوزراء ع ــس ال ــب رئي ــت مكت ــام 2003 فصل ــق لع ــة الطري ــن أن خارط يف ح
ــا هــذا إضفــاء الطابــع املؤسســي  ــا، ممــا يقــوض حتــى يومن ــر فعلًي ــة. بقــي وضــع وهيــكل قــوى األمــن الفلســطينية دون تغيي إشــراف وزارة الداخلي
علــى األمــن يف ظــل وزارة الداخليــة91.  حتــى قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطيني لعــام 2005 ، باعتبــاره املرجــع القانونــي الرئيســي، هــو يف 

األســاس مجــرد نــص تقنــي يخلــق الكثيــر مــن التناقضــات بــن نصوصــه والواقــع علــى األرض. هــو حاليــا قيــد املراجعــة.

توجــد العديــد مــن القوانــن، مبــا يف ذلــك القانــون األساســي للســلطة الفلســطينية، واملراســيم التنفيذيــة لتنظيــم قــوات األمــن وتوفيــر ســلطة قضائيــة 
ــيطرة  ــع س ــن م ــاع األم ــامل لقط ــي ش ــار قانون ــاء إط ــة إلنش ــن املصمم ــت القوان ــاءلة. توقف ــر دون مس ــد كبي ــى ح ــل إل ــا تعم ــا عملًي ــتقلة، لكنه مس
حمــاس علــى غــزة عــام 2007، منــذ أن أصبــح املجلــس التشــريعي الفلســطيني منحــًا. ســد الفــراغ جزئًيــا باملراســيم الرئاســية، لكــن هــذا 
ــي  ــام القضائ ــع النظ ــة. يخض ــرة طويل ــذ فت ــت من ــاس انته ــس عب ــة الرئي ــة وأن والي ــة، خاص ــرعية والقانوني ــول الش ــة ح ــاؤالت جدي ــا تس ــار أيًض أث
  See, for example, Zilber, Neri and Ghaith Al-Omari, State with No Army, Army with No State - Evolution of the Palestinian Authority Security Forces, 1994-2018, Washington Institute  91

for Near East Policy, Policy Focus 154, March 2018.
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للســلطة الفلســطينية لضغــوط مــن األجهــزة األمنيــة والســلطة التنفيذيــة، ممــا أدى إلــى عــدم تنفيــذ أوامــر احملكمــة92، وغيــاب الرقابــة 
ــق. ــة التدقي ــي بوظيف ــع املدن ــات املجتم ــام منظم ــة قي ــل زاد صعوب ــا، ب ــن 14 عاًم ــر م ــه ألكث ــى أدائ ــيطرة عل ــط الس ــف فق ــم يضع ــة ل  البرملاني

ال يــزال االفتقــار إلــى إطــار قانونــي واضــح وقــدرة وزارة الداخليــة علــى ممارســة الرقابــة علــى قــوات األمــن علــى رأس قائمــة أوجــه القصــور يف 
إصــاح القطــاع األمنــي، وأدى إلــى انخفــاض كبيــر يف الثقــة يف القضــاء علــى مــدى الســنوات املاضيــة، حيــث أن ثلثــي الفلســطينين يعتقــدون 
بوجــود فســاد يف احملاكــم والنيابــة.93 ونتيجــة لذلــك، يلجــؤون بشــكل متزايــد إلــى تســوية النزاعــات خــارج محاكــم الدولــة، وهــو مــا يحــذر 
ــة  ــر الداخلي ــارات التــي دفعــت نائــب وزي ــون.94 كان هــذا أحــد االعتب ــه ميكــن أن يقــوض ســيادة القان املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان مــن أن
يوســف حــرب يف أوائــل عــام 2021 إلــى إطــاق منهــج للتدريــب علــى النزاهــة والشــفافية يف قطــاع األمــن، والــذي تبنتــه أكادمييــة التدريــب 

العســكري التابعــة للســلطة الفلســطينية95.

هنــاك مشــكلة أخــرى مــا زالــت قائمــة علــى األقــل جزئيــًا بســبب انعــدام الســيطرة وهــي عــدم التــوازن الهيكلــي يف الرواتــب الشــهرية املخصصــة 
لقــوات األمــن، والتــي بلغــت 242 مليــون شــيكل يف عــام 2019، منهــا 152 مليــون شــيكل )أو 63٪( رواتــب لـــ 30،979 ضابطــا مــن الرتــب 
العليــا، يف حــن أن 90 مليــون شــيكل )37٪( ميثلــون 31466 ضابطــا وجنديــا مــن ذوي الرتــب الدنيــا. وهــذا يعنــي أن راتــب جنــرال واحــد 
ــر هــذه الفجــوة  ــود. تؤث ــد يعــادل رواتــب أربعــة جن ــود، وراتــب عقي ــد يعــادل رواتــب خمســة جن ــود، وراتــب عمي يعــادل رواتــب ســتة جن

الكبيــرة يف الرواتــب والعــدد املتضخــم مــن الضبــاط علــى قــدرة قطــاع األمــن علــى العمــل بفعاليــة96.

إلــى جانــب »املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن« املذكــور أعــاه والــذي أطلقتــه أمــان، هنــاك مؤسســة مدنيــة أخــرى حتــاول ممارســة 
نــوع مــن الرقابــة القضائيــة وهــي الهيئــة املســتقلة حلقوق اإلنســان، التــي تراقب انتهــاكات احلقوق وتعالــج الشــكاوى. يف عــام 2017، كانــت 72٪ من 

2656 شــكوى تلقتهــا متعلقــة باألمــن، مبــا يف ذلــك حــاالت االعتــداء والتعذيب اجلســدي أو التهديــدات واملعاملــة الاإنســانية واملهينة97.

6. الخبرات المكتسبة حتى اليوم وما هي التحديات القادمة

ــزال  كان إصــاح القطــاع األمنــي علــى رأس جــدول األعمــال منــذ أن تولــى الرئيــس عبــاس الســلطة يف كانــون الثانــي )ينايــر( 2005، وال ي
محورًيــا يف العاقــات بــن الســلطة الفلســطينية واملانحــن الدوليــن، وال ســيما الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبــي. ليــس هنــاك شــك يف أن 
تدخــات بعثــة الشــرطة األوروبيــة أدت إلــى حتســن أداء الشــرطة ومؤسســات العدالــة اجلنائيــة ووزارة الداخليــة، فضــًا عــن اإلشــراف املدني98، 
وجنــح مجلــس األمــن األمريكــي يف بنــاء جهــاز أمنــي يضمــن بشــكل موثــوق عــدم املســاس بأمــن إســرائيل. كان هــذا واضًحــا ليــس فقــط عندمــا 
توقفــت املظاهــرات يف أعقــاب اعتــراف دونالــد ترامــب يف ديســمبر 2017 بالقــدس، ولكــن أيًضــا يف اآلونــة األخيــرة خــال مواجهــات مايــو 

2021، عندمــا ظلــت الضفــة الغربيــة هادئــة بشــكل مريــب بينمــا كانــت بقيــة البــاد يف حالــة اضطــراب.

ومــع ذلــك، يجــادل النقــاد بــأن جهــود املانحــن، وخاصــة املســاعدة األمنيــة األمريكيــة واألوروبيــة، علــى الرغــم مــن حســن النيــة، محــدودة 
وغيــر مســتدامة، مــع التركيــز علــى إعــادة الهيكلــة واملســاعدة الفنيــة )التدريــب واملعــدات العســكرية / مكافحــة اإلرهــاب(، مــع إهمــال دعــم 
احلكــم الدميقراطــي وحكــم القانــون لتحســن آليــات املســاءلة والرقابــة القضائيــة بالتســاوي.99 ومــع ذلــك، فقــد متــت معاجلــة مثــل هــذه القضايــا 

يف هــذه األثنــاء وأصبحــت اآلن مكونــات رئيســية للعمــل علــى املســتوى املؤسســي ملكتــب املنســق األمنــي األمريكــي.
ــادة االســتبداد الفلســطيني واالحتــال اإلســرائيلي املســتمر. كانــت إحــدى  يزعــم النقــاد كذلــك أن إصــاح القطــاع األمنــي قــد ســاهم يف زي
اخلطــوات لتحســن ذلــك هــي إضافــة عنصــر ســيادة القانــون إلــى بعثــات مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي والشــرطة األوروبيــة.  ومــع ذلــك، 
فــإن التركيــز أحــادي اجلانــب ســالف الذكــر أعــاق تطويــر قــوات األمــن الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة علــى عكــس قــوات حمــاس يف غــزة، 

 US Department of State, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank and Gaza, op. cit.  92
 AMAN, Annual Opinion Poll on the Reality of Corruption and Anti-Corruption Efforts in Palestine, 2020, https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/  93

download/2021/01/31/e-poll-1612084850.pdf.
 “‘Tribal justice’ in Palestine outflanks official legal system”, Aljazeera, 25 January 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/1/25/palestinian-tribal-law-puts-stability-over-justice-rights-groups.  94

   “Focusing on ‘Integrity in the Palestinian security sector 2020’, the Civil Society Forum to Promote Good Governance in the Palestinian Security Sector held its third annual  95
conference with participant of the Ministry of Interior,” February 2021, available at: https://www.aman-palestine.org/en/activities/14677.html.

 AMAN, The State of Integrity and Combating Corruption in Palestine 2019 - 12th Annual Report, op. cit.  96
 ICHR, Status of Human Rights in Palestine, 23rd Annual Report, 2017  97

  The rate of reported incidents of crime are on a downward trend: in 2019, the Civil Police dealt with 31,560 criminal and 1,948 drug-related cases, down from 32,911 and  98
 2,133 respectively in 2018; PA-MOI, Security Sector Strategic Plan 2021-2023, November 2020, op. cit. However, it should be noted that data provided by the PA often need to be

viewed with caution and that a drop in recorded crimes could also be due to the forces not detecting them or people having given up reporting them.
  See, for example, Sayigh, Yezid, “’Fixing Broken Windows’: Security Sector Reform in Palestine, Lebanon, and Yemen,” Carnegie Endowment for International Peace Paper,  99

October 27, 2009, https://carnegieendowment.org/2009/10/27/fixing-broken-windows-security-sector-reform-in-palestine-lebanon-and-yemen/1w9o.
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والتــي، علــى الرغــم مــن املــوارد احملــدودة، تطــورت بشــكل فعــال للغايــة وفًقــا لسياســاتها وأولوياتهــا اخلاصــة وبــدون تدخــل خارجــي، ممــا أدى إلــى 
خلــق إحســاس »بامللكيــة« مفقــود يف الضفــة الغربيــة100.

أظهــرت نتائــج مؤشــر نزاهــة أمــان اخلــاص بقطــاع األمــن الفلســطيني لعــام 2020 درجــة إجماليــة معتدلــة تبلــغ 55٪، ممــا يعكــس احتماليــة الفســاد 
ومخاطــره. كمــا كشــفت عــن تناقــض كبيــر بــن التشــريعات واملمارســات القائمــة - نقــص يف اإلنفاذ، وعــدم كفايــة الرقابة علــى أجهزة االســتخبارات، 
وآليــات التوظيــف والترقيــة غيــر الواضحــة.101 ومــع ذلــك، يف مؤشــر مكافحــة الفســاد احلكومــي الدولــي لعــام 2020 الصــادر عــن منظمــة الشــفافية 

الدوليــة، مت تصنيــف فلســطن علــى أنهــا أفضــل مــن متوســط منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا البالــغ 17٪، مبتوســط 102٪27.

كانــت نقطــة النقــد األخــرى هــي أن الشــرطة تتركــز يف املنطقــة احلضريــة املصنفــة )أ(، يف حــن أن االحتياجــات األمنيــة للفلســطينين يف املناطــق )ب( 
و)ج(، حيــث ال تتمتــع قــوات الســلطة الفلســطينية بوصــول كامــل، لــم يتــم تلبيتهــا. ومــن األمثلــة احلديثــة علــى ذلــك التنفيــذ الســيئ إلــى حــد مــا 
ــا يف املناطــق الريفيــة بســبب عــدم وجــود تواجــد أمنــي دائــم هنــاك، فضــًا عــن عــدم القــدرة علــى التحكــم يف حركــة  إلجــراءات فيــروس كورون
العمــال. مت التعامــل مــع عــدم التــوازن يف توزيــع القــوى العاملــة واملــوارد )حيــث يتــم تخصيــص الكثيــر منهــا أيًضــا لألجهــزة الوطنيــة والعســكرية 
واالســتخباراتية(، فضــًا عــن التوزيــع اجلغــرايف والوظيفــي لقــوات الشــرطة مــن قبــل الوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ( يف محاولــة ملعاجلــة 
ــة التــي تواجــه هــذه املناطــق مرتبطــة بشــكل  ــدات األمني ــزال املشــكلة يف أن التهدي ــة.103 ومــع ذلــك، ال ت إهمــال مراكــز الشــرطة يف املناطــق الريفي
خــاص باالحتــال )التأخيــر عنــد نقــاط التفتيــش، واإلغــاق، ومصــادرة األراضــي، وهــدم املنــازل، ومداهمــات اجليــش، واالعتقــاالت، 
وعنــف املســتوطنن(، وهنــاك مــا هــو بعيــد عــن متنــاول قــوات األمــن الفلســطينية ومرتبــط باالحتــال بدرجــة أقــل )مثــل ســرقة الســيارات واالجتــار 
باملخــدرات والعنــف املنزلــي وانتهــاكات قوانــن البنــاء واالعتــداءات مــن قبــل املجرمــن والعصابــات(، وهــي القضايــا الرئيســية لســكان مناطــق )أ( 

ومــن الســهل معاجلتهــا وإصاحهــا.

يف حــن أن الوجــود العــام لقــوات األمــن الفلســطينية قــد حتســن منــذ عــام 2015 مــع التوســعات يف املناطــق )ب( )علــى ســبيل املثــال، إنشــاء مراكــز 
للشــرطة يف الــرام وأبــو ديــس وبــدو(104 وحتســن الوصــول والتنقــل بــن مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى جهــود مكتــب 
اللجنــة الرباعيــة للســام يف الشــرق األوســط، ال تــزال هنــاك أوجــه قصــور105. وممــا يزيــد األمــور تعقيــًدا أن اليمــن اإلســرائيلي يعــارض متاًمــا توســيع 
دائــرة عمــل قــوات األمــن الفلســطينية، معتبريــن أنــه ميثــل خطــًرا علــى أمــن اإلســرائيلين، وهــو مــا يعتقــدون ويجــب أن يكــون مســؤولية اجليــش 

اإلســرائيلي وحــده106.

ــن  ــزاء م ــم أج ــى بض ــدد حت ــذي يه ــرائيلي، وال ــال اإلس ــياق االحت ــطيني يف س ــي الفلس ــن القوم ــة األم ــة سياس ــو صياغ ــة ه ــات املتبقي ــد التحدي أح
الضفــة الغربيــة. يف حــن أنــه مــن املهــم إقامــة توافــق حــول املصالــح األمنيــة الفلســطينية وتوضيــح االلتبــاس حــول األدوار واملســؤوليات، فــإن أي 
محاولــة مــن هــذا القبيــل تصــل بســرعة إلــى طريــق مســدود بســبب التناقــض املتأصــل بــن توفيــر األمــن الداخلــي للفلســطينين وضــرورة توفيــر األمــن 
ــر اســتراتيجية متماســكة أمــر معقــد بســبب حقيقــة أن وكاالت االســتخبارات تعمــل مــن تلقــاء نفســها  إلســرائيل. عــاوة علــى ذلــك، فــإن تطوي
وخــارج واليــة مكتــب املنســق األمنــي األمريكــي والشــرطة األوروبيــة وبالتالــي، مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إلــى نــوع مــن قانــون األمــن األساســي 

لتوضيــح جميــع الفــروق الوظيفيــة بــن مختلــف األجهــزة األمنيــة وحــل التناقضــات العديــدة.

ــة حــول اإلرهــاب -الفصــل اخلــاص بإســرائيل  ــة األمريكي ــوزارة اخلارجي ــر الــدول الســنوية ل األداء األمنــي الفلســطيني مذكــور بالتفصيــل يف تقاري
والضفــة الغربيــة وغــزة. أشــاد تقريــر 2019 )الصــادر يف يونيــو 2020( بحــذر بجهــود الســلطة الفلســطينية ملكافحــة اإلرهــاب، مشــيًرا إلــى أن »قوات 
األمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية قيــدت قــدرة املنظمــات واألفــراد اإلرهابيــن علــى تنفيــذ هجمــات، جزئًيــا مــن خــال االعتقــاالت التــي تســتهدف 
أولئــك الذيــن يخططــون لهجمــات ضــد اإلســرائيلين«. ومــع ذلــك، يأتــي هــذا غالًبــا علــى حســاب انتهــاك ســيادة القانــون، وهــو مــا مييــل املانحــون 
الدوليــون والســلطة الفلســطينية إلــى جتاهلــه يف محاولتهــم »بيــع« إصــاح القطــاع األمنــي باعتبــاره يحمــي العدالــة وحقــوق اإلنســان ويخلــق قــوى 

أمــن فلســطينية قويــة قــادرة علــى منــع مجموعــات مثــل حمــاس واجلهــاد اإلســامي يف فلســطن مــن الســيطرة علــى املشــهد.
حتــى اســتئناف املفاوضــات - ويف نهايــة املطــاف إقامــة الدولــة الفلســطينية - مرتبــط بــاألداء املوثــوق والقــوي لقــوى األمــن الفلســطينية فيمــا يتعلــق 

 See, for example, Sayigh, Yezid, Policing the People, Building the State, op. cit.  100
  The Index is a periodic description of the state of the security sector’s vulnerability to corruption. It consists of 80 indicators measuring the security sector’s immunity against  101

corruption - divided into three categories: )1( legislation, policies, practices; )2( transparency, accountability and integrity values; and )3( political management.
  All 12 countries from the Middle East and North Africa )MENA( were rated at “very high” or “critical” risk of corruption in its defense and security institutions, except Tunisia, which  102

was rated at “high” risk. See The Global Government Defense Anti-Corruption Index, 2020, Issued by Transparency International’s Defense and Security Program on November 2019.
 GIZ, “Governance - Police Programme,” https://www.giz.de/en/downloads/FS%20Police_Pterr.pdf, and “Strengthening of Police Structures,” https://www.giz.de/en/worldwide/18101.html.  103

 Ghaith al-Omari, “Preserving Israeli-Palestinian Security Cooperation,” Policy Alert )Washington Institute for Near East Policy, Apr. 10, 2015(, http://www.washingtoninstitute.org/  104
policy-analysis/view/preserving-israeli-palestinian-security-cooperation.

 See, e.g., Office of the Quartet, “Report on the Activities of the Office: January 2016-June 2017,” July 19, 2017, http://www.quartetoffice.org/files/ Annual%20report%202017.pdf.  105
 Barak Ravid, “Israeli Minister: Security Cabinet Kept in Dark about Talks with Palestinians,” Haaretz, March 14, 2016.  106
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ــي  ــر األمــن للمحتلــن ليــس فقــط الســبب الرئيســي للموقــف العدائ ــل لتوفي ــان احملت ــد مــع الكي ــة يف التعاق ــة املتمثل بأمــن إســرائيل. إن هــذه املفارق
للســكان املدنيــن وســوء الفهــم الســائد جتــاه قــوات األمــن الفلســطينية، خاصــة أنــه مــن الواضــح أن إســرائيل راضيــة متاًمــا عــن الوضــع كمــا هــو وغيــر 
مهتمــة حًقــا باملضــي قدًمــا يف عمليــة الســام، ولكنــه أيًضــا أحــد النقــاط العالقــة يف جهــود اإلصــاح. علــى ســبيل املثــال، وجــدت دراســة أجريــت 
عــام 2015 أنــه يف بيئــة مــن اجلمــود السياســي واالقتصــاد املتدهــور بشــكل مطــرد إلــى جانــب البنــاء املســتمر للمســتوطنات، فــإن حتســن قــدرات 
ــة  قــوات األمــن الفلســطينية - التــي تعالــج األمــن اإلســرائيلي - تقلــل مــن الدعــم العــام وشــرعية الســلطة الفلســطينية، وبالتالــي تقلــل مــن فعالي

إصــاح القطــاع األمنــي بــل وتســبب يف اضطرابــات.107

أضــف إلــى ذلــك القيــود الداخليــة، مثــل التجزئــة اجلغرافيــة، واالنقســام بــن حمــاس وفتــح )حيــث تعثــرت املصاحلــة بســبب املطالبــة بتنــازل حمــاس 
عــن الســيطرة علــى األمــن يف غــزة للســلطة الفلســطينية(، واملســتقبل الغامــض لفصيــل فتــح احلاكــم حالًيــا. وميكــن للمــرء أن يشــعر باملهــام املرتقبــة، 

والتــي تظــل قــوى أمــن الســلطة الفلســطينية جهــة فاعلــة رئيســية فيهــا.

أمــا بالنســبة ملوظفــي قــوى أمــن الســلطة الفلســطينية، فــإن أعدادهــم، خاصــة فيمــا يتعلــق بالرتــب العليــا، حتتــاج إلــى مراجعــة وتقليــل باإلضافــة 
إلــى احلاجــة إلــى تلبيــة االحتياجــات األمنيــة الغيــر مســتوفاة. وفًقــا لذلــك، يجــب تعديــل ميزانيــة األمــن بحيــث يتــم توســيع نطــاق عناصــر خــط 

التشــغيل، ممــا يســمح بــأداء أفضــل للمهــام املوكلــة108.

اإلشــكالية فيمــا يتعلــق باملهــام العالقــة واآلنــف ذكرهــا أعــاه هــي املقاومــة واملعارضــة احملتملــة مــن بعــض قــادة األمــن، ال ســيما يف مجــال املخابرات. 
فهــم غيــر راغبــن يف التخلــي عــن وضعهــم اخلــاص )يعملــون أساًســا يف فــراغ قانونــي(، لقــد قاومــوا التنســيق يف املاضــي ومــن املرجــح أن يفعلــوا 
ذلــك مــرة أخــرى. مــن غيــر احملتمــل أيًضــا أن يكــون الرئيــس عبــاس، الــذي ميــارس ســيطرة فعليــة علــى قــوات األمــن الفلســطينية بأكملهــا، مســتعًدا 

للتنــازل عــن هــذا العنصــر مــن ســلطته، لذلــك ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن اإلقنــاع الــذي يتعــن القيــام بــه.

7. االستنتاج/التوقعات

ــا وفعاليــة - رغــم كل الصعــاب وعلــى الرغــم مــن اجلمــود  منــذ تأسيســها قبــل حوالــي 26 عاًمــا، أصبحــت قــوى األمــن الفلســطينية أكثــر احتراًف
السياســي، واملواجهــات مــع إســرائيل، واالنقســام الداخلــي، والكســاد االقتصــادي. غالًبــا مــا ُيشــار إلــى تنســيقها مــع إســرائيل علــى أنــه »أعظــم 
قصــة جنــاح« يف ســياق الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني بعــد أوســلو، ولكــن هنــاك عيوًبــا خطيــرة ال ميكــن التغلــب عليهــا إال إذا مت متكــن قــوى األمــن 
الفلســطينية بطريقــة تظهــر للمواطنــن أن دورهــا، مبــا يف ذلــك التعــاون مــع إســرائيل، يعــود بالنفــع عليهــم ولهدفهــم يف إقامــة دولــة. ال يقتصــر هــذا 
علــى منــح قــوات األمــن الفلســطينية مزيــًدا مــن حريــة احلركــة يف جميــع أنحــاء األرض الفلســطينية احملتلــة، ووقــف التوغــات اإلســرائيلية يف املنطقــة 
ــة مشــتركة  ــة الفلســطينية وخلــق رؤي ــا علــى املصالــح األمني ــار إســرائيل علــى التدخــل يف عنــف املســتوطنن، بــل يتطلــب أيًضــا إجماًع )أ(، وإجب
ــاخ االســتثمار يف األراضــي الفلســطينية  ــا أمــن إســرائيل ومن ــل يعــزز أيًض ــز قطــاع األمــن فحســب، ب ــى تعزي ــؤدي ذلــك إل ــن ي لألمــن القومــي. ل

احملتلــة.

ــا، ودمــج  تتطلــب اخلطــوات يف هــذا االجتــاه، فيمــا يتعلــق بسياســة واســتراتيجية أمنيــة فلســطينية متماســكة )عقيــدة(، متكــن وزارة الداخليــة حالًي
ــة وقطــاع غــزة حتــت ســيطرتها وإشــرافها بشــكل واضــح. اإلطــار القانونــي الــذي يحــدد املهــام وآليــات املســاءلة  جميــع القــوات يف الضفــة الغربي

ــة. ــة البرملاني وواجبــات كل كيــان تابــع لقــوى األمــن الفلســطينية. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب ضمــان الرقاب

حتتــاج قــوات األمــن نفســها إلــى إعــادة تقييــم واحترافيــة مــن أجــل حتقيــق التــوازن املناســب بــن القــادة واجلنــود وتخصيــص القــوات واملــوارد بشــكل 
ــة التــي تضــم  ــة جلميــع احملافظــات واملناطــق. وهــذا يتطلــب تقليــص األجهــزة األمني ــًا - الســتيعاب االحتياجــات األمني ــًا ووظيفي أفضــل - جغرافي
ــر الضروريــن )علــى ســبيل  ــة التخلــص مــن املوظفــن غي ــراد، وتوضيــح التداخــات والثغــرات، متبوعــة بخطــوات كيفي أعــداد فائضــة مــن األف
املثــال، عــن طريــق التقاعــد املبكــر، والتعويــض، وإعــادة تعيينهــم يف قــوى أخــرى( وكيفيــة تعزيــز قــدرات بعــض األجهــزة أو اإلدارات، مبــا يف ذلــك 
املعــدات املتخصصــة والتدريــب وكذلــك سياســة التوظيــف والترقيــة الشــفافة بعيــًدا عــن النظــام الســائد القائــم علــى احملســوبية إلــى نظــام قائــم علــى 
املزايــا. وهــذا يتطلــب أيًضــا حتليــًا بيئًيــا عاًمــا للتهديــدات القائمــة )مثــل اجلرميــة واإلرهــاب والكــوارث( والقــدرات احلاليــة مقابــل القــدرات املطلوبــة 

لتحديــد التداخــات / الثغــرات.
مــن الضــروري أيًضــا حتســن صــورة قــوى األمــن الفلســطينية يف أعــن املجتمــع املدنــي الفلســطيني للتغلــب علــى املفاهيــم اخلاطئــة وانعــدام الثقــة 
  SMA White Paper: A Geopolitical and Cognitive Assessment of the Israeli-Palestinian Security Conundrum, op. cit. It is worth noting that already back in 2001, the Mitchell Plan had  107
acknowledged that “The kind of security cooperation desired by the [Government of Israel] cannot for long co-exist with settlement activity” – for the full text see https://avalon.law.yale.

  edu/21st_century/mitchell_plan.asp.
 AMAN, The Palestinian Security Sector Budget 2019, op. cit  108
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وزيــادة ثقــة اجلمهــور يف القطــاع باعتبــاره عــاداًل مبــا فيــه الكفايــة ويخــدم املصلحــة )اخلاصــة( / الوطنيــة )مقابــل اخلارجيــة(. لهــذا ، يجــب أن 
يكّمــل النهــج القائــم علــى املبــادئ والنهــج التصاعــدي لألمــن الفلســطيني ، إن لــم يكــن بديــًا ، النهــج احلالــي املصمــم وفًقــا الحتياجــات 
قيــادة الســلطة الفلســطينية/ قــوى األمــن الفلســطينية. عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن يكــون التنســيق األمنــي مــع إســرائيل أكثــر فائــدة للطرفــن 
ــة«. يجــب أن تركــز علــى  ــر عندمــا ُينظــر إليهــا علــى أنهــا »متعاون ــًا سياســيًا أعلــى بكثي ــا ثمن - حيــث تدفــع قــوات األمــن الفلســطينية حالًي
ــة رئيســية  ــي أصبحــت أولوي ــة، العمــل الشــرطي املنســق، والت ــل مكافحــة اجلرميــة، والســامة العام املجــاالت ذات االهتمــام املشــترك، مث
ــكرية(،  ــس العس ــى عك ــرطة« )عل ــة الش ــة »أولوي ــامة العام ــوم الس ــذ مفه ــة يف تنفي ــرطة األوروبي ــي والش ــي األمريك ــق األمن ــمكتب املنس لـ

واحلــدود واملعابــر109. كمــا يجــب أن تتمســك بالقيــم واملبــادئ الدميقراطيــة.

يف هــذا الســياق، مــن الضــروري أيًضــا لاعبــن اخلارجيــن أن يأخــذوا نظــرة أكثــر شــمولية وعادلــة عــن الوضــع العــام وأن يحولــوا تركيزهــم 
ــن  ــر بأم ــادة النظ ــتعَمروإنصافهم، وإع ــتعِمر واملس ــبة للمس ــر املتناس ــة غي ــاة الطبيع ــع مراع ــات، م ــاء املؤسس ــى بن ــز إل ــب والتجهي ــن التدري م
ــاء القــدس الشــرقية لتحســن  ــز متكــن قــوى األمــن الفلســطينية، مبــا يف ذلــك التواجــد يف املناطــق )ج( وأحي إســرائيل وفقــا لذلــك.  إن تعزي
ــاع مــع اإلســرائيلين، وحتميــل إســرائيل مســؤولية الســماح لعنــف  ــر مــن اإلقن ــاج إلــى الكثي ــون، ســوف يحت ــاذ القان ــة وإنف الظــروف األمني
املســتوطنن باالســتمرار دون عقــاب، ممــا يســتوجب املانحــن واملجتمــع الدولــي ككل ممارســة الضغــط علــى إســرائيل وأال يختبئــوا وراء فكــرة 
أنهــم يســتطيعون فقــط التمكــن وتهيئــة الظــروف ولكــن ليــس تغييــر الوضــع السياســي. كمــا وأن خيــار وجــود بعثــات مراقبــة ميكــن أن يلعــب 

دوًرا مهًمــا يف بنــاء الثقــة والشــرعية وحمايــة الفلســطينين حيــث ال يتــم املــس بالســلطة الفلســطينية، مبــا يف ذلــك القــدس.
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