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هذا الكتاب مهم لصانعي السياسات ،واألكادمييني ،واخلبراء والطالب املتخصصني في
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بناء الدولة ونشر الدميوقراطية في الشرق األوسط بصورة عامة.
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قطاع األمن الفلسطيني ،وهيكلية القوات األمنية ،واآلليات الالزمة ملمارسة الرقابة عليها
وإخضاعها للمساءلة ،وإدارة اجلماعات املسلحة .من خالل تسليط الضوء على العديد من
املداخل الضرورية إلصالح القطاع األمني تشكل هذه املجموعة من وجهات النظر التي
يبديها مؤلفو فصول الكتاب مساهم ًة متكن القارئ من فهم االحتياجات الفلسطينية واالجتاه
الذي يرغب الفلسطينيون برؤية قطاعهم األمني يسير فيه بصورة أفضل.
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مبوجب اتفاقية أوسلو املوقعة بني منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل
في عام  ،1994مت تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية التي منحت نطاقا ً محدودا ً
من احلكم الذاتي في األراضي الفلسطينية .ومنذ ذلك التاريخ ،احتلت مسألة األمن
صلب العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية؛ حيث ركزت جميع االتفاقيات التي أبرمت
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني خالل الفترة االنتقالية حتى عام  1999على هذه
املسألة اجلوهرية .وأصبح األمن ميثل حجر الزاوية التي ترتكز عليه جميع املبادرات
الدبلوماسية وخطط السالم التي أُطلقت في املنطقة حتت رعاية دولية ،كما احتل هذا
اجلانب حيزا ً كبيرا ً من أدبيات اخلطاب العام.
لم تشرع السلطة الوطنية الفلسطينية في إصالح قطاعها األمني إال في مرحلة متأخرة.
وقد تداخلت السمات العامة واملفاهيم واالهتمامات ،التي متيز الصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني ،في تشكيل مالمح اجلدل القائم حول إصالح القطاع األمني الفلسطيني.
ٍ
معان شتى بالنسبة ملختلف األطراف
ولذلك ،يحمل مفهوم «إصالح القطاع األمني»
املعنية؛ حيث ينظر إليه غالبية الفلسطينيني كأداة ضرورية تُفضي إلى إنشاء قطاع
أمني متكامل يتولى تنفيذ الوظائف املنوطة به على أكمل وجه ،ويضمن حمايتهم من
االقتحامات واالجتياحات التي تنفذها القوات اإلسرائيلية داخل جتمعاتهم السكانية،
ويؤسس القاعدة الالزمة إلقامة الدولة الفلسطينية وبسط سيادتها على إقليمها.
وبدورها ،تنظر إسرائيل إلى إصالح القطاع األمني الفلسطيني باعتباره وسيل ًة تزيد من
مستوى األمن الذي تنعم به .ولذلك ،تتوقع إسرائيل أن تتمخض هذه العملية عن إنشاء
منظومة أمنية تكفل نشر األمن واحملافظة على النظام في أوساط املجتمع الفلسطيني
في الوقت الذي تتسم فيه بدرجة كبيرة من الضعف الذي ال ميكنها معه تشكيل أي
خطر على إسرائيل ويتمتع بالقدرة الكافية التي يستطيع من خاللها تقويض «البنية
التحتية ملا يعرف باإلرهاب» .كما تنظر الواليات املتحدة األمريكية ،والعديد من الدول
األوروبية وبعض الدول العربية التي يتقاطع جانب كبير من مصاحلها مع إسرائيل
إلى إصالح قطاع األمن في فلسطني على أنه ميثل عملية تستهدف إعادة بسط األمن
واحلفاظ على النظام على نحو ما حتدده اتفاقيات أوسلو .وأخيراً ،تشدد بعض الدول
األخرى على أهمية تطبيق مبدأ احلكم الرشيد؛ فبالنسبة لهذه الدول ،ميثل قطاع األمن
 الذي تفلح الدولة في حكمه وإدارته  -قطاعا ً فعاالً وناجعاً .ووفقا ً لهذه الوجهة،8

امدقملا

يكمن التحدي الذي يواجه إصالح القطاع األمني في بناء األجهزة األمنية التي تؤدي
الوظائف املوكلة إليها بصورة شفافة والتي تخضع في نفس الوقت للمساءلة أمام
السلطتني التنفيذية والتشريعية املنتخبتني.
وقد سعت مختلف الدول  -ومبا يتماشى مع مصاحلها  -إلى التأثير على إصالح
القطاع األمني الفلسطيني من الناحيتني النظرية والعملية ،وذلك في اجتاهات متباينة
وبدرجات متفاوتة من الشفافية؛ حيث أرسلت بعض الدول بعثات تتولى تقدمي
املساعدة لألجهزة األمنية الفلسطينية .كما لوحظ ازدياد أعداد اخلبراء األجانب الذين
يفدون إلى األراضي الفلسطينية لتقدمي املساعدة الفنية لبعض أجهزة األمن هناك.
ومن بني األمور التي لم حتظ بالقدر املطلوب من العناية على هذا الصعيد غياب
منظور فلسطيني أصيل حول إصالح القطاع األمني واجتاهه ،ناهيك عن اإلجنازات
التي يجري حتقيقها في هذا املضمار والتحديات التي حتول دون إحراز التقدم فيه.
وفي هذا السياق ،يسعى هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على اخللل الذي يعتري إصالح
قطاع قوات األمن الفلسطينية من خالل عدد من الفصول التي ألّفها خبراء وباحثون
ومختصون فلسطينيون في مجال األمن ،والتي يتناول كل منها مختلف جوانب عملية
إصالح هذا القطاع.
وحيث أن جميع هذه الفصول ُكتبت قبل شهر حزيران/يونيو  ،2007فإن هذا الكتاب
يبحث في املشاكل التي متخضت عن الصراع املسلح الذي اندلع بني حركة املقاومة
اإلسالمية (حماس) وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ،والذي انتهى بسيطرة
حركة حماس الفعلية على مقاليد السلطة في قطاع غزة يوم  15حزيران من ذلك العام.
وال يتطرق الكتاب إلى التغيرات التي طرأت على املساعدات التي تقدمها الدول املانحة
منذ ذلك التاريخ .ولكن ذلك ال يعني أن الكتاب يتناول موضوعات قدمية لم تعد تهم
القارئ .بل على العكس من ذلك؛ حيث ال ميكننا استيعاب األحداث التي اندلعت في
قطاع غزة وما تالها من أزمات سياسية دون وضعها وحتليلها في ضوء اإلطار العام
حلكم قطاع األمن واملشكالت الهيكلية التي يعاني منها .فهذه األحداث واألزمات متثل
انعكاسا ً للحكم هذا القطاع ومرآ ًة له .لذلك ،يجب أن تساعد الفصول التي يضمها هذا
الكتاب بني دفتيه القارئ على التوصل إلى فهم أفضل لألحداث التي لم تزل الساحة
الفلسطينية تشهدها منذ شهر حزيران .2007
تستند فصول هذا الكتاب في جانب كبير منها على املعلومات الرئيسية التي استقيت
من مصادرها األولية والتي يصعب على الباحثني األجانب أو غيرهم ممن ال يجيدون
اللغة العربية الوصول إليها .كما يهدف هذا الكتاب إلى حتقيق هدفني :أولهما إبراز
9
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وجهات النظر احمللية حول حكم القطاع األمني والتركيز على املداخل التي تكفل
الوصول إلى إصالحه؛ وثانيهما إتاحة الفرصة للمستفيدين من حكم القطاع األمني،
وهم الفلسطينيون ،لإلفصاح عن وجهات نظرهم ورؤيتهم بهذا اخلصوص .وبذلك،
يأمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة من خالل هذا الكتاب
املساهمة إلى التوصل إلى فهم أفضل لالحتياجات األمنية التي يريدها الفلسطينيون
ولالجتاه الذين يسير عليه قطاعهم األمني للوصول إلى إصالحه وتطويره .وإذا
كانت املساعدات الدولية املقدمة إلصالح قطاع األمن تهدف إلى نشر االستقرار في
األراضي الفلسطينية على املدى البعيد ،فإن الدول التي تقدم تلك املساعدات بحاجة
1
إلدراك هذين الهدفني أكثر من غيرها.

املفاهيم والتعريفات
قد يجد القارئ أن املفاهيم واملصطلحات الكثيرة املستخدمة في أدبيات حكم القطاع
األمني مربكة .وهذا األمر ليس مستغربا ً ألن املصطلحات واملفاهيم الرئيسية املوظفة
ٍ
معان متباينة .
في هذا احلقل تستخدم للداللة على
حكم القطاع األمني
يرتبط مصطلح ’القطاع األمني‘ بالعديد من التعريفات املتداخلة التي تشمل عددا ً إما
صغيرا ً أو كبيرا ً من األطراف املشاركة فيه .فباملعنى الضيق ،يشير ’القطاع األمني‘إلى
مؤسسات الدولة املخولة باستخدام القوة فقط .ومن جانب آخر ،يقترح برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ( )UNDPفي تقرير التنمية اإلنسانية الصادر عنه سنة 2002
تعريفا ً عاما ً يتضمن ،إلى جانب مؤسسات الدولة ،اإلدارة املدنية ،وهيئات الرقابة،
والسلطة القضائية ،واجلهات القائمة على بسط سلطان القانون والقوات املسلحة غير
2
النظامية ومنظمات املجتمع املدني.
وتتوافق وجهة النظر املتعلقة باحلكم والتنمية مع املعنى العام ملصطلح قطاع األمن
أكثر من غيرها 3 .فعلى الساحة الفلسطينية ،التي تضطلع اجلماعات املسلحة غير
النظامية فيها بدور مهم على صعيد األمن وحيث ال تزال الدولة الفلسطينية في
طور البناء والتشكيل ،يتسم التعريف الضيق لقطاع األمن فيها بالعجز عن إدراك
القوى التي تشكل هذا القطاع .ولذلك ،يوظف هذا الكتاب مصطلح ’قطاع األمن‘
مبعناه الواسع والشامل .وبالتالي ،يتألف قطاع األمن في فلسطني من خمسة
أطراف على األقل:
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 .1األجهزة املخولة باستخدام القوة :والتي تتمثل في قوات األمن الداخلي
(وهي قوات الشرطة ،واألمن الوقائي ،والدفاع املدني والقوة التنفيذية)4؛
وقوات األمن الوطني (مبا فيها قوات الشرطة البحرية ،والشرطة العسكرية،
واالستخبارات العسكرية واالرتباط العسكري)؛ واألمن الرئاسي/القوة
17؛ واحلرس الرئاسي؛ واملخابرات العامة.
 .2اإلدارة املدنية وهيئات الرقابة التي تضم الرئيس :ورئيس الوزراء؛
ومجلس األمن القومي؛ واملجلس التشريعي الفلسطيني واللجان املشكلة
فيه؛ ووزارات الداخلية والعالقات اخلارجية والتخطيط؛ وأنظمة القضاء
العشائري؛ والسلطات التي تتولى اإلدارة املالية (وهي وزارة املالية وديوان
الرقابة املالية واإلدارية)؛ باإلضافة إلى الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق
املواطن.
 .3السلطة القضائية وأجهزة فرض القانون :وهي تتمثل في احملاكم النظامية
(محاكم الصلح ،ومحاكم البداية ،ومحاكم االستئناف واحملكمة العليا)؛
واحملكمة الدستورية العليا؛ واحملكمة اجلنائية العليا؛ واحملاكم اإلدارية؛
واحملاكم الشرعية؛ واحملاكم العسكرية؛ ومجلس القضاء األعلى؛ ووزارة
العدل؛ ومراكز اإلصالح والتأهيل؛ ودوائر املباحث اجلنائية؛ والنيابة العامة
ونظام القضاء العشائري.
 .4قوات األمن غير النظامية :وهي كتائب عز الدين القسام (اجلناح املسلح
حلركة حماس)؛ وكتائب شهداء األقصى (اجلماعات املسلحة التي تنتمي
إلى حركة فتح)؛ وسرايا القدس (اجلناح املسلح حلركة اجلهاد اإلسالمي)؛
وكتائب الناصر صالح الدين (اجلناح املسلح للجان املقاومة الشعبية)؛
وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى (اجلناح املسلح للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني) وكتائب املقاومة الوطنية (اجلناح املسلح للجبهة الدميوقراطية
لتحرير فلسطني).
 .5منظمات املجتمع املدني غير احلكومية :وهي تشمل املؤسسات املهنية (مثل
نقابة احملامني الفلسطينيني ،واالحتاد العام لنقابات عمال فلسطني ،واالحتاد
العام للصناعات الفلسطينية ،واحتاد جلان اإلغاثة الطبية الفلسطينية)؛
ووسائل اإلعالم (مثل صحيفتي القدس واأليام ،ووكالة معا اإلخبارية
ووكالة رامتان لألنباء)؛ ومراكز األبحاث (مثل معهد األبحاث التطبيقية
في القدس (أريج) ،ومركز بيسان للبحوث واإلمناء ،واجلمعية الفلسطينية
11

روالند فريدريك وأرنولد ليتهولد

األكادميية للشؤون الدولية ( ،)PASSIAواملركز الفلسطيني للبحوث
السياسية واملسحية واملجلس الفلسطيني للعالقات اخلارجية)؛ واملنظمات
التي تعمل في مجال التأثير في السياسات (مثل مؤسسة احلق – القانون
في خدمة اإلنسان ،ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان،
ومعهد نلسون مانديال حلقوق اإلنسان واألسرى السياسيني ،ومركز امليزان
حلقوق اإلنسان واملركز الفسلطيني حلقوق اإلنسان)؛ واملؤسسات الدينية
(كاملجلس اإلسالمي األعلى ،وجلان الزكاة واجلمعيات اخليرية الدينية)
إلى جانب عدد آخر من املنظمات غير احلكومية (كاملراكز التي تعنى بتنمية
املجتمع ،ومراكز املرأة واملنظمات غير احلكومية الناشطة في مجاالت البيئة
والصحة) .كما تضم هذه الفئة اجلامعات (كجامعة بير زيت ،وجامعة القدس،
5
وجامعة النجاح الوطنية ،واجلامعة اإلسالمية وجامعة األزهر في غزة).
وفي احلالة اخلاصة باألراضي الفلسطينية ،قد ميكننا أن يضيف القوة القائمة
باالحتالل ،وهي إسرائيل وقطاعها األمني ،كفئة أخرى من األطراف اخلارجية التي
تفرض تأثيرها على القطاع األمني في فلسطني .وحيث أصبح الغموض والضبابية
سيدا املوقف في الفصل بني األطراف الفلسطينية والدولية على الصعيد األمني ،فمن
املفيد هنا اإلشارة إلى الواليات املتحدة األمريكية وغيرها من الدول التي تشارك في
جتهيز قوات األمن الفلسطينية وتدريب أفرادها.
حكم القطاع األمني
يشير مصطلح «حكم القطاع األمني» إلى أن األمن لم يعد حكرا ً على الدولة ومؤسساتها؛
فقد أضحى هذا القطاع يضم العديد من األطراف التي ال تتبع الدولة أو متثلها.
وبطبيعته ،يتقاطع’حكم قطاع األمن‘مع القطاع األمني ومبدأ احلكم الرشيد؛ حيث تعتبر
الشفافية واملساءلة واملشاركة شروطا ً أساسية لتحقيق مبدأ احلكم الرشيد .ولذلك،
يتمثل االفتراض الضمني هنا بأن قطاع األمن الذي يحظى بحكم صالح يستلزم أكثر
من مجرد إنشاء قوات أمنية على قدر عا ٍل من التدريب والتجهيز ،بل يقتضي تطبيق
مبدأ الشفافية في القرارات التي تتخذ في الشؤون األمنية ،كما يستدعي إعداد إطار
للمساءلة يتم مبوجبه إخضاع األجهزة األمنية واحلكومة للمساءلة أمام املواطنني و/
أو ممثليهم املنتخبني .وباإلضافة إلى ذلك يلزم لقيام مثل هذا القطاع توفر دعم يقوم
على أساس قاعدة عريضة في املجتمع للسياسات التي يقوم على تنفيذها ،مما ميكنه
من ضم جميع األطراف ذات العالقة حتت إمرته .ومن ناحية أخرى ،يلقي «حكم قطاع
األمن» الضوء على الهيكليات التنظيمية واألنظمة والعمليات التي توظفها األطراف
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املشاركة في القطاع األمني  -اخلاص منها والعام على السواء  -في تنسيق مصاحلها
واتخاذ قراراتها السياساتية وتنفيذها.
وعلى ضوء ما تقدم ،يركز هذا الكتاب على مسألة حكم قطاع األمن في األراضي
الفلسطينية فقط ،وال يتطرق إلى األجهزة األمنية أو األطراف املعنية بحكم هذا القطاع
في الشتات ،كاجلماعات املسلحة التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من
الفصائل التي كانت أو ال تزال تزاول نشاطها في دول كاجلزائر ومصر والعراق
واألردن ولبنان والسودان وسوريا واليمن.
إصالح القطاع األمني
تسبب استمرار االحتالل العسكري اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،مع ما رافقه من
تصعيد في أعمال العنف والصراع املسلح على مدى السنوات األربع املاضية ،في تدمير
البنية التحتية اخلاصة بقوات األمن الفلسطينية .في الواقع ،يتحمل الفلسطينيون وحدهم
العبء السياسي واملؤسساتي إلنشاء قطاع أمني يؤدي وظائفه على النحو املطلوب.
وباالستناد إلى تقييم عمليات التطوير التي طرأت على القطاع األمني في فلسطني ،ميكن
وصف هذه املرحلة باعتبارها تشكل حتوالً في هذا القطاع أو إعادة بنائه أو إصالحه .وما
يعنينا من جميع هذه املصطلحات هو تأسيس قطاع أمني ،تقوم اجلوانب العملياتية فيه
6
وهيئات الرقابة عليه على أساس مبدأ احلكم الرشيد ويوفر األمن والعدالة للمواطنني.
لذلك ،تتألف عملية إصالح القطاع األمني من عدة عناصر منها:
•

تعزيز مبدأ سيادة القانون وإعداد إطار قانوني قوي يضمن تنفيذ الرقابة
الضرورية على هذا القطاع.

•

ترسيخ الرقابة الدميوقراطية على األجهزة األمنية من جانب السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنظمات املجمتع املدني.

•

إنشاء قوات أمنية تتمتع باملهنية (من ناحيتي التدريب والتجهيز).

•

إقامة شبكة من العالقات على املستوى اإلقليمي بهدف التعاون في الشؤون
األمنية.

•

تعزيز حاالت السلم وإنهاء حالة الصراع (من خالل تسوية النزاعات القائمة،
وإعداد األطر الضرورية لبناء السالم وضمان االستقرار االقتصادي،
وتسريح اجلماعات املسلحة ،ونزع األسلحة ،وإعادة دمج احملاربني في
صفوف املجتمع املدني).
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في األراضي الفلسطينية ،تشكل غالبية هذه العوامل مداخل متكننا من بحث مسألة
إصالح القطاع األمني ،كما متثل منافذ متهد السبيل إلحداث حتول في هذا القطاع.
ولكن مما جتدر اإلشارة إليه أن إصالح قطاع األمن الذي يكون النجاح من نصيبه
يستلزم تبنّي منهجية شاملة ومنسجمة ،حيث تتكاتف مختلف النشاطات التي تعمل
هذه املنهجية على تنفيذها مع بعضها البعض ويساند الواحد منها اآلخر وتتميز
بترتيبها على نحو يضمن جناحها .وفي السياق الفلسطيني ،تتسبب املغاالة في
التركيز على مجموعة محددة من النشاطات مبعزل عن غيرها في احليلولة دون إحراز
التقدم على صعيد إصالح قطاع األمن.

حكم القطاع األمني الفلسطيني وإصالحه

يحتل حكم القطاع األمني في فلسطني جانبا ً كبيرا ً من التعقيد ،كما تتداخل فيه عدة
عوامل محلية وإقليمية ودولية .فعلى الصعيد الداخلي ،لم يزل هذا القطاع يشهد
حتوالً منذ عودة منظمة التحرير الفلسطينية إلى األراضي الفلسطينية عام .1994
وقد زاد من تعقيد املشاكل التي تعتري حكم قطاع األمن في هذه املنطقة الصراع على
السلطة بني حركتي فتح وحماس والعداءات املريرة الناشبة في أوساط حركة فتح،
باإلضافة إلى ارتفاع مستوى العنف على املستوى الداخلي.
أما على املستوى اخلارجي ،فتعمل سلطات االحتالل اإلسرائيلية على وضع العراقيل
أمام التقدم على صعيد إصالح القطاع األمني الفلسطيني .فمن خالل تواجد قوات
اجليش اإلسرائيلي وانتشار املستوطنات ،ال تزال إسرائيل تفرض سيطرتها
وهيمنتها على القدس الشرقية والضفة الغربية .أما في قطاع غزة ،فتواصل إسرائيل
سياستها في السيطرة الكاملة على نقاطه احلدودية ومعابره البرية والبحرية ومجاله
اجلوي ،كما تتحكم بالسجل السكاني اخلاص بسكانه .ومن جانب آخر ،يتسبب عزل
األراضي الفلسطينية عن بعضها البعض وانخفاض مستوى األمن فيها ،باإلضافة إلى
الصالحيات اإلدارية والتشريعية املجتزأة التي متكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من
ممارستها على قطاع غزة وبعض املناطق في الضفة الغربية في إعاقة عمليات إصالح
قطاع األمن الفلسطيني.
إن إعادة هيكلة القطاع األمني وإصالحه في وضع يشهد صراعا ً سياسيا ً وفي
ظل غياب إطار للدولة هي مهمة صعبة بال شك .ومن أجل تعريف القارئ بحيثيات
املسائل املتعلقة بحكم قطاع األمن في األراضي الفلسطينية ،فمن املفيد عرض نبذة
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موجزة حول نشأة أجهزة األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وعملها .وفي هذا
السياق ،ميكن التمييز بني ثالث مراحل من مراحل تطور هذه األجهزة منذ تاسيس
السلطة الفلسطينية في عام .1994
حكم القطاع األمني وإصالحه حتت حكم الرئيس ياسر عرفات (-1994
)2004
في ظل حكم الرئيس ياسر عرفات الذي دام عشر سنوات ،عملت السلطة الوطنية
الفلسطينية على إضفاء الصفة املركزية على نظام اتخاذ القرارات من خالل إجراءات
اتسمت باحتكار السلطة وحصرها في شخوص أفراد محددين .وفي ظل هذا النظام،
كان الرئيس عرفات ميثل قلب السلطة الفلسطينية الذي ال يلقى أي معارضة كانت.
وقد اعتمد عرفات على التعاون السياسي واإلغراءات املالية ونظام مركزي من اإلدارة
احمللية لتأمني حكمه وبسط سيطرته.
وكان من بني العناصر املركزية التي يستند إليها نظام حكم الرئيس ياسر عرفات
سيطرته املباشرة على األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي أنشئت سنة
 1994وما بعدها .فقد امتلك عرفات زمام هذه األجهزة بنا ًء على استراتيجية ’فرق
تسد‘ املعروفة؛ حيث أنشأ أجهزة مختلفة تتداخل صالحياتها أو تتوازى مع بعضها
البعض على األقل ،كما عمل على تغذية املنافسة بني قادة تلك األجهزة ،بحيث يرجع
كل منهم إليه باعتباره حكما ً يرضى اجلميع بحكمه.
وفي مثل هذه البيئة ،شهد قطاع األمن منوا ً سريعاً .فبعد إنشائها بوقت قصير،
كانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد أنشأت عشرة أجهزة أمنية هي :الشرطة املدنية،
والدفاع املدني ،واألمن الوقائي ،وقوات األمن الوطني ،والشرطة البحرية ،والشرطة
اجلوية ،واالرتباط العسكري ،واالستخبارات العسكرية ،واألمن الرئاسي (القوة
 )17واملخابرات العامة.
وباستثناء األمن الوقائي ،تشكلت هذه األجهزة في معظمها من الوحدات العسكرية
التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية التي قدمت من الشتات ،كما كانت متثل أجهزة
األمن الرسمية اخلاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية – كقوات الشرطة اجلوية
واالستخبارات العسكرية  -باملفهوم الوارد صراح ًة أو ضمنا ً في إعالن املبادئ حول
ترتيبات احلكم الذاتي املؤقت (اتفاقية أوسلو األولى املوقعة في عام  )1993واالتفاقية
اإلسرائيلية  -الفلسطينية االنتقالية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (اتفاقة أوسلو
الثانية املبرمة في عام .)1995
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ومع نهاية القعد التاسع من القرن املاضي ،شرع الرئيس ياسر عرفات في إنشاء
أجهزة جديدة للمخابرات الداخلية  ،كاألمن اخلاص والقوات اخلاصة ،والتي لم تنص
االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية على تشكيلها ،مما رفع عدد أجهزة األمن إلى 12
جهازاً .وباإلضافة إلى ذلك ،كانت العديد من األجهزة األمنية تشغل فروعا ً مستقلة لها
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،مما يعني أن العدد احلقيقي ألجهزة األمن التي كان
الواحد منها مستقل عن اآلخر أعلى بكثير من العدد املعلن .وقد تسببت هذه التشكيالت
األمنية في تضخم كبير في أعداد منتسبيها .فعلى الرغم من أن اتفاقية أوسلو الثانية
قد حددت عدد أفراد «قوة الشرطة الفلسطينية» مبا ال يتعدى  30,000شرطياً ،كان
عدد أفراد قوات األمن الفلسطينية املثبتني في كشوف الرواتب في السلطة الوطنية
الفلسطينية يتجاوز  35,000فردا ً بحلول عام .1996
بني عامي  1994و ،2000كان أداء أجهزة األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
يتسم بالتفاوت؛ فقد كانت بعض هذه األجهزة تعمل بصورة ناجعة ومبا يتوافق
مع القوانني املرعية – بحسب املعايير اإلقليمية – كما متكنت من فرض احلد األدنى
من سلطان القانون واحملافظة على النظام العام في املناطق (أ) ،7وذلك على الرغم
من القيود اجلغرافية والتنظيمية التي كان على السلطة الفلسطينية العمل في ظلها.
وعلى وجه العموم ،اتسم عمل األجهزة األمنية الفلسطينية بالتداخل في صالحياتها
ومسؤولياتها والذي كان يرتقي في بعض األحيان إلى املواجهة املفتوحة بينها،
ناهيك عن عدم كفاءتها في أداء العمليات املنوطة بها .وباإلضافة إلى ذلك ،شاركت
األجهزة األمنية التي تتولى مهمات استخباراتية في تنفيذ عمليات القمع السياسي
ضد املواطنني ،مما أدى إلى تدني ثقة جمهور املواطنني فيها .كما كان غياب اإلطار
القانوني اخلاص بعمل القطاع األمني وضعف الرقابة التي متارسها السلطتان
التشريعية والقضائية عليه السبب في عدم خضوع أفراد األجهزة األمنية للمساءلة
عن أفعالهم التي جتانب القانون ومحاسبتهم عليها إال في حاالت نادرة.
مع اندالع االنتفاضة الثانية ،أضحى يكتسي حكم قطاع األمن املزيد من التعقيد .فبني
عامي  2000و ،2002قامت إسرائيل بتدمير البنية التحتية اخلاصة بكافة أجهزة هذا
القطاع عن بكرة أبيها ،حيث طال ذلك مراكز الشرطة ،والثكنات العسكرية ،ومراكز
التوقيف ،واملركبات وأنظمة االتصاالت ،مما تسبب في شل قدرة السلطة الوطنية
الفلسطينية عن فرض القانون واحملافظة على النظام العام في املناطق الواقعة حتت
سيطرتها .كما ظهرت على الساحة الفلسطينية اجلماعات املسلحة غير النظامية في
ذات الوقت الذي كانت فيه البنية التحتية اإلدارية للسلطة الفلسطينية تتعرض للتخريب
والتدمير .وعالو ًة على ذلك ،تولت اجلماعات اإلسالمية املسلحة ،مثل كتائب عز الدين
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القسام التابعة حلركة حماس وسرايا القدس التابعة حلركة اجلهاد اإلسالمي في
فلسطني ،فرض القانون والنظام إلى جانب أنشطتها العسكرية ضد قوات االحتالل
اإلسرائيلية .كما برزت على الساحة الفلسطينية جماعات مسلحة أخرى مثل كتائب
شهداء األقصى املنسوبة حلركة فتح.
ومع تداركهم جلوانب القصور واخللل في عمل قطاع األمن  ،سارع السياسيون
واألكادمييون الفلسطينيون املعنيون إلى الدعوة إلى إصالح هذا القطاع منذ أواخر
العقد التاسع من القرن املاضي .8ولكن الرئيس عرفات لم ُيعر االنتباه ملثل هذه
االنتقادات إال بعد االجتياح الذي نفذته إسرائيل في الضفة الغربية في عام 2002
وبعد ممارسة ضغط دولي كبير عليه .وفي ربيع عام  ،2002أعلن عرفات عن إطالق
’خطة املئة يوم‘ إلجراء اإلصالحات في القطاعني اإلداري واألمني .وكانت هذه اخلطة
تستند إلى توصيات رفعها له أعضاء املجلس التشريعي واملسؤولون الذين يدركون
أهمية هذه اإلصالحات في حركة فتح .وقد تضمنت احملاور الرئيسية التي استندت
إليها اخلطة تفعيل مجلس األمن القومي األعلى وتوحيد األجهزة األمنية الفلسطينية
في ثالثة أجهزة – هي الشرطة املدنية واألمن الوقائي والدفاع املدني – حتت إمرة
وزارة الداخلية التي منحت صالحيات خاصة لتولي هذه املهمة .ومن خالل التحول
عن نظام الرئيس الصارم إلى نوع من أنواع الدميوقراطية البرملانية ونقل إدارة القطاع
األمني من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء الذي ُعني حديثا ً وقتها ،كانت إسرائيل
والواليات املتحدة األمريكية وبعض حلفائهما من الدول األوروبية يأملون في تخفيف
قبضة الرئيس عرفات على القطاع األمني.
ولكن النتائج املترتبة على هذا اإلجراء لم تؤت ثمارها .صحيح أن أجهزة األمن الداخلية
توحدت حتت قيادة وزير الداخلية اجلديد الذي ُعني في نهاية عام  ،2002إال أن هذا
الوزير أو أيا ً من املسؤولني والقادة حينئذ لم ميلكوا أية سلطة فعلية في املناصب التي
عيُنوا فيها .وكانت جميع اإلصالحات األخرى التي جرت في القطاع األمني شكلية،
ولم تكن سوى جزء من سعي عرفات لتالفي الضغط السياسي وتعزيز موقفه.
إصالح القطاع األمني الفلسطيني في ظل رئاسة فتح وحكومتها (-2004
)2006
عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات ،كانت القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو
مازن) تتطلع إلى التخلي عن اإلرث الذي خلفه عرفات .ففي شهر كانون الثاني/يناير
 ،2005أعلن الرئيس عباس أن احتكار السلطة الوطنية الفلسطينية للقوة وحصرها فيها
ميثل أحد أولويايته .وكانت استراتيجية عباس ،التي تتألف من شقني ،تهدف إلى كسب
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ود احلركات اإلسالمية املعارضة والشروع في إصالح قطاع األمن ومؤسساته .وكان
أبو مازن يأمل في ذات الوقت في التقيد بااللتزامات األمنية املترتبة على السلطة الوطنية
9
الفلسطينية على النحو الذي حتدده املرحلة األولى من خطة خارطة الطريق.
وقد جنح الرئيس عباس في حتييد املعارضة من خالل إجراء احلوار معها والتوصل إلى
اإلجماع حول املسائل اخلالفية .ففي شهر آذار/مارس  ،2005اتفقت جميع الفصائل
الفلسطينية ،مبا فيها حماس واجلهاد اإلسالمي ،في القاهرة على إنفاذ ما عرف حينها
بفترة «التهدئة» ،أي وقف مؤقت إلطالق النار على أساس متبادل بني الفصائل الفلسطينية
وإسرائيل .وفي املقابل ،وعد الرئيس عباس حركتي حماس واجلهاد اإلسالمي بأن
تصبحا جزءا ً من منظمة التحرير بعد إعادة هيكلتها من الناحيتني السياسية والتنظيمية.
وقد متخضت فترة التهدئة عن انخفاض ملحوظ في أعمال العنف بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني في عام  .2005كما أبدت حماس ،التي متثل كبرى الفصائل اإلسالمية،
احتراما ً كبيرا ً التفاقية القاهرة وامتنعت عن تنفيذ أية عملية ضد إسرائيل 10.وباإلضافة
إلى ذلك ،أظهرت الفصائل الفلسطينية قدرا ً ال يستهان به من ضبط النفس خالل عملية
«فك االرتباط» التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة ،مما ساعد احلكومة اإلسرائيلية على
إمتام انسحابها من القطاع بصورة ناجحة.
وباملقارنة مع التقدم على الساحة السياسية ،لم تكتسب اإلصالحات املؤسساتية
ذات القدر من األهمية .ويعود جانب من السبب في ذلك إلى أن العديد من النشاطات
كانت تنفذ ملجرد تلبية احتياجات معينة على املدى القصير وفي سياق فك االرتباط
اإلسرائيلي عن قطاع غزة فقط .بدعم من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي ،ركزت
القيادة الفلسطينية جهودها على أربعة مجاالت.
( )1إعادة هيكلة املؤسسات
في شهر نيسان/أبريل ،شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في دمج األجهزة األمنية
في ثالثة أجهزة أمنية رئيسية ،هي قوات األمن الداخلي ،وقوات األمن الوطني ،وجهاز
املخابرات العامة .وبينما خضعت قوات األمن الداخلي وقوات األمن الوطني إلمرة
وزارة الداخلية واألمن الوطني ،بقي جهاز املخابرات العامة تابعا ً للرئيس (لإلطالع
على بيان تفصيلي حول األجهزة األمنية الفلسطينية وهيكلياتها التنظيمية ،أنظر
امللحق «أ») .وفي الواقع ،لم تتعد هذه الهيكلية التنظيمية مجرد كونها حبرا ً على ورق،
َ
ترض باخلضوع إلدارة وزارة الداخلية واألمن
ألن العديد من األجهزة األمنية لم
الوطني .كما كان بعض أصحاب النفوذ في الوزارة يفضلون بقاء األجهزة األمنية
التي تعمل بصورة غير مركزية وتتمتع بهيكليات تنظيمية فضفاضة ،وهو ما كان
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يتعارض مع سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية التي كانت تسعى لتعزيز مبادئ
املركزية واملؤسساتية .وقد تسبب هذا األمر في إضعاف وزارة الداخلية وحتجيم
قدرتها على السيطرة على األجهزة األمنية.
وفي إطار جهوده لتجديد قيادات األجهزة األمنية ودب احلياة فيها ،أحال الرئيس عباس
ما يقرب من  20قائدا ً من قادة األجهزة القدامى على التقاعد في شهر نيسان/أبريل
 .2005كما سرح أبو مازن أفراد القوات اخلاصة واألمن اخلاص ،واتخذ اإلجراءات التي
متكنه من تفعيل مجلس األمن القومي .وكان هدف الرئيس من ذلك يتمثل في حتويل هذا
املجلس إلى أعلى هيئية تنسيقية تضطلع باتخاذ القرارات املتعلقة بشؤون األمن.
( )2إعداد إطار قانوني لقطاع األمن
بذلت السلطة الوطنية الفلسطينية جهودا ً حثيثة إلعداد إطار قانوني يستند إلى معايير
محددة لقطاعها األمني .وبنا ًء على اقتراح قدمه عدد من الدول املانحة ،شرع ديوان
الرئاسة الفلسطيني في إعداد كتاب أبيض بشأن القطاع األمني في خريف عام .2005
وقد اشتملت مسودة هذا الكتاب على تقييم التهديدات واخلطط املتعلقة بهيكلية القوات
األمنية .ومن أجل حتديد املسؤوليات التي يتوالها قطاع األمن ،وال سيما فيما يتعلق
باألجهزة األمنية والرقابة عليها ،عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على سن مشاريع
القوانني الالزمة في هذا الشأن.
( )3إصالح جهاز الشرطة املدنية
أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية برنامجا ً إلصالح جهاز الشرطة املدنية مبساعدة
من الدول األوروبية املانحة .وفي ربيع عام  ،2005أرسل االحتاد األوروبي طاقما ً
من االستشاريني الذي أسس املكتب التنسيقي إلسناد الشرطة الفلسطينية التابع
لالحتاد األوروبي في مدينة رام الله .وتتمثل مهمة هذا املكتب في تقدمي املساعدة
للسلطة الفلسطينية في تطوير إمكانياتها في بسط سلطة القانون 11.وفي مطلع عام
 ،2005قدم هذا املكتب التنسيقي سيارات ومعدات للشرطة الفلسطينية ،كما ساعدها
في إعادة تأهيل مراكزها وأنظمة اتصاالتها.
( )4نزع األسلحة وتسريح أفراد اجلماعات املسلحة ودمجهم في صفوف قوات
األمن الرسمية
لقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية في نزع األسلحة وتسريح أفراد اجلماعات
املسلحة غير النظامية وإعادة دمجهم في صفوف القوات األمنية الرسمية ،وذلك
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عندما أصدر الرئيس محمود عباس أوامره إلى عناصر كتائب شهداء األقصى
لينضموا إلى صفوف القوات األمنية الفلسطينية الرسمية .وفي هذا اإلطار ،أعدت
السلطة الفلسطينية خططا ً مختلفة لدمج مقاتلي حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع
غزة .وكانت السياسة الرسمية املتبعة في ذلك تتمثل في إدراج نشطاء احلركة على
كشوف الرواتب اخلاصة بالسلطة ،وذلك باعتبارهم منتسبني لألجهزة األمنية أو من
خالل صرف منح مالية شهرية لهم.
قطاع األمن الفلسطيني في ظل حكومة حماس
أفرز وصول حركة حماس إلى سدة احلكم في فلسطني في إحداث تغيير جذري
في العالقات التي كانت قائمة بني الفلسطينيني وإسرائيل من جهة والدول املانحة
من جهة أخرى .فبعد إجراء االنتخابات التشريعية خالل شهر كانون األول/يناير
 2006وفوز حركة حماس الساحق فيها ،سرعان ما ربطت إسرائيل واللجنة
الرباعية حتويل عائدات اجلمارك والضرائب واستمرار تقدمي املساعدات املالية
للحكومة الفلسطينية بقبول حماس لثالثة شروط ،هي االعتراف بدولة إسرائيل،
ونبذ العنف ،والقبول املطلق بكافة االتفاقيات املبرمة بني حكومة إسرائيل ومنظمة
التحرير الفلسطينية.
وقد ردت حكومة حماس على هذه املطالب باإلعالن عن هدنة طويلة املدى مع
إسرائيل واالعتراف اجلزئي باالتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية .غير أن
إسرائيل واملجموعة الرباعية لم تعتبر هذه التنازالت كافية لنزع سمة «اإلرهاب»
عن حماس ،بل قامت الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي بقطع جميع املساعدات
املالية والعينية عن احلكومة الفلسطينية باإلضافة إلى كافة االتصاالت مع ممثلي
هذه احلكومة.
وفي ذات الوقت ،توجهت الواليات املتحدة نحو الضغط على البنوك األجنبية كي
ال حتول أية أموال إلى احلكومة الفلسطينية وامتنعت إسرائيل عن حتويل عائدات
الضرائب واجلمارك إليها .وعلى أرض الواقع ،تسببت املقاطعة املالية للحكومة
الفلسطينية في تدهور حاد في األوضاع االقتصادية في األراضي الفلسطينية؛ فلم
تعد احلكومة التي شكلتها حماس قادرة على دفع رواتب  170,000موظف من
املوظفني العموميني في مؤسسات السلطة الفلسطينية الذين يعيلون ما يقرب من
 1.2مليون مواطن من أفراد أسرهم .كما أصبحت بعض القطاعات املهمة ،كقطاعي
الصحة والتعليم ،والتي تعتمد في تشغيلها على السلطة الوطنية الفلسطينية بصورة
كلية تقريبا ً ترزح حتت وطأة ضغوطات مالية حادة.
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وفي خضم ذلك كله ،كان التوتر بني حركتي حماس وفتح يتصاعد إلى مستويات
غير مسبوقة .فحركة فتح ،التي لم تكن تقر بهزميتها في االنتخابات التشريعية
األخيرة ،كانت مصممة على تقويض حكومة حماس من الناحتيني السياسية
والتنظيمية ،وذلك على أمل أن تتنازل هذه األخيرة عن احلكومة وتدعو إلجراء
انتخابات جديدة .ومن جانبها ،كانت حماس عاقدة العزم على االستمرار في احلكم،
بل واتخذت من اإلجراءات ما يعزز سيادتها على احلكومة التي تترأسها .وباإلضافة
إلى ذلك ،ترافق الصدام بني عناصر حماس وفتح مع اندالع االشتباكات املسلحة
بينهما وشن حمالت االغتياالت املتبادلة بينهما.
ومبا أن السيطرة على القوات على القوات األمنية كانت في صلب الصراع على
القوة ،فقد حاول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية النأي باألجهزة األمنية التي
تهيمن عليها حركة فتح عن سيطرة احلكومة .ومما يثير الدهشة أن ديوان الرئاسة
واحلكومات الغربية حاوال إعادة تنفيذ مشروع هيكلة القطاع األمني ،الذي كان قد
بدأ في أيام الرئيس ياسر عرفات .كما عمل أبو مازن على فصل قوات األمن الوطني
عن وزارة الداخلية واألمن الوطني ورشح ضابطا ً لتولي منصب رئيس األركان
فيها 12وحتت إشرافه املباشر .وباإلضافة إلى ذلك ،رشح الرئيس محمود عباس
العميد الركن رشيد أبو شباك ،والذي كان يرأس جهاز األمن الوقائي ،ملنصب املدير
العام لقوات األمن الداخلي في وزارة الداخلية ،مما جعله بالتالي يتولى رئاسة
أجهزة األمن الداخلي الثالث (وهي الشرطة املدنية ،واألمن الوقائي والدفاع املدني).
وفي شهر نيسان/أبريل  ،2006أصدر عباس أوامره كذلك بتشكيل ’اإلدارة العامة
للمعابر واحلدود‘ ،والتي تعمل حتت إشرافه ،وعني أحد أتباعه لرئاسة هذه اإلدارة.
وفي هذه األثناء ،متت زيادة عدد أفراد احلرس الرئاسي ،الذي كان محسوبا ً فيما
مضى على قوات األمن الرئاسي/القوة  ،17كما جرى تزويده عناصره بإمكانيات
التدخل السريع .وقد وضع اجلهاز حتت إدارة الرئيس املباشرة.
وبدورها ،ردت حكومة حماس على هذه اإلجراءات بتشكيل ما يعرف بقوة اإلسناد
(القوة اخلاصة إلسناد الشرطة) في شهر نيسان/أبريل  .2006ومتثل هذه
القوة وحدة أمنية جديدة كانت لوزير الداخلية ،سعيد صيام في حينه .وكانت قوة
اإلسناد ،التي سرعان ما تغير اسمها إلى القوة التنفيذية ،تتألف في بادئ األمر من
 3,000ناشط من احملسوبني على كتائب عز الدين القسام ،وجلان املقاومة الشعبية
وجناحها العسكري وكتائب الناصر صالح الدين ،باإلضافة إلى عدد من الفصائل
الفلسطينية املسلحة الصغيرة 13.وفي يوم  6كانون الثاني/يناير  ،2007أعلن
وزير الداخلية عن خططه الرامية إلى زيادة عدد أفراد القوة التنفيذية من 5,700
21

روالند فريدريك وأرنولد ليتهولد

فرد  -الذين كانوا يشكلون قوامها حتى ذلك التاريخ  -إلى  12,000عنصر.
وتتمثل املهمة الرسمية التي تضطلع القوة التنفيذية بها في إسناد أجهزة األمن
القائمة في فرض القانون واحملافظة على النظام العام في قطاع غزة .غير أن تشكيل
هذه القوة كان في الواقع ردا ً على الصعوبات التي واجهتها حكومة حماس في
بسط سيطرتها على األجهزة األمنية التي تهيمن عليها حركة فتح ومتلك زمامها.
وبالتالي ،لقي تشكيل القوة التنفيذية معارضة شديدة من ديوان الرئاسة وحركة
فتح التي وضعت اجلماعات املسلحة التابعة لها في أجزاء من قطاع غزة وفي الضفة
الغربية على أهبة االستعداد وجندت املزيد من العناصر في جهاز األمن الوقائي
وفي غيره من األجهزة األمنية.

14

فيما يتصل مبسألة إصالح القطاع األمني في فلسطني ،فقد ترتب على صعود حركة
حماس إلى سدة احلكم نتيجتان :أولهما أنه جرى تعليق مشاريع اإلصالح التي كان
الفلسطينيون بصدد تنفيذها من قبيل إعداد اإلطار القانوني لقطاع األمن والكتاب
األبيض ،وثانيهما أن معظم الدول املانحة عملت على تخفيض املساعدات التي كانت
تقدمها في مجال إصالح القطاع األمني أو وقفها أو إعادة توجيهها .ففي عام ،2006
قطع الفريق كيث دايتون ،املنسق األمني األمريكي ،كافة اتصاالته مع السلطة الوطنية
الفلسطينية باستثناء مكتب الرئيس .كما اقتصر عمله على التركيز على املسائل
املتعلقة بإدارة احلدود في قطاع غزة وتعزيز قوات احلرس الرئاسي بهدف تقوية
موقف الرئيس عباس في مواجهة حكومة حماس .وباإلضافة إلى ذلك ،علّقت الواليات
املتحدة البرامج التي كانت تهدف إلى فرض القانون واحلفاظ على النظام في املجتمع
الفلسطيني إلى جانب الدعم الذي كانت تقدمه لوزارة الداخلية الفلسطينية في مجال
تعزيز اإلدارة االستراتيجية .وفي ذات الوقت ،زادت أجهزة املخابرات األمريكية من
مستوى التمويل واملساعدات الفنية التي تقدمها حلركة فتح واألجهزة األمنية التي
تسيطر عليها في قطاع غزة .ومن جانب آخر ،عمل املكتب التنسيقي األوروبي إلسناد
الشرطة الفلسطينية على تقليص مشاركته في دعم جهاز الشرطة املدنية ،مع العلم أنه
لم يزل قائما ً في األراضي الفلسطينية.

احلاجة امللحة إلصالح قطاع األمن الفلسطيني
منذ وصول حركة حماس إلى موقع السلطة ،أصبح حكم القطاع األمني
الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى رهنا ً لرغبات القوى السياسية في املنطقة.
ومع ذلك ،يظل اإلصالح الشامل لهذا القطاع ميثل ضرورة ال انفكاك عنها؛ فال
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يزال الفلسطينيون يفتقدون احلد األدنى من األمن الشخصي ،ويعانون من حالة
مستفحلة من انعدام القانون وتغييب سلطانه ،ناهيك عن انتشار اجلرمية وانهيار
الوضع االقتصادي ،كما ينحدر قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية نحو حالة
من الفوضى السياسة واالجتماعية املترتبة على هذا الوضع .وألول مرة منذ
اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،جتاوز عدد الفلسطينيني الذين قتلوا في
أحداث العنف الداخلي خالل عام  2005عدد أولئك الذين قتلتهم قوات االحتالل
اإلسرائيلية.
في هذه األثناء ،ال يزال قطاع األمن في فلسطني يعاني من عيوب متأصلة في عمل
مؤسساته ،حيث تشارك األجهزة األمنية في أعمال االستغالل املالي والفساد وانتهاك
حقوق املواطنني دون وجه مشروع .وقد زاد من استفحال هذه املشكلة تسييس قوى
األمن بصورة غير معقولة وسيطرة بعض اجلماعات املنضوية حتت مظلة حركة
فتح على تلك القوى .ويطالب الفلسطينيون من مختلف األطياف السياسية بإجراء
إصالحات شاملة لقطاعهم األمني إلى جانب تعزيز سيادة القانون وفرض النظام
العام .وبحسب استطالع للرأي أجراه مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة واملعهد العالي لدراسات التنمية الكائن في جنيف في ربيع عام ،2006
أشارت غالبية ساحقة من املواطنني الفلسطينيني الذين شملهم االستطالع إلى
تطلعهم نحو إنشاء قوات أمنية تخلو من الفساد وتتسم بقدر أكبر من الكفاءة وحتترم
حقوقهم .كما يعلق هؤالء املواطنني أهمية قصوى على تعزيز اإلدراة والرقابة املدنية
الدميوقراطية على تلك القوات ويطالبون املجلس التشريعي باالضطالع بدوره في
15
هذا اجلانب.
وفي املقابل ،ال يزال قيام قطاع أمني فلسطيني ال ينضوي حتت أي من األجندات
السياسية القائمة ويخضع في ذات الوقت للمساءلة ويتمتع بالكفاءة عامالً جوهريا ً
يساند وجود السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية السياسية .كما ُيتوقع أن
يفرض ضعف مؤسسات السلطة الذي أفرزته املقاطعة الدولية حلكومة حماس
خطرا ً جسيما ً على النظام املؤسساتي في السلطة الفلسطينية .فما لم تتحد الفصائل
الفلسطينية في قواها وجهودها وتتوصل إلى حل توافقي فيما بينها بشأن اقتسام
السلطة واستعادة عمل املؤسسات الوطنية ،ستقع السلطة الوطنية الفلسطينية
ومعها جميع اجلهود التي تبذل في سبيل بناء الدولة الفلسطينية املستقلة فريسة
خطر داهم.
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نبذة حول هذا الكتاب
يتضمن هذا الكتاب ستة فصول تتناول في مجموعها مختلف اجلوانب املتعلقة بحكم
القطاع األمن في فلسطني.
يلقي الفصل األول من الكتاب الضوء على اإلطار القانوني الناظم لقطاع األمن في
السلطة الوطنية الفلسطينية .ويتطرق عاصم خليل ،مؤلف هذا الفصل ،بالتحليل
إلى اجلهود التي بذلت مؤخرا ً لسن التشريعات اخلاصة بالقطاع االمني ،وال
سيما القوانني التي تنظم مهام هذا القطاع مبختلف أجهزته ،كما يضع الكاتب هذه
التشريعات في سياق اإلطار الدستوري القائم .وفي حني يثمن خليل فصل عملية
إصالح القطاع األمني ويشدد على أهمية إعداد قاعدة قانونية سليمة له ،فهو يحذر
من تبنّي منهج قانوني فني ضيق في إصالح هذا القطاع .كما يفترض خليل بأن
حكم قطاع األمن في فلسطني يفرض حتديات ج ّمة أمام اجلهات الفلسطينية القائمة
على إعداد السياسات؛ فحتى لو قامت تلك اجلهات بإعداد أفضل األطر القانونية
حلكم قطاع األمن ،فهي لن تعود على املجتمع الفلسطيني بالفائدة املرجوة إن لم
تطبق على أرض الواقع.
أما الفصل الثاني فيبحث في العالقة القائمة بني إصالح القطاع األمني من جهة
واألجهزة األمنية والسلطة التنفيدية من جهة أخرى .ويتعرض الكاتب بالتحليل
الشامل ألداء األجهزة األمنية الفلسطينية قبل الشروع في إصالحها ،كما يعرض
تقييما ً للنتائج التي أفرزتها هذه العملية .ويتناول الكاتب أيضا ً دور األطراف
اخلارجية ومشاركتها في إصالح قطاع األمن الفلسطيني .وبنا ًء على خبرته في مجال
األمن ،يقترح الكاتب استراتيجية تفصيلية إلصالح املراكز التنفيذية في قطاع األمن
الفلسطيني .كما يفترض الكاتب بأنه دون تعزيز اإلمكانيات الضرورية إلعداد اخلطط
إلصالح القطاع األمني ودون توفر املساعدات الدولية املستدامة ،فليس لنا أن نتوقع
قيام إدارة تنفيذية قوية لألجهزة األمنية في فلسطني.
وفي الفصل الثالث ،يناقش ماجد عاروري ومأمون عتيلي آليات الرقابة املدنية
الدميوقراطية على أجهزة األمن .ويقف الكاتبان على األبعاد التشريعية والقانونية
واملدنية التي حتملها هذه الرقابة .كما يحددان ثالثة من مواطن اخللل التي تعتري عمل
األجهزة األمنية الفلسطينية ،والتي تتمثل في عدم توفر األدوات القانونية املناسبة،
وسيطرة حزب سياسي مبفرده على املجلس التشريعي طوال عقد من الزمن ،ومركزية
حكم القطاع األمني حتت حكم الرئيس ياسر عرفات .ويشير الكاتبان كذلك إلى اجلهود
التي بذلها املجلس التشريعي منذ عام  2004وإبداء رغبته املتأصلة في فرض الرقابة
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على األعمال التي تنفذها قوى األمن( .أنظر أيضا ً امللحق «ب» الذي يتضمن ترجمة
للتقرير الشامل األول الذي أصدره املجلس التشريعي حول حكم القطاع األمني بعد
وفاة الرئيس عرفات) .ويشير الكاتبان إلى أن املراجعة القضائية الناجعة لم جتد لها
بع ُد موطئ قدم في األراضي الفلسطينية بسبب تسييس السلطة القضائية وافتقارها
لإلمكانيات الضرورية التي تستطيع من خاللها فرض الرقابة على األجهزة األمنية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يفترض الكاتبان بأن املجتمع املدني الفلسطيني ،بصرف النظر
عن مدى أهمية دوره في الرقابة على هذه األجهزة ،ال ميكن أن يحل محل اآلليات
التشريعية والقضائية الضرورية في هذا املجال.
ويعرج الفصل الرابع على العالقة التي غالبا ً ما يتجاهلها البعض بني إصالح القطاع
األمني وإصالح القضاء .حيث يستعرض معن ادعيس ،كاتب هذا الفصل ،عمليات
اإلصالح التي شهدها اجلهاز القضائي في السلطة الوطنية الفلسطينية ويبني آثارها.
كما يحلل الكاتب اإلطار القانوني والتعاون القائم بني سلك القضاء وأجهزة األمن
الفلسطينية .ويشير ادعيس كذلك إلى أن إصالح السلطة القضائية كان شكليا ً في جانب
كبير منه بالرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت أنه يشكل أحد أولوياتها
الرئيسية .ويلفت الكاتب نظر القارئ إلى العالقات الفاترة بني جهاز الشرطة املدنية
والنيابة العامة ،كما يستعرض األعمال التي تنفذها أجهزة املخابرات التابعة للسلطة
الفلسطينية بصورة جتانب القانون .ووفقا ً لرأي الكاتب ،يقوض هذان العامالن معا ً
أية فرصة لتعزيز سيادة القانون في األراضي الفلسطينية.
وفي الفصل اخلامس ،يقف محمد جنيب وروالند فريدريك على الدور الذي تلعبه
اجلماعات املسلحة غير النظامية في إطار حكم قطاع األمن الفلسطيني ،والذي يعتبره
الكاتبان أحد أكبر التحديات التي تعوق إصالحه .ويستعرض جنيب وفريدريك
أصول اجلماعات املسلحة غير النظامية وآيديولوجياتها واستراتيجياتها وإمكانياتها،
وال سيما منها األجنحة املسلحة حلركتي حماس واجلهاد اإلسالمي في فلسطني
وجلان املقاومة الشعبية ،باإلضافة إلى كتائب شهداء األقصى التابعة حلركة فتح.
كما يشير الكاتبان إلى أن هذه اجلماعات املسلحة كانت تشكل على الدوام أحد مالمح
حكم القطاع األمني في فلسطني ،وقد متكنت من إثبات نفسها على أرض الواقع
خالل االنتفاضة الثانية وما بعدها .وباإلضافة إلى ذلك ،يبحث جنيب وفريدريك في
الطريقة التي ميكن أن يتعامل بها الفلسطينيون مع اجلماعات املسلحة غير النظامية،
ويتوصالن إلى نتيجة مفادها أن دمج املنتسبني لها في صفوف أجهزة األمن التابعة
للسلطة الوطنية الفلسطينية ميثل االستراتيجية املثلى للتعامل معها.
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وفي املقابل ،يعرض الفصل السادس وجهة نظر حركة حماس حول اإلصالحات
التي يلزم إجراؤها على صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية .وقد كتب غازي حمد هذا
الفصل بعد وقت قصير من فوز حركته في االنتخابات التشريعية وبعد أن وجدت
نفسها في مواجهة مع التحدي املتمثل في الوفاء بوعدها إلجراء اإلصالح والتغيير.
فخالل حملتها االنتخابية ،كانت حماس تعتقد بأن الفرصة ستكون مواتية لها إلثبات
التزامها بنهج اإلصالح .وفي هذا السياق ،يبني حمد كيف كانت حماس تخطط
لتوظيف فوزها في االنتخابات لتحقيق الشفافية وإخضاع إدارة حكم القطاع األمني
الفلسطيني للمساءلة واحملاسبة .ويصور التحليل الذي يعرضه الكاتب ،بصفته أحد
أعضاء احلركة ،حماس على أنها أحد األطراف السياسية التي تدرك ضرورة االرتقاء
مبستوى احلكم في السلطة الوطنية الفلسطينية ،بل وترى أن تعزيز الشفافية
واملساءلة يشكل مهمة أساسية بالنسبة إليها .ويقف حمد كذلك على التحديات التي
تفرضها إدارة األولويات احمللية والقيود اخلارجية على حماس في احلكومة ،كما
يستعرض استراتيجية حماس في اإلصالح والتي تقوم على عدة مراحل وترتكز على
ثالثة محاور ،هي تعزيز الهدنة مع إسرائيل ،وإدارة العالقات مع حركة فتح ،وتطوير
مبدأ احلكم في املجاالت املهمة كالقضاء والرقابة البرملانية وإعداد اخلطط التنفيذية.
ويحاول الفصل األخير عرض التقييمات واملقترحات التي خرج بها املؤلفون في ثنايا هذا
الكتاب ضمن مجموعة من التوصيات متهد السبيل نحو إحراز التقدم على صعيد إصالح
القطاع األمني في األراضي الفلسطينية .ويسلط هذا الفصل الضوء على املداخل املثلى
إلصالح األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،بحيث يتمكن الفلسطينيون
والدول املانحة من توظيفه في تعزيز حكم القطاع األمني مبجمله.

الهوامش
1
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كما متثل مشاركة األطراف املستفيدة في عملية إصالح القطاع األمني أحد النتائج الرئيسية
التي تسعى اللجنة املختصة مبساعدات التنمية املنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
( ،)Organisation of Economic Cooperation and Development - OECDوالتي تقترح
في الكتاب الصادر عنها اإلجراءات الكفيلة بتطوير قطاع القيادة احمللية .للمزيد من التفاصيل
حول هذه املسألة ،أنظر الكتيب الصادر عن هذه اللجنة حول إصالح القطاع األمني :إسناد
األمن والعدالة (باريس :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،اللجنة املختصة مبساعدات
التنمية.)2007 ،
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية الصادر سنة  :2002ترسيخ
الدميوقراطية في عالم متفكك (مطبعة جامعة أوكسفورد :أوكسفورد ،)2002 ،ص.87 .

امدقملا
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لإلطالع على تعريف شامل ملصطلح ’القطاع األمني‘ ،أنظر أيضا ً املبادئ التوجيهية حول
إصالح القطاع األمني الصادرة عن اللجنة املختصة مبساعدات التنمية في منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية .املبادئ التوجيهية وسلسلة املراجع التي تتبناها اللجنة املختصة
مبساعدات التنمية :إصالح قطاع األمن ونظام احلكم (باريس :منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،اللجنة املختصة مبساعدات التنمية ،)2005 ،ص.21-20 .
أنشأت وزارة الداخلية في احلكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس هذه القوة التنفيذية.
وعلى الرغم من موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صيف عام  2006على إدراج
 5,700عنصر من عناصرها في كشوف الرواتب التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،فلم
تزل حركة فتح وديوان الرئاسة يطعنان في قانونية تشكيلها.
أنظر أيضا ً هـ .هاجني (’ ،)2003نحو فهم حكم القطاع األمني‘ ،في كتاب أ .برايدن وهـ.
هاجني ،التحديات التي تواجه حكم القطاع األمني :مطبعة  ،)2003 ،Lit Verlagص.10 .
تع ّرف اللجنة املختصة مبساعدات التنمية في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ’إصالح القطاع
األمني‘ على أنه عبارة عن «إحداث حتول في هذا القطاع بحيث ُيدار ويعمل على نحو يتسم بقدر
أكبر من االنسجام والتوافق مع املعايير الدميوقراطية وسيادة القانون ،مبا في ذلك إصالح األنظمة
القضائية العادلة ومراكز لإلصالح والتأهيل التي تؤدي املهام املنوطة بها على النحو املطلوب،
باإلضافة إلى إعداد املبادئ السليمة للحكم» .أنظر كذلك هـ .هاجني ( ،)2003ص.17 .
مبوجب اتفاقيات أوسلو ،يشير مصطلح ’املنطقة (أ)‘ إلى قطاع غزة (باسثناء املستوطنات
اإلسرائيلية املقامة على أرضه) واملدن الكبرى في الضفة الغربية التي تتمتع فيها السلطة
الوطنية الفلسطينية باختصاصات وصالحيات تصرح بها اتفاقية أوسلو الثانية.
في عام  ،1999مثالً ،أصدرت اللجنة املستقلة لتعزيز عمل املؤسسات العامة الفلسطينية تقريرا ً
يتناول العديد من جوانب اخللل والقصور التي تعتري عمل أجهزة القطاع األمني الفلسطيني.
تقرير اللجنة املستقلة ،تعزيز املؤسسات العامة الفلسطينية ،يزيد الصايغ وخليل الشقاقي،
مؤلفون رئيسيون ،نيويورك  ،1999ص.78-73 .
تتألف ’خارطة الطريق‘  -التي متثل خطة وضعها ممثلو اللجنة الرباعية للشرق األوسط في
شهر نيسان/أبريل  2003بهدف حتقيق السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني  -من ثالث
مراحل يتم تنفيذها على نحو تدريجي( .تتألف اللجنة الرباعية من الواليات املتحدة ،واالحتاد
األوروبي ،واحتاد اجلمهوريات الروسية وهيئة األمم املتحدة) .ومبوجب املرحلة األولى
منها ،تدعو خطة ’خارطة الطريق‘ إلى ’إعادة بناء األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية
وتوحيدها‘ ،كما تفرض على السلطة الفلسطينية بذل ’جهود ملموسة على األرض العتقال
ومنع وإحباط األفراد واجلماعات التي متارس أعمال عنف أو تخطط الرتكابها ضد إسرائيل
في أي مكان كان‘ .وتفرض كذلك على السلطة الوطنية الفلسطينية تدمير إمكانيات اجلماعات
املسلحة غير النظامية وبنيتها التحتية عن طريق مصادرة أسلحتها واعتقال أفرادها .أنظر
خارطة الطريق املعتمدة على األداء للتوصل إلى حل دائم للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني من
خالل قيام دولتني 30 ،نيسان/أبريل .2003
أما حركة اجلهاد اإلسالمي فقد نفذت بدورها عددا ً من العمليات التفجيرية ضد اإلسرائيليني
وواصلت شن العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية على نطاق محدود .ولكن قيادة اجلهاد
اإلسالمي ما فتئت تؤكد على التزامها بالتهدئة ،وكانت تبرر عملياتها بأنها تأتي في سياق
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رد الفعل الطبيعي على العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في األراضي الفلسطينية
احملتلة.
من املقرر أن يستمر عمل املكتب التنسيقي األوروبي إلسناد الشرطة الفلسطينية لثالث
سنوات ،وهو يتألف من  33ضابطا ً من كبار الضباط في أجهزة الشرطة في أوروبا .وتعتبر
مهمة هذا املكتب مزدوجة ،فهو من ناحية يقدم املساعدة للسلطة الوطنية الفلسطينية على
املدى القصير في مجال احملافظة على النظام العام وتطوير إمكانيات الشرطة الفلسطينية
في محاربة اجلرمية؛ ومن ناحية أخرى ،يساهم املكتب في إحداث حتول في جهاز الشرطة
الفلسطينية على املدى البعيد من أجل متكينه من إنفاذ املعايير املدنية الدميوقراطية املتعلقة
بفرض القانون واحملافظة على النظام .أنظر املكتب التنسيقي األوروبي إلسناد الشرطة
الفلسطينية/وزارة الداخلية الفلسطينية ،برنامج تطوير جهاز الشرطة املدنية الفلسطيني:
خطط التحول والعمليات .2008-2005
أنشئ منصبا رئيس األركان واملدير العام لألمن الداخلي مبوجب القانون رقم ( )8لسنة 2005
بشأن اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية .وقد كان هذان املنصبان شاغران حتى حينه.
وقد أوعز وزير الداخلية جلمال أبو سمهدانه ،قائد جلان املقاومة الشعبية ،بترأس هذه القوة.
وقد تولى أبو سمهدانه قيادة القوة التنفيذية إلى أن اغتالته القوات اإلسرائيلية في غارة جوية
نفذتها في مطلع شهر حزيران/يونيو .2006
محمد جنيب’ ،احلكومة الفلسطينية التي تتزعمها حماس تزيد عدد أفراد القوة التنفيذية‘ ،في
مجلة جني األسبوعية املختصة بشؤون الدفاع ( 15 ،)Jane’s Defence Weeklyكانون الثاني/
يناير .2007
روالند فريدريك ،وآرنولد لوتولد وليجي دي مارتينو ،تغير احلكومة وحكم القطاع االمني:
املفاهيم الفلسطينينة العامة ،التقرير التلخيصي 3 ،آب/أغسطس ( ،2007جنيف :مركز
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة واملعهد العالي لدراسات التنمية) .وهذه
الدراسة منشورة على املوقع اإللكتروني للمركز:
.http://www.dcaf.ch/mena.Palestine_See_Perceptions.pdf
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وفقا ً للقانون األساسي الفلسطيني املعدل لسنة « ،2005تنظم قوات األمن والشرطة
بقانون» 1.وقد نصت على ذلك بواكير مشاريع (الدستور) الفلسطيني .ولكن بعد مرور
ما يزيد على عشر سنوات من إنشاء سلطة احلكم الذاتي في األراضي الفلسطينية،
تطرق عدد محدود من التشريعات إلى تنظيم عمل األجهزة األمنية التابعة للسلطة
الوطنية الفلسطينية .وعلى أرض الواقع ،ال تزال أجهزة األمن تعمل في فراغ قانوني
جزئي.
وعلى الرغم من أن االتفاقيات التي وقعت بني اإلسرائيليني والفلسطينيني توفر
األساس إلنشاء االجهزة األمنية ،فإن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تبذل ما
بوسعها لوضع أساس قانوني سليم لها .ولم تظهر املشكلة التي أفرزها غياب اإلطار
القانوني الالزم حلكم قطاع األمن الفلسطيني إال بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية
الثانية عام  2000في األراضي الفلسطينية احملتلة؛ حيث استدعى الوضع األمني
املتردي وظهور اجلماعات املسلحة إنشاء أجهزة أمنية فعالة .ولكن من أجل بناء
أجهزة أمنية قوية ،يتوجب أن يحدد القانون الصالحيات املفوضة لها ،باإلضافة إلى
اآلليات الضرورية حملاسبتها ومساءلتها .وفي هذا السياق ،بادر الرئيس الراحل
ياسر عرفات في شهر آب/أغسطس من عام  2004إلى دعوة املجلس التشريعي
الفلسطيني إلى ’س ّن القوانني الالزمة لضمان عمل القوات األمنية على نحو فعال
2
وخاضع للرقابة‘.

إصالح قطاع األمن في السياق الفلسطيني
انتهت حقبة أوسلو ،التي كان يفترض التوصل خاللها إلى حل تفاوضي للنزاع
اإلسرائيلي الفلسطيني ،دون إبرام أية اتفاقية للوضع الدائم .ولكن خالل السنوات
التالية ،واصل الفلسطينيون بذل جهودهم لبناء دولتهم املستقلة ،مع العلم أن السلطة
الوطنية الفلسطينية تعمل كما لو كانت متتلك السيادة الكاملة على الضفة الغربية
وقطاع غزة .وقد منح هذا الوضع السلطة الفلسطينية صفة شبيهة بالدولة على الرغم
من واليتها احملدودة واملجزأة على إقليمها.
30

اطسلفلا ينمألا عاطقلا مكحل ينوناقلا راطإلا

وفي نفس الوقت ،شرع الفلسطينيون في الدعوة إلى نشر املزيد من الدميوقراطية،
وبدأوا يتطلعون إلى إجراء االنتخابات التي تفضي إلى ترتيب أوضاعهم الداخلية.
ومع تولّي محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية خلفا ً للرئيس الراحل
ياسر عرفات ،أُجريت انتخابات املجالس البلدية في عامي  2004و 2005و ُعقدت
االنتخابات التشريعية في عام .2006
كما تغيرت نظرة الشعب الفلسطيني وقيادته نحو األجهزة األمنية الفلسطينية .فبدالً
صممت لتنفيذ االلتزامات األمنية الناشئة عن
من النظر إليها على أنها مجرد أداة ُ
اتفاقيات أوسلو ،أصبح الفلسطينيون يتطلعون إلى هذه األجهزة باعتبارها تشكل
نواة قوات األمن والدفاع في الدولة الفلسطينية املستقلة املنشودة.
غير أن اجلهود التي بذلها الفلسطينيون في سبيل بناء دولتهم املستقلة كانت تتقاطع
بحدة مع الواقع السياسي على األرض؛ فقد تسببت السياسات التي تنتهجها السلطات
اإلسرائيلية في خلق وقائع مادية على األرض ،جعلت من إمكانية قيام دولة فلسطينية
مستقلة وقابلة للحياة أمرا ً بعيد املنال.
اإلطار الدستوري والغموض الذي يكتنفه
تنص االتفاقية االنتقالية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (وهي اتفاقية أوسلو
الثانية التي أبرمت بني منظمة التحرير الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية في عام
 )1995على قيام املجلس التشريعي الفلسطيني بتبني قانون أساسي .ولكن كان
يتعني أن ينحصر نطاق هذا القانون األساسي في املسائل التي تعاجلها اتفاقية
أوسلو الثانية 3.وعلى الرغم من جناح السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلسها
التشريعي في تعزيز شرعيتهما من خالل االنتخابات ،ال ميثل القانون األساسي
دستورا ً لدولة فلسطينية تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني ،بل يشكل
وثيقة انتقالية سيتم استبدالها بالدستور الفلسطيني حال حصول السلطة الوطنية
4
الفلسطينية على صفة الدولة.
وفي هذا السياق ،كان من الصعب إعداد إطار قانوني للقطاع األمني التابع للسلطة
الوطنية الفلسطينية على نحو ما ينص عليه القانون األساسي املعدل لسنة ،2003
لثالثة أسباب .أولها أن اتفاقيات أوسلو كانت قد نظمت مجمل املسائل املتعلقة بحكم
القطاع األمني .وثانياً ،وضعت اتفاقية أوسلو الثانية القيود على سن تشريعات جديدة،
حيث نصت بصورة صريحة على أن أية تشريعات تفوق والية املجلس التشريعي
«لن تكون سارية املفعول وستكون باطلة» ،5مما ترك املجلس يعمل ضمن مساحة
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ج ّد ضيقة .كما حرمت تلك القيود رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من إصدار أية
تشريعات فلسطينية قد تتعارض مع نصوص االتفاقيات السارية 6.وثالثاً ،احتكر
الرئيس الراحل ياسر عرفات وفي مرحلة مبكرة اتخاذ كافة القرارات املتعلقة بالقوات
األمنية الفلسطينية ،حيث استطاع الرجوع إلى اتفاقيات أوسلو التي منحته ،بصفته
رئيس السلطة الفلسطينية ،صالحيات واسعة ،من قبيل الصالحيات اإلدارية وحق
رفض التشريعات التي يقرها املجلس التشريعي 7.ولذلك ،لم يعد املجلس التشريعي
قادرا ً على إصدار التشريعات التي تنظم أي مجال من املجاالت التي يعتبرها الرئيس
تقع في صلب اختصاصه وحقه.
بداية عملية إصالح قطاع األمن الفلسطيني
حتت تأثير الضغوط التي مارستها عليه اجلهات املعنية باإلصالحات في السلطة
الوطنية الفلسطينية واملجتمع الدولي خالل االنتفاضة الثانيةَ ،قبِل الرئيس الراحل
عرفات على مضض إجراء اإلصالحات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
وفي قطاعها األمني .وفي عام  ،2002أنشأ عرفات منصب وزير الداخلية وأوكل
ملجلس الوزراء املسؤولية عن حفظ ’النظام العام واألمن الداخلي‘ .8وقد شكل هذا
األمر خطوة مهمة نحو إخراج الرقابة إلى النور ألن القانون األساسي منح املجلس
التشريعي القدرة على مساءلة الوزراء من خالل تقدمي اقتراحات للمجلس بحجب
الثقة عنهم 9.كما أصدر عرفات أوامره بتشكيل ثالثة أجهزة لألمن الداخلي ،هي
الشرطة املدنية ،واألمن الوقائي والدفاع املدني ،والتي تقع مبجموعها حتت إمرة
وزارة الداخلية.
وفي السنة التالية ،صادق الرئيس ياسر عرفات على تعيني رئيس وزراء للسلطة
الوطنية الفلسطينية ،والذي كان يفترض به تولي املسؤولية عن شؤون احلكم احمللي.
وفي عام  ،2004أصدر عرفات مرسوما ً رئاسيا ً دعا فيه إلى توحيد جميع األجهزة
األمنية الفلسطينية في ثالثة أجهزة ،هي قوات األمن الوطني ،وقوات األمن الداخلي
واملخابرات العامة.
ولكن األثر الفعلي الذي أفرزته هذه اإلصالحات كان محدودا ً في جانب كبير منه.
فحتى آخر يوم في حياته ،كان الرئيس عرفات يفرض سيطرته املطلقة واملباشرة على
قطاع األمن .وعلى الرغم من العثور على تبرير قانوني لذلك في القانون األساسي
 حيث تنص املادة ( )39منه على -أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو القائداألعلى لكافة قوى األمن الفلسطينية ،فقد كانت هيمنة عرفات على األمن وحكم القطاع
األمني متثل مسألة قوة وممارسة عرفية؛ فمنذ أن أضحى محور السياسة الفلسطينية
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في العقد السابع من القرن املاضي ،كان عرفات يعتبر أن أجهزة القطاع األمني التابع
ملنظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة الوطنية الفلسطينية األعمدة الضرورية
لقيام حكمه ،وكان يبدي معارضة كبيرة للتنازل عن سيطرته عليه .وقد قوض هذا
10
الوضع جهود االصالح التي بذلت لتعزيز املؤسساتية في احلكم.

اإلطار القانوني حلكم قطاع األمن في فلسطني

يتضمن اإلطار القانوني اخلاص بقطاع األمن الفلسطيني عددا ً من القوانني األمنية
التي ُسنت قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،إلى جانب قوانني أخرى ذات
صلة بالشأن األمني أصدرتها السلطة نفسها .وتستند املجموعة األولى من القوانني
األمنية في أصلها إلى التشريعات البريطانية واملصرية واألردنية 11.وال يزال بعض
هذه القوانني سارياً ،بينما مت إلغاء بعضها اآلخر كليا ً أو جزئيا ً مبوجب التشريعات
التي سنها املجلس التشريعي أو املراسيم التي أصدرها الرئيس الفلسطيني 12.أما
املجموعة الثانية فتشتمل على القوانني التي تنظم بصورة مباشرة هيكليات مختلف
األجهزة األمنية وصالحياتها وعالقتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كما تشمل هذه املجموعة القوانني التي حتكم األجهزة األمنية بصورة غير مباشرة،
وذلك ألنها تنسحب على قطاعات أخرى في السلطة الوطنية الفلسطينية .وتشتمل
هذه القوانني على قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم ( )7لسنة ،1998
وقانون االجتماعات العامة رقم ( )12لسنة  ،1998وقانون السلطة القضائية رقم
( )1لسنة  ،2002وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  ،2001وقانون تشكيل
احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة  2001وقانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
.2005
اجلهود التي بذلت على صعيد التطورات القانونية منذ عام 2004
بعد رحيل الرئيس عرفات ،بذل املجلس التشريعي الفلسطيني املزيد من اجلهود لتعديل
اإلطار القانوني اخلاص بقطاع األمن واستكماله .ففي عامي  2004و ،2005أصدرت
السلطة الوطنية الفلسطينية أربعة قوانني تنظم إدارة املوارد البشرية في القطاع األمني
الفلسطيني ألول مرة في تاريخها .وفي إطار اجلهود التي تبذلها ملأسسة أجهزتها
األمنية ،شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية كذلك في صياغة مشاريع قوانني ينظم
كل واحد منها جهازا ً بعينه ،حيث جرى إقرار أحد هذه القوانني في عام ( 2005أنظر
اجلدول رقم .)1
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وعلى الرغم من هذه اجلهود ،مت سن قانونني يتعلقان بجهازين فقط من بني جميع
األجهزة األمنية الفلسطينية – وهما قانون املخابرات العامة وقانون الدفاع املدني
– بحلول نهاية عام  .2005ومن جانب آخر ،لم تراوح مشاريع القوانني اخلاصة
باألجهزة األمنية األخرى مكانها؛ ففي شهر شباط/فبراير  ،2005مت تقدمي مشروع
قانون قوات األمن الوطني ومشروع قانون الشرطة املدنية للمجلس التشريعي سوي ًة
مع مشروع قانون املخابرات العامة .وفي كانون الثاني/يناير ُ ،2006عرض مشروع
قانون األمن الوقائي على املجلس للمناقشة العامة .ومنذ أيار/مايو  ،2007ال تزال
مشاريع القوانني املذكورة بانتظار إقرارها من قبل هذا املجلس.
وفي شهر تشرين األول/أكتوبر عام  ،2005أقر مجلس الوزراء مشروع القانون
األساسي لألمن وأحاله إلى املجلس التشريعي للمصادقة عليه .ومن املقرر أن يعمل
هذه القانون الذي عاد ًة ما يشار إليه بأنه «مظلة القوانني األمنية» على تنظيم الهيكلية
العامة لقطاع األمن في فلسطني ،مبا في ذلك املسؤوليات التي تضطلع بها مختلف
األجهزة األمنية والرقابة املدنية على أدائها .وفي الواقع ،يعتري هذا القانون األساسي
العديد من الثغرات ونقاط الضعف .ففي وضعه الراهن ،تتعارض بعض األحكام التي
يشملها ذلك القانون مع التشريعات األمنية القائمة ،وال سيما منها قانون اخلدمة
في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  .2005كما يحتوي مشروع القانون
األساسي لألمن على أحكام متناقضة فيما يتعلق باملهام والواجبات املنوطة باألجهزة
األمنية باإلضافة إلى تقسيم املسؤوليات بني رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ووزير الداخلية .ووفقا ً ألحكام هذا القانون ،تتطلب أية تعديالت يتم إدخالها عليه
في املستقبل موافقة األغلبية التي تتألف من أصوات ثلثي أعضاء املجلس التشريعي.
ومن شأن ذلك أن يقيد الدور الذي ميكن للمجلس التشريعي أن يضطلع به في مجال
األمن .وعلى الرغم من إشارته إلى مجلس األمن القومي ،ال ينظم القانون األساسي
لألمن هيكلية هذا املجلس أو مهامه ،كما أنه ال يتطرق إلى مشروع قانون مجلس
األمن القومي وال إلى املرسوم الرئاسي بشأن إعادة تشكيل مجلس األمن القومي
لسنة  .2005ولهذه األسباب وألنه من املمكن إدخال تغييرات جوهرية على القانون
األساسي لألمن من قبل املجلس التشريعي ،ال يأتي التحليل املقارن الذي نتناوله أدناه
على ذكر هذا القانون.
الوظائف التي تتوالها أجهزة األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
يتمثل أحد األسباب املهمة التي تقف وراء اجلهود التي بذلت منذ عام  2004لسن
التشريعات األمنية في حتديد املسؤوليات امللقاة على كاهل األجهزة األمنية الفلسطينية
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في ضوء أحكام القانون األساسي التي تتسم بعموميتها ،والذي تنص املادة ( )84منه
على حكم القطاع األمني بصورة عامة:
«قوات األمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة املسلحة في البالد وتنحصر وظيفتها
في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية املجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام
العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها في احلدود التي رسمها القانون في احترام كامل
للحقوق واحلريات».
ويحدد اإلطار القانوني احلالي املسؤوليات التي تضطلع بها أجهزة األمن على النحو
التالي:
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•

تتولى الشرطة املدنية مهمة حماية النظام العام ومنع وقوع اجلرائم .وفي
ظل غياب قانون فلسطيني يحكم قوات الشرطة املدنية ،تشكل القوانني
األردنية واملصرية األساس القانوني لعملها؛ حيث يطبق القانون األردني
املؤقت رقم ( )38لسنة  1965بشأن األمن العام في الضفة الغربية ،والقانون
املصري رقم ( )6لسنة  1963في قطاع غزة .ويجري إنفاذ هذين القانونني
في هاتني املنطقتني بصورة مستقلة ومنفصلة عن بعضهما البعض.

•

مبقتضى املادة ( )9من قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة ،2005
تتضمن مسؤوليات جهاز املخابرات العامة ’اتخاذ التدابير الالزمة
للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسالمة فلسطني للخطر‘؛ و«الكشف عن
األخطار اخلارجية التي من شانها املساس باألمن القومي الفلسطيني في
مجاالت التجسس والتآمر والتخريب‘؛ و’التعاون املشترك مع أجهزة الدول
الصديقة».

•

ومبوجب مشروع قانون األمن الوقائي ،تتمثل مهمة جهاز األمن الوقائي
في حماية األمن الداخلي ومحاربة التهديدات الداخلية ضد السلطة الوطنية
الفلسطينية ،مبا فيها تلك التهديدات التي تستهدف االتفاقيات الدولية،
ومحاربة اجلرمية املنظمة ،ومحاربة اجلرمية االقتصادية ومنع الفساد
ومكافحة التجسس.

•

ويتولى جهاز الدفاع املدني املسؤولية عن توفير احلماية املدنية وخدمات
الطوارئ .ومبوجب املادة ( )3من قانون الدفاع املدني رقم ( )3لسنة ،1998
تشتمل مهام هذا اجلهاز على ضمان سالمة االتصاالت وحماية البنية التحتية
العامة واخلاصة من «الغارات اجلوية ،والكوارث الطبيعية واحلرائق».
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إن التشريعات األمنية احلالية منقوصة ،وهي تعكس الوضع القائم دون أن
تتضمن رؤية شاملة لتحقيق األمن املنشود .فاملهمة التي تتوالها قوات األمن
الوطني غير محددة بعد ،وال يزال مشروع قانون قوات األمن الوطني بانتظار
إقراره من املجلس التشريعي .وفي املقابل ،تتداخل املسؤوليات احملددة جلهاز
األمن الوقائي في جانب كبير منها مع مهام جهاز املخابرات العامة والشرطة
املدنية .كما ينص القانون على امتيازات لبعض األجهزة كجهاز املخابرات مثالً.
ومن الناحية اإليجابية على األقل ،يعكس اإلطار القانوني الراهن اجلهود املخلصة
التي بذلت لنزع الصفة السياسية عن األجهزة األمنية .فعلى سبيل املثال ،يحظر
القانون رقم ( )8لسنة  2005بشأن اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية على
الضباط ممارسة النشاطات السياسية 13؛ كما تتضمن املادة ( )5/25من قانون
املخابرات العامة رقم ( )17لسنة  2005أحكاما ً من هذا القبيل .وما من شك أن
هذه اخلطوة مهمة بالنظر إلى أن بعض األجهزة األمنية تتقاطع في واقع حالها
14
مع امليليشيات السياسية.
هيكلية أجهزة األمن الفلسطينية
حتى هذه اللحظة ،لم تنص التشريعات التي سنتها السلطة الوطنية الفلسطينية على
إطار شامل حلكم قطاعها األمني؛ حيث ال ينظم هذا القطاع سوى القانون رقم ()8
لسنة  2005بشأن اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية .وإلى جانب التشريعات
األخرى ،ينظم قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية القطاع األمني على النحو
التالي (أنظر اجلدول رقم :)2
•

تتألف قوات األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من ثالثة أجهزة،
هي :قوات األمن الداخلي ،وقوات األمن الوطني ،واملخابرات العامة
(املادة  .)3كما تنص هذه املادة على أن تكون ’أية قوة أو قوات أخرى
موجودة أوتستحدث ضمن إحدى القوى الثالث‘ املذكورة .غير أن هذه
املادة ال حتدد املهمات املوكلة لهذه القوات وال العالقات املتبادلة القائمة
فيما بينها.

•

ويشير الفرق القانوني بني «القوات العسكرية» (املتمثلة في قوات األمن
الوطني) و»القوات األمنية» (التي متثلها قوات األمن الداخلي) إلى الرغبة
القائمة في التمييز بني الوظائف األمنية الداخلية واخلارجية ،بحيث
تتولى وزارتا الداخلية واألمن الوطني القيام بهذه الوظائف كل في مجال
اختصاصها .غير أن هذا النص يتعارض مع املادة ( )1من مشروع قانون
37

عاصم خليل

قوات األمن الوطني التي تنص على أن قوات األمن الوطني تخضع إلشراف
الرئيس مباشرةً.
•

ويبقى جهاز املخابرات العامة جهازا ً مستقالً ،ويخضع مدير هذا اجلهاز
إلشراف الرئيس بصورة مباشرة .كما يتمتع بصالحيات تقديرية
واجتهادية واسعة .وباإلضافة إلى ذلك ،متنح املادة ( )3من القانون رقم
( )17لسنة  2005بشأن املخابرات العامة مدير جهاز املخابرات درجة
وزير.

•

ويحتفظ الرئيس باالمتياز اخلاص بتعيني رؤساء األجهزة األمنية ،كما
ال تخضع التعيينات التي ُيجريها إلجراءات خاصة بإقرارها .ومبوجب
املادة ( )7/69من القانون األساسي لألمن (لسنة  ،)2005ال ميلك مجلس
الوزراء سوى احلق في االعتراض على ترشيح شخص ما لتولي منصب
املدير العام لألمن الداخلي.15

•

ويحدد القانون كذلك مدة والية املناصب التي يشغلها كبار قادة األجهزة
األمنية بثالث سنوات ،ميكن متديدها لسنة واحدة أخرى فقط .ويحتفظ
هؤالء القادة بسلطة مباشرة على الهيكليات الداخلية في األجهزة التي
يترأسونها.

ومن ناحية أساسية ،ميثل قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية نصا ً فنياً.
ويجب حتديد االختالفات في الوظائف واملهام التي تضطلع بها مختلف أجهزة
القطاع األمني في قانون األمن األساسي .ولذلك ال يستغرب املرء وجود العديد
من مواطن اخللل والتعارض التي تشوب اإلطار القانوني احلالي .فمثالً ،ال يحدد
القانون على نحو واضح العالقة بني املدير العام لقوات األمن الداخلي ورؤساء
أجهزة األمن الداخلي .وفي املقابل ،يخول قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية
املدير العام لألمن الداخلي تولي القيادة املباشرة جلميع أجهزة األمن الداخلي
الثالثة .وفي املقابل ،قانون الدفاع املدني رقم ( )6لسنة  1998يضع جهاز الدفاع
املدني حتت إمرة وزير الداخلية بشكل مباشر (املادة  .)3ومن جانب آخر ،ال يتطرق
قانوني الشرطة املدنية واألمن الوقائي إلى ذكر مدير عام األمن
مشروعي
أي من
ْ
ْ
الداخلي على اإلطالق.
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اجلدول رقم ( :)2هيكلية قطاع األمن مبوجب قانون اخلدمة في قوى األمن
الفلسطينية
املواد

قوات األمن الوطني
 7و8

قوات األمن الداخلي

املخابرات العامة

التعريف

’جهاز عسكري نظامي‘

’جهاز أمني نظامي‘

’جهاز أمني نظامي مستقل
يخضع إلشراف الرئيس‘

اإلدارة السياسية
(الرئاسة)

وزير األمن الوطني

وزير الداخلية

رئيس جهاز املخابرات العامة
(حيث يتمتع بدرجة وزير
وال يعتبر عضوا ً في مجلس
الوزراء)

القيادة

القائد األعلى

مدير عام األمن الداخلي رئيس جهاز املخابرات العامة
(في نيسان/أبريل
 ،2006أصبح هذا
املنصب شاغراً)

تعيني القائد

مبوجب مرسوم رئاسي

مدة والية القادة

مبوجب مرسوم رئاسي مبوجب مرسوم رئاسي
بنا ًء على تنسيب مجلس
الوزراء

ثالث سنوات ،مع إمكانية ثالث سنوات ،مع
إمكانية التمديد لسنة
التمديد لسنة واحدة
واحدة

صالحيات القادة

’()...يصدر القرارات
الالزمة إلدارة عملها
وتنظيم شئونها كافة،
وفقا ألحكام القانون
واألنظمة الصادرة
مبقتضاه‘

 10و11

’( )...يصدر القرارات
الالزمة إلدارة عملها
وتنظيم كافة شئونها‘

 13و14

ثالث سنوات ،مع إمكانية
التمديد لسنة واحدة

’( )...يصدر القرارات
الالزمة إلدارة عملها وتنظيم
كافة شئونها‘

مجلس األمن القومي
في إطار اجلهود املبذولة للحد من االنتقادات الداخلية املوجهة حلكمه املطلق لقطاع
األمن ،أنشأ الرئيس الراحل ياسر عرفات مجلس األمن القومي في عام  .2003وقد
أقدم عرفات على هذه اخلطوة من خالل تفعيل «املجلس األعلى لألمن الوطني 16الذي
كان معطالً منذ إنشائه في عام  1994وإعادة تنظيمه .وكان يجمع مجلس األمن
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القومي في عضويته كالً من الرئيس عرفات ،بصفته رئيسا ً للمجلس ،إلى جانب
عضوية رئيس الوزراء ،والوزراء وكبار قادة األجهزة األمنية .ومن الناحية القانونية،
كانت املشاكل تعتري وضع مجلس األمن القومي .فبالرغم من إنشائه مبوجب مرسوم
رئاسي ،كان هذا املجلس يسعى إلى استبدال املسؤولية ’الدستورية‘ التي كان مجلس
الوزراء يتمتع بها بشأن احملافظة على ’النظام العام واألمن الداخلي‘ (املادة 7/69
من القانون األساسي املعدل لسنة  .)2005وكان مجلس األمن القومي بحد ذاته هيئة
غير دستورية ال تستند إلى أية قاعدة قانونية .وعلى أرض الواقع ،لم تكن االعتبارات
القانونية ذات أهمية ،ذلك أن عرفات واصل حتكمه العملي في إدارة األجهزة األمنية
بصورة مباشرة.
وفي تشرين الثاني  ،2004حول روحي فتوح ،الرئيس االنتقالي للسلطة الوطنية
الفلسطينية عقب وفاة الرئيس عرفات ،رئاسة مجلس األمن القومي إلى رئيس
الوزراء .وبعد ذلك ،أصدر الرئيس محمود عباس في أيلول/سبتمبر  2005مرسوما ً
رئاسياً ،أعاد مبوجبه رئاسة املجلس إلى ما كانت عليه .17وفي هذا املرسوم ،حدد
الرئيس عباس الوظائف التي يضطلع بها مجلس األمن القومي على النحو التالي:
•

صياغة السياسات واخلطط األمنية.

•

حتديد التهديدات وتقييمها.

•

التنسيق بني السلطات السياسية وقادة األجهزة األمنية.

•

اإلشراف على التنسيق األمني مع اجلهات اخلارجية.

•

إقرار امليزانيات املتعلقة باألمن.

18

ومما يثير دهشة املرء أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت في ذات الوقت تعكف على
إعداد مشروع قانون مجلس األمن القومي ،الذي تبنى جزءا ً ال يستهان به من مهماته
من املرسوم الذي أصدره الرئيس عباس ،غير أنه وضع املجلس حتت رئاسة رئيس
الوزراء مرة أخرى.
وألسباب سياسية ،لم يزل مجلس األمن القومي معطالً منذ عام  .2005كما لم تفتأ
العالقات الهيكلية التي تربط املجلس مع األجهزة األمنية غير محددة بعد .ومع ذلك،
ميكن ملجلس األمن القومي أن يثبت أهميته بالنسبة التخاذ القرارات املتعلقة بأجهزة
األمن في املستقبل .فإذا ما قدر لهذا املجلس أن يحتل موقعه الصحيح في التنسيق بني
مختلف األطراف األمنية ،ميكن له أن يتحول إلى راعٍ لعملية إصالح قطاع األمن وقائد
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لها .وفي هذا السياق ،تدعو احلاجة إلى اتخاذ العديد من اخلطوات التحضيرية لتفعيل
هذا املجلس ،ومن بينها:
•

وجوب تعديل القانون األساسي بحيث مينح مجلس األمن القومي قاعدة
قانونية سليمة ،باإلضافة إلى حتديد عالقته مع مجلس الوزراء.

•

ألغراض احملاسبة واملساءلة ،من احملبذ أن يتولى رئيس الوزراء رئاسة
مجلس األمن القومي .ومبوجب املواد ( )79 – 74من القانون األساسي
املعدل لسنة  ،2005يخضع رئيس الوزراء للمساءلة أمام املجلس
19
التشريعي.

•

بعد تعديل القانون األساسي ،يتعني تبني قانون خاص مبجلس األمن
القومي ،بحيث يتم مبوجبه حتديد العالقات بينه وبني األجهزة األمنية.
يتأت ذلك ،ميكن حتقيق هذه النتيحة من خالل إجراء تعديل على
وإن لم
ّ
القانون األساسي لألمن.

معاجلة مواطن اخللل في تنفيذ اإلصالح
إن كان إلصالح قطاع األمن في فلسطني أن يكتب له النجاح ،يتوجب تبني منهج شامل
إلصالح هذا القطاع .إن إعداد إطار قانوني حلكم القطاع األمني خطوة ضرورية،
ولكنها غير كافية بحد ذاتها .فالتركيز على اجلوانب القانونية والفنية في إصالح هذا
القطاع يزيد من اخلطورة بأن تتحول التشريعات إلى الهدف من عملية اإلصالح ،بدالً
20
من أن توفر األداة الالزمة لتحقيقه.
ففي املقام األول ،يعني املنهج املتكامل إلصالح قطاع األمن أنه ينبغي على السلطة
التنفيذية الفلسطينية أن تتمسك مبسؤولياتها القانونية ،ال أن حتتكم إلى مصالح
بعض األطراف السياسية أو أصحاب النفوذ .ويجب على احلكومة الفلسطينية كذلك
أن تضمن إنفاذ التشريعات األمنية على أرض الواقع عبر جميع القنوات اإلدارية ،وال
سيما من خالل األجهزة األمنية .كما يتعني على وزير الداخلية أن يتولى املسؤولية
الرئيسية عن قطاع األمن وتنسيق تنفيذ عمليات اإلصالح مع جميع األطراف املعنية.
وفي املقابل ،يجب أن يقتصر دور رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على ضمان قيام
التعاون وتيسيره بني كافة املؤسسات والفصائل الفلسطينية في إطار عملية إصالح
قطاع األمن .إن من شأن هذا التقسيم الواضح للمهام إتاحة الفرصة للنظام السياسي
41
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الفلسطيني للدن ّو من منوذج الدميوقراطية البرملانية ،والتي متثل أفضل الضمانات
لقيام رقابة مدنية دميوقراطية على القطاع األمني.
كما يعتبر التوجه اإليجابي والداعم الذي يبديه قادة القوات األمنية الفلسطينية عنصرا ً
ضروريا ً لضمان جناح إصالح قطاع األمن؛ فهؤالء القادة ميلكون القدرة على تسهيل
إصالح قطاعهم أو إفشاله .ولذلك ،فمن األهمية مبكان أن يلتزم قادة األجهزة األمنية
بإجراء اإلصالح على أجهزتهم وترجمة القرارات السياسية على أرض الواقع .وفي هذا
السياق ،يتعني على أجهزة األمن الفلسطينية أن تتخلص من والءاتها ونزعاتها الفصائلية
وإعداد قواعد سلوك ذات سمة وطنية ومهنية بحتة .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب تعزيز
آليات املساءلة الداخلية ضمن األجهزة األمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي نفس الوقت ،يجب أخذ املصالح املشروعة ملنتسبي األجهزة األمنية بعني االعتبار.
وهذا يعني ببساطة أنه ال ميكن للسلطات السياسية فرض إجراءات اإلصالح ؛ بل
ينبغي إشراك عناصر أجهزة األمن في هذه العملية من خالل إطالعهم على املعلومات
املتعلقة بها واستشارتهم حولها .وفي هذا اإلطار ،يتوجب إيالء اهتمام خاص للمسائل
املتعلقة برواتب منتسبي القوات األمنية واحتياجاتهم من التدريب وسالمتهم البدنية
وأمنهم وأمن عائالتهم .ولكن يتعني األخذ باحلسبان أن اإلصالح احلقيقي يج ّر
معه تكاليف باهظة؛ فكثير من أولئك الذين يجنون الفوائد من النظام القائم ال محالة
سيخسرون املزايا اآلنية التي يتمتعون بها.
وباإلضافة إلى ما تقدم ،يتوجب إصالح املجلس التشريعي والسلطة القضائية قبل
إنشاء نظام رقابي فاعل؛ حيث يتعني على املجلس التشريعي إن يبادر على جناح
السرعة إلى تعديل القوانني الناظمة للقطاع األمني وتبني ما تبقى منها من أجل إعداد
إطار قانوني متني له .كما يجب على املجلس صياغة وتبني القوانني الالزمة للمحاكم
العسكرية التي لم تخضع لإلصالح حتى هذه اللحظة 21.وزياد ًة على ذلك ،على رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية إلغاء محاكم أمن الدولة التي ال زالت تعمل دون حتديد
للضمانات اإلجرائية فيها 22.كما يتوجب على املجلس التشريعي توظيف األدوات
ماسة
الرقابية التي ميتلكها بصورة ناجعة ووضعها حتت تصرفه .وهناك حاجة ّ
كذلك إلطالع املجلس على املستجدات على هذا الصعيد من قبل احلكومة ،إلى جانب
عقد املزيد من جلسات االستماع وإجراء النقاشات حول النشاطات التي ينفذها قطاع
األمن .كما ال يفتأ بسط سلطان القانون من خالل نظام قضائي فعال يشكل أولوية
ال فكاك عنها؛ حيث يجب أن تضطلع احملاكم مبسؤوليتها في حماية حقوق املواطن
وضمان تنفيذ األحكام التي تصدرها.
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وأخيراً ،تقع مسؤولية معاجلة مواطن اخللل في تنفيذ اإلصالحات في القطاع األمني
على كاهل املجتمع الفلسطيني نفسه كذلك .فغالبا ً ما يصاحب اإلصالح القانوني تغيير
في األمناط الثقافية السائدة .وكما هو ظاهر من التوجه الغامض نحو قضية الفساد ،ال
يزال هناك الكثير من األعمال التي يتعني على الفلسطينيني إجنازها؛ فجمهور املواطنني
الفلسطينيني يعتبرون محاربة الفساد إحدى أولى أولوياتهم ،ولكن املجتمع الفلسطيني
ال يبذل ما يكفي من اجلهد للوقوف في وجه أعمال االستغالل املالي والفساد وانتهاك
حقوق املواطنني دون وجه مشروع.

النتيجة
لقد أقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية على اتخاذ إجراءات مهمة على مدى العامني
املنصرمني على صعيد إعداد إطار قانوني للقطاع األمني ،وهو جهد يستحق الثناء
والتقدير .وبغض النظر عن العيوب التي شابت هذا اجلهد ،ال يزال اإلطار القانوني
احلالي قادرا ً على توفير اإلرشادات للقائمني على قطاع األمن .ولكن من أجل تعزيز
الرقابة على هذا القطاع ،من األهمية مبكان تعزيز املؤسسات ذات العالقة ،وهو ما
يستدعي تطوير اإلطار القانوني وحتسينه.

الهوامش:
1
2

3

4

5
6

الفقرة الثانية من املادة ( )84من القانون األساسي املعدل لسنة .2005
م .التنيني’ ،التغييرات التي طرأت على القوات األمنية الفلسطينية‘ ،مجلة التحكيم الفلسطيني،
 ،2005ص .18 .وهذا املقال منشور على العنوان اإللكتروني:
 .httm.18-www.oppc.pna.net/mag/mag18/p3اقتبس هذا املقال بتاريخ  11كانون
األول/يناير .2005
االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية االنتقالية حول الضفة الغربية وقطاع غزة ( ،)1995الفقرة
السابعة من املادة ( .)3ونحن نشير إلى هذه االتفاقية بعبارة «اتفاقية أوسلو الثانية» في ثنايا
هذا الفصل.
يستهل القانون األساسي بإعالن منظمة التحرير الفلسطينية عن قيام دولة فلسطني في العاصمة
اجلزائرية في عام  ،1988وأن ذلك يتواصل في سياق اتفاقية أوسلو الثانية .وبني عامي 2001
و ،2003أعدت السلطة الوطنية الفلسطينية ونشرت ثالث مسودات للدستور الفلسطيني.
اتفاقية أوسلو الثانية ،الفقرة الرابعة من املادة (.)18
املصدر السابق.
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7
8
9
10
11
12

13

14

15

44

ميكن أن ياتي ’حق الرئيس في الرفض‘ املذكور على شكلني ،حيث يرفض الرئيس التوقيع على
القانون ،وقد يوقع عليه ولكن يرفض ’إصداره‘ في الوقائع الفلسطينية بصورة رسمية.
القانون األساسي املعدل لسنة  ،2005الفقرة السابعة من املادة (.)69
أنظر القانون األساسية املعدل لسنة  ،2005املواد .79 – 77
أنظر التقرير الصادر عن الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن’ ،حالة حقوق املواطن
الفلسطيني خالل عام  ،‘2004التقرير السنوي العاشر ،رام الله ،2005 ،ص.101 .
عقب إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ،أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوما ً رئاسيا ً
يقضي بإلغاء األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي صدرت بني عامي  1967و.1994
على مدى السنوات القليلة املاضية ،حلت القوانني التي سنتها السلطة الوطنية الفلسطينية محل
القوانني التالية :القانون رقم ( )20لسنة  1922بشأن األسلحة الذي كان ساريا ً في قطاع غزة
إلى جانب جميع تعديالته؛ القانون رقم ) )34لسنة  1952بشأن األسلحة والذخائر الذي كان
ساريا ً في الضفة الغربية مع تعديالته؛ قرار بقانون بشأن إصدار قانون التأمني واملعاشات
رقم ( )8لسنة 1964؛ واألمر رقم ( )6لسنة  1974الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،مبا في ذلك قانون التقاعد لضباط جيش التحرير الفلسطيني؛ واألمر
رقم ( )7لسنة  1974الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بشأن
قانون التقاعد لضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.
املادة (’ :)90يحظر على الضابط أثناء اخلدمة العسكرية ما يلي:
 -1إبداء اآلراء السياسية واالشتغال بالسياسة أو االنتماء إلى األحزاب أو الهيئات أو
اجلمعيات أو املنظمات ذات األهداف السياسية.
 -2االشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
 -3االشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية‘.
فعلى سبيل املثال ،مت توصيف جهاز األمن الوقائي على أنه ميثل ’التعبير العملي عن حركة
فتح ‘.توبي كيلي’ ،القانون واإلكراه وحل النزاعات :تفتت النظام القانوني الفلسطيني منذ
الشروع في عملية السالم في أوسلو حتى اندالع االنتفاضة‘ ،معهد دراسات التنمية ،كلية
لندن لالقتصاد ،2003 ،ص .8 .وهذه الدراسة منشور على املوقع اإللكتروني:
 ،http://www.crisisstates.com/download/seminars/kelly.pdfوقد اقتبس بتاريخ 14
كانون الثاني/يناير .2005
ولكن هناك تعارض في األحكام القانونية بني قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية
ومشروع قانون األمن الوقائي؛ فبموجب مشروع قانون األمن الوقائي ،يرشح الرئيس املدير
العام لألمن الوقائي بنا ًء على تنسيب وزير الداخلية ،بينما يعني مجلس الوزراء مدير الشرطة
بنا ًء على تنسيب وزير الداخلية ،في حني يتولى الوزير بنفسه تعيني نائب املدير العام لألمن
الوقائي (املادتان  13و .)14وينص مشروع قانون الشرطة املدنية على أن مجلس الوزراء
يقوم بتعيني مدير الشرطة بنا ًء على توصية من وزير الداخلية (املادة  .)5ولكن قانون اخلدمة
في قوى األمن الفلسطينية مينح احلق في التعيني في كال املنصبني لوزير الداخلية بنا ًء على
تنسيب املدير العام لقوات األمن الداخلي (املادة .)12
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كان من املفترض أن يعمل املجلس األعلى لألمن الوطني ،الذي أنشئ في عام  ،1994على
تنسيق عمل األجهزة األمنية الفلسطينية احلديثة النشأة .وكان هذا املجلس يضم في عضويته
جميع رؤساء أجهزة األمن ونوابهم.
 17مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ( )26لسنة  2005بشأن إعادة تشكيل مجلس األمن
القومي ،تتمثل املهام التي يختص بها هذا املجلس في:
’ -1صياغة السياسات واخلطط األمنية وحتديد آليات تنفيذها وإصدارها بقرارات من
الرئيس.
ً
 -2حتديد املهام األمنية للسلطة الوطنية وفقا ملتطلبات الظروف السياسية واالقتصادية
واالجتماعية واإلشراف على تنفيذها.
 -3التنسيق بني العمل السياسي والعمل األمني ،والتأكد من مساهمة العامل األمني في
حتقيق األهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 -4إقرار التشكيالت والتعيينات والتنقالت والترقيات التي تساهم في تنفيذ السياسات
واخلطط األمنية.
 -5إقرار امليزانيات واحلسابات املتعلقة باألمن وآليات صرفها.
 -6اإلشراف املباشر على التنسيق األمني مع اجلهات احمللية واإلقليمية والدولية‘.
أنظر كذلك :ناثان ج .براون’ ،تقييم عمليات اإلصالح في فلسطني‘ ،سلسلة أوراق كارنيجي
( ،)Carnegieالعدد ( ،59حزيران/يونيو  )2005ص .16 .وهذه الدراسة منشورة على املوقع
اإللكتروني.http://www.carnegieendowment.org/files/CP59.brown.FINAL.pdf :
وقد اقتبس بتاريخ  14كانون الثاني/يناير .2005
يتألف مجلس األمن القومي من الرئيس ،ورئيس الوزراء ،ووزراء الداخلية والشؤون
اخلارجية والشؤون املدنية واملالية ،باإلضافة إلى مستشار األمن القومي ورئيس دائرة
شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية .كما ميكن استدعاء رؤساء األجهزة األمنية
حلضور اجتماعات املجلس.
أنظر أيضا ً خليل الشقاقي’ ،مجلس األمن القومي الفلسطيني :مؤسسة غير فاعلة وغير دستورية
ويجب حلها‘ ،املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ،الورقة رقم (( )13حزيران/
يونيو  .)2004وهذه الورقة التي اقتبسناها يوم  14كانون الثاني/يناير  2005منشورة على
املوقع اإللكتروني.http://www.pcpsr.org/arabic/strategic/papers/2004/no13.pdf :
زياد بهاء الدين’ ،القيود القانونية واملؤسساتية التي تؤثر على اإلصالحات االقتصادية‘،
الرسالة اإلخبارية ملنتدى األبحاث االقتصادية للدول العربية ،إيران وتركيا ،املجلد رقم 11
( ،)2005ص ،19 – 16 .وهو منشور على املوقع اإللكتروني:
.http://www.erf.org.eg/nletter/Newsletter_Sum04/NewForumNewsSum04-P16.pdf
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وقد اقتبسناه بتاريخ  14كانون الثاني/يناير .2005
تنص املادة ( )2/101من القانون األساسي املعدل لسنة  2005على إنشاء احملاكم
العسكرية ،كما متنح هذه املادة املجلس التشريعي احلق في إنشاء هيئات حكمية عسكرية.
وتشير املادة ( )95من قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  2005إلى
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احملاكم العسكرية أيضاً .ومتتلك احملاكم العسكرية الوالية القضائية على اجلرائم التي يرتكبها
أفراد القوات األمنية إلى جانب اإلجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم .وتعمل هذه احملاكم بنا ًء
على قانون اإلجراءات اجلزائية الثوري لسنة  1979وقانون اإلجراءات اجلنائية الثوري لسنة
 1979الصادرين عن منظمة التحرير الفلسطينية.
أنشأت محاكم أمن الدولة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ،وهي تتولى النظر في القضايا
املتعلقة بأمن النظام .وتستند محكمة أمن الدولة العليا في إنشائها إلى األمر رقم ()55
لسنة  1964الصادر عن احلاكم العام املصري لقطاع غزة ،والذي يرجع بذاته إلى قوانني
الطوارئ التي أصدرتها سلطات االنتداب البريطاني .وفي الضفة الغربية ،تطبق محاكم أمن
الدولة القانون األردني بشأن اإلجراءات اجلزائية لسنة  1960باإلضافة إلى قانون أصول
احملاكمات اجلنائية لسنة  .1961أما في قطاع غزة ،فتنفذ محاكم أمن الدولة قانون اإلجراءات
اجلزائية الصادر عن سلطات االنتداب البريطاني سنة  1936وقانون اإلجراءات اجلزائية
الثوري لسنة  1979الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية .وفي الواقع ،يجانب الوضوح
وضع محاكم أمن الدولة .ففي عام  ،2003قامت وزارة العدل بإلغاء هذه احملاكم مبوجب
مرسوم رئاسي وحولت جميع القضايا التي كانت تنظرها إلى احملاكم النظامية .ولكن لم
يشتمل املرسوم الذي أصدره الرئيس عام  1995على نص بإلغائها .وعالو ًة على ذلك ،ال
تطبق السلطة الوطنية الفلسطينية قرار وزارة العدل بحذافيره في هذا الشأن؛ حيث لم تقم
احملاكم النظامية إال مبراجعة جزء يسير من األحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا
في غزة .وفي حزيران/يونيو  ،2005صادق الرئيس محمود عباس على إعدام أربعة أفراد،
صدر حكم اإلعدام بحق أحدهم من قبل محكمة أمن الدولة في غزة خالل عام  .2000الهيئة
الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،وضع حقوق املواطن ،ص.84 .

إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية
أحمد حسني

لقد عقدت الكثير من املناظرات وأُعدت العديد من األبحاث حول حالة قطاع األمن
الفلسطيني وأدائه ،كما جرت العديد من التقييمات بشأنه في اآلونة األخيرة ،وال
سيما فيما يتعلق بهيكلياته التنظيمية وآليات عمليه وإمكانياته ،وقد كانت هذه
التقييمات في مجملها سلبية .وفي الواقع ،هناك جملة من العوامل التي تفصح عن
سبب األداء املشوش لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وافتقارها
إلى ثقة جمهور املواطنني فيها ،خاص ًة بعد نشوب أعمال العنف بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني في شهر أيلول/سبتمبر من عام . 2000
بعد عودة رجاالت منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض الوطن عام  ،1994أنشأت
السلطة الوطنية الفلسطينية عددا ً من األجهرة األمنية .كان الهدف منها ترجمة منجزات
حركات املقاومة الفلسطينية ونظامها داخل وخارج فلسطني إلى استراتيجية مت ّكن
هذه السلطة من بسط سيطرتها على األراضي التي خولت بحكمها مبوجب اتفاقيات
أوسلو .وكان ُيتوقع من القيادة األمنية في السطلة الوطنية الفلسطينية ابتكار سياسة
أمنية وطنية تفضي إلى وضع خطة للتعامل مع حالة األمن املستعصية في األراضي
الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس اتفاقية سالم عادلة مع
اسرائيل.
بيد أنه سرعان ما اتضح أن الواقع القائم في فلسطني مختلف متاماً؛ فالسياسات التي
كانت تستند إلى منطق معني أثناء وجود منظمة التحرير الفلسطينية في املنفى نقلت
دون متحيص يذكر إلى األراضي الفلسطينية بعد عودة املنظمة إليها .فعلى سبيل
املثال ،انشأت السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة أمنية تتشابه في املهام املنوطة بها
من أجل إثارة أوار التنافس فيما بينها وضمان حتكم املستوى السياسي فيها .وقد
ساهم هذا الوضع في إضعاف قطاع األمن في فلسطني منذ اليوم األول من تشكيله.
كما تسببت اإلنتفاضة الثانية بعد اندالعها سنة  2000في تقويض إمكانيات األجهزة
األمنية الرسمية ،في حني عملت فصائل املعارضة املسلحة على استغالل هذه الفرصة
لبناء إمكانياتها وتطويرها .ومما ال شك فيه أن إسرائيل لعبت دورا ً أفرز آثارا ً جد
سلبية في شل قدرات أجهزة األمن الفلسطينية من خالل الدمار الواسع الذي أحلقته
ببنيتها التحتية ومقراتها ومكاتبها.
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ومن خالل املساعدات الدولية التي أُمنت لها ،أتاحت نهاية االنتفاضة الثانية في عام
 2005الفرصة للسطلة الوطنية الفلسطينية إلعادة بناء قطاعها األمني وتأهيله مرة
أخرى ،وذلك على الرغم من تواصل االحتالل اإلسرائيلي وما انطوت عليه املنطقة
حينذاك من تأثيرات سلبية .ولكي يكتب لها النجاح في هذه املهمة ،حتتاج السلطة
الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات واضحة وواقعية ،جنبا ً إلى جنب مع توفر
إرادة سياسية صادقة كي تتمكن من الشروع في تنفيذ اجراءات اإلصالح املنشود.
وفي هذا السياق ،يعتبر التقدم السياسي على صعيد خارطة الطريق ووفاء الطرفني
اإلسرائيلي والفلسطيني بالتزاماتهما بصورة تامة عاملني مهمني ميهدان الطريق نحو
إجراء إصالح شامل لقطاع األمن في فلسطني.
وأيا ً كان األمر ،ال تزال هناك العديد من األسئلة التي تنتظر اإلجابة عنها في هذا السياق.
فهل تستيطع أجهزة األمن الفلسطينية تولي مهماتها في احلفاظ على القانون والنظام
في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم إمكانياتها املتواضعة ومواردها احملدودة إذا ما
قورنت بتلك التي متلكها فصائل املعارضة املسلحة؟ وما هي اإلصالحات الهيكلية
املطلوب إجراؤها على قطاع األمن؟ وما طبيعة املساعدات الدولية الالزمة إلجناز تلك
اإلصالحات؟ وكيف ميكن إدراج تلك املساعدات ضمن خطط متوسطة املدى وطويلة
املدى إلصالح قطاع األمن؟
يقدم هذا الفصل بعض اإلجابات على هذه االسئلة ،كما يتعرض بالتحليل مواطن
القصور واخللل املؤسساتي والتنظيمي التي تعتري أجهزة األمن الفلسطينية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يعرض الفصل تقييما ً لعملية اإلصالح اجلارية من جانب السلطة
التنفيذية – أي على مستوى اإلدارة والقوات .ويختم هذا الفصل باقتراح بعض
1
االستراتيجيات الالزمة إلخراج تلك العملية إلى النور.

تقييم أداء أجهزة األمن الفلسطينية
لم تختلف الكثير من التقييمات التي أجريت على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية فيما
يتعلق بحكمها لقطاعها األمني – حيث أجري عدد ال يستهان به من تلك التقييمات منذ
عام  - 1995في النتائج التي توصلت إليها؛ فقد عانت أجهزة األمن الفلسطينية من
التسييس ،والوالءات الشخصية القوية التي حتكمها ،وتضخم أعداد أفرادها ،وتداخل
املهام واملسؤليات املنوطة بها ،وقلة تعاون تلك األجهزة مع بعضها البعض وافتقارها
للخبرات اإلدارية .ومما زاد من استعصاء املشاكل التي تكتنف تلك األجهزة ضعف
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املراجعة القضائية وانعدام الرقابة البرملانية ،ناهيك عما قامت به إسرائيل من تدمير
للبنية التحتية اخلاصة بالقطاع األمني وإعاقة عمل أجهزته بصورة منهجية خالل
اإلنتفاضة الثانية.
وال ينبغي لهذه النتائج السلبية أن تصرف االنتباه عن عدد من اإلجنازات الهامة التي
حققتها األجهزة األمنية الفلسطينية؛ فقد أحرز العديد من هذه األجهزة مستويات
متقدمة من اجلهوزية واخلبرة في مجاالت اختصاصها ومسؤوليتها .وحتى عام
 ،2000كانت تلك األجهزة قد جنحت في مكافحة اجلرمية واحملافظة على قدر مقبول
من االستقرار في املناطق التي تقع حتت سيطرتها .كما عملت أجهزة األمن طوال
الفترة التي سبقت اندالع اإلنتفاضة على تنفيذ االلتزامات الواقعة على السلطة الوطنية
الفلسطينية مبوجب اتفاقيات أوسلو ،وذلك في محاربة البنية التحتية للتنظيمات
الفلسطينية املتطرفة وفيما يلي تقييم تفصيلي ألداء األجهزة األمنية الفلسطينية
ومدى جهوزيتها.
هيكلية القوات األمنية
من بني املشاكل الكبرى التي يعاني منها القطاع األمني في فلسطني غياب هيكلية
قيادية مركزية وموحدة في العديد من عدد من األجهزة األمنية كجهازي األمن
الوقائي واملخابرات العامة وقوات األمن الوطني .فمثالً ،كانت قوات األمن الوطني
املنتشرة في قطاع غزة والضفة الغربية تخضع إلمرة الرئيس الراحل ياسر عرفات
وإشرافه املباشرين .ومع ذلك ،كانت تلك القوات في هاتني املنطقتني ،وال زالت ،تتظم
وفق هيكليتني تنظيميتني متباينتني ،مما تسبب في نشوء أنظمة داخلية وإجراءات
عملياتية مختلفة أو غير متوافقة مع بعضها البعض .وباإلضافة إلى ذلك ،دفع هذا
الوضع العديد من أفراد هذه القوات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى التقاعس عن
التعاون فيما يينهم .كما ترتب على غياب هيكلية قيادية مركزية – من قبيل األركان
العامة – في قوات األمن الوطني استقالل دوائرها اإلدارية ُ
وشعبها العملياتية ،مبا فيها
دائرة االستخبارات العسكرية ودائرة التدريب ودائرة التوجية السياسي .وباإلضافة
إلى ذلك ،تسبب قرار الرئيس عرفات برفض س َن قانون للتقاعد العسكري إلى نشوء
قيادة عسكرية من كبار السن تتكون من عدد كبير من العسكريني برتبة لواء وعميد
وعقيد دون وجود حاجة فعلية لهم .وغني عن القول أن إعادة احتالل إسرائيل للضفة
الغربية ،وما جنم عنه من تدمير للبنية التحتية اخلاصة بالقطاع األمني ومصادرة
ملفات أجهزته واعتقال منتسبيها ،إلى جانب الفصل اجلغرافي بني جناجي الوطن
الفلسطيني قد لعب دورا ً كبيرا ً في تعزيز تلك الهيكليات التنظيمية املتباينة.
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املهام واملسؤوليات
لقد أفرزت «سياسة فرق تسد» التي انتهجها الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان سني
حكمه ورفضه املوافقة على إعداد إطار قانوني للقطاع األمني أثرا ً سلبيا ً ضخما ً على
حتديد طبيعة املهام التي تضطلع بها أجهزة هذا القطاع وواجباتها .وقد كان الرئيس
عرفات قد أنشأ مجموعة من األجهزة األمنية املتوازية التي تتولى /تنفي مهام
متشابهة مع بعضها البعض ،كما كان يصدر أوامره لعدد من األجهزة لتنفيذ مهمة
أمنية واحدة ،مما كان يدفعها إلى التنافس لتنفيذها واحلصول على املعلومات بشأنها
باإلضافة إلى حرصها قادتها على نقل تلك املعلومات الرئيس بصورة شخصية .وقد
تشكلت حلقات التنافس في أوساط القطاع األمني من جهاز األمن الوقائي الذي كان
يعمل مبوازاة جهاز املخابرات العامة ،وجهاز األمن الوقائي مبوازاة القوات اخلاصة،
وقوات األمن الوطني مبوازاة جهاز املخابرات العامة ،وجهاز األمن الرئاسي مبوازاة
احلرس الرئاسي ،واألمن الرئاسي مبوازاة الشرطة البحرية ،واألمن اخلاص مبوازاة
2
ما يعرف باألمن اخلارجي في تونس.
وقد متخضت االستراتيجية التي اتبعها الرئيس ياسر عرفات وما صاحبها من
الصراعات واملشاكل التي طغت على القطاع األمني عن نتائج وخيمة؛ فقد أقام كل
جهاز من األجهزة األمنية مراكز احتجاز خاصة به دون غيره ،والتي كانت في مجملها
ال تخضع لسلطان الرقابة .كما تورط عدد من قادة األجهزة األمنية في إجراء صفقات
جتارية غير قانونية ،من قبيل بيع السيارات واالسلحة املصادرة في السوق السوداء.
وكان لعمليات االبتزاز والكسب غير املشروع واالعتقاالت غير القانونية للمواطنني
من أجل احلصول على فدية أثرها الكبير في تدني مستويات الثقة العامة القطاع
األمني مبختلف أجهزته وتضعضع مكانته في نظر املواطن الفلسطيني.
إدارة املوارد البشرية
ميثل ضعف إدارة املوارد البشرية أحد املشاكل الهيكلية األخرى التي تكتنف أجهزة
القطاع األمن التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية .فبادئ ذي بدء ،تسبب تعيني عدد
محدود من األفراد الضالعني بتخصصات معينة – كخبراء االتصاالت مثالً – في عدد
كبير من األجهزة األمنية مما َع ْوقهم عن إفادة تلك األجهزة من خبراتهم ومهاراتهم
بصورة متكاملة في مجاالت تخصصاتهم .كما مت تكليف العديد من منتسبي األجهزة
األمنية بتنفيذ مهمات لم يسبق لهم أن تلقوا التدريب عليها؛ حيث مت إيعاز عدد من
جنود قوات األمن الوطني وضباطه ،مثالً ،بالعمل كحراس شخصيني ملسؤلي السلطة
الوطنية الفلسطينة أو تولي احلراسة على مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية .وزياد ًة
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على ذلك ،أوكلت السلطة الفلسطينية أفراد القوات اجلوية ،مبن فيهم الطيارين
والفنيني ،بتولي وظائف في جهاز الشرطة املدنية ،وليس في الطيران املدني ،كما هو
احلال مطار رفح.
أما اجلانب الثاني من ضعف إدارة املوارد البشرية ،فيتمثل في غياب سياسة واضحة
لترقية منتسبي القوات األمنية؛ حيث فصل بعض الضباط من اخلدمة في قوى
األمن وحرموا من تولي مناصب أمنية أعلى مناصبهم بسبب اخلالفات الشخصية
التي ثارت بينهم وبني رؤسائهم في تلك القوى ،في حني جرت ترقية ضباط آخرين
نظرا ً لوالئهم ،وليس على أساس االحتكام إلى أدائهم .وباإلضافة إلى انعدام احلوافز
املادية واملعنوية والرواتب املتدنية مقارن ًة مع املوظفني العموميني ،أدت هذه العوامل
مجتمع ًة إلى خيبة أمل في أوساط ضباط األجهزة األمنية الذين يتقلدون رتبا ً عسكرية
متوسطة إلى جانب اضمحالل ثقتهم في مسؤوليهم.
تكمن املشكلة الثالثة التي ترتبط بسوء إدارة طواقم األجهزة األمنية جتنيد عدد
كبير منتسبي حركة فتح في األجهزة األمنية .فعلى الرغم من أن معظم املسؤولني
في فتح لم يكونوا ميتلكون اخلبرة في مجال عمل الشرطة أو في امليدان العسكري،
فقد منحوا رتبا ً عسكرية مساوية للضباط العاملني في اخلدمة ،مما خلق امتعاضا ً
كبيرا ً لدى هؤالء الضباط .وفي مختلف األجهزة األمنية ،تسببت هذه السياسة
كذلك في الغموض الذي يساور التمييز بني العمل السياسي والعسكري.
ورابعاً ،فشلت األجهزة األمنية ،وال سيما جهاز الشرطة العسكرية ،في فرض النظام
االنضباط بني عناصرها .وفي العديد من احلاالت ،استغل ضباط تلك األجهزة رتبهم
العسكرية وسجالتهم الوظيفية لتحقيق مصاحلهم الشخصية أو للقيام بأعمال
ال عالقة لها باألمن .ونادرا ً ما كان املخالفون يخضعون للمساءلة والعقاب على
أفعالهم ،النهم كانوا في بعض األحيان يلوذون باملناطق اخلاضعة للسيطرة األمنية
اإلسرائيلية.
باإلضافة إلى جميع ما تقدم ،لعبت السياسات اإلسرائيلية دورا ً خطيرا ً في تقويض
اإلمكانيات البشرية التي تتمتع بها األجهزة األمنية الفلطسينية .فأثناء اإلنتفاضة
الثانية ،أبعدت قوات االحتالل اإلسرائيلية مئات الضباط املتخصصني في الشأن
العسكري من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ،مما تسبب في إضعاف قدرات األجهزة
األمنية في الضفة الغربية .وكان من شأن سياسات اإلغالق التي فرضتها السلطات
اإلسرائيلية سلب حرية أفراد األجهزة األمنية في السفر والتنقل بني الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وبني مناطق الضفة الغربية كذلك .كما تسبب اإلغالق املضروب على
52

نيطسلفلا ةينمألا ةزهجألا ةلكيه ةداعإ

األراضي الفلسطينية أفراد القوات األمنية في ارتفاع تكاليف املواصالت ،مما دفع
بالعديد منهم للعمل في التجمعات السكانية التي يقطنون فيها .وقد أدى هذا األمر
إلى تردي مستوى األمن في تلك التجمعات بسبب تقاعس عناصر األجهزة األمنية
عن فرض القانون والنظام على قرابتهم وجيرانهم في احلاالت التي تندلع فيها
نزاعات مسلحة على األخص.
التدريب
أقامت السلطة الوطنية الفلسطينية مراكز التدريب الرئيسية التي يتدرب فيها عناصر
أجهزة املخابرات والشرطة واألجهزة العسكرية في قطاع غزة ،الذي يتحدر منه معظم
هؤالء العناصر .وقد أدى الفصل اجلغرافي بني الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب
تدمير البنية التحتية اخلاصة بالقطاع األمني إلى تدني مستوى تدريب القوات األمنية
الفلسطينية وجهوزيتها في الضفة الغربية .وفيما عدا أكادميية الشرطة في محافظة
أريحا ،التي يتدرب فيها أفراد جهاز الشرطة املدنية ،ال تتوفر للسلطة الفلسطينية
مؤسسات تدريب مركزية توفر التدريب لألجهزة األمنية األخرى ،مثل قوات األمن
الوطني ،وجهاز املخابرات العامة وجهاز األمن الوقائي .وحتى كتابة هذا الفصل ،لم
تزل أكادميية املخابرات في محافظة أريحا قيد اإلنشاء .ومن جانب آخر ،ال تتوفر
لألجهزة األمنية الفلسطينية مناهج تدريبية عملية وموحدة؛ حيث يتلقى منتسبو ذات
اجلهاز األمني الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية تدريبا ً مختلفا ً في كل من هاتني
املنطقتني .وزياد ًة على ذلك ،تخرج ضباط األجهزة األمنية من ذوي الرتب العسكرية
العليا واملتوسطة من مؤسسات دولية مختلفة ،حيث تلقوا فيها أساليب تدريب متباينة
من حيث مفاهيم األمن ،واإلستراتيجية ،والتكتيكات واإلدارة تتراوح بني نظام فرض
القانون والنظام السائد في الغرب والعقائد العسكرية التي كانت سائدة في االحتاد
السوفييتي.
الدوافع املتوفرة لدى أفراد األجهزة األمنية
من الناحية النفسية ،أصاب اإلحباط أفراد أجهزة األمن الفلسطينية في دافعهم لإلقدام
على عملهم على مدى السنوات األربع املاضية .وفي احلقيقة ،تشكل الدوافع عامالً
مهما ً طاملا جرى التغافل عنه .وقد ساهمت عدة عوامل في تفاقم هذه املشكلة األعمال
التي تنفذها قوات اجليش اإلسرائيلي ضد أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية ،والتي
تتضمن التحرش املمنهج بهم وإساءة معاملتهم أثناء اقتحامها للتجمعات السكانية
الفلسطينية وعلى احلواجز العسكرية ،والتي كانت من بني أهم أشكال املعاناة التي
سببت لهم اإلحباط.
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ومن جهة أخرى ،لم تكن األجهزة األمنية الفلسطينية قادرة على حماية عناصرها
ضد حمالت االعتقال التي تنفذها أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية للتحقيق معهم.
كما فشلت تلك األجهزة في حماية أفرادها من ثأر العائالت والعشائر في احلاالت
التي كانت عملياتها تفضي إلى اعتقال أحد أبنائها جرحه أو وفاته .وكان النعدام
وجود االستعداد حملاكمة قيادات أجهزة األمن املتورطني في أعمال غير مشروعة ذات
الدرجة من الضرر املعنوي الذي خلف آثارا ً سلبية على معنويات أفراد تلك األجهزة،
ناهيك عن عدم إسناد املستويات السياسية العليا ألجهزة األمن في مواجهة اجلماعات
الفلسطينية املسلحة.
التعاون بني األجهزة األمنية املختلفة
لقد أجريت الكثير من التحليالت حول غياب آليات ناجعة تكفل التعاون بني األجهزة
األمنية املختلفة وحتول دون هدر املوارد وتدني مستوى أداء هذه األجهزة .فمن ناحية
أساسية ،كان كل جهاز من األجهزة األمنية ميتلك شبكة اتصاالت خاصة به .وعلى
مستوى القيادة ،لم يكن يجري تبادل املعلومات بني قادة األجهزة األمنية ،ولم تزل
غرف العمليات املشتركة – التي تأسست حتت قيادة قوات األمن الوطني عام 2003
– معطلة بسبب انعدام رغبة هؤالء القادة في التعاون.
أما على املستوى السياسي ،فلم يكن مجلس األمن القومي الذي أعاد الرئيس الراحل
ياسر عرفات تشكيله عام  2002أكثر من متويه يغطي على حتكم الرئيس عرفات في
األجهزة األمنية وسيطرته املطلقة عليها .كما لم ِ
يفض هذا املجلس إلى حتسني تبادل
املعلومات بني األجهزة األمنية .ولم تلق اجلهود التي بذلها الرئيس محمود عباس
فيما بعد ملنح مجلس األمن القومي صالحيات حقيقية استقباالً ُمرضيا ً أو تأييدا ً بني
أوساط القطاع األمني .ومن جانب آخر ،يدل فشل املجلس التشريعي الفلسطيني في
التوصل إلى اتفاق بني أعضائه على مهمة مجلس األمن القومي وهيكليته على عدم
وجود أي أساس قانوني لهذا املجلس.
املوارد املالية
هناك مفارقات جمة فيما يتعلق باملوارد املالية املخصصة ملختلف أجهزة القطاع األمني
في فلسطني .ففي مقابل قوات األمن الوطني التي ال حتصل على ما يكفيها من األموال
لتنفيذ مهامها ،تتلقى أجهزة أخرى كجهاز األمن الوقائي دعما ً ماليا ً سخيا ً تقدمه
له الدول املانحة بصورة مباشرة في أغلب األحيان .ومن البديهي أن هذا النوع من
التمويل ال يندرج ضمن بنود املوازنة السنوية لتلك األجهزة .ومن املشاكل األخرى
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اخلطيرة التي تعتري هذا اجلانب من جوانب عمل األجهزة األمنية انتشار شبكات
من العالقات الشخصية واحملسوبية في أوساط األجهزة األمنية؛ فما فتئ قادة هذه
األجهزة يشترون والء األفراد الذين يعملون حتت إمرتهم من خالل املكافآت املالية
التي ليست لها أية عالقة بأدائهم أو بإجناز املهام األمنية املوكلة إليهم .كل ذلك كان
مقرونا ً بغياب الرقابة املالية التي تفرضها احلكومة واملجلس التشريعي بسبب عدم
وجود آليات ناجعة لتلك الرقابة باإلضافة إلى انعدام اإلرادة السياسية الالزمة
لفرضها .ومن األمثلة الصارخة على الفساد املالي األموال الطائلة التي كانت تنفق
لسداد إيجارات املقرات واألمنية وسكن أفراد القوات األمنية التي لم تخضع يوما ً
للمساءلة أو احملاسبة.
اللوازم والتجهيزات اللوجستية
تعاني األجهزة األمنية من غياب إجراءات واضحة وشفافة خاصة بالتوريدات األمنية؛
فـ’دائرة التوريدات العامة‘ في السلطة الوطنية الفلسطينية لم تفلح في وضع توحيد
آليات توريد اللوازم لألجهزة األمنية .كما كان من شأن غياب نظام جلرد املوجودات
شراء التوريدات بصورة متكررة باإلضافة إلى توريد ما ال يلزم لألجهزة األمنية.
وعلى سبيل املثال ،أقدمت أجهزة األمن على شراء معدات وجتهيزات دون دراسة
احتياجاتها الفعلية لها وحتديدها بشكل دقيق .واألنكى من ذلك أن األجهزة األمنية
كانت تختار املوردين على أساس العالقات الشخصية بغض النظر عن تكاليف املعدات
املوردة .أضف إلى ذلك أن العديد من املوردين عملوا على تزويد تلك األجهزة ببضائع
ومعدات ذات جودة رديئة .واألمثلة على سوء اإلدارة والفساد وافرة :حيث ال تتطابق
أوامر الشراء مع البضائع املوردة ،وال تتوافق نفقات الوقود مع عدد املركبات املسجلة
في كشوفات األجهزة األمنية ،ناهيك عن سرقة التوريدات وإعادة بيعها في السوق.
التسليح
كان تسليح األجهزة األمنية يتسم منذ بداياته بالضعف من ناحيتي الكم والنوع.
ففي الضفة الغربية ،سمحت اتفاقية أوسلو الثانية ألجهزة السلطة الفلسطينية
حيازة ما ال يزيد عن  4,000بندقية و 4,000مسدس ،وحتى  120بندقية آلية
من عيار  0.3أو  ،0.5باإلضافة إلى  15مركبة خفيفة غير مسلحة ملكافحة الشغب.
أما في قطاع غزة ،فقد خولت اتفاقية أوسلو أجهزة األمن بامتالك  7,000قطعة
سالح خفيف ،وحتى  120بندقية آلية من عيار  0.3أو  ،0.5وما ال يزيد عن 45
مركبة مدرعة .وحالياً ،تبلغ نسبة األفراد لألسلحة أربعة إلى واحد .وعدا عن ذلك،
فإن عددا ً كبيرا ً من تلك األسلحة كان من النوعية الرديئة – حيث كانت في معظمها
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أسلحة مقلدة عن األسلحة الصغيرة الروسية من صناعة الدول العربية .ولم تكن
كميات السالح املتوفرة كافية لتلبية احتياجات أفراد األجهزة األمنية .ونظرا ً لنقض
األسلحة ،كان أفراد أجهزة األمن يضطرون إلى تفكيك تلك األسلحة لتأمني قطع
الغيار لألسلحة املعطوبة .كما تسببت العمليات العسكرية التي شنتها قوات اجليش
اإلسرائيلي في نفاذ مخزون األجهزة األمنية الفلسطينية من السالح .وباستثناء
بعض األجهزة كجهاز الشرطة املدنية ،لم تكن القوات األمنية حتتفظ بكشوف جرد
ملا في حوزتها من االسلحة .كما يضطر أفراد األجهزة األمنية إلى أخذ أسلحتهم
معهم إلى منازلهم بعد انتهاء ورديات عملهم بسبب عدم توفر أماكن أو مستودعات
آمنة إليداعها فيها.
التنقل احلركة
ال متتلك أجهزة قطاع األمن في فلسطني مركبات أمنية موحدة ،بل تستخدم مركبات
مختلفة ضمن ذات الوحدة .وقد تسبب نقص املركبات ذات الدفع الرباعي في احلد من
حركة العديد من وحدات أجهزة األمن وإعاقتها ،وال سيما في املناطق اجلبلية املرتفعة
في الضفة الغربية .ومن جانب آخر ،يشكل تصليح قسم كبير من تلك املركبات معضلة
بالنسبة لألجهزة األمنية التي متلكها ،وذلك إما ألنها قدمية الطراز أو لعدم توفر قطع
غيار لبعض أنواعها في األسواق احمللية .وفي ذات الوقت ،تعمل الكثير من مركبات
األجهزة األمنية على محركات ضخمة ،وهي بالتالي تستهلك كميات كبيرة من الوقود
الذي يفرض على األجهزة التي متتلكها صرف مبالغ طائلة ثمنا ً للوقود .ومن املشاكل
املهمة األخرى التي توصف بها مركبات األجهزة األمنية عدم تصفيح تلك املركبات،
ال سيما منها مركبات الدورية واإلسناد ،مما يعرض حياة األفراد الذين يستقلونها
للخطر إن تعرضوا إلطالق النار حتى من أسلحة خفيفة .وباإلضافة إلى ذلك ،قامت
قوات اجليش اإلسرائيلي بتدمير العديد من مركبات األجهزة األمنية الفلسطينية ،مما
ساهم في تفاقم املشاكل املتعلقة بحركة أفرادها وتنقلهم.
االتصاالت
إن افتقار أجهزة األمن الفلسطينية ألنظمة اتصاالت فعالة وناجعة يشكل أحد
األسباب الرئيسية التي تقف وراء تدني مستوى أدائها .وفي الواقع ،تستخدم
القوات األمنية أجهزة اتصاالت السكلية مختلفة وغير متوافقة فيما بينها .وفي
بعض األحيان ،كان بعض رجال األعمال الذين تربطهم عالقات شخصية مع
قادة األجهزة األمنية بتوريد وصيانة أجهزة االتصال حلساب تلك األجهزة دون
امتالكهم للمعرفة الفنية بها .وفي عام  ،2003قامت اسرائيل بتدمير عدد كبير من
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أبراج البث اخلاصة بأنظمة اتصاالت األجهزة األمنية الفلسطينية ،إلى جانب عدد
آخر من معدات االتصاالت .ونتيجة لذلك ،بلغت نسبة تغطية االتصاالت الالسلكية
في الضفة الغربية وقطاع غزة ما ال يربو على  %25في أواخر عام  ،2005كما لم
تعد هاتان املنطقتان مرتبطان في شبكة اتصاالت السلكية فيما بينهما .وبسبب
عدم توفر قنوات أخرى لتأمني التواصل بينها ،اضطرت قوات األمن الفلسطينية
إلى استخدام شبكة ميرز ( )MIRSاإلسرائيلية لالتصاالت باإلضافة إلى شبكة
االتصاالت اخلليوية الفلسطينية (’جوال‘) ،مع العلم أن هاتني الشبكتني خاصتني
وال تضمن األمان لالتصاالت التي جتريها تلك القوات .وعالو ًة على ذلك ،عمل
السلطات اإلسرائيلية على منع أجهزة األمن الفلسطينية من تركيب الهوائيات
الالزمة لتوسيع نطاق التغطية.
ومن جهة أخرى ،يعتبر ضعف التواصل ظاهرة متأصلة في الثقافة احمللية .فكما هو
احلال بالنسبة لضعف التعامل مع االتصاالت على مستوى قيادات األجهزة األمنية،
كان نقل تلك االتصاالت بني أوساط تلك األجهزة ركيكا ً كذلك .أضف إلى ذلك أن
نقل االوامر من مستوى القيادة إلى املستوى التكتيكي أو بالعكس بطيء في معظم
احلاالت.
الرقابة واملساءلة
إبان حقبة حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات ،لم يكن هناك مجال إلعداد إطار
مدني دميوقراطي للرقابة على قوات األمن الفلسطينية أو مساءلتها نظرا ً لتحكمه
املباشر واملطلق فيها؛ فلم تكن احلكومة وال املجلس التشريعي وال السلطة
القضائية تتمتع بأي نوع من الرقابة الناجعة على ما كان يجري على صعيد
القطاع األمني .وكان من بني العوامل الرئيسية التي خلقت هذا الوضع غياب
إطار قانوني شامل ينظم مسألتي الرقابة واملساءلة .كما كانت املساءلة التي تتم
داخل األجهزة األمنية تتسم بالضعف .وباإلضافة إلى ذلك ،كان قادة األجهزة
األمنية والرئيس عرفات بذاته يتدخلون في عمل القضاء العسكري بصورة
مباشرة ويتحكمون في مجرياته .ولم يكن عدد كبير من أجهزة األمن يحتكم
إلى آليات داخلية للرقابة على منتسبيها .وفي احلاالت التي كانت فيها مثل تلك
اآلليات قائمة ،كما هو احلال بالنسبة جلهاز األمن الوقائي مثالً ،فقد كانت تلك
الرقابة تفتقر إلى االستقاللية .كما كانت أجهزة األمن تعوزها إجراءات موحدة
متكنها من التعامل مع قضايا االنضباط العسكري.
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إجراءات إصالح القطاع األمني التي جرت خالل عام 2005

ُبعيد انتخابه رئيسا ً للسلطة الوطنية الفلسطينية في مطلع عام  ،2005جعل محمود
عباس إصالح القطاع االمني أحد أولويات سياسته .وقد كانت الدول املانحة تولي
أهمية متعاظمة إلصالح هذا القطاع ،كما كانت تسعى في ذات الوقت إلى التأثير عليه
من عدة نواحٍ  .وأيا ً كان األمر ،لم تكن أجهزة القطاع األمني متتلك رؤية أو استراتيجية
واضحة لإلصالح .ونظرا ً لعدم قدرتها على االستفادة من النتائج التي أفضت لها
التجارب السابقة ،كان التقدم في هذا املجال ضئيالً ومقتصرا ً في معظمه على إعادة
هيكلة مستويات القيادة واإلدارة وبعض مجاالت سيادة القانون .وفي هذا السياق ،لم
تتمكن األجهزة األمنية حتى من صد االعتداءات التي طالت مكتب الرئيس الفلسطيني
أو منزل وزير الداخيلة.
إن إصالح القطاع االمني في السياق الفلسطيني ليس باألمر السهل .ويعود ذلك
في جانب منه إلى السلطة الوطنية الفلسطينية ال متتلك سلطة فعلية على املناطق
التي تخضع لسيطرتها ،وفي جانب آخر إلى إمكانيات احلكومة الضئيلة وانخفاض
مستوى الدخل احلكومي .فاالقتصاد الفلسطيني اآلن مدمر ،مما حدا بالفلسطينيني
لالعتماد على املساعدات الدولية أكثر من أي وقت مضى .زد على ذلك أن االحتالل
اإلسرائيلي يتحكم في مناحي احلياة السياسية والعسكرية واالقتصادية ،مما ال يدع
للفلسطينيني سوى قدر جد محدود ميكنهم من وضع سياساتهم الوطنية اخلاصة
بهم .وباإلضافة إلى ذلك ،تبذل األطراف اإلقليمية والدولية محاوالت حثيثة لفرض
أجندتها السياسية من خالل متويل اجلماعات الفلسطينية وتسليحها .ونعرض فيما
يلي من هذا الفصل تقييما ً لعمليات اإلصالح التي جرت على القطاع االمني الفلسطيني
خالل عام  2005والدور الذي لعبته األطراف اخلارجية في هذا اجلانب.
املشاركة اخلارجية في إصالح قطاع األمن في فلسطني
الدور األوروبي واملصري :ميكن إرجاع بداية عملية اإلصالح بالتحديد إلى «اجتماع
لندن لدعم السلطة الفلسطينية» الذي عقد في األول من آذار/مارس عام  2005برعاية
رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير 3.وقد ألزم اجتماع لندن السلطة الوطنية
الفلسطينية بتنفيذ بجملة من اإلصالحات اإلدارية واألمنية واالقتصادية .وفيما يتعلق
باألمن ،تعهدت السلطة الوطنية الفلسطينية «بخلق الظروف املواتية الستئناف عملية
السالم ،باإلضافة إلى حتديد هدف فوري إلنفاذ القانون وفرض النظام على الصعيد
الداخلي ومنع أعمال العنف» 4.وعلى وجه التحديد ،تعهدت السلطة الوطنية الفلسطينية
بالشروع في إعداد إطار قانوني ألجهزتها باإلضافة إلى إعادة هيكلة قياداتها.
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وقد توصل املجتمعون في لندن إلى االتفاق على تكليف احلكومة املصرية بإجراء
دراسة أساسية لقطاع األمن الفلسطيني في قطاع غزة مباشرة بعد انتهاء أعمال
االجتماع ،بحيث يتم إعداد استراتيجيات اإلصالح وأولوياته باالستناد إلى هذه
الدراسة .كما كان من املقرر أن تتولى احلكومة املصرية حتديد االحتياجات املادية
والتدريبية الالزمة لألجهزة األمنية .وفي آذار/مارس عام  ،2005توجه فريق من
املستشارين العسكريني املصريني برئاسة اللواء مصطفى البحيري ،نائب رئيس
جهاز أمن الدولة املصري (املخابرات الداخلية) ،إلى قطاع غزة .5حيث عقد الفريق
سلسلة من االجتماعات مع القيادة الفلسطينية ،وال سيما مع قادة األجهزة األمنية
ونوابهم وضباط التخطيط في تلك األجهزة ،وأكد لهم أن بإمكانهم االعتماد على الدعم
اخلارجي في إصالح أجهزتهم األمنية.
من اجلانب األوروبي ،سرعان ما أرسلت اململكة املتحدة ضابط ارتباط من جيشها
للعمل مع قوات األمن الوطني .وباإلضافة إلى ذلك ،أرسلت طواقم استشارية من
إسبانيا وكندا لتقييم جهازي الشرطة املدنية والشرطة البحرية .وفي نيسان/
أبريل عام  ،2005أنشأ االحتاد االوروبي املكتب التنسيقي األوروبي لدعم جهاز
الشرطة الفلسطينية ( ،)EUROCOPPSالذي تشارك فيه سبع دول أوروبية
برئاسة بريطانيا .وتتمثل مهمة هذا املكتب في تقدمي املساعدة في عملية إصالح
جهاز الشرطة املدنية .وقد متكن املكتب من إحراز بعض التقدم في هذا املجال
خالل عام  .2005ومن ذلك ما حققه املكتب من إنشاء طاقم فلسطيني أوروبي
مشترك إلدارة التغييرات واإلصالحات في جهاز الشرطة املدنية .كما قدم املكتب
التنسيقي جلهاز الشرطة املركبات ومعدات مكافحة الشغب وقام بإعادة تأهيل
مراكز الشرطة.
الدور االمريكي ومشروع مبادرة التقييم االستراتيجي ( :)SAIبالتوازي مع
شروع البعثتني األوروبية واملصرية في تنفيذ عملهما في األراضي الفلسطينية،
سارعت اإلدارة األمريكية إلى ولوج هذا امليدان وأعلنت عن اهتمامها األصيل
في إصالح القطاع األمني الفلسطيني .وفي مطلع شهر شباط/فبراير من عام
 ،2005أعلنت وزيرة اخلارجية األمريكية ،كوندوليزا رايس ،أن واشنطن تعد
العدة إلرسال ’منسق أمني‘ رفيع املستوى يتولى اإلشراف على إصالح أجهزة
األمن في فلطسني .6وفي آذار/مارس  ،2005أرسلت واشنطن اللواء وليام وورد،
الذي كان يتولى حينئذ منصب نائب قائد اجليش األمريكي في أوروبا ،على رأس
طاقم استشاري أمريكي .كما أبلغت واشنطن السلطة الوطنية الفلسطينية بأن
بعثة وورد ستمثل القناة الوحيدة للمساعدات الدولية املقدمة في مجال األمن .كما
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تعهدت اإلدارة األمريكية بتقدمي  3ماليني دوالر كمساهمة منها في تنفيذ عملية
اإلصالح .وفي مرحلة الحقة ،وسعت واشنطن من نطاق صالحيات اللواء وورد،
بحيث يشمل كذلك اإلشراف على التنسيق األمني املتعلق بخطة «فك االرتباط» بني
إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وحال توليها مهامها ،عملت بعثة وورد ،7التي كانت تضم في عضويتها مسؤولني في
سفارة الواليات املتحدة في تل أبيب والقنصلية االمريكية في القدس إلى جانب ضباط
من اجليش األمريكي ،على إجراء اتصاالت مباشرة مع قيادة قطاع األمن الفلسطيني
بهدف إعداد تقييم الحتياجاته .ومن الناحية العملية ،قامت الواليات املتحدة بتجاوز
التقييمات التي أعدها الفريق املصري وحصرت دوره في إسناد جهاز الشرطة املدنية
فقط .ونظرا ً للموارد احملدودة التي كانت مخصصة لبعثة وورد افتقارها للمعرفة
باملنطقة وعجزها عن ارسال موظفيها إلى قطاع غزة ،8فقد قررت البعثة توكيل مهمة
التقييم ملشروع مبادرة التقييم االستراتيجية ،وهي منظمة غير حكومية أمريكية،
حيث قدمت القائمون على هذا املشروع أنفسهم للفلسطينيني والدول املناحة بصفتهم
«طرف ثالث مستقل» من شأنه ثني الواليات املتحدة عن التدخل في إصالح القطاع
األمني.
وقد أنشأ مشروع مباردة التقييم االستراتيجية «املجموعة الدولية للمساعدة
االنتقالية» ( )ITAGفي القدس الشرقية برئاسة اخلبير الكندي جارات شوبرا .وقد
ضمت هذه املجموعة في عضويتها مستشارين فلسطينيني من الواليات املتحدة،
باإلضافة إلى عسكريني متقاعدين من أملانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا مت تعيني
بعضهم من قبل حكوماتهم املعنية .وكانت املجموعة الدولية للمساعدة االنتقالية على
معرفة جيدة بحكم قطاع األمن في فلسطني ،وذلك نظرا ً ألن بعض املستشارين فيها
عملوا في السابق لدى دائرة شؤون املفاوضات التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية،
كما مكنهم إتقانهم للغة العربية من إقامة عالقات قوية مع القيادة األمنية الفلسطينية.
غير أن ما كانت هذه املجموعة تفتقر إليه يكمن في خبرتها احلقيقية في مجال إصالح
القطاع االمني ،حيث اضطرت إلى التعويض عن ذلك من خالل استقدام موظفني من
شركة إدارة املخاطر ( - )Control Risksوهي شركة استشارية في لندن.
في شهر نيسان/أبريل  ،2005اتفق اللواء نصر يوسف ،وزير الداخلية واألمن
الوطني ،مع اجلنرال وورد على تشكيل طاقم أمني فلسطيني-دولي إلعداد اخلطط
االنتقالية .ومن اجلانب الفلسطيني ،كان هذا الطاقم يتألف من ممثلني عن األجهزة
األمنية (وهي قوات األمن الوطني ،والشرطة املدنية ،واألمن الوقائي ،والدفاع املدني
60

نيطسلفلا ةينمألا ةزهجألا ةلكيه ةداعإ

واملخابرات العامة) برئاسة اللواء جمال أبو زايد ،الذي يتقلد منصب مساعد وزير
الداخلية واألمن الوطني .وكان مشروع مبادرة التقييم االستراتيجية إلى جانب
خبراء دوليني آخرين من أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا ميثلون الفريق الدولي في
ذلك الطاقم .وكان من املقرر للطاقم األمني الفلسطيني-الدولي املكلف بإعداد اخلطط
االنتقالية التركيز على ’خطة االنفصال‘ اإلسرائيلية عن قطاع غزة ومناطق من شمال
الضفة الغربية .وقد قسم هذا الطاقم عمله إلى مرحلتني :يقوم في املرحلة االولى منهما
بإعداد تقييم تفصيلي حول إمكانيات القطاع االمني بهدف حتديد قدرة السلطة الوطنية
الفلسطينية على تولي املسؤولية عن املناطق التي يخليها اجليش اإلسرائيلي ،إلى
جانب ضمان بسط سلطان القانون وفرض النظام في الفترة التي تلي ذلك االنفصال؛
ويشمل ذلك التنسيق األمني مع اسرائيل في هذا الشأن .أما في املرحلة الثانية ،فيقوم
الطاقم األمني املذكور بإعادة هيكليات القيادة واإلدارة في وزارة الداخلية واألمن
الوطني ،باإلضافة إلى تنسيق جهود توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية .وتتضمن
هذه املرحلة كذلك الشروع في توحيد أجهزة األمن بصورة عملية توفير التدريب
والدعم املادي الذي حتتاج له تلك األجهزة مبختلف فروعها .كما تشمل هذه املرحلة
على إعداد تقييم جلهاز القضاء العسكري وآليات الرقابة السياسية.
على الصعيد العملي ،عقد الطاقم األمني الفلسطيني-الدولي املكلف بإعداد اخلطط
االنتقالية املذكور ما يقرب من عشرة اجتماعات في قطاع غزة والضفة الغربية خالل
ربيع وصيف عام  ،2005متحورت في مجملها حول إعداد اخلطط لفك االرتباط
والتنسيق بني األجهزة األمنية وإنشاء غرف عمليات مشتركة .كما أجرى بعض
املستشارين زيارات ميدانية إلى قطاع غزة ومحافظة جنني تفقدوا خاللها مدى
جاهزية قوات األمن الوطني قبل إعادة انتشار اجليش االسرائيلي .وباإلضافة إلى
ذلك ،شارك هذا الطاقم األمني في اجتماعني مع ممثلي الدول املانحة في أريحا خالل
شهر أيار/مايو وحزيران/يونيو  2005حضرهما اللواء نصر يوسف واجلنرال
وورد .وكان هذان االجتماعان يهدفان إلى إلى عرض اخلطة الفلسطينية اخلاصة
بـ’فك االرتباط‘ وتوفير املزيد من الدعم املادي واملالي لها.
ولكن العمل املشترك بني الفلسطينيني  9واجلانب الدولي املتمثل في الطاقم األمني
املكلف بإعداد اخلطط االنتقالية – وال سيما املجموعة الدولية للمساعدة االنتقالية
– وصل إلى نهايته بصورة غير متوقعة خالل شهر متوز/يوليو من عام ،2005
بعد أن نشر مشروع مبادرة التقييم اإلستراتيجية تقريرا ً بعنوان ’االعتبارات
التي يتعني على اجلهات الدولية أخذها باحلسبان عند املشاركة في قطاع األمن
الفلسطيني‘ .وقد تضمن هذا التقرير كافة النتائج التي خلصت اليها املجموعة
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الدولية للمساعدة االنتقالية بشأن تقييم إمكانيات قطاع األمن الفلسطيني .وقد
تسرب هذا التقرير إلى عدد من الصحف األمريكية ،كما نشر في وقت الحق على
املوقع اإللكتروني ملشروع املبادرة .وفي الواقع ،تسبب هذا التقرير مبا تضمنه
من آراء حول الفساد املستشري في أوساط قطاع األمن في فلسطني وبطء التقدم
على صعيد اإلصالح ،إلى جانب االنتقادات احلادة التي كالها للواء نصر يوسف
في إحلاق ضرر جسيم بالعالقات بني اجلانب الفلسطيني املشارك ذلك الطاقم
األمني واملجموعة الدولية للمساعدة االنتقالية .وقد شعر الفلسطينون ،الذين
كانوا يعولون على تواصل تقدمي املساعدات الدولية لهم استنادا ً للتقييم الذي
أجراه الطاقم األمني املكلف بإعداد اخلطط االنتقالية ،باخليانة بعد أن رأوا بأم
أعينهم أن كافة املشاكل واملعضالت التي يعاني منها قطاعهم األمني أضحت
على مرأى العالم ومسمعه .ومما كان يعتصر قلوب الفلسطينيني أملا ً أنهم كانوا
مطمئنني إلى أن تقرير املجموعة الدولية للمساعدة االنتقالية سيبقى طي الكتمان
والسرية .ومذاك ،أصبح كل من اجلنرال وورد واملجموعة الدولية للمساعدة
االنتقالية ينحون بالالئمة على بعضهما البعض حول اجلهة التي سربت ذلك
التقرير .وفي أواخر صيف عام  ،2005أبلغت بعثة وورد مشروع مبادرة التقييم
االستراتيجية بأن التعاون مع املجموعة الدولية للمساعدة االنتقالية سيأتي على
نهايته عقب تنفيذ خطة ’فك االرتباط‘ مع قطاع غزة.
الدروس املستفادة من املشاركة اخلارجية :كانت مشاركة املجموعة الدولية
للمساعدة االنتقالية في عملية إصالح القطاع األمني الفلسطيني منوذجا ً مغريا ً
من الناحية النظرية :إذ سيلعب طرف غير حكومي ذو خبرة في الشؤون احمللية
في األراضي الفلسطينية دور الوسيط بالنيابة عن الدول الغربية ويساعدها في
جتاوز العيوب التي تعتري شرعية مشاركتها في ذلك اإلصالح على املستوى
احمللي .ولكن بات من الواضح أن مشاركة طرف ثالث أثبت فشالً ذريعاً؛ فلم يكن
مبقدور مشروع مبادرة التقييم االستراتيجية نقل االحتياجات املادية األساسية
الالزمة لقطاع األمن الفلسطيني للدول املانحة بصورة مقنعة فحسب ،بل إنه
تسبب في نزع املصداقية عن نفسه على أرض الواقع من خالل سياسة العالقات
العامة التي انتهجها بصورة غير مسؤولة .وفي احلقيقة ،مت تقدمي جميع
املساعدات التي تبرعت بها الدول املانحة خالل عام  ،2005من قبيل املساعدات
التي قدمتها كل من اململكة املتحدة وأملانيا لقوات األمن الوطني  10وبعثة مكتب
التنسيق األوروبي لدعم جهاز الشرطة الفلسطينية ،دون تدخل من املجموعة
الدولية للمساعدة االنتقالية.
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وقد انطوى دور املنسق األمني االمريكي على عرضة للمشاكل؛ فبعد أن كانت واشنطن
تعتبر أن األمن الفلسطيني يقع في مركز دائرة اهتمامها على نحو ما أعلنت في آذار/مارس
عام  ،2005فهي لم تقم خالل االشهر التالية إال بالنزر اليسير إلثبات ادعائها ذاك .وقد
ركزت بعثة وورد جل عملها على إمتام عملية ’فك االرتباط‘ .وحتى في هذا اجلانب ،فإن
االجتماعات التي عقدت بني البعثة والفلسطينيني لم تتجاوز مراجعة تصور الفلسطينيني
للعمليات التي ستصاحب اإلنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة .وفي احلقيقة ،كانت جميع
هذه العوامل تستنفد خطة إصالح القطاع االمني على املدى الطويل .ويعود السبب وراء
األثر الضئيل الذي أفرزه املنسق األمني األمريكي في جانب منه إلى تشكيلة بعثته التي
اقتصرت في عضويتها على مسؤولني عسكريني ،مت نقلهم من وظائفهم التي كانوا يقومون
على رأسها في أوروبا وغيرها للعمل في ميدان األمن الفلسطيني خالل فترة قصيرة .وعدا
عن حاجتها للتمويل املطلوب ،افتقرت تلك البعثة كذلك إلى اخلبرة في املجاالت التنموية؛ فلم
يكن البعثة متتلك حسابا ًمصرفيا ًأو أية بنية حتتية تلزمها ملباشرة عملها .أضف إلى ذلك أن
اجلنرال وورد نفسه لم يكن يتخذ مقرا ًدائما ً في املنطقة.
ومن جانب آخر ،اضطلعت بعثة املكتب التنسيقي األوروبي لدعم جهاز الشرطة
الفلسطينية بدور يفوق في أهميته الدور الذي لعبته واشنطن ،وال سيما فيما يتعلق
بالدعم املادي .ففي صيف عام  ،2005سلم املكتب نحو  150مركبة باإلضافة إلى
معدات اتصاالت لقوات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية ،وذلك في
إطار الوفاء بالوعود التي قطعها املسؤولون األوروبيون على أنفسهم بتقدمي املساعدة
للشرطة الفلسطينية في وقت سابق من ذلك العام .كما استفاد املكتب من قربه من
وزارة الداخلية واألمن الوطني في رام الله ،مما سمح له بالتواصل املستمر مع الوزير
وكبار املسؤولني األمنيني .ومما جتدر اإلشارة إليه أن دور هذا املكتب التنسيقي
كان مقتصرا ً على جهاز الشرطة املدنية ،ولم يتعداه إلى األجهزة األمنية الفلسطينية
األخرى.
التقدم على صعيد اإلصالح
كان التقدم الذي مت إحرازه على صعيد إصالح القطاع األمني الفلسطيني بطيئا ً
وشاقاً .فمن جانب ،لم يخف قادة األجهزة األمنية تقاعسهم عن تنفيذ األوامر التي
يصدرها لهم املستوى السياسي فحسب ،بل كانوا يتجاهلونها إذا ما كانت تعرض
مصاحلهم الشخصية للخطر .ومن جانب آخر ،كان أفراد القوى األمنية من ذوي
الرتب العسكرية الدنيا ينظمون االحتجاجات ويغلقون الشوارع ويحتلون املباني
العامة ،مطالبني بزيادة رواتبهم أو االحتجاج على ما يعتبرونه معاملة غير عادلة من
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جانب قياداتهم األمنية .وبغض النظر عن هذه العقبات ،فقد متكنت السلطة الوطنية
الفلسطينية من إجراء عدة إصالحات خالل عام .2005
إعادة تفعيل قيادة القطاع األمني :أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في
شهر نيسان/ابريل من عام  2005مرسوما ً يقضي بتقاعد قادة األجهزة األمنية
الذين جتاوزوا سن التقاعد .11وبذلك مت استبدال عدد من القادة الذين كانوا يهيمنون
على املؤسسة األمنية بضباط أصغر سنا ً وأكثر انفتاحا ً على اإلصالح 12.وفي شهر
حزيران/يونيو عام  ،2005أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون اخلدمة في
قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  2005الذي يحدد فترة عمل قادة األجهزة
13
األمنية بأربعة اعوام كحد أقصى.
اعادة تنظيم األجهزة األمنية :أصدر الرئيس محمود عباس في شهر نيسان/أبريل
عام  2005بدمج جميع األجهزة األمنية الفلسطينية في ثالثة اجهزة فقط ،وهي قوات
األمن الداخلي (التي تضم أجهزة الشرطة املدنية واألمن الوقائي والدفاع املدني)؛ وقوات
األمن الوطني (التي تضم قوات األمن الوطني واالستخبارات العسكرية والشرطة
البحرية واالرتباط العسكري واألمن الرئاسي/القوة )17؛ وجهاز املخابرات العامة.
كما أشار الرئيس الفلسطيني في أوامره إلى خضوع جميع هذه األجهزة إلشراف
وزارة الداخلية واألمن الوطني وإمرتها .ويشمل ذلك جهاز املخابرات العامة الذي
وضع في ذات الوقت حتت إمرة الوزارة بهدف تسهيل العمل في إطار إعادة تنظيم
تلك األجهزة وهيكلتها ،وذلك على الرغم من تبعيته الرسمية إلشراف رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية املباشر 14.وباإلضافة إلى ذلك ،بذلت األوساط الفلسطينية املعنية
اجلهود احلثيثة إلنفاذ املرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات
في عام  2002بشأن إحلاق قوات الشرطة واألمن الوقائي والدفاع املدني بوزارة
الداخلية .كما تضمنت عملية إعادة تنظيم القطاع األمني وهيكلته اإلجراءات التالية:
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•

حل جهاز األمن اخلاص الذي كان ميثل جهازا ً أمنيا ً سياسيا ً ثانويا ً أنشأه
الرئيس الراحل عرفات في العقد التاسع من القرن املاضي لإلشراف على
األجهزة األمنية األخرى ،وقد جرى إحلاق أفراده بقوات األمن الوطني.

•

حل جهاز القوات اخلاصة التي أنشأها عرفات في أواخر التسعينات من
القرن املاضي كذلك في مقابل جهاز األمن الوقائي (وكان هذا قد تلقى
دعما ً كبيرا ً من احلكومة البريطانية في عامي  2003و ،)2004وقد مت
إحلاق أفراد هذا اجلهاز الذي انحصر عمله في الضفة الغربية إلى جهازي
املخابرات العامة وقوات األمن الوطني.
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•

كما بذلت محاوالت لدمج كتيبة احلرس الرئاسي ،التي تتولى املسؤولية
عن توفير احلماية الشخصية للرئيس محمود عباس حتت قيادة العميد
غالي جمعة ،ضمن جهاز األمن الرئاسي بقيادة العميد فيصل أبو
شرخ.

•

توحيد جهاز األمن الوقائي بفرعيه القائمني في الضفة الغريبة وقطاع غزة
حتت قيادة اللواء رشيد أبو شباك.

•

دمج مختلف الدوائر التابعة لقوات األمن الوطني في الضفة الغربية وقطاع
غزة كدوائر التدريب والتخطيط والنقل واإلمدادات اللوجستية.

•

فصل الشرطة العسكرية بقيادة العقيد عبد الرحيم أبو العون عن جهاز
االستخبارات العسكرية ،ودمج اجلهازين ضمن قوات األمن الوطني
كدوائر منفصلة .كما اشتملت هذة اخلطوة على إعادة حتديد مسؤليات كل
من هذين اجلهازين.

•

تقسيم جهاز اإلرتباط العسكري إلى دائرتني ،هما دائرة التنسيق
العسكري (التي حتولت إلى دائرة من ضمن دوائر قوات األمن الوطني)
ودائرة الدوريات املشتركة (التي ُدمجت في قوات األمن الوطني) .كما تضم
دائرة اإلرتباط العسكري األعضاء الفلسطينيني في جلنة األمن املشتركة
مع إسرائيل ،باإلضافة إلى اللجان اإلقليمية لألمن في قطاع غزة والضفة
الغربية ،ومكاتب التنسيق اللوائي (.)DCO

•

إعادة تفعيل أو إنشاء دوائر التخطيط في وزارة الداخلية واألمن الوطني
واألجهزة األمنية املختلفة.

االرتقاء مبستوى إدارة املوارد البشرية :متثلت أهم خطوة في هذا املجال في إنشاء
نظام تقاعد للعسكريني من خالل قوانني خاصة 15تلزم من جتاوز عمره  60عاما ً من
أفراد األجهزة األمنية بالتقاعد .وقد مت ملء الشواغر في املناصب األمنية التي ترتبت
عن إنفاذ هذه القوانني بضباط أصغر سنا ً يتمتعون بقدر أكبر من التأهيل .كما مت إحراز
بعض التقدم فيما يتعلق بإعادة توزيع موظفي األمن وفقا ً ملهاراتهم واختصاصاتهم.
وباإلضافة إلى ذلك ،تضمن قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ()8
 2005خطة واضحة خاصة بالترقيات التي تنفذ على أساس أداء األفراد .ومن بني
أهم األحكام التي ينص هذا القانون عليها احلظر الصريح للترقيات التي تستند إلى
الوساطات الشخصية أو القرابة .وعالو ًة على ذلك ،عملت وزارة الداخيلة واألمن
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الوطني على رفع سقف رواتب أفراد األجهزة األمنية وساوتها مع نظرائهم من
املوظفني في القطاع احلكومي 16.وبغض النظر عن رواتب العسكريني ال تزال متدنية
بحسب املعايير الدولية ،إال أن هذه الزيادة رفعت من معنويات أفراد األجهزة األمنية
وحسنت من أوضاعهم.
تعزيز التدريب واجلهوزية :طرأ حتسن ملموس على معايير التدريب
واجلهوزية في املؤسسة األمنية الفلسطينية؛ حيث عقدت العديد من الدورات
التدريبية ألفراد قوات األمن الوطني الذين ال يتمتعون بخبرة سابقة في الشؤون
العسكرية ،وال سيما منهم األفراد املنتمني حلركة فتح .وقد عقدت الدورات
التدريبية في مركز التدريب التابعة لقوات األمن الوطني في غزة وأريحا العضاء
كتائب شهداء االقصى .وفي شهر كانون األول/ديسمبر  ،2005تخرجت الدفعة
األولى من املتدربني والتي ض ّمت ما يقرب من ُ 200مجند من مركز التدريب في
أريحا .وباإلضافة إلى ذلك ،مت إعداد الدورات التي تستهدف تأهيل أفراد الشرطة
وعناصر القوات األمنية ،وقد جرى تقدمي بعض تلك الدورات .كما مت إرسال بعض
الضباط في دورات تدريبية إلى اجلزائر ومصر واألردن وتركيا واململكة املتحدة
واليمن .ولكن يؤخذ على هذا اإلجراء أن عدد الضباط الذين شاركوا في مثل هذه
يلب احتياجات الضباط من ذوي الرتب العسكرية العليا
الدورات كان قليالً ولم ّ
واملتوسطة من التدريب.
إصالح االدارة املالية :من بني اإلجراءات املهمة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية
واألمن الوطني خالل عام  2005منع كافة أجهزة األمن الفلسطينية من تلقي
مساعدات خارجية عبر قنوات غير الوزارة نفسها .وقد وضع هذا االجراء
حدا ً للدول املانحة التي متد أجهزة أمنية بعينها باألموال واملعدات بصورة
تلحق الضرر بالقطاع األمني الفلسطيني برمته على نحو ما قامت به بريطانيا
والواليات املتحدة بني عامي  2000و .2004وفي ذات الوقت ،كان من شأن
صرف املساعدات املالية التي قدمت لقطاع األمن من خالل قناة مركزية تتمثل
بوزارة الداخلية واألمن الوطني في قطع دابر احملسوبية التي اشتهر بها بعض
قادة األجهزة األمنية .وعالو ًة على ما تقدم ،شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية
في صياغة مشروع موازنة تفصيلي ألجهزتها األمنية ،بهدف ربط مواردها
املالية بالواجبات واملهام التي تقوم عليها تلك األجهزة .وفي هذا السياق ،أنشأت
وزارة الداخلية واألمن الوطني «دائرة الرقابة والتفتيش» التي تختص بتدقيق
نفقات القطاع األمني.
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إجراء اإلصالح بشأن اإلمدادات الوجستية والتوريدات :خالل عام  ،2005عكفت
السلطة الوطنية الفلسطينية على مراجعة اإلجراءات اخلاصة بالتوريدات واللوازم
في جميع األجهزة األمنية ،حيث حصرت هذه اإلجراءات في وزارة الداخلية واألمن
الوطني وألزمتها بإصدار العطاءات .كما عمل كل جهاز من األجهزة األمنية على جرد
موجوداته وإعداد كشف بصيانة جميع األسلحة الواقعة في حوزته .وتضمنت هذه
اإلجراءات التخلص من األسلحة املعطوبة وشطب االسلحة التي صادرتها قوات
اجليش اإلسرائيلي خالل االنتفاضة من كشوف اجلرد .وبالنسبة للمركبات األمنية،
قررت السلطة الوطنية الفلسطينية شراء سيارات جديدة من السوق الفلسطيني احمللي
فقط (وهي من نوع «ميتسوبيشي» و«الند روفر» لقوات األمن الوطني ،وسيارات
«فولزواجن» و «بيجو» للشرطة املدنية  -وقد ساهم املكتب التنسيقي األوروبي متويل
سيارات جهاز الشرطة املدنية) .واجليد في هذا األمر أن املوردين احملليني يشغلون
مرافق الصيانة واخلدمات لهذه السيارات ،كما يوفرون قطع الغيار الالزمة لها.
إعادة تاهيل البنية التحتية لشبكة االتصاالت :لقد بذلت السلطة الوطنية الفلسطينية
جهودها ،بقدر اإلمكانيات املتوفرة لها ،في إصالح شبكات االتصاالت الالزمة لألجهزة
األمنية .وفي هذا السياق ،مت توريد عدد كبير من أجهزة ميرز ( )MIRSاإلسرائيلية.
كما زودت الدول املانحة أألجهزة األمنية الفلسطينية التي شاركت بصورة مباشرة
في إنفاذ عملية «فك االرتباط» اإلسرائيلية بأجهزة اتصال السلكية .وبغض النظر
عن كونها أجهزة شائعة االستخدام ويسهل التنصت عليها ،إال أنها رفعت مستوى
االتصاالت على املدى القصير على األقل .وقد بذل املكتب التنسيقي األوروبي لدعم
جهاز الشرطة املدنية جهودا ً ضخمة إلعادة تأهيل البنية التحتية لالتصاالت ومتكنت
من توفير تغطية شبه كاملة لهذا اجلهاز في قطاع غزة وتغطية ما نسبته  %60من
مناطق الضفة الغربية.
إعداد إطار قانوني هيكلي :وباإلضافة إلى ما تقدم ،حالف النجاح اجلهود التي
بذلت في سبيل إعداد إطار قانوني لقطاع األمن؛ فقد تضمنت القوانني التي سنتها
السلطة الوطنية الفلسطينية قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة
 ،2005وقانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطينية رقم ( )16لسنة ،2004
وقانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة  .2005وفي تشرين األول/أكتوبر عام
 ،2005شرعت السلطة الوطنية الفلسطينة كذلك في إعداد «الكتاب األبيض» الذي
يحدد أساسا ً مدروسا ً لقطاع األمن الفلسطيني وهيكليته واجتاه عملية إصالحه في
املستقبل.
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القيود املفروضة على إصالح القطاع االمني
اتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام  2005خطوات مهمة إلصالح قطاعها
األمني ،وال سيما على مستوى العمليات التي يتولى تنفيذها وعلى مستوى إطاره
القانوني .ولكن التقدم على هذا املسار كان متواضعا ً إذا ما اعتبرنا أن االحتياجات
العملياتية واالستراتيجية الالزمة لقطاع األمن معيارا ً لقياس مدى ذلك التقدم .ولكي
نفهم النتائج املتباينة التي متخض عنها إصالح القطاع األمني الفلسطيني إلى جانب
تشكيل استراتيجية إصالحية تتسم بقدر أكبر من الواقعية ،علينا أن نأخذ باحلسبان
عددا ً من العوامل.
العوامل احمللية في األراضي الفلسطينية :على الصعيد الداخلي ،نستطيع إيعاز
التراجع في ميدان اإلصالح إلى عدد من العوامل التي متس ثالث جوانب متباينة
ومتداخلة تتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية ،والفصائل الفلسطينية املسلحة،
واألجهزة األمنية .فبادئ ذي بدء ،ترتب على تقاعس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن إنفاذ «اتفاقية القاهرة» التي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية في شهر آذار/
مارس من عام  2005بحذافيره بروز العديد من املشاكل 17.كما لم تبذل القيادة
الفلسطينية أية جهود حقيقية تثبت من خاللها أنها اجلهة الشرعية املخولة باحتكار
وسائل القوة واستخدامها في مواجهة املجموعات املسلحة ،حتى في حال جتاوزت
تلك الفصائل اخلط األحمر بقتلها أفراد من أجهزة األمن الفلسطينية .18وباإلضافة
إلى ذلك ،لم تعمل السلطة الفلسطينية على منع عناصر حركة اجلهاد اإلسالمي من
إطالق الصواريخ باجتاه إسرائيل من قطاع غزة ،ولم تتمكن من فرض سيطرتها
على املجرمني املنتمني لكتائب األقصى 19.وعالو ًة على ذلك ،فمن غير الواضح أبدا ً
مدى الدعم الذي توفره القيادة الفلسطينية لتيسير اندماج أجهزتها األمنية في
ثالثة أجهزة.
ومن جانب آخر ،اقترن غياب اإلرادة السياسية مع تقاعس ملحوظ في كبح جماح
الفساد؛ فبدالً من محاكمة املشتبهني في قضايا االحتيال واالختالس ،قامت القيادة
الفلسطينية بنقل هؤالء إلى مناصب جديدة ،منها ما كان خارج فلسطني في بعض
األحيان .ومع تفشي الواسطة واحملسوبية ومتويل بعض اجلماعات املسلحة من خالل
بعض ذوي النفوذ في السلطة ،أدت هذه العوامل مجتمع ًة إلى توجيه ضربة قاصمة
ملصداقية السلطة الوطينة الفلسطيني وشرعيتها في نظر املواطن الفلسطيني.
وبالنسبة للفصائل الفلسطينية ،تسببت حركة فتح في بروز أخطر املشاكل األمنية
على اإلطالق .ففي عام  ،2005تفشت أعراض اإلنقسام في هذه احلركة ،والتي
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متيزت بنشوب االقتتال الداخلي بني عناصرها واإلعتداء على السياسيني الذين
يعارضون سياساتها والهجمات املسلحة التي شنتها على املمتلكات العامة .وفي
حت ٍد صريح وعلني لقيادة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية ،حتالفت بعض األطر
الفتحاوية مع بعض القوى اإلقليمية بهدف احلصول على دعمها املالي والسياسي.
وقد مهدت هذه العوامل السلبية التي شابت فتح السبيل حلركة حماس لبروز جنمها
على املسرح السياسي بصورة سريعة ،ويعود ذلك في جانب منه ما حققته احلركة
من املكاسب العسكرية في خضم صراعها من االحتالل اإلسرائيلي .وقد بلغ هذا
الصعود السياسي حلكما أوجه حينما حققت فوزا ً ساحقا ً في االنتخابات التشريعية
التي جرت عام  .2006زد على ذلك أن أهم الفصائل الفلسطينية الصغيرة ،من قبيل
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني اليسارية وحركة اجلهاد االسالمي ،غالبا ً ما تنحاز
إلى جانب حركة حماس.
ومن أخطر املشاكل التنظيمية التي تعتري قطاع األمن في فلسطني هيمنة حركة
فتح عليه؛ فجميع قادة هذا القطاع وكبار ضباطه تقريبا ً هم من أعضاء حركة
فتح .وقد متخض احتكار فتح لشغل األجهزة األمنية عن تسييس مؤسسة األمن
وغموض العمل األمني والسياسي .وعلى الرغم من إمكانية قيام مثل الوضع من
الناحية السياسية ،فمن غير الواضح ما إذا كان جتنيد نشطاء كتائب األقصى –
الذين ينقصهم التأهيل في معظم األحيان – في األجهزة األمنية سيسهم في تعزيز
إمكانيات هذه األجهزة.
االحتالل االسرائيلي :لقد شكلت السياسات التي انتهجتها احلكومة اإلسرائيلية
وجيشها على مدى السنوات الست املاضية عقبة كئداء حتول دون إصالح القطاع
األمني في فلسطني .وخالفا ً لتوقعات بعض املراقبني الدوليني ،لم يتم إحراز أي نوع
من التقدم على املسار السياسي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني بعد تنفيذ خطة «فك
االرتباط»؛ بل إن إسرائيل أمعنت في «خلق الوقائع على االرض» ،والتي متثلت في
مصادرة أراضي املواطنني الفلسطينيني ،وتوسيع املستوطنات اليهودية في الضفة
الغربية ،وبناء جدار الفصل وتغيير الطبيعة الدميوغرافية ملدينة القدس من خالل
زيادة أعداد السكان اليهود فيها على حساب سكانها الفلسطينيني األصليني .وبذلك،
عملت إسرائيل عن قصد على تقويض الشرعية السياسية التي تتمتع بها السطلة
الوطنية الفلسطينية ،كما أنها قامت وبصورة غير مباشرة مبساندة املسؤولني
الفلسطينيني الذين يعارضون إصالح القطاع األمني بحجة عدم احلاجة إلى مؤسسة
أمنية فلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي.
69

أحمد حسني

وزياد ًة على ذلك ،رفضت اسرائيل تطبيق «تفاهمات شرم الشيخ» التي أبرمت بني
رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أرئييل شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس
في شهر شباط/فبراير من عام  .2006ومبوجب هذه التفاهمات ،كانت إسرائيل
ملزمة بنقل املسؤولية األمنية في املدن الكبرى بالضفة الغربية إلى السلطة الوطنية
الفلسطينية .وعالو ًة على عدم تنفيذها لذلك االستحقاق ،واصل اجليش اإلسرائيلي
فرض احلصار على التجمعات السكانية الفلسطينية من خالل احلواجز العسكرية
واقتحامها واستباحتها بغض النظر عن وضعها مبوجب اتفاقات أوسلو .وباإلضافة
إلى كل ذلك ،لم تفتر قوات االحتالل اإلسرائيلية عن مواصلة سياستها في اغتيال
نشطاء االنتفاضة ،مما كان يدفع الفصائل الفلسطينية املسلحة بتنفيذ عمليات ضد
هذه القوات ردا ً على تلك االغتياالت .كما ساهمت هذه السياسات اإلسرائيلية في
زعزعة الوضع األمني غير املستقر أصالً في األراضي الفلسطينية .وكذلك ،أمعنت
إسرائيل في إغالق نقاط العبور في قطاع غزة لفترات زمنية طويلة ،وجعلت من معبر
رفح احلدودي مع مصر املعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم اخلارجي .ومن قبيل
ذلك ،رفضت إسرائيل إنشاء ممر آمن بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى املستوى العملياتي ،تتدخل إسرائيل كذلك في اإلمكانيات الفلسطينية؛ فقد دأبت
على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من شراء األسلحة من أجل إعادة جتهيز األجهزة
األمنية ،كما رفضت توريد أجهزة االتصاالت التي أ ّمنها املكتب التنسيقي األوروبي
لدعم الشرطة الفلسطينية .وكانت نتيجة ذلك متكني اجلماعات الفلسطينية املسلحة
كاجلناح العسكري حلركة حماس من امتالك أسلحة أفضل وأحدث من التي متتلكها
أجهزة األمن الفلسطينية .ومما يثير السخرية أن معظم تلك األسلحة قادم من إسرائيل
ويتم شراؤها من السوق السوداء .وباإلضافة إلى ذلك ،متنع إسرائيل أفراد األجهزة
األمنية من التنقل بني قطاع غزة والضفة الغربية ،كما ترفض طلب السلطة الوطنية
20
الفلسطينية بإحضار قوات بدر إلى األراضي الفلسطينية.
السياسات التي تنتهجها األطراف االقليمية والدولية :على وجه العموم ،لم
تضطلع األطراف اإلقليمية والدولية بدور يساعد السلطة الوطنية الفلسطينية في
إصالح قطاعها األمني .بل قامت إيران وسوريا وحزب الله بتقدمي الدعم املالي حلركة
اجلهاد اإلسالمي وبعض الفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز أجندتها على املستوى
اإلقليمية .ومن جانب آخر ،استطاعت مصر تسهيل التوصل إلى التهدئة في شهر
آذار/مارس  ،2005بيد أنها لم تتمكن من ممارسة نفوذها لفرض وقف دائم إلطالق
النار بني اإلسرائيليني والفلسطينيني .وبشكل عام ،لم تلق الدول العربية باالً ملساندة
عمليات اإلصالح في القطاع األمني الفلسطيني .وباستثناء اململكة العربية السعودية
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واإلمارات العربية املتحدة ،لم تقدم الدول العربية املساعدات املالية للسلطة الوطنية
الفلسطينية في هذا املجال.
أما الواليات املتحدة املعروفة بتحيزها إلسرائيل ودعمها الواضح لسياستها ’أحادية
اجلانب‘ فقد فشلت في الضغط على إسرائيل الستئناف املفاوضات السياسية بعد
’فك االرتباط‘ ،أو حتى تنسيق انسحابها مع السلطة الوطنية الفلسطينية على أضعف
اإلميان .وفي هذا السياق ،ح ّدت خصخصة امللف األمني من خالل مشروع مبادرة
التقييم االستراتيجية ،وعدم توفر املوارد املالية والتفويض احملدود من قدرة املنسق
األمني األمريكي على إحداث أي تأثير رئيسي على إصالح قطاع األمن الفلسطيني .وفي
ذات الوقت ،لم تكن الواليات املتحدة متتلك القدرة أو حتى الرغبة في حث املجتمع الدولي
املاسة إلصالح هذا القطاع الذي ال زال في مراحله األولى.
على تلبية االحتياجات ّ
ومن جانب آخر ،لعبت أوروبا ،التي انطلت عليها خدعة ’فك االرتباط‘ اإلسرائيلية،
دورا ً يتسم بقدر أكبر من التأثير على صعيد إصالح القطاع األمني الفلسطيني ،ال
سيما فيما يتعلق بجهاز الشرطة املدنية .ولكن املشاركة األوروبية كانت جد محدودة،
وجاءت على حساب األجهزة األمنية األخرى التي تتساوى مع جهاز الشرطة في
حاجتها املاسة للمساعدة واإلصالح كذلك.

االستراتيجية املقترحة إلصالح قطاع األمن في فلسطني
على الرغم من أن إصالح القطاع االمني الفلسطيني ال يزال في مراحله األولى ،فهو
ميثل عمالً سياسيا ً بالدرجة األولى .فاإلخفاقات والنجاحات التي شهدها هذا القطاع
تشكل انعكاسا ً مباشرا ً للحراك السياسي على الساحة احمللية وفي السياق الفلسطيني
اإلسرائيلي .ورغم أن التوقعات على املدى القصير غير مشرقة ،ال تزال الفرصة
قائمة لنجاح عملية إصالح القطاع األمني الفلسطيني إذا ما التزم الفلسطينيون
واإلسرائيليون واملجتمع الدولي باتخاذ بعض اإلجراءات؛ حيث يتعني على الطرفني
الفلسطيني واإلسرائيلي الوفاء بالتزاماتهما احملددة في املرحلة االولى من خارطة
الطريق .كما يتوجب على إسرائيل احترام التهدئة وفتح املمر اآلمن بني قطاع غزة
والضفة الغربية .وعلى املجتمع الدولي كذلك مساعدة الفلسطينيني في إنعاش
اقتصادهم .وفيما يتعلق بوصول حماس إلى موقع السلطة ،فعلى إسرائيل واملجتمع
الدولي إعادة النظر في فكر املواجهة الذي تتبناه ضد احلكومة الفلسطينية اجلديدة،
كما يتوجب عليها البحث عن سبل للتواصل مع هذه احلكومة بصورة بنّاءة.
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وباإلضافة إلى ذلك ،يلزم لنجاح اإلصالح في القطاع االمني الفلسطيني توفر إرادة
سياسية صادقة من جانب القيادة الفلسطينية ،خاص ًة فيما يتعلق بتوحيد األجهزة
األمنية ومحاكمة األشخاص املتورطني في انتهاك القانون .ويتطلب هذا االمر اتخاذ
إجراءات حاسمة حلل ما ال يلزم من األجهزة في القطاع األمني وإعادة توجيه ثقافتها
التنظيمية إلى الوالء للعمل املؤسساتي ،وليس لألفراد .ونعرض فيما يلي بعض
التوصيات التفصيلية لصياغة استراتيجية قوية و ُمحكمة إلصالح قطاع األمن
في فلسطني .وتركز هذة التوصيات على الدور الذي تضطلع به السلطة التنفيذية
الفلسطينية.
أولويات اإلصالح
تفعيل مجلس األمن القومي :حدد املرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس
بشأن إعادة تشكيل مجلس األمن القومي في أيلول/سبتمبر عام  ،2005األساس
الالزم إلعادة تفعيل املجلس .ولكن لم ير التفعيل املنشود لدور هذا املجلس النور حتى
صيف عام  .2006ومن املهم ان يباشر مجلس األمن القومي عمله .وفي نفس الوقت،
يجب توسيع عضويته لتشمل وزيري اإلعالم والتخطيط ،ورئيس جلنة الداخلية في
املجلس التشريعي ،ومدير جهاز املخابرات العامة ،ورئيس أركان قوات األمن الوطني
21
واملدير العام لألمن الداخلي.
إعادة تنظيم إدارة الوزارات :نظرا ً للعقبات القابعة في طريق إصالح القطاع األمني،
من غير الواقعي لنا أن نتوقع من وزير الداخلية واألمن الوطني القيام وحده بإجناز
توحيد األجهزة األمنية ووضع حد للفلتان األمني؛ فتحسني الوضع األمني املتردي
هو من مسؤولية كافة املؤسسات واألطراف السياسية الفلسطينية .وفي هذا اإلطار،
تكفل بعض اإلجراءات التنظيمية املعينة تعزيز أداء الوزارات:
•
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يجب تقسيم وزارة الداخلية واألمن الوطني وإنشاء وزارة منفصلة لألمن
الوطني ،بحيث تتولى هذه الوزارة األخيرة املسؤولية عن اإلشراف على
ثالثة أجهزة أمنية باإلضافة إلى إصالح القطاع األمني .وبهذا ،سيتمكن وزير
األمن الوطني من إدارة قوات األمن الفلسطينية .وفي املقابل ،حتتفظ وزارة
الداخلية بدوائرها املدنية القائمة فيها .ومن احللول البديلة لهذا االقتراح
وضع قوات األمن الوطني فقط حتت إمرة وزارة مختصة باألمن الوطني،
في حني تبقى الشرطة املدنية بصفتها جهازا ً يعمل على إنفاذ القانون حتت
إشراف وزارة الداخلية ،بحيث تدمج مع جهاز لألمن الوقائي يضم عددا ً أقل
من األفراد.
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•

يجب أن يتمتع الوزير أو الوزراء الذين يتولون حقيبة األمن بخلفية أمنية أو
عسكرية تعززها شخصية قوية .وفي الوقت ذاته ،ال يجوز لهؤالء االنتماء
إلى أي مركز من مراكز القوى في األجهزة األمنية.

•

يجب على وزارة األمن الوطني إعداد وتنفيذ سياسة واضحة تهدف إلى
تنسيق عمل جميع األجهزة األمنية .فحتى نيسان/أبريل  ،2005وجد قدر
ضئيل من التنسيق وذلك عندما كان القطاع األمني في قطاع غزة والضفة
الغربية يخضع إلشراف لواءين من قوات األمن الوطني .ومنذ استقالتهما،
زالت جميع مظاهر التنسيق بني هاتني املنطقتني .وعلى الرغم مما تناقلته
بعض وسائل اإلعالم ،ال توجد غرف عمليات مركزية تابعة لألجهزة الثالث
22
أو غرف عمليات مشتركة لقوى األمن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

•

كما يتعني على الوزارة اجلديدة اتخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي إسناد
إدارة املوارد البشرية إلى دائرة مركزية داخل الوزارة أو تركها لكل جهاز
أمني على حدة ،وإن كنا نحن نحبذ اخليار االول.

•

ويجب تخويل الوزارة اجلديدة كذلك باإلشراف على الوحدات العسكرية
التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية املتواجدة خارج فلسطني ،باإلضافة إلى
امللحقني العسكريني العاملني في سفارات املنظمة.

دفع اإلصالحات على مستوى قوى األمن :من شأن اإلصالحات على املستوى
الوزاري تسهيل اإلصالحات الهيكلية على مستوى القوات األمنية ،مع العلم أن شوطا ً
طويالً على طريق اإلصالح ال يزال بانتظار بعض تلك األجهزة .وبالنسبة لقوات األمن
الوطني ،مثالً ،ينبغي تنفيذ اإلجراءات التالية:
•

يجب مراجعة هيكلية قيادة قوات األمن الوطني وإدارتها ،سيما وأن مقراتها
ومنشآتها الرئيسية ال تزال كائنة في قطاع غزة .

•

على قوات األمن الوطني االرتقاء مبستوى االتصاالت بني مركزي قيادتها
في قطاع غزة والضفة الغربية.

•

ينبغي دمج جهاز االستخبارات العسكرية ضمن قوات األمن الوطني ،وهو ما
23
يتطلب كذلك توحيد فرعي هذا اجلهاز القائمني في الضفة الغربية وغزة.

•

يجب تقسيم الشرطة البحرية إلى وحدتني بحريتني مختلفتني :وحدة
نظامية متمرسة تشكل فرعا ً من فروع قوات األمن الوطني ،بحيث تضع
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تؤسس نوا ًة للبحرية الفلسطينية في املستقبل؛ ووحدة شرطة بحرية تتبع
الشرطة املدنية وتختص مبكافحة التهريب .كما يجب نقل األفراد الذين ال
ميتلكون مؤهالت متكنهم من العمل في البحرية إلى وحدات أخرى في قوات
األمن الوطني.
•

كما يتعني دمج جهاز األمن الرئاسي ،املعروف بالقوة  ،17في قوات األمن
الوطني .ويجب كذلك أن ميتلك جهاز األمن الرئاسي سيطرة تامة على
كتيبة احلرس الرئاسي.

ويجب أن تواصل أجهزة األمن الداخلي الثالث (وهي أجهزة الشرطة املدنية واألمن
الوقائي والدفاع املدني) عملها حتت إشراف وزارة الداخلية وإدارتها .ومن املهم في
هذا اإلطار العمل على تنسيق عمليات أجهزة األمن الداخلي على نحو أفضل .كما يجب
تنفيذ اخلطط املتعلقة بإنشاء جلنة قيادة مشتركة باإلضافة إلى تعيني مدير عام لألمن
الداخلي .وملا كان دمج جهاز األمن الوقائي في جهاز الشرطة املدنية يفرز فوائد جمة،
فيتعني دراسة هذا االمر بصورة جدية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب فصل املهام الداخلية عن املهام اخلارجية التي يتولى تنفيذها
جهاز املخابرات .وقد أحرز بعض التقدم في هذا املجال مع سن قانون املخابرات العامة
رقم ( )17لسنة  ،2005الذي يحدد االستخبارات اخلارجية باعتبارها الصالحية
الرئيسية املوكلة لهذا اجلهاز .غير أن القانون املذكور مينح جهاز املخابرات العامة
سلطات فضفاضة ويتضمن العديد من الثغرات التي متكن اجلهاز من إجراء األعمال
املخابراتية على املستوى الداخلي .ومع ذلك ،ال تزال العديد من مهام جهاز املخابرات
العامة متداخلة مع تلك التي يقوم عليها جهاز األمن الوقائي.
وفي الواقع ،يجب تعزيز مهنية جميع األجهزة األمنية الفلسطينية .ولذا ،يتعني
دفع آلية التقاعد التي أنفذت في نيسان/أبريل من العام  2005إلى االمام .ويجب
كذلك فصل األفراد من ذوي التأهيل املتدني وأصحاب السوابق اجلنائية من
اخلدمة ورعاية الضباط املؤهلني من صغار السن .ومن حسن سياسة األمور
أن ال يخدم عناصر األجهزة األمنية في أماكن إقامتهم .وللتسريع في تنفيذ هذة
السياسة ،يجب على السلطة الوطنية الفسطينية توفير وسائل النقل الالزمة أو
صرف بدالت املواصالت ألفراد األجهزة األمنية .وأخيراً ،يجب إجراء حتقيق
شامل في قضايا الفساد التي تورط فيها كبار ضباط األجهزة األمنية أو الضباط
املتقاعدين.
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عملية التخطيط
إن التخطيط السليم يشكل شرطا ً ضروريا ً لنجاح إصالح قطاع األمن في فلسطني.
ويجب أن تشمل اخلطط املع ّدة الوزارات املعنية وقوات األمن كذلك.
اإلمكانيات املؤسساتية :تعتبر اإلمكانيات التي متلكها وزارة الداخلية في مجاالت
التخطيط ضعيفة .ومن أجل تعزيز إمكانياتها في هذا املجال ،يجب على الوزارة
املبادرة إلى تشكيل دائرة للتخطيط واألبحاث وتعيني رئيس مؤهل لها ،بحيث يتولى
تنفيذ وظائف اإلدارة االستراتيجية بالوزارة .وميكن أن يتقلد رئيس هذه الدائرة
منصب مساعد الوزير لشؤون التخطيط .وبهذه الصفة ،يعمل رئيس دائرة التخطيط
واألبحاث حتت إشراف الوزير بصورة مباشرة .كما يتولى رئيس هذه الدائرة تزويد
مجلس األمن القومي باملعلومات املطلوبة وتوجيه اخلطط التي تعدها األجهزة األمنية
الثالث ومتابعتها .وفي هذا السياق ،اتخذ قرار سياسي بتعزيز إمكانيات قوى األمن
في مجال التخطيط ،بيد أن هذا القرار لم ينفذ حتى هذه اللحظة .ومن جانب آخر،
ينبغي إنشاء وحدات لألبحاث والتخطيط على مستوى كل قيادة من قيادات األجهزة
األمنية الثالث .كما يجب أن يعمل رؤساء تلك الوحدات حتت إشراف قادة أجهزتهم
إلى جابن دائرة األبحاث والتخطيط بالوزارة.
ويجب أن تضم وحدة التخطيط التابعة لقوات األمن الداخلي ممثلني عن األجهزة
الداخلية الثالث ،ويفضل اختيار رئيسها من جهاز الشرطة املدنية .كما يتعني على
هذه الوحدات االضطالع باملسؤولية الكاملة عن إعداد اخلطط لكل جهاز من األجهزة
األمنية.
وزياد ًة على ما تقدم ،يتوجب تشكيل وحدات صغيرة لألبحاث والتخطيط على مستوى
القيادة االقليمية لكل جهاز من أجهزة األمن (في الضفة الغربية وقطاع غزة) ،ويعمل
رؤساء هذه الوحدات حتت اإلشراف املباشر لرئيس وحدات األبحاث والتخطيط في
كل جهاز من األجهزة.
منهجية التخطيط :فيما يتعلق بهيكلية عملية اإلصالح ،من املهم االستفادة من
التجربة مع طاقم التخطيط األمني االنتقالي التي متت خالل صيف  .2005فتعزيز
التنسيق بني األطراف الفلسطينية املعنية في إصالح القطاع األمني مسألة بالغة
األهمية .ولذلك ،فقبل الشروع في إعداد اخلطط املطلوبة ،يتعني على دائرة األبحاث
والتخطيط في وزارة الداخلية عقد سلسة من ورشات العمل مبشاركة وزير الداخلية
والطواقم الرئيسية في وحدات األبحاث والتخطيط في األجهزة األمنية .ويجب أن
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تستند هذه الورشات إلى مفهوم واضح لإلصالح تقره القيادة السياسية ،على أننا
نحبذ أن يأتي هذا اإلقرار على شكل سياسة مؤقتة لألمن القومي .وعلى هذا األساس،
ينبغي على املشاركني في ورشات العمل املذكروة صياغة املنهجية العامة لعملية
اإلصالح وحتديد أهدافها ومعاييرها.
وفي نفس الوقت ،على دائرة األبحاث والتخطيط تنظيم عدد من ورشات العمل
حول اجلوانب القانونية لعملية اإلصالح بالتعاون مع الدائرة القانونية في الوزارة.
ويجب أن تكون هذه الورشات شاملة ،بحيث تضم املستشارين القانونيني لألجهزة
األمنية ،وممثلني عن القضاء العسكري ،وأعضاء من املجلس التشريعي ،وممثلني
عن مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات األكادميية ،باإلضافة إلى خبراء أجانب.
ويتمثل الهدف من ورشات العمل املذكورة في تشكيل استراتيجية لتعزيز الرقابة
املدنية الدميقراطية على قطاع األمن .وفي نهاية املطاف ،يجب تنفيذ تلك االستراتيجية
بالتوازي مع اإلجراءات اإلصالحية التي تقوم بها السلطة التفنفيذية ،بحيث نتفادى
عزل عملية إعادة هيكلة القطاع األمني عن تعزيز آليات الرقابة واملساءلة.
وبعد اختتام ورشتي العمل املذكورتني ،تقوم دائرة األبحاث والتخطيط باطالق سلسلة
ثالثة من ورشات العمل تضم رؤساء األجهزة األمنية الثالث ووحدات التخطيط التابعة
لهم ،إلى جانب ممثلني عن جهاز القضاء العسكري .وفي هذه املرحلة ،تعمل القيادة
األمنية على إقرار أهداف اإلصالح ومعاييره على كافة املستويات باإلضافة إلى إقرار
جدول زمني ملزم إلجناز اإلصالحات املرجوة .وبالتالي ،تتولى وحدات األبحاث
والتخطيط العاملة في األجهزة األمنية بترجمة االستراتيجية العامة لإلصالح إلى
خطط ملموسة تخص األجهزتهم التي تتبعها .وتعتبر ورشات العمل الشاملة عامالً
مهما ً في هذا املجال.
املشاركة الدولية :تستطيع الدول املانحة االضطالع بدور إيجابي في عملية
التخطيط ،شريطة أن تتوفر لديها الرغبة الصادقة لدعم إصالح قطاع األمن
الفلسطيني .وبغض النظر عن التجارب املريرة في املاضي ،فمن املنطقي أن تتولى
الواليات املتحدة زمام هذه اجلهود نظرا ً ملواردها الضخمة ونفوذها السياسي
الواسع .وفي هذا اإلطار ،يجب على الواليات املتحدة تشكيل فريق استشاري
دولي يضم في عضويته خبراء متخصصني في العديد من احلقول املعرفية ميثلون
الواليات املتحدة وأوروبا وكندا وروسيا والدول العربية كمصر واألردن .وبنا ًء
على طلب الفلسطينيني ،يقدم هذا الفريق الدولي االستشارات واملساعدات الفنية
لعمليات التخطيط التي يقومون بها .كما يعمل هذا الفريق الوساطة لدى اسرائيل
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حلملها على تيسير حركة أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية واستيراد املعدات.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تتضمن مهام الفريق تنظيم اللقاءات األمنية الدورية
بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي وتسهيلها .وفي املقابل ،يجب تشكيل طاقم
فلسطيني خاص يترأسه مدير دائرة األبحاث والتخطيط ويضم في عضويته بعض
العاملني في وحدات التخطيط باألجهزة األمنية ،بحيث يعمل بالتوازي مع الفريق
الدولي .ومع أخذ التجربة السيئة مع مشروع مباردة التقييم االستراتيجية عام
 2005بعني االعتبار ،يتعني دراسة إمكانية مشاركة أي طرف ثالث من القطاع
دراسة متأنية.

النتيجة
على الرغم من التقدم الذي مت إحرازه خالل عام  ،2005ال يفتأ القطاع األمني
الفلسطيني مبختلف أجهزته وفروعه يعاني من مشاكل خطيرة .وإن دل هذا األمر
على شيء ،فإمنا يدل أن العوامل التي تفف وراء األداء املتواضع ألجهزة األمن
الفلسطينية ال تقتصر على هيكليتها العقيمة أو قلة معداتها وضعف تدريبها .فالتعامل
مع اإلرث األمني الذي تركه الرئيس الراحل ياسر عرفات ،وال سيما مراكز النفوذ
املستقلة التي خلفها في قطاع األمن واستشراء ظاهرتي الفساد واحملسوبية ،يفرض
على الفلسطينيني بذل اجلهود احلثيثة على املدي الطويل إلصالح هذا الوضع؛ وهم
في سبيل ذلك بحاجة ملد يد العون لهم من الدول املانحة .وباإلضافة إلى ذلك ،متثل
إعادة تنظيم األجهزة األمنية بهدف خلق هيكلية قيادية موحدة لها شرطا ً ضروريا ً
ورئيسيا ً إلجراء املزيد من اإلصالحات في قطاع األمن .ولضمان استدامة اإلصالحات
اجلارية على هذا القطاع ،من األهمية مبكان أن تقترن عملية إعادة بناء األجهزة األمنية
وهيكلتها مجددا ً بإصالحات متوازية على مستوى احلكم ذاته ،وال سيما تعزيز آليات
الرقابة البرملانية واملراجعة القضائية.
ونرجو أن يساهم هذا الفصل ،الذي يستند إلى جتربة اإلصالح التي جرت خالل عام
 ،2005في عرض توصيات مفيدة إلصالح قطاع األمن الفلسطيني في املستقبل.
فالباب ال زال مفتوحا ً على مصراعيه أمام املجتمع الدولي كي يضطلع بدور ناجع في
إصالح القطاع االمني وتوفير التغطية السياسية الضرورية للفلسطينيني وتزويدهم
باخلبرات واملعدات .وفي نهاية املطاف ،يشكل إنشاء وجود قطاع أمني فلسطيني
فعال وخاضع للمساءلة الدميوقراطية السبيل الوحيد لتحقيق االستقرار والنظام
في األراضي الفلسطينية .كما أن هذا القطاع هو السبيل الواقعي الوحيد الذي ميكن
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السلطة الوطنية الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها وفقا ً خلطة خارطة الطريق إلى
جانب االضطالع بدورها سبيل الوصول إلى التعايش السلمي مع إسرائيل.
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استندت في كتابة هذا الفصل إلى العديد من املقابالت واللقاءات التي أجريتها مع أفراد أجهزة
األمن الفلسطينية بصورة غير رسمية ،كما ع ّولت في كتابته على جتربتي الشخصية الطويلة
في اخلدمة في قطاع األمن بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية .ونظرا ً
حلساسية هذا املوضوع ،فلم أورد أية اشارة إلى مصادر امللعومات التي استفدت منها في
إخراج هذا الفصل ،باستثناء تلك املتاحة على املأل.
أنشأ الرئيس الراحل ياسر عرفات جهاز األمن اخلارجي عام  1996بهدف تعيني احد القادة
السابقني في القوة  .17ويعتبر جهاز األمن اخلارجي مركز أبحاث أكثر من كونه جهازا ً أمنياً،
وهو يوظف عددا ً من العمالء الذين يعملون على جمع املعلومات في أوروبا والدول العربية في
الشرق األوسط.
كان طوني بلير يتصور في بادئ األمر عقد قمة سياسية تهدف إلى إعادة تفعيل خارطة
الطريق ووضع األساس للشروع في محادثات السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني من
جديد ، .وكان بلير يطمح من وراء ذلك بسد الفجوة التي خلفتها املشاركة االمريكية املتواضعة
في عملية السالم ،والتي متثلت في سحب الواليات املتحدة ملبعوثها اخلاص حملادثات السالم،
جون وولف ،من املنطقة في أواخر عام  .2004وفي استجابة للضغط االسرائيلي واألمريكي،
أعادت احلكومة البريطانية صياغة هدف القمة ونطاقها .حيث حتول الهدف من هذا اللقاء
التركيز على اإلصالح املؤسساتية واإلدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية ،عوضا ً عن
التركيز على محادثات السالم ،مما جعله ال يربو عن مجرد ’اجتماع‘ .
نتائج اجتماع لندن لدعم السلطة الفلسطينية 1 ،آذار/مارس  ،2005ص.6 .
وقد ضم هذا الفريق املصري  13جنراالً من مختلف فروع القوات املسلحة والشرطة
واملخابرات في مصر ،باإلضافة إلى مكتب مستشار األمن القومي .وفي صيف عام ،2005
توسع هذا الفريق ليضم في عضويته  40مسؤوالً من مسؤولي األجهزة األمنية املصرية.
وفي أواخر ذلك العام ،نشرت مصر فرقا ً ملتابعة كتائب قوات األمن الوطني الـ 12املنتشرة في
قطاع غزة لتتولى مهارات تلك القوات العملياتية والقيادية.
«رايس :الواليات املتحدة تعني -منسقا ً امنياً -وتولي دور يتسم بقدر أكبر من الفاعلية»،
االسوشييتد برس 7 ،شباط/فبراير .2005
وقد ترك اجلنرال وورد منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر عام  ،2005حيث استبدل باجلنرال
كيث دايتون ،مدير قسم التخطيط االستراتيجي والسياساتي في مكتب نائب رئيس أركان
اجليش االمريكي .وكان اجلنرال دايتون قد عمل مديرا ً لعمليات وكالة االستخبارات األمريكية
ومديرا ً لوحدة التفتيش في العراق التي كانت مخولة بالبحث عن أسحلة الدمار الشامل بعد
غزو العراق.
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منذ مقتل ثالثة من املوظفني األمنيني األمريكيني في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة في
تشرين االول/أكتوبر عام  ،2003لم تعد احلكومة األمريكية ملوظفيها بالسفر إلى القطاع
ألسباب أمنية.
على الرغم من عالقات العمل اجليدة التي كانت قائمة بني املجموعة الدولية للمساعدة االنتقالية
( )ITAGوالفلسطينيني ،فقد اتسمت مرحلة التقييم خالل صيف عام  2005بالغموض
والتكرار.
خالل ربيع وصيف عام  ،2005زودت اململكة املتحدة وأملانيا وحدات قوات األمن الوطني في
محافظة جنني مبا يلزمها من أجهزة االتصاالت.
املرسوم الرئاسي بشأن تقاعد منتسبي األجهزة األمنية 22 ،نيسان/أبريل .2005
من أبرز هؤالء :اللواء عبد الرزاق املجايدة ،قائد قوات األمن الوطني ،في الضفة الغربية وقطاع
غزة والقائد العام الفخري جلميع األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة وغزة (رئيس األمن
العام) ،حيث أحيلت الصالحيات واملسؤوليات التي يتمتع بها إلى وزير الداخلية واألمن
الوطني .كما مت استبدال اللواء احلاج إسماعيل جبر ،قائد قوات األمن الوطني في الضفة
الغربية ،بالعميد نضال العسولي ،القائد السابق لقوات األمن الوطني في نابلس .وباإلضافة
إلى ذلك ،حل العميد محمد يوسف محل العميد أحمد عرفات القدوة ،رئيس اإلدارة العسكرية.
أما العميد محمود عوض الله ،املدير العام للمالية العسكرية ،فقد خلفه في منصبه العميد
رضوان احللو .وباإلضافة إلى ذلك ،مت استبدال اللواء موسى عرفات القدوة ،الذي كان يتقلد
رئاسة االستخبارات العسكرية وقيادة قوات األمن الوطني في قطاع غزة ،بالعميد هشام
عبيد بصفته رئيسا ً لالستخبارات العسكرية والعميد سليمان حلس بصفته قائدا ً لقوات األمن
الوطني في القطاع( .وقد قتل موسى عرفات على يد ألوية الناصر صالح الدين ،اجلناح املسلح
للجان املقاومة الشعبية ،في هجوم على منزله بغزة في أيلول/سبتمبر  .)2005أما اللواء أمني
الهندي ،مدير املخابرات العامة ،فقد خلفه العميد طارق رجب .وخلف اللواء الركن عالء حسني،
املدير السابق جلهاز الشرطة املدنية في بيت حلم ،اللواء الركن صائب العاجز في هذا املنصب.
واستبدل اللواء ربحي عرفات ،مدير االرتباط العسكري ،بالعميد سامي السكسك .وأخيراً،
أحيل العميد أبو يوسف الوحيدي ،رئيس جهاز األمن اخلاص ،إلى التقاعد.
قانون رقم  8لسنة ( )2005بشأن اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية.
املرسوم الرئاسي بشأن توحيد قوى األمن 14 ،نيسان/أبريل .2005
قانون التأمني واملعاشات لقى األمن الفلسطينية رقم ( )16للعام  2004وقانون التقاعد العام
رقم ( )8للعام .2005
القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب املوظفني العسكريني 8 ،أيلول/سبتمبر
.2005
أبرمت اتفاقية القاهرة في يوم  16آذار/مارس  2005بني السلطة الوطنية الفلسطينية من
جهة وحركتي حماس واجلهاد اإلسالمي و 11فصيالً من الفصائل الفلسطينية الصغيرة من
جهة أخرى .ومبوجب هذه االتفاقية ،تلتزم جميع الفصائل الفلسطينية بالتهدئة مع إسرائيل.
كمثال على ذلك ،أطلق عناصر من حركة حماس في شهر آذار/مارس  2005النار على قائد
جهاز الشرطة املدنية في مخيم الشاطئ في مدينة غزة ،وأردوه قتيالً.
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ومن األمثلة على هذه األعمال اإلجرامية الهجمات التي نفذها مسلحون من حركة فتح ضد عدد
من املطاعم في مدينة رام الله خالل شهر نيسان/أبريل عام  ،2005وذلك بعد طردهم من املقر
الرئاسي (املقاطعة) في املدينة .وفي أعقاب هذه احلوادث ،متت إقالة قائد قوات األمن الوطني
في رام الله لعجزه عن حماية املمتلكات العامة .وعلى الرغم من معرفة هوياتهم ،لم يخضع
هؤالء املسلحني للمحاكمة أبداً .وهذا ما يثير دهشة املرء بالفعل ألنهم كانوا هم األشخاص
الذين أطلقوا النار على مبنى املقاطعة.
تشكل قوات بدر وحدة عسكرية تابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وتتألف من  2,000عنصر
منتشرين في األردن .وقد تلقوا تدريباتهم العسكرية على يد الشرطة واجليش االردنيني .وكان
من املقرر أن تساعد هذه القوات في فرض القانون والنظام في مرحلة ما بعد ’فك االرتباط‘ مع
قطاع غزة.
يضم مجلس األمن القومي في هيكلية عضويته احلالية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
ورئيس الوزراء ،ووزراء الداخلية واخلارجية واملالية والشؤون املدنية ،ومستشار األمن
القومي ،ورئيس دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
يبدو أن سوء التفاهم احلاصل يرجع في سببه إلى املباردة التي أطلقتها احلكومة البريطانيةة
في عام  2004إلنشاء مركز عمليات ملكافحة اإلرهاب في قطاع غزة والضفة الغربية .وفي
جميع األحوال ،لم يخرج ذلك املركز إلى جيز الوجود مطلقاً.
يبدو أنه مت استبعاد خطر -االستيالء -على جهاز االستخبارات العسكرية من قبل أفراد من
جهاز القوات اخلاصة الذي جرى حله بعد مقتل قائد القوات اخلاصة في تفجيرات ع ّمان يوم
 9تشرين الثاني/نوفمبر عام .2005

الرقابة املدنية الدميوقراطية
على قطاع األمن الفلسطيني

ماجد عاروري ومأمون عتيلي

تشكل كل دولة من الدول عددا ً من األجهزة األمنية التي تتولى حماية الدولة ومواطنيها
من التهديدات الداخلية واخلارجية التي تعتريها .وقد تتفاوت هيكلية قطاعات األمن
بني األنظمة السياسية .ولكن من بني املالمح الرئيسية التي يتسم بها احلكم املدني
الدميوقراطي لقطاع األمن امتثال جميع أجهزة القطاع األمني للقوانني واألنظمة
التي يصدرها ممثلو الشعب املنتخبني بصورة دميوقراطية ،باإلضافة إلى خضوعها
للمساءلة عن النشاطات التي تنفذها .وبعبارة أخرى ،تهدف األجهزة األمنية في
الدول الدميوقراطية إلى حماية القيادة السياسية املنتخبة وضمان أمن املواطنني
وسالمتهم.
وتتمتع األجهزة األمنية في واقع األمر بامتيازات وصالحيات محددة تؤدي
في مجملها إلى حتقيق هدف وحيد يتمثل في حماية حقوق املواطنني والنظام
الدميوقراطي في الدولة .ولذلك ،حتتل آليات الرقابة في الدول التي تتبنى األنظمة
الدميوقراطية موقعا ً يؤهلها ملراقبة األجهزة األمنية وأداءها .وتنسحب الرقابة على
جميع النشاطات التي تقوم بها أجهزة األمن ،من قبيل جمع املعلومات (املخابرات)،
أو قمع األعمال اإلجرامية (فرض القانون) أو استخدام القوة العسكرية (الدفاع).
وتعمل الرقابة الناجعة كذلك على حماية املؤسسات السياسية واملواطنني معا ً من
سوء استخدام السلطة من قبل قوات الشرطة أو اجليش أو أجهزة املخابرات .ومن
اخلصائص املهمة التي تتحلى بها الرقابة ضمان مساءلة أجهزة القطاع األمني أمام
الهيئات التشريعية والقضائية.
يتناول هذا الفصل األنظمة اخلاصة بالرقابة على أجهزة األمن ،مبا فيها املجلس
التشريعي الفلسطيني ،والسلطة القضائية واملجتمع املدني الفلسطيني مبختلف
مكوناته وشرائحه .كما يطرح الفصل بعض التوصيات حول كيفية تعزيز إمكانية
الرقابة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها تشكل جزءا ً من عملية شاملة
إلصالح النظام السياسي في فلسطني بصورة شاملة.
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الرقابة البرملانية
من املهم األخذ بعني االعتبار أن النظام السياسي والقانوني في فلسطني ال يزال
في طور البناء والتكوين؛ فلم متر سوى سنوات عشر على إقامة السلطة الوطنية
الفلسطينية وبناء مؤسساتها .وبغض النظر عن الصعوبات التي تكتنف عملية إنشاء
الدولة ،إال أن هناك فرصة لعملية بناء املؤسسات الفلسطينية لالستفادة من التجارب
السابقة على املستوى الدولي في مجال التنمية السياسية والقانونية .وباعتباره يضم
بني جنبيه ممثلي الشعب املنتخبني ،ميتلك املجلس التشريعي الفلسطيني العديد من
األدوات التي متكنه من فرض الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وأجهزتها األمنية.
األساس القانوني للرقابة البرملانية
يوفر القانون األساسي املعدل لسنة  2005األساس القانوني لنظام احلكم في
فلسطني؛ حيث تنص املادة ( )5من هذا القانون على ما يلي:
نظام احلكم في فلسطني نظام دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية
واحلزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا ً مباشرا ً من قـبل الشعب
وتكون احلكومة مسؤولة أمام الرئيس واملجلس التشريعي الفلسطيني».
وباإلضافة إلى ذلك ،تنص املادة ( )1/47من القانون األساسي املعدل على أن
املجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية املنتخبة .وتشكل هاتان املادتان
مجتمعتني القاعدة القانونية التي ينطلق منها املجلس التشريعي في تأدية أعماله
ووظائفه .كما يتضمن القانون األساسي املعدل أحكاما ً محددة تتعلق بأدوات الرقابة
التي يتمتع بها املجلس ويضعها حتت تصرفه .ويشتمل النظام الداخلي للمجلس
التشريعي الفلسطيني لسنة  2003كذلك على املزيد من األحكام في هذا اخلصوص.
األدوات الرقابية
ينص القانون األساسي املعدل في املادة  74منه على خضوع احلكومة الفلسطينية
للمساءلة أمام املجلس التشريعي ،حيث أن:
 .1رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال
حكومته.
 .2والوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن
أعمال وزارته.
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 .3ورئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية
أمام املجلس التشريعي.
ولضمان ذلك ،يستطيع املجلس التشريعي اللجوء إلى سلسلة من األدوات الرقابية:
األسئلة واالستجوابات وجلسات االستماع :تتمثل أهم األدوات التي يتمتع بها
أعضاء املجلس التشريعي عند ممارسة الرقابة في األسئلة واالستجوابات وجلسات
االستماع .ومتنح املادة ( )3/56من القانون األساسي كل عضو من أعضاء املجلس
احلق في «توجيه األسئلة واالستجوابات إلى احلكومة أو إلى أحد الوزراء ،ومن في
حكمهم 1».ويتعني أن تتصف األسئلة املوجهة لهؤالء بدقتها ،كما يجب تقدمي طلب
2
كتابي بذلك إلى رئيس املجلس التشريعي.
وميكن للمجلس التشريعي الفلسطيني مناقشة القضية املطروحة بعد سبعة أيام من تقدمي
األسئلة .ويستثنى من ذلك القضايا التي يرغب فيها أحد املسؤولني احلكوميني في الرد
على تلك األسئلة ضمن فترة زمنية أقصر من تلك احملددة للمجلس .وإذا كان املوضوع
املطروح يكتسب صفة االستعجال على نحو خاص ،فيمكن حينها اختصار الفترة احملددة
3
بسبعة أيام إلى ثالثة أيام بعد موافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن ناحية إجرائية ،يقوم رئيس املجلس التشريعي بتحويل األسئلة إلى احلكومة ،كما
يضعها على جدول أعمال املجلس ملناقشتها في اجللسة التالية التي يعقدها املجلس.
وما لم يتخذ قرار بخالف ذلك ،يخصص املجلس الدقائق الثالثني األولى من تلك
اجللسة لالستجواب 4.وفي مجريات النقاش ،يحق ألعضاء املجلس طرح املزيد من
األسئلة على املسؤول املعني 5.ويجوز للمسؤول احلكومي اخلاضع لالستجواب أن
يطلب من املجلس تأجيل تقدمي رده على تلك األسئلة إلى اجللسة التالية التي يعقدها
املجلس ،ما لم يكن االستجواب مستعجالً مما يفرض عليه تقدمي الردود الفورية على
6
األسئلة املوجهة إليه.
أما االستجوابات فتمثل أسئلة متقرنة مع التصويت بحجب الثقة .ومبوجب املادة
( )1/57من القانون األساسي املعدل ،يجوز لعشرة من أعضاء املجلس التشريعي،
بعد استجواب ،التقدم بطلب سحب الثقة من احلكومة أو من أحد الوزراء .وال يجوز
التصويت على هذا الطلب إال بعد مضي ثالثة أيام على األقل من تقدميه ،ويصدر
القرار مبوافقة أغلبية أعضاء املجلس 7.ومن الناحية اإلجرائية ،تعمل االستجوابات
عمل األسئلة ،غير أنه يشترط على أعضاء البرملان الذين يقدمون طلب االستجواب
8
شرح الهدف منه للمجلس.
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وبالنسبة جللسات االستماع ،فهي تختلف قليالً عن األسئلة واالستجوابات في
أن القانون ال يأتي على ذكرها بصورة صريحة .فاملجلس التشريعي يستقي حقه
في عقد جلسات االستماع ألعضاء السلطة التنفيذية من املادة ( )56من القانون
األساسي املعدل ،والتي تنص على أنه « لكل عضو من أعضاء املجلس احلق في التقدم
إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية واملشروعة الالزمة لتمكينه من ممارسة
مهامه النيابية» .كما تشير املادة ( )57من النظام الداخلي للمجلس التشريعي إلى أنه
«للجان [املجلس التشريعي] من خالل رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسؤول
في مؤسسات السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق باملوضوعات املطروحة
عليها أو التي تدخل ضمن اختصاصها» .وتعقد جلسات االستماع باستدعاء الوزراء
أو املوظفني العموميني أو مسؤولي األجهزة األمنية الستجوابهم وسماع أقوالهم
حول أمر معني.
كما إن هناك فرق مهم آخر بني األسئلة واالستجوابات وجلسات االستماع؛ حيث ال
ميكن توجيه األسئلة واالستجوابات إال للحكومة وأعضائها الذين يخضعون للمساءلة
املباشرة أمام املجلس التشريعي .وباإلضافة إلى ذلك ،ميكن توجيه الطلبات اخلاصة
بعقد جلسات االستماع لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية واملسؤولني األمنيني الذين
يخضعون إلمرته والذين يقعون حتت طائلة مساءلة املجلس التشريعي كذلك مبوجب
القانون األساسي املعدل.
جلان تقصي احلقائق :يجوز للمجلس التشريعي تشكيل جلان لتقصي احلقائق
لتتولى جمع املعلومات حول قضايا ومسائل محددة .وفي هذا السياق تنص املادة
( )58من القانون األساسي املعدل على أنه يجوز تشكيل مثل هذه اللجان «من أجل
تقصي احلقائق في أي أمر عام ،أو في إحدى اإلدارات العامة» .كما تؤكد املادة
( )3/48من النظام األساسي للمجلس على هذا احلق ،بل تضيف إليه حق املجلس
في «أن يشكل جلانا ً أخرى ألغراض آنية أو دائمة وألهداف محددة» .وباإلضافة
إلى ذلك ،يجوز للمجلس التشريعي تكليف إحدى اللجان الدائمة العاملة فيه ،كلجنة
مراقبة حقوق اإلنسان واحلريات العامة أو جلنة الداخلية واألمن ،بتقصي احلقائق
في املوضوع املطلوب.
التصويت بحجب الثقة :وباإلضافة إلى جلسات االستجواب ،يشير القانون
األساسي إلى نوعني آخرين من التصويت بحجب الثقة؛ أولهما التصويت مبنح الثقة
الذي يتم بالتوازي مع تشكيل احلكومة .فبعد اختيار أعضاء مجلس الوزراء ،يتقدم
رئيس الوزراء بطلب إلى املجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة
85

ماجد عاروري ومأمون عتيلي

بهم 9،وذلك بعد االستماع واالنتهاء من مناقشة البيان الوزاري املكتوب الذي يحدد
برنامج وسياسة احلكومة ،على أن تعقد اجللسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ
الطلب 10.ويتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعني ،ما لم
تقرر األغلبية املطلقة خالف ذلك 11.كما تشترط املادة ( )3/66من القانون األساسي
على أن الثقة باحلكومة تمُ نح «إذا صوتت إلى جانبها األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس
التشريعي».
وحتدد املادة ( )77من القانون األساسي املعدل لسنة  2005النوع الثاني من أنواع
التصويت بحجب الثقة ،حيث تشير هذه املادة في الفقرة األولى منها على أنه «يجوز
لعشرة أعضاء من املجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس املجلس لعقد جلسة خاصة
لطرح الثقة باحلكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه» 12.ويتم حتديد موعد أول جلسة
بعد مضي ثالثة أيام على تقدمي الطلب وال يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعني من ذلك
التاريخ 13.كما يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته باألغلبية املطلقة ألعضاء
املجلس التشريعي 14.وعند قيام املجلس التشريعي باألغلبية املطلقة ألعضائه بحجب
الثقة عن رئيس الوزراء أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعني يقدم رئيس السلطة
15
الوطنية الفلسطينية بديالً خالل مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة.
وحال قيام املجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء احلكومة يقدم
رئيس الوزراء بديالً في اجللسة التالية على إال يتجاوز موعدها أسبوعني من تاريخ
16
حجب الثقة.
الشكاوى :إلى جانب األدوات املذكورة أعاله ،يشتمل املجلس التشريعي الفلسطيني
على آلية لرفع الشكاوى والتظلمات .وفي حني يشير النظام الداخلي للمجلس على هذه
اآللية ،فال يرد ذكر لها في القانون األساسي املعدل .فبموجب املادة ( )100من النظام
الداخلي للمجلس التشريعي لسنة « ،2003يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى املجلس
عريضة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة» للمجلس .ويجب أن تكون هذه
العريضة أو الشكوى موقعة من مقدمها ذاكرا ً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل .وإذا
كانت العريضة باسم اجلماعات ،فيجب أن تكون موقعة من هيئات نظامية أو أشخاص
اعتبارية .وبدوره ،يحيل رئيس املجلس العرائض والشكاوى إلى جلنة الرقابة أو إلى
غيرها من اللجان التي تقع ضمن نطاق اختصاصها تلك الشكاوى والعرائض 17.وفي
إطار هذه العملية ،يفحص ديوان الشكاوى ما يحال إليه من شكاوي ويبني في تقريره
املقدم إلى رئاسة املجلس ما يرى إرساله منها ملجلس الوزراء أو اللجنة املختصة وما
يرى رفضه منها 18.ولرئيس املجلس رفض الشكاوى التي ال تتماشى مع الشروط
املطلوبة لتقدميها.
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أداء املجلس التشريعي على صعيد الرقابة
على نحو ما بينّا أعاله ،ميتلك املجلس التشريعي الفلسطيني في جعبته أنواعا ً متعددة
من أدوات الرقابة ،مثله في ذلك مثل الكثير من البرملانات في الدول األخرى .ولكن لن
يكتسب حتى أفضل األطر القانونية سوى قيمة ضئيلة إن لم يترجم عمليا ً على أرض
الواقع .ولذلك ،فمن األهمية مبكان دراسة األداء الفعلي للمجلس في مجال الرقابة
على األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية على مدى السنوات املاضية.
وفي هذا السياق ،ميكننا التمييز بني مرحلتني.
الشلل املؤسساتي ( :)2004 – 1996خالل الفترة التي امتدت من تاريخ تأسيس
املجلس التشريعي الفلسطيني في مطلع عام  1996حتى رحيل الرئيس ياسر عرفات
في شهر تشرين الثاني/نوفمبر  ،2004لم يضطلع املجلس بأي دور رقابي ذي بال.
بخطى متثاقلة ومكلفة،
فقد اتسمت هذه الفترة مبرحلة بناء املؤسسات التي كانت تسير
ً
وكان أهم ما مييز هذه العملية ما يعرف بقاعدة ’التجربة واخلطأ‘ .كما طغت الصراعات
بني األطراف السياسية الفلسطينية على مواقع السلطة والنفوذ على العالقات القائمة
بني السلطة التنفيذية واملجلس التشريعي والسلطة القضائية .وقد زاد من حدة التوتر
السائد في تلك العالقات اختالف الرؤى السياسية حول آلية عمل السلطة الوطنية
الفلسطينية من الناحية املؤسساتية .فقد نشأت املؤسسات الفلسطينية ضمن اإلطار
الذي حدده لها الرئيس ومستشاروه ،وليس على نحو ما يفصله القانون .ونتيجة
لذلك ،لم يوظف املجلس التشريعي بالكاد صالحيته في إجراء الرقابة .فعلى سبيل
املثال ،لم يعقد املجلس سوى خمس جلسات لالستجواب حول القضايا األمنية بني
عامي  1996و ،2004أي قبل اندالع االنتفاضة الثانية .ومن جانب آخر ،لم يعقد
املجلس أية جلسات للتصويت بحجب الثقة عن احلكومة.
كما كانت هناك أسباب أخرى تقف وراء األداء الضعيف للمجلس التشريعي على صعيد
رقابته على أجهزة قطاع األمن في فلسطني .فكونه أنشأ من العدم ،كان املجلس التشريعي
يفتقر بكل بساطة إلى اخلبرة واملعرفة بالعمل البرملاني .وعالو ًة على ذلك ،لم تكن في
املجلس أية معارضة قوية؛ حيث كان حزب سياسي واحد هو حزب حركة فتح يشكل
األغلبية فيه .وكذلك ،لم يكن ُينظر إلى املجلس باعتباره مؤسسة مستقلة ،وذلك فيما يتعلق
بالفصل بني السلطات .كما أن عددا ً كبيرا ً من أعضاء املجلس كانوا يتقلدون مناصب في
احلكومة ،وكان العديد من أعضاءه مقربني من الرئيس الراحل عرفات ،وكانوا عرضة
لتأثيره الذي بدا ظاهرا ً في جلسات التصويت التي كان املجلس يعقدها .ولم يكن أعضاء
املجلس يراعون في أحيان كثيرة اإلجراءات التي ينص عليها القانون األساسي والنظام
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الداخلي للمجلس .وباإلضافة إلى ذلك ،كان أعضاء املجلس الذين يتحدثون في أمور
محددة يتعرضون العتداءات أفراد األجهزة األمنية .وكان من شأن تقصير املجلس في
اتخاذ أية إجراءات حاسمة بحق مرتكبي تلك االعتداءات تشويه صورته في نظر جمهور
19
املواطنني الفلسطينيني ،ناهيك عن تكميم أفواه العديد من منتقدي السلطة التنفيذية.
وأخيراً ،كان الرئيس عرفات حتى عام  2002يتولى منصبي وزير الداخلية والقائد
األعلى للقوات املسلحة ،مما وضع جميع أجهزة األمن الفلسطينية حتت سلطته وإشرافه
املباشرين من الناحية القانونية .ولذلك ،فحتى لو كان املجلس التشريعي يبدي استعداده
ملساءلة عرفات حول القضايا األمنية ،فأنّى له ذلك بسبب افتقاره لآلليات القانونية التي
متكنه من استجواب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ازدياد وتيرة النشاطات (منذ عام  :)2004عقب شهر تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2004طرأ تغير ملحوظ على الوضع في املجلس التشريعي الفلسطيني .فبعد وفاة
الرئيس ياسر عرفات ،تولى رئيس املجلس التشريعي روحي فتوح رئاسة السلطة
الوطنية الفلسطينية في فترة انتقالية إلى حني إجراء االنتخابات الرئاسية .وخالل
هذه الفترة وحتى بعد انتخاب محمود عباس رئيسا ً للسلطة في كانون الثاني/
يناير  ،2005بدأ املجلس التشريعي يضطلع مبسؤولياته التشريعية والرقابية للمرة
األولى في تاريخه .فقد ظهرت مؤشرات مختلفة على عودة احلياة املؤسساتية إلى
عمل املجلس وانتعاشها .وفي عام  ،2005هدد املجلس التشريعي بحجب الثقة عن
احلكومة في ضوء استمرار تدهور األوضاع األمنية في أراضي السلطة الوطنية
الفلسطينية .كما أبدى أعضاء املجلس عزمهم وتصميمهم على العمل وفق اإلجراءات
التي يحددها القانون داخل املجلس وفي عالقتهم مع السلطتني التنفيذية والقضائية.
وباإلضافة إلى ذلك ،أظهر األعضاء املزيد من التصميم على قبول مشاريع القوانني
التي يحيلها لهم مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من أن دور املجلس التشريعي الذي أضحى يتميز بقدر أكبر من الفاعلية
لم يترجم إلى الرقابة املنشودة على قطاع األمن – ال سيما بسبب والء أغلبية أعضائه
لذات احلزب كما هو احلال في أوساط قيادات األجهزة األمنية – فقد أقدم املجلس
على اتخاذ خطوات واعدة في هذا االجتاه .ففي عامي  2004و ،2005عقدت جلنة
الرقابة ما يقرب من عشر جلسات استماع استدعت فيها مسؤولني حكوميني وقادة
من قادة األجهزة األمنية .وفي شهر نيسان/أبريل  ،2005نشر  16عضوا ً من أعضاء
املجلس مذكرة يدعون فيها إلى عقد جلسة حتقيق في سلسلة من االنتهاكات اجلسيمة
التي ارتكبتها األجهزة األمنية في رام الله .كما أصدرت جلنة الرقابة في أيار/مايو
 2005تقريرا ً شديد اللهجة حول األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية أنحت
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فيه بالالئمة على احلكومة بشكل صريح بسبب تقصيرها في احلفاظ على القانون
والنظام .وفي هذا الصدد ،يستحق هذا التقرير الذي ميثل أول تقرير شامل يصدره
املجلس التشريعي دراسة تفصيلية.
يستند «التقرير حول األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية (أيار/مايو »)2005
إلى النتائج التي خلص لها تقصي احلقائق الذي أجرته جلنة الرقابة حول تدهور
األوضاع األمنية الداخلية في األراضي الفلسطينية (أنظر امللحق ’ب‘) .وقد ركز
التحقيق الذي عمد إليه هذا التقرير بصورة خاصة على أداء أجهزة األمن التابعة
للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الداخلية واألمن الوطني .ويشتمل التقرير الذي
جاء نزيها ً وصريحا ً في لغته على النتائج التالية:
•

لقد أفضى انعدام االستعداد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لفرض سلطان
القانون والنظام العام إلى زيادة ملموسة في أعمال القتل واالعتداءات
وفوضى السالح في األراضي الفلسطينية ،مما شجع املواطنني الفلسطينيني
على أخذ القانون وإنفاذه بأيديهم .وباإلضافة إلى ذلك ،متكن األفراد الذين
يتمتعون بـ»عالقات» سياسية أو جتارية من تشجيع األعمال اإلجرامية
والتدخل في عمل السلطة القضائية.

•

ليس هناك أي تنسيق بني أجهزة األمن الفلسطينية .بل بدالً من ذلك،
ترتفع وتيرة املنافسة بني تلك األجهزة ،حيث تأخذ هذه املنافسة صورا ً من
املواجهة املسلحة بني أفراد األجهزة األمنية في بعض األحيان .ومن جانب
آخر ،لم يجر إنفاذ املرسوم الرئاسي بشأن توحيد القوات األمنية الصادر
بتاريخ  14نيسان/أبريل  2005على أرض الواقع.

•

ال متلك قوى األمن الفلسطينية القدرة أو االستعداد ملالحقة املسؤولني
عن خرق القانون وانتهاك حرمته .ولذلك ،يتحمل قادة األجهزة األمنية
املسؤولية املباشرة عن تدهور األوضاع األمنية.

•

يجري ارتكاب العديد من األعمال اإلجرامية أو التحريض على ارتكابها
من جانب عناصر األجهزة األمنية أو أعضاء األحزاب السياسية .ولذلك،
تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح والقيادة األمنية املسؤولية
املباشرة عن حالة االنفالت األمني.

•

على الرغم من إدراكها حلالة الفلتان األمني ،لم تتخذ وزارة الداخلية
واألمن الوطني ما يلزم من اإلجراءات الناجعة لتحسني الوضع األمني،
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حيث يتسبب سوء اإلدارة على الصعيدين املالي واإلداري بالوزارة في
تقويض أداء األجهزة األمنية.
•

يقوم وزير الداخلية واألمن الوطني بالتواصل املباشر مع أجهزة األمن
على مختلف مستوياتها ،متجاوزا ً بذلك قادة تلك األجهزة وسلسلة القيادة
املرعية؛ ومن شأن ذلك إضعاف أداء األجهزة األمنية وتهديد متاسكها من
الناحية التنظيمية.

•

تعتبر املوازنة األمنية السنوية غير كافية ،كما يجانب الوضوح اآلليات
املتبعة في توزيع األموال بني مختلف فروع القطاع األمني.

ويدعو التقرير السلطة التنفيذية إلى اتخاذ التدابير التي تقضي على حالة الفلتان األمني،
كما يطالب قادة األجهزة األمنية بتحمل مسؤولياتهم الشخصية عن تقصير أجهزتهم.
وقد وجه التقرير كذلك ندا ًء لوزير الداخلية واألمن الوطني لتفعيل عمل جميع أجهزة
قطاع األمن وإعداد آليات فعالة للتنسيق بني تلك األجهزة ،إلى جانب تقدمي مسودة إطار
قانوني يشمل القطاع األمني بجميع فروعه .وباإلضافة إلى ذلك ،يطالب التقرير السلطة
التنفيذية بوقف تدخلها في أعمال السلطة القضائية وسير العدالة ،وال سيما فيما يتصل
بتنفيذ القرارات الصادرة عن احملاكم .ومن جانب آخر ،دعا التقرير السلطة القضائية
نفسها إلى االرتقاء مبستوى أدائها وفقا ً ملقتضيات استقالل القضاء.
وفي إطار متابعة هذا التقرير ،عقد املجلس التشريعي في شهر حزيران/يونيو
 2005جلسة استماع للواء نصر يوسف ،وزير الداخلية واألمن الوطني في حينه،
وطلب منه شرح التدابير واإلجراءات التي اتخذتها وزارته الستعادة القانون
والنظام .وقد أشار الوزير إلى أنه بذل الكثير من اجلهود لدمج األجهزة األمنية.
وفي هذا السياق ،قال الوزير أنه مت إجناز ما يقرب من  %60من العمل على دمج
تلك األجهزة .كما صرح بأنه شرع في تنفيذ خطة أمنية 20في املجاالت التي تقع
ضمن اختصاص وزارته .وباإلضافة إلى ذلك ،بينّ الوزير يوسف في أكثر من
مناسبة أثناء جلسة االستماع إلى أنه يفتقر إلى املوارد الضرورية والدعم السياسي
املطلوب في عمله .غير أن أعضاء املجلس التشريعي وجهوا انتقادات الذعة ألداء
الوزير وللرد الذي قدمه للمجلس ،مما يشير إلى أنه لم يطرأ على الوضع األمني أي
21
حتسن ملموس على أرض الواقع.
الفتي الذي بذله املجلس
حتى نهاية عام  ،2005لم يزل األثر العملي الذي أفرزه اجلهد
ّ
التشريعي في الرقابة على القوات األمنية ضعيفا ً لسوء احلظ ،وذلك على الرغم من
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التحقيقات األخرى التي أجرتها جلنة الداخلية باملجلس حول عملية إصالح قطاع
األمن .وقد أصدر املجلس قرارا ً في حزيران/يونيو  ،2005دعا فيه أحمد قريع ،رئيس
الوزراء حينذاك ،لوضع حد حلالة الفلتان األمني ،غير أن هذا القرار لم يزل حبرا ً على
22
ورق على الرغم من تأييده من قبل  44عضوا ً من أصل  88عضوا ً من أعضاء املجلس.
ومع ذلك ،توفر نهاية حقبة الرئيس الراحل عرفات وما متخضت عنه انتخابات كانون
الثاني/يناير  2006دون شك فرصة ثمينة لتفعيل الرقابة البرملانية في األراضي
الفلسطينية .فقد ال تكون األدوات الرقابية التي ميلكها املجلس التشريعي كاملة ،ولكن
التجارب السابقة في املجاالت األخرى غير القطاع األمني أثبتت إمكانية جناعتها إذا
ما مت تطبيقها بصورة مالئمة .بل ميكن أن يفرز املزيد من التنوع السياسي ووجود
معارضة قوية بعض األثر على هذا الصعيد كذلك .كما متنح اجلهود التي تبذل حاليا ً
إلعداد إطار قانوني لقطاع األمن املجلس التشريعي فرصة ثمينة لفرض رؤيته املدنية
الدميوقراطية على حكم قطاع األمن في فلسطني.

املراجعة القضائية
تفرض الصالحيات الواسعة التي تتمتع بها أجهزة قطاع األمن الفلسطيني وجوب
خضوعها للمساءلة أمام السلطة القضائية .ويشير ذلك على نحو خاص إلى استخدام
القوة وجميع اإلجراءات والتدابير األخرى التي قد تشكل انتهاكا ً حلقوق املواطنني
الفلسطينيني وحرياتهم .وبعبارة أخرى ،يعتبر مبدأ املراجعة القضائية بالنسبة
لألجهزة األمنية عنصرا ً رئيسيا ً من عناصر سيادة القانون.
اإلطار القانوني
ال ينظم القانون األساسي مسألة رقابة السلطة القضائية على القطاع األمني بصورة
مباشرة ،ولكنه في املقابل مينح كل مواطن فلسطيني احلق في «االلتجاء إلى قاضيه
الطبيعي» ،وينظم القانون «إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل في القضايا».23.
وفيما عدا هذا النص ،ال يكاد القانون األساسي املعدل يتضمن إشارة إلى املراجعة
القضائية .أمام املواد ( )103 – 101التي تشترط إنشاء محاكم عسكرية وإدارية
ودستورية ،فال تشير إلى الصالحيات التي تضطلع بها كل منها .وبينما تنص املادة
( )107على تعيني النائب العام ،حتدد املادة ( )106بأن «األحكام القضائية واجبة التنفيذ
واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جرمية يعاقب عليها باحلبس،
والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفا ً عاما ً أو مكلفا ً بخدمة عامة »...
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وفيما عدا القانون األساسي ،يشتمل عدد قليل من التشريعات الفلسطينية على أحكام
تنظم اإلطار القانوني للمراجعة القضائية للقطاع األمني واألعمال التي يتوالها ،ومن
بني هذه التشريعات :القانون رقم ( )5لسنة  2001بشأن تشكيل احملاكم النظامية،
وقانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة ( 2002والذي ال يزال مشروع معدل منه
بانتظار إقراره) ،وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  .2001ومن بني هذه
القوانني ،ينص القانون األخير بصورة خاصة إلى وجوب التزام األجهزة األمنية
الفلسطينية في إطار عملها بسلطان القانون وسيادته؛ حيث تفرض املادتان (20
و )21من قانون اإلجراءات اجلزائية على النائب العام اإلشراف على مأموري الضبط
القضائي وخضوعهم لرقابته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ،وله في ذلك أن يطلب من
اجلهات املختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو
تقصير في عمله ،وال مينع ذلك من مساءلته جزائياً .أما املادتان ( 29و )39من ذات
القانون فتحظران االعتقاالت غير القانونية وتفتيش املنازل إال بأمر من اجلهة املختصة
بذلك .ومن جانب آخر ،مينح قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2001
في املادتني ( 33و )34منه املواطنني احلق في تقدمي الشكاوى للمحكمة العليا بشأن
االعتقاالت غير القانونية أو غيرها من اإلجراءات اإلدارية التي تقدم عليها األجهزة
األمنية؛ حيث تستطيع احملكمة العليا إلغاء أثر أي إجراء إداري يجانب القانون.
املراجعة القضائية على أرض الواقع
مما تستحق السلطة القضائية الثناء والتقدير عليه أنها بذلت على مدى السنوات
املاضية جهودا ً حثيثة في إطار رقابتها على عمل األجهزة األمنية .وعلى وجه التحديد،
أثبتت الشكاوى التي رفعت أمام احملكمة العليا أنها تشكل أداة ناجعة؛ ففي السنوات
األخيرة ،ألغت احملكمة العليا حوالي  100أمر من أوامر االعتقال التي أصدرتها
األجهزة األمنية أو احملاكم الدنيا والتي تسببت باعتقال مواطنني دون وجه حق 24.وقد
اتخذت احملاكم اإلدارية قرارات من هذا القبيل في عدة قضايا .كما ساعدت الشكاوى
التي رفعت للمحكمة العليا على تسليط الضوء على تلك األجهزة التي كانت متورطة
25
في األعمال غير القانونية ،كجهازي األمن الوقائي واالستخبارات العسكرية.
أيا ً كان األمر ،نستطيع القول بأن املراجعة القضائية ألعمال اجلهاز األمني ونشاطاته
تتسم بالضعف في نطاقها وجناعتها؛ فلم متتلك احملاكم وال النائب العام القدرة على
اإلشراف على عمل أجهزة األمن وحماية حقوق املواطنني بصورة ناجعة وفعالة .بل
على العكس ،كان على اجلهاز القضائي في الكثير من املناسبات الدفاع عن نفسه إزاء
تدخالت املستوى السياسي أو املؤسسة األمنية .وكما هو احلال بالنسبة للسلطة
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التشريعية ،ال تكمن املشكلة هنا في غياب اإلطار القانوني فقط؛ فعلى الرغم من اجلدل
القائم حول توفر فرصة ما لتحسني هذا الوضع ،فإن القاعدة القانونية الالزمة ملباشرة
املراجعة القضائية الناجعة موجودة أصالً .وفي هذا السياق ،تشير التجارب السابقة
التي اكتسبتها احملاكم إلى أن القائمني على السلطة القضائية – إذا ما توفرت لديهم
الرغبة احلقيقية – يستطيعون إثبات جناحهم في توظيف األدوات املوجودة .وكما هو
احلال بالنسبة للمكونات األخرى في قطاع األمن ،تعتبر األسباب الرئيسية التي تقف
وراء األداء الضعيف للسلطة القضائية سياسية في معظمها ،حيث أن عددا ً ال يستهان
من القضاة واملسؤلني في النيابة العامة هم أعضاء في حركة فتح .وقد أفضت هذه
املعضلة إلى نشر ثقافة احملسوبية والواسطة ،حيث جتري التعيينات والترقيات
على أساس من العالقات واملصالح الشخصية والوالءات السياسية ،وليس بنا ًء على
املؤهالت واخلبرات .وبالنظر إلى أن حركة فتح تهيمن على أجهزة القطاع األمني
في فلسطني ،فليس هناك استعداد في أوساط السلطة القضائية ملقاضاة املسؤولني
األمنيني في تلك األجهزة على األعمال غير القانونية التي تبدر منهم .وعالو ًة على ذلك،
فرضت السلطة التنفيذية نفوذها وتدخلت في مناسبات كثيرة في عمل احملاكم ،كما
عملت األجهزة األمنية على جتاهل األحكام القضائية الصادرة عن احملاكم أو تباطأت
26
في تنفيذها.

دور املجتمع املدني الفلسطيني
لقد مكن النسيج السياسي واالجتماعي الفريد في فلسطني من تشكيل مجتمع مدني
قوي ،خصوصا ً إذا ما قارنّاه بأقرانه من مجتمعات الدول العربية .فقد خلقت املواجهات
التي خاضها املجتمع الفلسطيني مع االحتالل اإلسرائيلي والتجارب التي استقاها من
االنتفاضة األولى تقليدا ً راسخا ً لدى املواطنني الفلسطينيني يتمثل في حرية التعبير
عن الرأي وتنظيم املظاهرات املدنية وتوجيه االنتقادات السياسية.
املنظمات غير احلكومية الفلسطينية وقطاع األمن
عقب عام  ،1994شرعت املنظمات غير احلكومية وجماعات حقوق اإلنسان في
فلسطني مبراقبة نشاطات أجهزة قطاع األمن الفلسطيني ،وذلك إلى جانب سلطات
االحتالل اإلسرائيلية .وهذا يعني عمالً متوازياً :فمن جهة ،واصلت املنظمات غير
احلكومية الفلسطينية توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان الفلسطيني من
أجل فضحها وتعميمها على املجتمع الدولي .ومن اجلهة األخرى ،كانت تلك املنظمات
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تعمل في ذات الوقت على توثيق ومتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها
أجهزة األمن الفلسطينية ،وال سيما منها االعتداء على املظاهرات العامة والتعدي على
حرية التعبير عن الرأي واالعتقاالت غير القانونية وتفتيش املنازل وإساءة معاملة
احملتجزين لديها.
وفيما يتعلق مبنهج عملها ،ركزت املنظمات غير احلكومية الفلسطينية على زيادة
وعي جمهور املواطنني وإطالق حمالت التضامن التي تهدف إلى حمل السلطة
الوطنية الفلسطينية على االمتثال ملعايير حقوق اإلنسان الدولية .كما شرعت بعض
املنظمات غير احلكومية في متثيل املواطنني أمام احملاكم ،ومتكنت من استصدار
أحكام قضائية بإلغاء أوامر االعتقال الصادرة بحق املواطنني احملتجزين دون وجه
قانوني وإطالق سراحهم .وباإلضافة إلى ذلك ،توظف مؤسسات املجتمع املدني
التقارير والبيانات الصحفية لفضح االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان .كما
تصدر العديد من املنظمات غير احلكومية نشرات دورية حول األوضاع السياسية
في األراضي الفلسطينية ،والتي غالبا ً ما تعرض صورة دقيقة للوضع القائم أكثر مما
تعرضه وسائل اإلعالم .وتتضمن مؤسسات املجتمع املدني التي تعمل على مراقبة
أعمال األجهزة األمنية الهيئية الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،ومؤسسة احلق
– القانون في خدمة اإلنسان ،ومركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب ،ومركز امليزان
حلقوق اإلنسان واملركز الفسلطيني حلقوق اإلنسان 27.وتشير بعض األمثلة احلديثة
إلى النشاطات التي تنفذها مؤسسات املجتمع املدني الفلسطينية واألطراف املشاركة
معها:
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•

في شهر حزيران/يونيو  ،2005هدد أعضاء الفصائل الوطنية واإلسالمية،
وهي عبارة عن مجموعة من الفصائل التي تأسست في بداية االنتفاضة
الثانية ،بتنظيم حملة للعصيان املدني في رام الله إن لم تتخذ السلطة
الوطنية الفلسطينية اإلجراءات الفعالة التي تضع حدا ً حلالة الفلتان األمني
في األراضي الفلسطينية .كما طالب ممثلو تلك الفصائل باستقالة الرئيس
واحلكومة .وفي نفس الوقت ،أعلنت نقابة احملامني الفلسطينيني اإلضراب
ليوم واحد تضامنا ً مع مطالب الفصائل الوطنية واإلسالمية.

•

كما لعبت مؤسسات املجتمع املدني دورا ً مهما ً في مراقبة األنشطة التي
نفذها أفراد األجهزة األمنية خالل االنتخابات التي عقدت في عامي 2005
و 28 2006وقد نشرت مختلف املنظمات غير احلكومية مراقبني عملوا على
رصد االنتهاكات التي أقدمت عليها عناصر قوات األمن وتوثيقها ،وذلك من
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قبيل التقصير في إنفاذ احلظر على حمل األسلحة في املراكز االنتخابية أو
حمل السالح وإطالق النار خالل املسيرات االنتخابية.
•

وفي خطوة غير مسبوقة ،رفع محا ٍم من رام الله دعوى ضد الرئيس
محمود عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع ورئيس املجلس التشريعي
روحي فتوح .وباالستناد إلى املادة ( )1/30من القانون األساسي
املعدل 29،فقد اتهمهم احملامي بتحمل املسؤولية املباشرة عن حالة انعدام
القانون والفلتان األمني في املناطق اخلاضعة لسيطرة السلطة الوطنية
الفلسطينية .وإلى حني كتابة هذا الفصل ،لم يزل قرار احملكمة العليا في
خصوص هذه الدعوى معلقاً.

وعلى الرغم من هذه النشاطات التي كتب لها النجاح ،لم يتمكن املجتمع املدني
الفلسطيني من ممارسة الرقابة الفعالة على مؤسسات قطاعه األمن .ففي حني تضطلع
املنظمات غير احلكومية الفلسطينية بدور جد مهم على صعيد السياسة الفلسطينية،
إال أنه من الواضح أنها تفتقر إلى القدرة والنفوذ السياسي اللذين ميكناها من سد
الفجوة التي يخلفها تفصير السلطة التنفيذية واملجلس التشريعي واجلهاز القضائي
في مجال الرقابة على األجهزة األمنية.
املؤسسة املخولة بالتحقيق (األمبودسمان) في السلطة الوطنية الفلسطينية
منذ إنشائها في عام  ،1995قدمت الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن مساهمة
جليلة في إطار حتسني وضع الرقابة املدنية الدميوقراطية على أعمال السلطة الوطنية
الفلسطينية .وفي األساس ،ينص القانون األساسي املعدل لسنة  2005في املادة
( )31منه على إنشاء الهيئة30؛ حيث تأسست فيما بعد مبوجب مرسوم رئاسي.
وعلى الرغم من أنها ال متثل منظمة غير حكومية من الناحية الفنية ،تضطلع الهيئة في
ج ّل عملها بدور املعارضة في مواجهة احلكومة .وفي الواقع ،تتولى الهيئة املستقلة
حلقوق املواطن وظيفة مزدوجة باعتبارها تشكل مكتب حتقيق (أمبودسمان) للسلطة
الوطنية الفلسطينية من جانب ،ومؤسسة وطنية تُعنى بحقوق اإلنسان من جانب آخر.
وبالرغم من أن صالحيات الهيئة غير منظمة في قانون بعد – حيث لم يزل مشروع
القانون املتعلق بها في طور اإلعداد – إال أنها متكنت من تطوير آليات عمل ناجعة
على هدي من الصالحيات التي مينحها لها املرسوم الرئاسي ونظامها الداخلي .كما
استطاعت الهيئة بناء عالقات جيدة مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على
مدى عشر سنوات خلت.
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وتتمتع الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن بصالحيات إلجراء التحقيقات في
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها أجهزة األمن الفلسطينية وتوثيقها من خالل
الشكاوى والتظلمات التي تصلها من املواطنني .وتقوم الهيئة بدورها في دراسة
هذه الشكاوى من ناحية مضمونها ،ومن ثم تتولى التحقيق بشأنها مع املؤسسات
واألجهزة ذات العالقة .وعلى نحو خاص ،تسعى الهيئة إلى ضمان التزام أجهزة األمن
بالقانون عند تفتيش منازل املواطنني واعتقالهم واحتجازهم .وزياد ًة على هذه املهام،
تعمل الهيئة في سبيل منع تعذيب احملتجزين أثناء خضوعهم الاستجواب األجهزة
األمنية.
وقد قدمت الهيئة املستقلة حلقوق املواطن مساهمة بارزة في نشر ’ثقافة الرقابة‘
في أوساط املجتمع املدني الفلسطيني ،وذلك من خالل إطالق حمالت التوعية العامة
والزيارات الدورية للمؤسسات األمنية وتدريب أفراد األجهزة األمنية على التعامل
مع قضايا حقوق اإلنسانُ .ويظ ِهر التحسن التدريجي الذي طرأ على سجل األجهزة
األمنية الفلسطينية في التعامل مع حقوق اإلنسان 31أن اجلهود احلثيثة التي تبذلها
مؤسسات املجتمع تؤتي ثمارها .ومن جانب آخر ،ال تزال الهيئة الفلسطينية املستقلة
حلقوق املواطن تفتقر إلى األدوات التي تتيح لها احلصول على املعلومات في القضايا
التي ال تبدي فيها السلطة الوطنية الفلسطينية استعدادا ً للتعاون .وفي سياق عملها
الدؤوب ،ال تنفك الهيئة تعتمد بدرجة كبيرة على استعداد قادة املجتمع ومسؤولي
السلطة الوطنية الفلسطينية في التعاون معها.

النتائج والتوصيات
مع األخذ بعني االعتبار البيئة األمنية الصعبة التي تسود األراضي الفلسطينية وافتقار
السلطة الوطنية الفلسطينية إلى آليات العمل املؤسساتي ،ميكن للمرء أن يخلُص إلى
النتائج التالية ،وذلك فيما يتصل بأداء السلطتني التشريعية والقضائية في الرقابة
على القطاع األمني ودور املجتمع املدني على هذا الصعيد:
•
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في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ،كانت الرقابة البرملانية على األجهزة
األمنية الفلسطينية تتسم بالضعف .فقد كانت جميع الصالحيات التنفيذية
وجزء غير يسير من الصالحيات التشريعية في يد الرئيس عرفات ،مما
تتسبب في إضعاف دور املجلس التشريعي على جميع املستويات ،مبا فيها
املستوى األمني .كما لم يهيئ احلكم املطلق الذي مارسه عرفات والتداخل

اطسلفلا نمألا عاطق ىلع ةيطارقوميدلا ةيندملا ةباقرلا

بني املجلس التشريعي واحلكومة والهيكلية السياسية اجلامدة للسلطة
التشريعية األرضية املناسبة للمجلس التشريعي لينطلق منها ملمارسة دوره
الرقابي على قطاع األمن.
•

ميكن مالحظة التحسن الطفيف الذي طرأ على الرقابة البرملانية في فلسطني
منذ مطلع عام  ،2005حيث طفت على السطح التقارير التي تتناول القضايا
املتعلقة باألمن باإلضافة إلى استجواب املسؤولني أمام املجلس التشريعي.
كما شكل دمج األجهزة األمنية وتوحيدها حتت لواء وزارة الداخلية واألمن
الوطني عنوانا ً سياسيا ً وحيدا ً ميكن إخضاعه للمساءلة ،حتى لو لم يج ِر
تنفيذ ذلك التوحيد بصورة تامة على أرض الواقع.

•

ال تزال السلطة القضائية ال تضطلع بدورها املأمول في مراجعة أعمال األجهزة
األمنية على الوجه املطلوب .فعلى الرغم من وجود إطار قانوني تستند إليه هذه
السلطة في مساءلة أفراد األجهزة األمنية ومحاسبتهم من خالل احملاكم،
عملت التدخالت السياسية والوالءات احلزبية والفصائلية واالفتقار إلى املوارد
الضرورية على احليلولة دون إجراء مثل هذه املراجعة وانعدام أثرها.

•

ال متتلك مؤسسات املجتمع املدني الفلسطينية القدرة على سد الفجوة في
إجراء الرقابة الناجعة بالنيابة عن املجلس التشريعي والسلطة القضائية،
وذلك على الرغم من اجلهود احلثيثة التي تبذلها املنظمات غير احلكومية التي
تعنى بحقوق اإلنسان في ميدان الرقابة واحلمالت اجلماهيرية العامة.

ومن أجل االرتقاء مبستوى الرقابة املدنية الدميوقراطية في السلطة الوطنية
الفلسطينية بصورة مستدامة ،يتعني تبني مدخل شامل يضم املجلس التشريعي
والسلطة القضائية واملجتمع املدني في آن معاً .وبالتوازي مع ذلك ،يتوجب إجراء
اإلصالحات على كل قطاع من هذه القطاعات الثالثة:
•

ينبغي على املجلس التشريعي تولي مسؤوليته في الرقابة الفاعلة على
السلطة التنفيذية وأجهزة قطاع األمن الفلسطينية بشكل خاص .فقد أفرزت
االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2006
مجلسا ً تشريعيا ً جديدا ً يضم أطيافا ً سياسية متنوعة؛ ومن شأن ذلك أن يتيح
فرصة ال تعوض لتعزيز أدائه على هذا الصعيد.

•

ولتحقيق ذلك ،على املجلس التشريعي أن يوظف كافة األدوات البرملانية
لديه ،وعليه عند الضرورة تعديل اإلطار القانوني اخلاص بالرقابة .كما
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يتوجب على املجلس أن يعمل على إقامة عالقة عمل بنّاءة مع احلكومة ،ومن
ذلك إعداد إجراءات واضحة ومتفق عليها مت ّكنه من احلصول على املعلومات
املتعلقة بقضايا األمن .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون املجلس قادرا ً على
مراقبة جميع الشؤون املالية املتعلقة بالقطاع األمني على نحو فعال ،وال سيما
املوازنات املخصصة ملختلف أجهزته .ويتطلب هذا األمر املزيد من العمل على
إعداد إطار قانوني سليم للقطاع األمني .وأخيراً ،على املجلس التشريعي أن
يبادر إلى إصالح هيكليته اإلدارية وتأمني ما يلزمه من املوارد ،سواء منها
املوظفني والبنية التحتية وإدارة املعلومات.
•

يجب متكني السلطة القضائية ،بجميع فروعها وإداراتها ،من مراقبة مراكز
التحقيق واالعتقال والسجون التي تخضع إلدارة األجهزة األمنية .كما يجب
إرغام أجهزة األمن على احترام األحكام القضائية الصادرة عن احملاكم ،وال
سيما تلك األحكام التي تنص على إلغاء القرارات اإلدارية .ومن األهمية كذلك
اضطلالع النيابة العامة بأعمال التحقيق ووضع حد لالعتقاالت اإلدارية التي
تنفذ دون االستناد ألية أحكام قضائية.

•

ويتعني على مؤسسات املجتمع املدني كذلك توحيد جهودها لوضع حد
للممارسات غير القانونية التي تشوب القطاع األمني ،ومن أبرزها على
اإلطالق االعتقاالت وأعمال التعذيب التي جتانب القانون .كما يجب توظيف
وسائل اإلعالم الفلسطينية والعاملية وإطالق حمالت التوعية العامة وتنظيم
املسيرات اجلماهيرية بصورة منهجية أكبر .وباإلضافة إلى ما تقدم ،على
األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم االضطالع بدور أكبر في مراقبة أعمال
ماسة إلفساح املجال جلمهور
أجهزة القطاع األمني .وأخيراً ،هناك حاجة ّ
املواطنني الفلسطينيني ملناقشة القضايا املتعلقة بحكم قطاعهم األمني وما
يجب أن يعنيه مفهوم األمن لهم.

الهوامش
1
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تتسم هذه املادة بعدم وضوحها ،حيث ميكن تفسير اجلزء األخير منها باملعنى احلرفي الوارد
في النص أو مبعنى (ومن يقع حتت إشرافهم) ،وأي من التفسيرين يفضي بدوره إلى نتائج
متباينة حول ما إذا كان يحق للمجلس استدعاء املسؤولني احلكوميني من ذوي املراتب دون
درجة الوزير.
املادة ( )2/75من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة .2003

اطسلفلا نمألا عاطق ىلع ةيطارقوميدلا ةيندملا ةباقرلا
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املادة ( )3/56من القانون األساسي املعدل .وباإلضافة إلى ذلك ،متنح املادة ( )81من
النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة  2003املجلس احلق في استعجال النظر في أي
موضوع مطروح عليه بنا ًء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على األقل أو
من إحدى اللجان البرملانية .كما تنص املادة ( )82من هذا النظام على يبحث املجلس وجلانه
املوضوعات املستعجلة قبل غيرها وال تسري أحكام املواعيد عليها ،وللمجلس أن يقرر
مناقشة املوضوع في اجللسة ذاتها وفي هذه احلالة تقدم اللجنة املختصة تقريرها للمجلس
فورا ً كتابة أو شفاهة.
املادة ( )77من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة .2003
املصدر السابق ،املادة (.)78
املصدر السابق ،املادة (.)77
املادة ( )1/57من القانون األساسي املعدل لسنة .2005
املادة ( )4/80من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة .2003
املادة ( )1/66من القانون األساسي املعدل لسنة لسنة .2005
املصدر السابق ،املادة (.)1/66
املصدر السابق ،املادة (.)2/66
ال تختلف األحكام التي حتددها املادة ( )77بشأن طلب طرح الثقة باحلكومة بشكل جوهري
عن االستجوابات التي تنص عليها املادة ( )57من هذا القانون .وإذا ما أُريد إدخال أية تغييرات
أو تعديالت على القانون في املستقبل ،ميكن دمج هاتني املادتني في مادة واحدة.
املادة ( )2/77من القانون األساسي املعدل لسنة لسنة .2005
املصدر السابق ،املادة (.)1/78
املصدر السابق ،املادة (.)1/79
املصدر السابق ،املادة (.)2/79
املادة ( )1/102من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة .2003
املصدر السابق ،املادة (.)2/102
الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،وضع حقوق املواطن الفلسطيني خالل عام .2004
التقرير السنوي العاشر ،رام الله ،2005 ،ص.37 .
بحسب تصريحات الوزير ،تصمنت هذه اخلطة األمنية إطالق حمالت في قطاع غزة وفي عدد
من مدن الضفة الغربية ملنع االعتداءات على املؤسسات العامة ومصادرة السيارات املسروقة
ومحاربة االجتار باملخدرات.
وقد أدلى اللواء نصر يوسف ببيانات صريحة خالل جلسة االستماع ،حيث قال" :إن ما
يثير دهشتي واستغرابي هو جهل أعضاء املجلس بالوضع األمني على مدى السنوات العشر
املاضية .وبقدر استطاعتنا علينا أن نحول دون تأثير املستوى السياسي على القوات األمنية.
إننا نحاول أن نقوض مراكز القوى في األجهزة األمنية ،ولكن هذا األمر يستغرق وقتاً ".الهيئة
الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،مذكرات داخلية؛ أنظر أيضا ً إبراهيم حمامي ،األيدي
اخلفية وراء حالة االنفالت األمني 21 ،حزيران/يونيو .)2005
حمامي ،األيدي اخلفية.
املادة ( )1/102من القانون األساسي املعدل لسنة .2005
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مذكرات داخلية؛ الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن .أما اإلحصائيات الدقيقة لعدد
القضايا املرفوعة ضد أجهزة األمن الفلسطينية أمام احملكمة العليا فهي غير متوفرة.
مقابلة مع موسى أبو دهيم ،رئيس قسم الشكاوى ،الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،
 20أيلول/سبتمبر  ،2005رام الله.
الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،وضع حقوق املواطن الفلسطيني ،ص89-61 .؛
ومقابلة مع مهن ادعيس ،رئيس قسم األبحاث في الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،
 15أيلول/سبتمبر 2005؛ ومقابلة مع موسى أبو دهيم .وال تتوفر إحصائيات دقيقة حول
عدد األحكام القضائية غير املنفذة.
كما عملت الهيئية الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،ومركز الدميوقراطية وحقوق العاملني،
ومركز امليزان واملركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان على متثيل املواطنني أمام احملاكم في
القضايا املتصلة باالعتقاالت غير القانونية وفي غيرها من االنتهاكات.
تنص املادة ( )59من القانون رقم ( )13لسنة  1995بشأن االنتخابات على أنه "يقع
على عاتق أجهزة األمن الفلسطينية واجب احملافظة على النظام العام وأمن كل مواطن
في جميع مراحل االنتخابات ".كما حتظر هذه املادة على على أي شخص من غير أفراد
أجهزة األمن حمل أي سالح ناري أو أي سالح آخر أو أداة يعاقب على حملها مبوجب
قانون العقوبات أو إطالق العيارات النارية في أي مهرجانات أو مسيرات أو اجتماعات
انتخابية.
القانون األساسي املعدل لسنة  .2005وتنص هذه املادة على أن "التقاضي حق مصون
ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،وينظم القانون
إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل في القضايا".
املادة ( )31من القانون األساسي املعدل لسنة " :2005تنشأ بقانون هيئة مستقلة حلقوق
اإلنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس
السلطة الوطنية واملجلس التشريعي الفلسطيني".
في عام  ،2004مثالً ،لم تسجل أية حاالت وفاة أثناء االحتجاز في سجون األجهزة األمنية ،في
حني سجلت حالة ’اختفاء‘ واحدة (اعتقال مواطنني في مراكز اعتقال غير رسمية تابعة ألجهزة
األمن) .كما انخفضت أعداد حاالت االعتقال التي تنفذ بدوافع سياسية وحاالت التعذيب .الهيئة
الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،وضع حقوق املواطن الفلسطيني ،ص.155-143 .
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يرتبط إصالح األمن في السلطة الوطنية الفلسطينية ارتباطا وثيقا باإلصالح
القضائي .ويبدو هذا الترابط من خالل الدور املنوط بكل منهما في حتقيق
سيادة القانون الذي يشتمل على مكافحة اجلرمية وفرض القانون في الشارع
وتوفير األمن للمواطنني .ويحتل إصالح اجلهاز القضائي في السلطة الوطنية
الفلسطينية أهمية خاصة نظرا ً لكونه يشكل أضعف السلطات الفلسطينية منذ
فترة طويلة.
إن حفظ النظام واألمن في املجتمع ومحاسبة املخلّني بالقانون في الدولة يشكالن
في مجملهما دورة متكاملة .ومبوجب القوانني الفلسطينية ،تعتبر األجهزة
األمنية الفلسطينية األداة الرئيسية التي توظفها السلطة القضائية للمحافظة
على القانون والنظام؛ حيث تتخذ هذه السلطة اإلجراءات اجلزائية الالزمة
لردع املجرمني عن أفعالهم اخلارجة على القانون .ولذلك ،تعتمد املسؤوليات
امللقاة على عاتق األجهزة األمنية والسلطة القضائية وجناعتها في تنفيذها على
بعضهما البعض ،فإذا ما قصرت أجهزة األمن في فرض سلطان القانون في
الشارع ،فسيكون من الصعب على السطلة القضائية اإلمساك باملخلني بالقانون
ومساءلتهم أمام احملاكم .والعكس صحيح كذلك؛ فإذا ما عجز اجلهاز القضائي
عن مالحقة اخلارجني على القانون ومحاسبتهم ،فلن ميكن حتى ألكثر األجهزة
األمنية كفاءة من مباشرة عملها بصورة ناجعة .وهذا بدوره يؤكد على أن أي
إصالح جتريه السلطة الوطنية على األجهزة األمنية البد أن يرافقه إصالح موا ٍز
في السلطة القضائية .إن فصل إصالح القطاع األمني عن اإلصالح القضائي أو
تفضيل أحد اجلوانب التي يشملها ذلك اإلصالح على حساب اآلخر لن يفضي إلى
إحراز التقدم املرجو على هذا الصعيد .يتناول هذا الفصل العالقة بني إصالح
القطاع األمني واإلصالحات اجلارية في السلطة القضائية .كما يقف هذا الفصل
على اجلهود التي بذلت إلصالح النظام القضائي في فلسطني ويسلط الضوء على
التعاون القائم بني السلطة القضائية ومختلف األجهزة األمنية .وبنا ًء على هذا
التحليل ،يخلص هذا الفصل إلى توصيات حول كيفية إجناز اإلصالحات في كل
من هذين القطاعني.
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إصالح السلطة القضائية الفلسطينية
على مدى السنوات املاضية أعلنت احلكومات الفلسطينية املتعاقبة أن إصالح اجلهاز
القضائي وتعزيز سيادة القانون في املجاالت التي تشرف عليها السلطة الوطنية
الفلسطينية يشكل أحد أولوياتها .ومنذ عام  ،2001نفذت السلطة الوطنية الفلسطينية
1
العديد من اإلجراءات اإلصالحية لتعزيز اجلهاز القضائي الفلسطيني وتطويره.
التشريعات اخلاصة بالقضاء :خالل الفترة املمتدة بني عامي  2001و،2003
أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية رزمة من التشريعات التي تنظم مختلف جوانب
عملية إصالح السلطة القضائية .وتتضمن تلك التشريعات:
•

القانون األساسي لعام  2002وتعديالته في العام  2003و2005؛

•

قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002؛

•

قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2001؛

•

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة 2001؛

•

قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001؛

•

وقانون البيّنات في املواد املدنية والتجارية رقم ( )4لسنة .2001

وقد ساهمت هذه القوانني أميا مساهمة في إصالح وتوحيد الوضع القانوني اخلاص
بالسلطة القضائية.
إنشاء محكمة االستئناف :صادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات
خالل عام  2001على قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة  ،2001الذي
استحدث محكمة االستئناف كمحكمة قانون مختصة في البت في اإلجراءات القانونية
لعامة القضايا املدنية واجلزائية الصادرة عن احملاكم الدنيا .وقد باشرت هذه احملكمة
عملها بصورة رسمية في عام .2003
رفع عدد القضاة والنيابة العامة :مت خالل السنوات الثالث املاضية رفع عدد قضاة
احملاكم الفلسطينية ،وباألخص قضاة محاكم البداية .فقد مت خالل سنة  2002تعيني
أكثر من ٍ 30
قاض في محاكم الصلح الفلسطينية ،كما جرى في عام  2003تعيني 19
قاضي صلح جديد ،بعضهم ممن كان يعمل في النيابة العامة في احملاكم الفلسطينية.
وفي عام  ،2005مت تعيني  8قضاة صلح .وباإلضافة إلى ذلك ،جرى ترفيع عدد من
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قضاة محاكم الصلح إلى محكمة البداية ،إلى جانب عدد آخر من القضاة من محاكم
البداية إلى احملكمة العليا .أما على مستوى النيابة العامة ،فقد مت تعيني القسم األكبر
من وكالء النيابة العامة القائمني حاليا ً على رأس عملهم في عام  .2003وأيا ً كان
األمر ،فلم تستند التعيينات التي متت في سلك القضاء أو النيابة العامة إلى أسس
ومعايير واضحة.
البنية التحتية الالزمة للجهاز القضائي :مت بناء مبنى متكامل حملكمة االستئناف
ومجلس القضاء األعلى في مدينة رام الله بالضفة الغربية .كما مت استحداث محكمة
بداية في مدينة بيت حلم ،وعدد من محاكم الصلح في محافظات الضفة الغربية
وقطاع غزة ،مثل محاكم الصلح في كل من مدينتي دورا وحلحول في محافظة
اخلليل.
حتسني الوضع املالي للقضاة والنيابة العامة :مع سن قانون السلطة القضائية
رقم ( )5لسنةن  ،2002عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على حتسني الوضع
املالي للقضاة ووكالء النيابة العامة ،حيث أدخل هذا القانون حتسينات ملموسة على
الرواتب ومختلف العالوات األخرى التي تدفع لهم.
إلغاء محكمة أمن الدولة :ضمن اجلهود التي بذلتها السلطة الوطنية في تقليص دور
القضاء املوازي وغير القانوني في الفصل في النزاعات الناشئة بني املواطنني ،ألغت
وزارة العدل محكمة أمن الدولة خالل عام  .2003وقد كان الرئيس الراحل ياسر
عرفات قد أنشأ هذه احملكمة خالل عام  ،1995وكانت املهمة الرئيسية التي أوكلها لها
تتمثل في محاكمة الناشطني الفلسطينيني الذين يشاركون في عمليات ضد إسرائيل.
كما حولت القرارات التي أصدرتها وزارة العدل في هذا الشأن كافة القضايا التي
كانت تنظرها إلى احملاكم النظامية.
رفع االختصاص القيمي حملاكم الصلح :بحسب قانون تشكيل احملكم النظامية
رقم ( )5لعام  ،2001ارتفع االختصاص القيمي حملاكم الصلح (أي املبالغ التي تدفع
لقاء نظر احملاكم في القضايا املعروضة عليها) من  250دينارا ً أردنيا ً إلى 20,000
دينار ،ثم مت تخفيضه فيما بعد إلى  10000دينار 2.وبالتالي ،أصبحت نسبة كبيرة
من القضايا من اختصاص محكمة الصلح .وهذا األمر وإن كان املقصود منه إيجابي،
إال أنه رفع كثيرا ً احلد الصلحي الذي كانت تبت فيه محاكم الصلح ،ودون أن يوازيه
تأهيل مناسب للقضاة الذين يعينون في هذه احملاكم.
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احلاجة إلى املزيد من اإلصالحات
على الرغم من التقدم الذي مت إحرازه في مختلف املجاالت ،لم تزل السلطة القضائية
بجميع فروعها تتسم بالضعف والعجز .وبغض النظر عن صدق النية التي صاحبت
عمليات اإلصالح ،لم تتمخض إجراءات اإلصالح سوى عن أثر ضئيل ،في حني كان
بعضها اآلخر يهدف إلى تفادي املشاكل اخلطيرة التي تعتري نظام القضاء ،كالفصائلية
والفساد وحتكم املستوى السياسي فيه .ومن الواضح أن اإلرادة السياسية التي تهدف
إلى إنشاء سلطة قضائية كفؤة تتمتع باالستقالل التام مفقودة على مدى السنوات
املاضية .وعالو ًة على ذلك ،لم تفض احملاوالت التي بذلتها احلكومة لتفعيل اإلصالحات
القضائية إلى أية نتيجة ،وذلك كما حصل مع برنامج اإلصالح الفلسطيني الشامل لعامي
 2004و .2005وال تزال السلطة القضائية تعاني من قصور وعجز خطيرين ،مما تسبب
في فشل نظام العدالة في وضع حد حلالة الفلتان األمني في الشارع الفلسطيني.
الدور املنوط بالنائب العام :تشترط املادة ( )107من القانون األساسي املعدل
لسنة  2005في النائب العام أن يحظى مبصادقة املجلس التشريعي بعد تعيينه من
قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .ومنذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في
عام  ،1994مت تعيني أكثر من نائب عام واحد ،بيد أن أيا ً منهم لم يحصل على مصادقة
املجلس التشريعي .فقد كان رئيس السلطة الفلسطينية يختار النائب العام بنا ًء على
الوالء السياسي فقط ،وليس على أساس املؤهالت املهنية التي يتمتع بها .ولذلك،
فليس من املستغرب أن ال يبدي النائب العام املعني على هذه الشاكلة االستعداد احلازم
التخاذ اإلجراءات الصارمة التي تعزز من سيادة القانون وبسط سلطانه.
اخلالفات بني أطراف السلطة القضائية :ال يزال تنازع االختصاص والصراع على
مراكز النفوذ بني مختلف املؤسسات القضائية السمة البارزة ،وال سيما منه اخلالف
القائم بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى .ويتركز هذا اخلالف على اجلهة املخولة
باإلشراف اإلداري على احملاكم والنيابة العامة .بل إن ما يزيد من أوار هذا الصراع
النزاعات الشخصية التي ال تفتأ حتول دون تنفيذ اإلصالحات في السلطة القضائية.
وعلى الرغم من قيام احلكومة الفلسطينية بإصدار العديد من املراسيم التي تنظم
هذه املسألة ،فلم يتم إلى اآلن وضع اليد على حل جذري لها .وقد عمل قانون السلطة
القضائية رقم ( )15لعام  ،2005الذي صدر في إطار برنامج اإلصالح الفلسطيني
الشامل ،على حتديد الصالحيات املخولة لكل من وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى
وتنظيمها .ولكن احملكمة العليا بصفتها محكمة دستورية ألغت هذا القانون بسبب
بعض املخالفات الدستورية التي وقعت أثناء إقراره.
105

معن ادعيس

ضعف القضاء العسكري :في الواقع أن أفراد األجهزة األمنية متورطون في ارتكاب
العديد من املخالفات القانونية 3.ومع ذلك ،يالحظ أن القضاء العسكري ال يضطلع
مبسؤوليته في محاسبة هؤالء األفراد عما يبدر منهم من أفعال .ويشير الرسم البياني
التالي إلى أن عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكري شهدت انخفاضا ً ملحوظا ً
على مدى السنوات القليلة املاضية .ومن الناحية التنظيمية ،ال تزال البنية القانونية
للقضاء العسكري غير فاعلة ،ولم تقم السلطة الوطنية الفلسطينية بسن أي تشريعات
تنظم هذا الفرع من القضاء.
الرسم البياني رقم ( :)1عدد القضايا التي نظرتها هيئة القضاء العسكري
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غياب اإلطار القانوني الشامل :لم تسن السلطة الوطنية الفلسطينية أية قوانني تنظم
الهيكلية التنظيمية للمحكمة الدستورية واحملاكم اإلدارية واختصاصاتها وإجراءاتها.
وعلى الرغم من إعالن احلكومة عن الشروع في صياغة التشريعات التي تنظم هذه
املسألة ،إال أنه لم يجر لآلن إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.
عدم انتظام العمل في محاكم البداية :خلق تكوين الهيئات القضائية في محاكم
البداية من ثالثة قضاة بحسب قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2001
البت في القضايا .فبالرغم من انخفاض عدد القضايا التي أصبحت
مشكل ًة كبير ًة في ّ
محاكم البداية تختص بها بعد رفع اإلختصاص القيمي حملاكم الصلح ،إال أنها ظلت
غير قادرة على البت في العدد القليل من القضايا التي تنظرها .فتار ًة ال يحضر أحد
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القضاة فتتعطل احملكمة ،وتار ًة أخرى ال يحضر ٍ
قاض آخر .هذا باإلضافة إلى قلة
عدد قضاة محاكم البداية وانخفاض حجم التعيينات في هذه احملاكم .وقد حاولت
السلطة الوطنية الفلسطينية التخفيف من النتائج السلبية املذكورة الناجمة عن تشكيل
محكمة البداية من ثالثة قضاة ،وذلك بتشكيل محكمة البداية من قاض فرد في عدد
من القضايا اجلزائية واملدنية بحسب التعديل الذي مت إجراؤه .ولكن لم يترتب على
4
هذا اإلجراء أي نتيجة تصوب الوضع القائم.
غياب التفتيش القضائي :ال يزال التفتيش القضائي غير فاعل ،ولم تتخذ اجلهات
املختصة خطوات فاعلة للتعامل مع انعدام الرقابة اإلدارية على احملاكم .وفي احلقيقة،
يعتبر موضوع التفتيش القضائي أحد املوضوعات الرئيسية التي تشكل مثار خالف
حاد بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى ،كما جنم عنه قيام خالف كذلك بني
وزير العدل واللجنة التوجيهية لتطوير القضاء التي تتولى تنسيق عملية إصالح
السلطة القضائية .وقد رفضت وزارة العدل مرارا ً وتكرارا ً منح مجلس القضاء األعلى
الصالحية لتولي التفتيش القضائي .فمن وجهة نظر الوزارة ،من غير املعقول أن
5
يتولى القضاء بنفسه التفتيش على نفسه.
تراكم القضايا :ميثل تراكم القضايا أمام احملاكم معضلة حقيقية .وقد تفاقمت هذه
املشكلة خالل العامني املنصرمني بعد رفع االختصاص القيمي حملاكم الصلح ،ما
يعني أن تنظر هذه احملاكم ،باإلضافة إلى القضايا املدورة من األعوام السابقة ،في
آالف امللفات احملالة إليها من محاكم البداية .ومن العوامل األخرى التي تزيد من سوء
هذا الوضع عدم امتثال الشهود للتبليغات ،مما يتسبب في تأخير إجراءات احملاكمات
بصورة غير معقولة؛ فغالبا ً ما يرفض الشهود اإلدالء بشهاداتهم أمام احملاكم ما لم
يدفع الدفاع لهم املال لقاء شهادتهم أو يتكفل بتكاليف سفرهم من مكان إقامتهم إلى
احملكمة املعنية للشهادة أمامها.
التأهيل والتدريب :على الرغم من تعيني عشرات القضاة في محاكم الصلح ،إال أن
هذا األمر لم يسهم في حل املشكالت التي يعاني منها القضاء الفلسطيني والناجمة عن
قلة عدد القضاة في احملاكم بشكل عام إذا قورن باالحتياجات الفعلية للنظام القضائي
الذي يتسم بفاعليته ونشاطه .وال تزال فلسطني تفتقر إلى قضاة مؤهلني باإلضافة
إلى مؤسسات للتدريب القضائي .كما لم يفرغ املجلس التشريعي بعد من إعداد
القانون اخلاص مبعهد التدريب القضائي .وزيادة على ذلك ،لم تسن السلطة الوطنية
الفلسطينية أنظمة واضحة بشأن تنقالت القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم.
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العالقة بني السلطة القضائية وأجهزة األمن الفلسطينية
اإلطار القانوني
يتمتع كافة أفراد األمن في السلطة الوطنية بصالحيات محددة تتمثل في احملافظة
على األمن والنظام العامني .وتختص النيابة العامة بصالحية التحقيق في اجلرائم
ومالحقة املجرمني .وفيما يتعلق بالتنفيذ ،يتولى هذه املهمة قسم التحقيق في جهاز
الشرطة املدنية الذي يعمل بصفة ’الضابطة القضائية‘ .وفي الواقع ،تتمتع الشرطة
املدنية دون غيرها من األجهزة األمنية بالصالحية التي يخولها لها القانون إلجراء
التفتيشات ومالحقة املشبوهني في القضايا اجلنائية 6.غير أن قانون اإلجراءات
اجلزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة  2001يحدد الصالحيات املمنوحة للشرطة
في إطار محاربة اجلرمية ،كما يفصل اجلهات التي تنضوي حتت إمرة ’الضابطة
العدلية‘ وإشرافها .وبالرغم من ذلك ،تقوم أجهزة أمنية أخرى في السلطة الوطنية
وبشكل غير قانوني باحتجاز املواطنني والتحقيق معهم ،ومنها جهازا األمن الوقائي
واالستخبارات العسكرية.
وقد حددت املادة ( )21من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  2001األشخاص
الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي ،وحصرتهم في الفئات التالية:
•

مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه؛

•

مديرو شرطة احملافظات واإلدارات العامة؛

•

ضباط وضباط صف الشرطة ،كل في دائرة إختصاصه (دائرة املباحث
اجلنائية)؛

•

رؤساء املراكب البحرية واجلوية؛

•

واملوظفون املخولون صالحيات الضبط القضائي مبوجب قوانني أخرى.
وفي األغلب ،ال تكون هذه الفئة من بني أفراد الشرطة ،وإمنا من موظفي
وتنص عليهم القوانني ذات العالقة.
اإلدارات األخرى،
ّ

كما أتبع قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  2002وقانون اإلجراءات اجلزائية
املذكور فيما تقدم أفراد الضابطة القضائية ،فيما ميارسونه من أعمال ،بالنيابة العامة.
حيث نصت املادة ( )69من قانون السلطة القضائية على أن «أعضاء (مأمورو)
الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعني للنيابة العامة» .أما
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قانون اإلجراءات اجلزائية ،فينص في املادة ( )1/19منه على أن «يتولى أعضاء
النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط كل في دائرة
نصت املادة  20من القانون ذاته على
إختصاصه» .وفيما يتعلق باملساءلة واحملاسبةّ ،
ما يلي:
«( )1يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ،ويخضعون ملراقبته
فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم؛ ( )2للنائب العام أن يطلب من اجلهات املختصة
إتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير
في عمله».
كما تخول املادة ( )2/19من قانون اإلجراءات اجلزائية مأموري الضبط القضائي
صالحية «البحث واالستقصاء عن اجلرائم ومرتكبيها وجمع االستدالالت التي تلزم
للتحقيق في الدعوى» .أمام املادة ( )22من هذا القانون فتسرد الصالحيات التي
تتمتع بها سلطة الضبط القضائي على النحو التالي:
•

قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن اجلرائم ،وعرضها على
النيابة العامة.

•

إجراء الكشف واملعاينة واحلصول على اإليضاحات الالزمة لتسهيل
التحقيق.

•

اإلستعانة باخلبراء املختصني والشهود دون حلف ميني.

•

إتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة اجلرمية.

•

إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها
منهم ومن املعنيني بها.

وعالو ًة على ما تقدم ،يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة 2001
أحكاما ً تفصيلية حول املهام املنوطة بجهاز الشرطة .فبموجب املادة (« ،)27يجب على
مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى مكان
اجلرمية ،ويعاين اآلثار املادية لها ويتحفظ عليها» 7.كما يتعني على مأمور الضبط
القضائي إثبات «حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد في كشف احلقيقة ،ويسمع
أقوال من كان حاضرا ً أو من ميكن احلصول منه على إيضاحات في شأن اجلرمية
ومرتكبيها» .ويجب عليه كذلك أن يخطر النيابة العامة فورا ً بانتقاله ،ويجب على عضو
النيابة املختص مبجرد إخطاره بجناية متلبس بها االنتقال فورا إلى مكان اجلرمية».
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كما تناولت املادة ( )30من القانون املذكور إجراءات القبض على املجرمني بصورة
تفصيلية« :ملأمور الضبط القضائي أن يقبض بال مذكرة على أي شخص حاضر توجد
دالئل على إتهامه في األحوال التالية:
•

حالة التلبس في اجلنايات أو اجلنح التي تستوجب عقوبة احلبس مدة تزيد
على ستة أشهر.

•

إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان
موقوفا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

•

إذا إرتكب جرما أو أتهم أمامه بإرتكاب جرمية ،ورفض إعطاءه إسمه أو
عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطني.

أما إذا لم يكن املتهم في احلاالت السابقة حاضراً ،أو وجد مأمور الضبط القضائي
دالئل كافية تستدعي القبض عليه جاز له أن يطلب من النيابة العامة إصدار مذكرة
القبض بحسب املادة  31من قانون اإلجراءات اجلزائية املذكور.
وفيما يتعلق بتفتيش األشخاص أو املنازل من رجل الشرطة ،فقد أجازت املادة ()38
من القانون ذاته ملأمور الضبط القضائي في األحوال التي يجوز فيها قانونا ً القبض على
املتهم أن يفتشه ويح ّرر قائمة باملضبوطات يوقعها واملقبوض عليه ويضعها في املكان
املخصص لذلك ،ويسلّم نسخة منها إلى املقبوض عليه .وكذلك منع القانون الضابطة
القضائية دخول املنازل وتفتيشها إال بعد احلصول على مذكرة بذلك من النيابة العامة
على نحو ما حتدده املادة ( )39من هذا القانون .أما املادة ( )49من القانون نفسه
فتجيز ملأموري الضبط القضائي ،في حال قيامهم بواجباتهم ،اإلستعانة بقوات من
الشرطة أو القوة العسكرية.
ووفقا ً للمادة ( )1/55من قانون اإلجراءات اجلزائية املذكور ،تعتبر النيابة العامة
اجلهة الوحيدة املخولة بصالحية إجراء التحقيقات في اجلرائم دون غيرها من
األجهزة 8.ومع ذلك ،يجوز إحالة بعض صالحيات التحقيق إلى الشرطة كما أشرنا
أعاله .أما املادة ( )2/55من القانون ،فتمنح النائب العام أو وكيل النيابة املختص
احلق في «تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي املختص بالقيام بأي من أعمال
التحقيق في دعوى محددة ،وذلك عدا إستجواب املتهم في مواد اجلنايات .ويجب أن
ً9
يكون هذا التفويض محددا.
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التعاون بني النيابة العامة والشرطة املدنية
هناك العديد من العوامل التي تعوق عمل الشرطة املدنية بصفتها ’الضابطة القضائية‘.
وتؤثر هذه العوامل بصورة رئيسية على دوائر املباحث اجلنائية وتتعلق بإمكانياتها
وعالقاتها مع النيابة العامة .وتتمثل النتئجة املترتبة على هذا اخللل في قصور خطير
10
في أعمال التحقيق في اجلرائم ومالحقة املجرمني.
التعاون غير البناء :يتسم التعاون والعمل املشترك بني جهازي الشرطة والنيابة
العامة بعدم جدواه أو جناعته .ويعود السبب وراء ذلك في جانب منه إلى غياب
التدريب واملعرفة باإلجراءات املرعية في هذا الشأن ،وفي جانب آخر إلى قيام نزاعات
املصالح التي تتدخل في عمل الشرطة .فعلى سبيل املثال ،ال تكتفي دوائر املباحث
اجلنائية في العديد من احملافظات الفلسطينية بتبليغ النيابة العامة عن اجلرائم التي
تقيد ضد ’أفراد مجهولني‘ ،بل تعجز عن حتديد هوية مقترفي تلك اجلرائم .ومن شأن
نقل التبليغات على هذا النحو القاصر من قبل جهاز الشرطة شل قدرة النيابة العامة
عن اتخاذ اإلجراءات والتدابير احلازمة لدرء خطر اجلرمية ووأدها .وفي مناطق
أخرى ،ال تقبل النيابة العامة القضايا ،وذلك بحجة عدم إكتمال املعلومات والتحقيقات
الالزمة عن موضوع القضية من قبل جهاز الشرطة .إن هذين األسلوبني يقوضان أية
فرصة ممكنة لردع اجلرمية بصورة ناجعة.
عدم وجود معرفة أو فهم مشترك ألحكام القانون لدى ضباط الشرطة :إذ
يفتقر ضباط الشرطة الذين يحملون صفة الضابطة القضائية في املدن واحملافظات
الفلسطينية إلى معرفة أو فهم مشترك لطبيعة الصالحيات واملهام املنوطة بهم.
ومن األمثلة البارزة على ذلك التشوش الذي يسود في أوساط جهاز الشرطة بشأن
اإلجراءاءت اخلاصة بتحويل احملتجزين إلى النيابة العامة .ففي هذا اخلصوص ،يشير
قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  2001في املادة ( )34منه على ما يلي:
« يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال املقبوض عليه ،فإذا
لم يأت مببرر إطالق سراحه يرسله خالل أربع وعشرين ساعة إلى وكيل
النيابة املختص».
ولكن مأموري الضبط القضائي يختلفون بشكل أساسي في مدى كفاية مدة الـ24
ساعة املذكورة في تلك املادة لسماع أقوال الشخص املقبوض عليه قبل حتويله إلى
النيابة العامة أو إطالق سراحه .فالقريق األول يرى أن مدة  24ساعة كافية لسماع
أقوال املقبوض عليه ،ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة إذا وجد مقتضى لذلك .وينطلق
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هذا الرأي من أن قانون اإلجراءات اجلزائية جعل النيابة العامة صاحبة اإلختصاص
األصيل في التحقيق باجلرائم ،وأناط بالضابطة القضائية صالحيات محدودة في
التحقيق .وبهذا ،تكفي مدة  24ساعة ملأموري الضبط القضائي من أجل أخذ إفادة من
املتهم وأخذ املعلومات األولية في القضية.
أما أصحاب الرأي الثاني فيرون أن هذه املدة غير كافية لسماع أقوال املقبوض عليه
وإحالته للنيابة العامة ،بل إنه يتعني رفع سقفها .وينطلق هذا الرأي من الواقع العملي
لعمل مأموري الضبط القضائي ،حيث يقوم هؤالء بالكثير من اإلجراءات التي تندرج
ضمن أعمال التحقيق في اجلرائم ،بالرغم من أنها ليست من إختصاصهم األصيل،
وكان املفروض أن تقوم بها النيابة العامة .ويعود قيامهم بهذه اإلجراءات إلى أن
النيابة العامة ترفض قبول ملف أية قضية من الضابطة القضائية في جهاز الشرطة،
ما لم يتضمن ملف القضية املعلومات والتحقيقات الكاملة الالزمة لإلدانة .وفي هذه
احلالة ،ال تكفي مدة  24ساعة التي حتددها املادة ( )34من القانون جلمع ما يكفي من
11
األدلة على نحو ما تنص عليه املادة ( )1/19من القانون ذاته.
العمل وفق تفويض التحقيق في اجلرائم ال ينسجم مع أحكام القانون :تشوب
العديد من اإلشكاليات القانونية والعملية تفويض صالحيات التحقيق في اجلرائم من
النيابة العامة جلهاز الشرطة ،على نحو ما حتدده املادة ( )2/55من قانون اإلجراءات
اجلزائية رقم ( )3لسنة  ،2001أهمها:
•
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التفويض الشفوي :في أغلب األحيان ،ال يحصل ضابط الشرطة القائم
بالتحقيق على تفويض مكتوب من النيابة العامة للتحقيق في اجلرمية،
وإمنا يحصل على تفويض شفوي عبر الهاتف ،وبعد ذلك يقوم وكيل
النيابة املختص بوضع التفويض املكتوب عندما يصله ملف القضية
الكامل من جهاز الشرطة ،وذلك لتسوية األمور القانونية املتعلقة
بالتفويض قبل وصول امللف إلى القضاء .ومبا أن التفويض يتم شفوياً،
فهذا يعني أنه ال يحدد الشروط املختلفة املتعلقة بالتفويض ،وعلى وجه
اخلصوص اإلجراء محل التفويض ،والشخص املف ّوض بتنفيذ اإلجراء
التحقيقي ومدة التفويض ،مما يسمح بوقوع جتاوزات مختلفة من قبل
مأموري الضبط القضائي في جهاز الشرطة في تنفيذ أمر التفويض
ويحد من قدرة النيابة العامة في الرقابة على تنفيذ مأموري الضبط
القضائي للتفويض .وبالنتيجة ،ال تقتصر هذه اخلروقات على هضم
حقوق املواطنني ،بل إنها تؤدي إلى إفشال القضية أمام القضاء ومن ثم
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إفالت مجرمني من العقاب بسبب عدم سالمة إجراءات القبض والتوقيف
والتحقيق من أفراد الشرطة التابعني للضابطة القضائية.
•

التفويض العام :حتظر املادة ( )3/55من قانون اإلجراءات اجلزائية
التفويض العام .ولكن على الرغم من عدم قانونية مثل هذا التفويض
بالنص القانوني الصريح ،إال أن نسبة كبيرة من التفويضات التي تتم بالفعل
هي من ذات هذا النوع .ففي بعض األحوال ،ال تف ّوض النيابة العامة مأمور
الضبط القضائي في جهاز الشرطة بالقيام بعمل معني من أعمال التحقيق
في اجلرمية ،وأمنا تف ّوضه تفويضا ً عاما ً للتحقيق في اجلرمية بأكملها .وقد
حدا هذا اإلجراء بالنيابة العامة إلى رفض امللفات التي لم تكمل الشرطة أعمال
التحقيق فيها.

•

اإلستجواب :بالرغم من أن قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة
 2001مينع في املادة ( )2/55منه تفويض أعضاء الضبط القضائي من
إستجواب املتهم في اجلرائم املصنّفة «جناية» بدالً من النيابة العامة ،إال أن
جهاز الشرطة يقوم بالعادة بأخذ أقوال املتهمني على هيئة إستجواب ،لكن
دون حلف اليمني وفي صيغة ما يطلق عليه قانونا «أخذ إفادة» ،وذلك ألن هذا
اجلهاز يعتقد بأن احملكمة سترفضها .وفي احلقيقة أن هذا اإلجراء يشكل
خرقا ً جسيما ً حلقوق املواطن ألن النيابة تستخدم اإلعتراف الذي يتم في تلك
اإلفادة لتوجيه االتهام للمشتبه به.

ضعف رقابة النيابة العامة على ’الضابطة القضائية‘ :بالرغم من أن الضابطة
القضائية تتبع من الناحية الفنية النيابة العامة ،إال أنها ال تخضع لرقابة حقيقية من
جانبها .وعلى أرض الواقع ،فشلت النيابة العامة في إثبات سيادتها املؤسساتية التي
منحها لها القانون .كما يسود اعتقاد مبرر لدى بعض أعضاء الضبط القضائي بأنهم
األقدر من الناحية العملية على التحقيق في اجلرائم من غيرهم من وكالء النيابة
العامة ،كما أنهم عاد ًة ما يتجاوزن الصالحيات املمنوحة لهم على التفويضات العامة
التي يأخذونها دون وجه قانوني .إن النيابة العامة تفتقر إلى الثقل املؤسساتي وما
يلزمها من األدوات الضرورية التي متكنها من ردع تلك املخالفات.
تدخل أجهزة أمنية أخرى في عمل جهاز الشرطة :تقوم أجهزة أمنية أخرى ،مثل
جهاز األمن الوقائي وجهاز االستخبارات العسكرية ،بعمل جهاز الشرطة كسلطة
ضبط قضائي .وعلى الرغم من نص املادة ( )21من قانون اإلجراءات اإلجراءات
اجلزائية الذي ال يدرج تلك األجهزة ضمن جهاز الضابطة القضائية ،إال أنها تتولى
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مالحقة املجرمني أو املتهمني ،وتقبض عليهم وحتقق معهم دون وجود األساس
القانوني الذي مينحهم صفة الضابطة القضائية للقيام بذلك .وألن احملاكم ال تعترف
باألدلة واالعترافات التي تنتزعها هذه األجهزة من املتهمني – ال سيما تلك التي تأخذها
حتت إكراه التعذيب  -أدى ذلك إلى إفالت العديد من املجرمني من العقاب نتيجة عدم
قانونية اإلجراءات املتبعة في التحقيق معهم.
التعاون بني النيابة العامة وغيرها من األجهزة األمنية الفلسطينية
على الرغم من مواطن اخللل والقصور التي تشوب العمل املشترك والتعاون بني
السلطة القضائية وجهاز الشرطة ،إال أن هناك على األقل إطار قانوني يحكم هذا العمل
املشترك ويهدف إلى تنظيم العالقات القائمة بينهما .ولكن ال تنسحب احلالة على
أجهزة األمن األخرى التي تضطلع مبهام استخباراتية ،كجهازي األمن واالستخبارات
العسكرية .وفي الواقع ،يكتنف كثير من املشكالت العالقة بني السلطة القضائية وتلك
األجهزة األمنية .ومن جانب آخر ،يشكل جهاز املخابرات العامة االستثناء الوحيد هنا
ألنه مخول قانونا ً بالعمل كجهاز ’ضبط قضائي‘ من خالل قانون املخابرات العامة
رقم ( )12لسنة  .2005ومع ذلك ،تورط جهاز املخابرات على مدى سنوات عدة في
اعتقال أفراد بصورة جتانب القانون ،وال يبقى لنا سوى اتنظار ما تفضي إليه األحكام
القانونية اجلديدة.
عدم تنفيذ أحكام احملاكم :منذ عام  ،1994ال تنفك األجهزة األمنية ترفض تنفيذ
العديد من قرارات احملاكم الفلسطينية ،وكان أغلبها خاصة مبحكمة العدل العليا
الفلسطينية والتي تأمر فيها باإلفراج عن أشخاص اعتقلوا لدى تلك األجهزة بطريقة
مخالفة للقانون .وعلى الرغم من تناقص هذه القرارات في السنوات األخيرة من عمر
السلطة الوطنية الفلطسينية – ال سيما بفعل انخفاض حاالت االعتقال نتيجة للوضع
األمني املتردي لألجهزة األمنية الناجم عن تدمير اإلحتالل اإلسرائيلي للبنى اإلدارية
والبشرية لها – ال تزال األجهزة األمنية عاجزة عن تنفيذ األحكام القضائية ،خاص ًة
تلك املتعلقة باملنازعات املالية والنزاعات الناشئة حول األمالك والعقارات .ولعل جزءا ً
من هذه املشكلة يعود إلى االحتالل اإلسرائيلي الذي ال يسمح للجهات التنفيذية في
جهاز الشرطة باخلروج إلى املناطق املصنفة (ب) و(ج) لتنفيذ أحكام وقرارات احملاكم،
والتي متتلك السلطات اإلسرائيلية املسؤولية األمنية عنها مبوجب اتفاقية أوسلو
الثانية .أما اجلزء اآلخر من املشكلة فتتحمله السلطة الوطنية الفلسطينية ،وباألخص
في املناطق الفلسطينية املصنفة (أ) التي متلك فيها الصالحيات األمنية فيها كمراكز
املدن وبعض القرى احمليطة بها.
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التجاوز على قانون اإلجراءات اجلزائية في القبض والتوقيف واحتجاز
احلريات :على نحو ما أشرنا فيما تقدم ،يقوم جهاز األمن الوقائي وجهاز
االستخبارات العسكرية ،إلى جانب جهاز املخابرات العامة مؤخراً ،باعتقال األشخاص
واستجوابهم بصورة تخالف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة .2001
وينطبق هذا األمر بالذات على أولئك الذين يشتبه في تعاونهم مع سلطات االحتالل
اإلسرائيلي أو في إسهامهم مع تلك السلطات في اغتيال عدد من رجاالت املقاومة
الفلسطينيني .و لم يتوقف األمر عند هذا احلد ،بل هذه األجهزة املخابراتية أنشأت
مراكز توقيف خاصة بها مبعزل عن السجون ومراكز اإلصالح الرسمية التابعة
للسلطة الوطنية الفلسطينية ،كما ال تتوفر فيها الشروط التي نص عليها قانون مراكز
اإلصالح والتأهيل الفلسطيني رقم ( )6لسنة  .1998وال يحظى املوقوفون في هذه
املراكز بأي إشراف أو متابعة قضائيني سواء من القضاء أو النيابة العامة ،كما إن
هذه املراكز – عدا عن عدم قانونيتها – ال يتوفر فيها أي من الشروط التي نص عليها
قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني وغير معترف بها ضمن مراكز اإلصالح
والتأهيل رسميا ،فهي كذلك غير مخصصة أصالً لالحتجاز.
حاالت التعذيب وفاة عشرات احملتجزين في السجون ومراكز التوقيف اخلاضعة
إلشراف األجهزة األمنية :غالبا ً ما يخضع احملتجزون في السجون ومراكز التوقيف
التابعة لألجهزة األمنية للتعذيب ،وذلك في انتهاك صريح للقانون األساسي املعدل
لسنة  ،2005وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  ،2001باإلضافة لقرار
محكمة البداية برام الله بشأن ’قضية اخلضر‘ في عام .121998وفي العديد من
احلاالت ،قامت األجهزة األمنية بتقدمي أدلة للمحاكم كانت قد حصلت عليها من خالل
تعذيب احملتجزين لديها .وعالو ًة على ذلكُ ،سجلت حوالي  30حالة وفاة ملواطنني
على مدى السنوات العشر املاضية ،وجلّها وقعت في مراكز التحقيق التابعة ألجهزة
املخابرات العامة أو األمن الوقائي أو االستخبارات العسكرية .واألدهى من ذلك أن
السلطة الوطنية الفلسطينية لم جتر أي حتقيق قضائي في هذه احلاالت.
حلول األجهزة األمنية محل القضاء في إعطاء صفة حسن السيرة والسلوك
وشهادة «عدم احملكومية» لألشخاص الذين يريدون تولي وظائف عامة :إذ،
وبحسب اإلجراءات املتبعة لدى ديوان املوظفني العام في السلطة الوطنية الفلسطينية،
ومن أجل التحقق من «السالمة األمنية» للشخص املراد تعيينه في وظيفة عامة،
مدنية كانت أو عسكرية ،فإنه يتم اللجوء إلى القسم األمني اخلاص مبا يعرف «أمن
املؤسسات» التابع جلهاز األمن الوقائي للتأكد من عدم محكومية هذا الشخص ،وكذلك
التأكد من عدم وجود أية شبهات أمنية عليه حتى يتمكن من تولي الوظيفة العامة.
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كما يقوم اجلهاز ذاته مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية فيما إذا كان ال يرغب في استمرار
تولي أي موظف لوظيفته العامة ،ويطالب ديوان املوظفني العام بإنهاء خدماته .وفي
ظل غياب إشراف قضائي فعال ،تشكل التدخالت السياسية أو الشخصية في هذا
13
اجلانب السمة البارزة.
ضعف األجهزة األمنية وعدم قدرتها على توفير احلماية للمحاكم والقضاة
واحملامني :تتحمل األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية املسؤولية
عن حماية مباني احملاكم والقضاة واحملامني وموظفي السلك القضائي .غير أن هذه
األجهزة قصرت في توفير احلماية املطلوبة من التجاوزات التي وقعت على القضاء
الفلسطيني ممثالً باحملاكم ورجاالت القضاء والقانون بصورة دورية .وعلى الرغم من
قيام نقابة احملامني الفلسطينيني بتنفيذ العديد من الفعاليات االحتجاجية بعد تعرض
عدد من احملامني العتداءات مجهولني دون أن يتم الكشف عن املعتدين ،فلم تتخذ
السلطة التنفيذية أو أجهزتها األمنية أية إجراءات حازمة بشأن هذه احلوادث 14.كما
يؤثر غياب احلماية املادية املنتظرة من القوات األمنية على مراكز اإلصالح والتأهيل
15
التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تخضع إلمرة جهاز الشرطة املدنية.

النتيجة
لقد صدرت عشرات التقارير وأجريت عشرات الدراسات واألبحاث وعقدت
مئات الندوات وورش العمل التي شخّ صت في مجملها مشكلة القضاء ،وحددت
أوجه اخللل فيه بدقة متناهية؛ فاملشكلة واضحة املعالم ،وهي ليست بحاجة إلى
املزيد من اجلهود لتوضيحها .وعلى الرغم من جميع اإلجراءات املتخذة في مجال
إصالح الوضع القضائي املتردي ،إال أنه ال يبدو أن التحسن املرجو بإنشاء سلطة
قضائية قوية وفعالة قد أبصر النور بعد؛ بل على العكس ،فقد استفحل تدهور
نظام القضاء والعدالة في فلسطني إلى حد بعيد .فال زالت عشرات آالف القضايا
ملقاة في أروقة احملاكم ،وال زالت مشكلة تنفيذ أحكام احملاكم تراوح مكانها.
ونتيجة لهذا الوضع ،اكتسبت أنظمة القضاء العشائري املتبعة في حل املنازعات
الناشئة بني املواطنني أهمية كبرى .فبحسب استطالع أجري عام  ،2005لم
تزد نسبة املواطنني الذين يولون ثقتهم للجهاز القضائي التابع للسلطة الوطنية
الفلسطينية عن  ،%26وذلك في مقابل  37ممن يضعون ثقتهم في نظام القضاء
العشائري غير الرسمي 16 .وال يبدو أن هناك أية إجراءات فعلية على صعيد وضع
القرارات التي جتسر اله ّوة القائمة بني األجهزة األمنية والسلطة القضائية ،أو
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على األقل تنسيق اإلجنازات الضئيلة التي حصلت على صعيد اإلصالح القضائي
مع عملية إصالح القطاع األمني اجلارية.
وفي الواقع ،ال تزال السلطة القضائية املختصة أصالً بإنفاذ القانون واألجهزة األمنية
املساندة لها هي السلطة األهم التي ال تفتأ تعاني من التهميش وعدم االكتراث من
قبل السلطة الوطنية ،وال سيما من السلطة التنفيذية ،وذلك على الرغم من اإلعالنات
املتكررة بالتزامها باإلصالح .ولعل من أهم األسباب احلقيقية وراء هذا التهميش
هو أنه ليس من مصلحة السلطة التنفيذية الفلسطينية أن يكون هناك سلطة قضائية
قوية ،حتاسب املسؤولني عن ملفات الفساد املالي واإلداري ،والذين هم في أغلبهم من
أعضاء السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق ،يجب التأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل مسؤولية ال
يستهان بها عن حالة انعدام القانون وعموم الفوضى في أراضيها .وإذا كان صحيح
أن لالحتالل اإلسرائيلي أثر سلبي واضح على قدرة السلطة الفلسطينية على بسط
سلطان القانون والنظام ،فليس صحيحا ً أن ارتفاع عدد املخالفات القانونية التي يقوم
بها أفراد األجهزة األمنية والتي تضر باملصالح الشخصية للمواطنني لها ما يبررها
أو أنها نتيجة رئيسية لالحتالل اإلسرائيلي ،وليس مبقدور املسئولني وقفها .بل إن
بإمكان السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ إجراءات معينة إلصالح الوضع األمني
وفرض سيادة القانون إن كانت متتلك اإلرادة السياسية الالزمة لذلك.
إن توفير األمن للمواطنني الفلسطينيني يتطلب إعداد آليات ناجعة لفرض القانون،
إلى جانب قيام تعاون بنّاء بني جهاز الشرطة املدنية والسلطة القضائية بالتحديد.
ولتحقيق ذلك ،فال بد من اتخاذ عدد من اإلجراءات على صعيد األجهزة األمنية والسلطة
القضائية .ومن أجل ضمان استدامة عملية اإلصالح  ،يجب تنفيذ اإلصالحات اجلارية
على قطاع األمن والسلطة القضائية بالتوازي وفي ٍ
آن واحد معاً .كما يتعني إنشاء
جلنة توجيهية تتمتع بدعم سياسي قوي لتنسيق هذه العملية .وبالنسبة ألجهزة
األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،ينبغي تنفيذ التوصيات التالية:
•

ضرورة وضع التشريعات التي حتكم عمل جهاز الشرطة كسلطة ضبط
إداري ،حتدد الصالحيات واملسؤوليات املنوطة به ،كما تنظم عالقته بغيره
من األجهزة األمنية في مجال حفظ النظام واألمن العامينْ .

•

احلد من الدور الذي ميارسه مأمورو الضبط القضائي وحصره في
املجاالت التي يحددها قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة ،2001
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باإلضافة إلى تعديل هذا القانون عند الضرورة من أجل توضيح العالقة
بني جهاز الشرطة والنيابة العامة .ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة ألنه
يحول دون إفالت املجرمني من العقاب نتيجة لعدم قانونية اإلجراءات املتبعة
بحقهم.
•

ضرورة استكمال اإلجراءات التشريعية اخلاصة بوضع التشريعات التي
تنظم عمل األجهزة األمنية بصورة عامة ،وال سيما منها جهازي األمن
والوقائي واالستخبارات العسكرية ،إلى جانب مراعاة تلك التشريعات
للمعايير املدنية والدميوقراطية.

•

صياغة خطة أمنية وتنفيذها بهدف ضمان توفير احلماية الالزمة ملؤسسات
السلطة القضائية ،وفي مقدمتها احملاكم ،واألطر القضائية وأعضاء النيابة
العامة والقضاة .وكذلك ،فإن من الضروري أن تقوم اجلهات املختلفة في
السلطة الوطنية بإجراء حتقيقات جدية في حوادث اإلخالل باألمن ،واإلعالن
عن نتائج هذه التحقيقات ،والقبض على املجرمني وإحالتهم للعدالة.

•

ضرورة وضع اإلجراءات واخلطط الكفيلة بتوفير احلماية الالزمة ملراكز
اإلصالح والتأهيل ،واحلد من االعتداءات التي تقع عليها ،وتؤدي إلى املس
بالنزالء احملتجزين فيها.

أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية الفلسطينية فنحن نوصي بضرورة العمل على
اآلتي:
•

إعداد وتنفيذ استراتيجية سليمة إلصالح السلطة القضائية ،بحيث
تتضمن أهدافا ً واقعية ميكن العمل على حتقيقها .ويجب أن تأخذ مثل هذه
االستراتيجية في عني االعتبار التقدم احلاصل على صعيد إصالح القطاع
األمني وتنفيذها إلى جانبه ،ال سيما في مجال بسط سلطان القانون.

•

خلق بيئة مناسبة إلجراء اإلصالح على السلطة القضائية من خالل فرض
نظام التقاعد على املسؤولني األمنيني الذين يقاومون ذلك اإلصالح.

•

تعزيز عمل النيابة العامة بهدف إعادة املسؤوليات األصلية املسلوبة منها
فيما يتعلق بالتحقيق في اجلرائم ومالحقة املجرمني .وهذا يعني بصورة
أساسية حصر دور جهاز ’الضبط القضائي‘ في الدور الثانوي الذي منحه
له القانون.
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•

استكمال العمل على التشريعات ذات العالقة بالقضاء ،وكذلك تعديل
التشريعات التي حتتاج للتعديل ،مثل قانون السلطة القضائية لسنة .2005

•

تطوير املوارد البشرية واملادية واملالية للمحاكم بحيث تستطيع التعامل
مع الكم الضخم من القضايا املتراكمة أمامها .ويجب أن يتضمن ذلك إعادة
هيكلة شاملة حملاكم البداية ،باإلضافة إلى تعيني موظفني جدد في السلك
القضائي وتدريبهم.

•

إنشاء وتنفيذ نظام متكامل وفعال للتفتيش القضائي يقوم على أساس
التوزيع الواضح للمسؤوليات بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى.

•

إعادة تنظيم جهاز القضاء العسكري وتعزيز إمكانيات احملاكم العسكرية
بحيث تتمكن من محاسبة أفراد القوات األمنية املتورطني في االنتهاكات
القانونية ،ويشتمل هذا األمر على سن إطار قانوني سليم ينظم مهام احملاكم
العسكرية ومسؤولياتها.

الهوامش
1

2
3
4
5
6

7

يقسمالنظامالقضائيفيفلسطنيإلىمحاكمالصلح،ومحاكمالبدايةواحملكمةالعليا.وتعملاحملكمة
العليافيذاتالوقتعملاحملكمةالدستورية،واحملكمةاإلداريةومحكمةاالستئناف.وتتعاملاحملاكم
النظامية مع جميع أنواع اجلرائم والقضايا املدنية ،أما القضايا اإلدارية فتنظرها احملكمة العليا فقط.
قانون رقم ( )2بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لعام .2001
ورد ذلك في تصريح أدلى به مدير هيئة القضاء العسكري لصحيفة احلياة اجلديدة الصادرة
بتاريخ .2005/2/27
القانون رقم ( )2لسنة  2005املعدل لقانون تنظيم تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة .2001
تصريح وزير العدل في ورشة العمل التي عقدها مركز تطوير القطاع اخلاص حول أداء اللجنة
الوطنية لإلصالح بتاريخ .2005/12/29
منذ صدور قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة  ،2005أصبح هذا اجلهاز مخول
بصالحية العمل بصفته ’ضابطة قضائية‘ ضمن اختصاصه فقط( .حيث تنص املادة ( )12من
هذا القانون على أنه «يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها املقرة مبوجب هذا القانون
صفة الضبطية القضائية» ).غير أنه لم تقع أية سابقة على وضع هذا النص موضع التنفيذ.
يقسم القانون اجلرائم بحسب فداحتها إلى مخالفات وجنح وجنايات .ويعاقب على املخالفات
بالغرامة أو احلبس التكديري الذي ال تزيد مدته عن أسبوع واحد ،ويعاقب على اجلنح باحلبس
ملدة تتراوح من أسبوع واحد إلى ثالث سنوات ،أما اجلنايات فيعاقب عليها باحلبس ملدة تتعدى
ثالث سنوات .قانون العقوبات األردني ،املواد (.)16 – 14
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16

كما تشير املادة ( )1من ذات القانون على أن النيابة العامة «تختص دون غيرها بإقامة الدعوى
اجلزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها إال في األحوال املبينة في القانون».
ً
املادة ( )3/55من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني« :ال يجوز أن يكون التفويض عاما».
تستند املالحظات التالية إلى النتائج املتمخضة عن ورشتي عمل عقدتهما الهيئة الفلسطينية
املستقلة حلقوق املواطن ،حيث ضمت إحداهما عددا ً من ضباط قسم التحقيق في قسم الشرطة
في مدينة رام الله بتاريخ  14آب/إغسطس  ،2004أما ورشة العمل األخرى فعقدت في مدينة
أريحا يومي  25و 26حزيران/يونيو  2005بعنوان ’القضاء واألمن‘ وشارك فيها ضباط شرطة
وخبراء .وقد صادق مجلس الوزراء على التوصيات التي خلصت إليها هذه الورشة الثانية.
وفقا ً للمادة ( )19من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني« :يتولى أعضاء النيابة العامة
مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه».
في تاريخ  23آذار/مارس  ،1998برأت محكمة بداية رام الله في قرارها الشهير ،واألول من
نوعه منذ قيام السلطة الوطنية ،تسعة متهمني في ثماني جرائم قتل متكررة ،بعد أن قررت
أن إعتراف املتهمني قد أُخذ بعد إكراه مادي ومعنوي مورس عليهم .فقد حقق معم جهاز
االستخبارات العسكرية واحتجزوا في السجن التابع لها ،وكان يتم أخذ إفادتهم من قبل
النيابة العامة ثم يعودون بعد ذلك إلى السجن التابع لهذا اجلهاز ،هذا فضال عن أن النيابة
العامة لم تأخذ اعترافاتهم تلك إال بعد فترة طويلة من احتجازهم لدى اجلهاز املذكور ،األمر
الذي يؤكد على أن اعترافاتهم تلك لم تكن قد أخذت وفق أسس قانونية سليمة.
أنظر التقرير حول ’دور اجلهات األمنية في مجال الوظيفة العامة‘ ،رام الله :الهيئة الفلسطينية
املستقلة حلقوق املواطن.2004 ،
ش ّكل مجلس الوزراء بتاريخ  14حزيران/يونيو  2005جلنة وزارية خاصة لبحث موضوع
االعتداءات على احملاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملني في احملاكم ،مكونة من وزير
الداخلية واألمن الوطني ووزير العدل ووزير املالية .وف ّوض القرار اللجنة بالعمل على توفير
إجراءات احلماية الالزمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملني في احملكم وتقدمي االقتراحات مبا
يكفل توفير احلماية الالزمة لهم .إال هذه اللجنة وكغيرها من اإلجراءات احلكومية لم تفعل شيئا.
خالل نهايات العام  2004وبدايات العام  2005وقع حادثان خطيران جنم عنهما مقتل خمسة
أشخاص كانوا محتجزين في مراكز اإلصالح والتأهيل اخلاضعة حلماية وإشراف جهاز الشرطة.
فبتاريخ  1تشرين األول/أكتوبر  ،2004هاجمت مجموعة من املسلحني يلبسون لباس قوات
االحتالل اإلسرائيلي مركز اإلصالح والتأهيل املوجود في مدينة نابلس ،ومتكنوا من دخوله وتقييد
القوة الشرطية املكلفة بحراسة السجن ،وأخرجوا اثنني من السجناء ،وقتلوا أحدهما داخل أسوار
السجن ،بينما قتلوا اآلخر على بوابة السجن .وقد تك ّرر ذات اإلعتداء في مركز إصالح وتأهيل آخر
بتاريخ  10شباط/فبراير  ،2005حيث متكن العشرات من املسلحني من اقتحام مركز اإلصالح
والتأهيل الكائن في مدينة غزة ،وقتلوا ثالثة من السجناء احملتجزين فيه .وفي كال احلالتني لم تتمكن
القوة الشرطية املوجودة من توفير احلماية الالزمة لهذه املراكز وال للمحتجزين فيها.
بوكو ر .دي مارتينو ،وأرنولد ليتهولد وروالند فريدريك ،املفاهيم الفلسطينينة العامة حول
حكم القطاع االمني :التقرير التلخيصي ،جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة واملعهد العالي لدراسات التنمية 21 ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2005ص.9 .
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اجلماعات املسلحة غير النظامية
وحكم القطاع األمني

محمد جنيب وروالند فريدريك

منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  ،1994اتسم حكم قطاع األمن
الفلسطيني بقيام أطراف أمنية نظامية وغير نظامية بصورة متوازية 1.وقد يفترض
املرء أن التفريق بني اجلماعات املسلحة النظامية وغير النظامية في السياق الفلسطيني
أمر خاطئ في جميع األحوال ،وذلك ألن السلطة الوطنية الفلسطينية ال تشكل دولة
ذات سيادة وال تعدو كونها مجرد نظام سياسي انتقالي يقوم على أساس اتفاقية
بني دولة ومنظمة ال تعتبر دولة في أي حال من األحوال .ومع ذلك ،ميكننا التمييز
بني األجهزة األمنية التي تعمل ضمن إطار اتفاقيات أوسلو وتتمتع بتفويض رسمي
يخولها استخدام القوة ،وأطراف أخرى ال تعمل ضمن هذا اإلطار .وفي هذا السياق،
تنتمي أجهزة األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى الفئة األولى ،في حني
تنتمي مختلف اجلماعات املسلحة إلى الفئة الثانية.
ومن الناحية العملية ،يصعب حتديد خطوط واضحة نستطيع من خاللها التمييز بني
األجهزة النظامية وغير النظامية بسبب وجود العديد من التداخالت بينهما فيما يتعلق
بنشاطاتها العملياتية وانتماء أفرادها ووالءاتهم واأليديولوجيات التي حتكم تلك
األجهزة .ومما يسود من صعوبة التمييز بني هذه األجهزة أن هذه اخلطوط أضحت تتسم
بالضبابية والغموض منذ اندالع االنتفاضة الثانية عام  .2000فقد اكتسبت اجلماعات
املسلحة غير النظامية نفوذا ً وثقالً سياسيا ً متعاظمني .وفي العديد من املجاالت ،كان
بروز هذه اجلماعات نتيجة مباشرة للدمار الشامل الذي حلق البنية التحتية لقطاع األمن
الفلسطيني على يد قوات اجليش اإلسرائيلي خالل عامي  2001و.2002
ينقسم هذا الفصل إلى جزأين .يتضمن األول منهما عرضا ً للجماعات املسلحة
الرئيسية على الساحة الفلسطينية والتي تعتبر مهمة من الناحية السياسية ،وهي
األجنحة املسلحة التابعة حلركتي حماس واجلهاد اإلسالمي وجلان املقاومة الشعبية
وكتائب شهداء األقصى 2.كما يلقي هذا اجلزء الضوء على أيديولوجيات هذه
اجلماعات واستراتيجياتها وإمكانياتها العملياتية .أما اجلزء الثاني من هذا الفصل
فيتناول بالتحليل التحدي الذي تفرضه اجلماعات املسلحة غير النظامية أمام عملية
حكم قطاع األمن الفلسطيني ،كما يستكشف اخليارات املتوفرة لهذا القطاع للتعامل
معه .وقد اكتسبت هذه املسألة أهمية خاصة منذ تولي حماس سدة احلكم بعد فوزها
في االنتخابات التشريعية في شهر كانون الثاني/يناير من عام .2006
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حملة عامة للجماعات املسلحة الفلسطينية غير النظامية
كتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام هي اجلناح العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية (حماس).
وبحسب التصريحات الصادرة عن احلركة ،تأسست هذه الكتائب بصورة رسمية في
صيف عام  ،1991بعد أن اغتال عناصر من حركة حماس احلاخام اليهودي في مستوطنة
«كفار داروم» ،إحدى املستوطنات اإلسرائيلية التي كانت مقامة في قطاع غزة .وقد قام
زكريا وليد عقل بتشكيل الوحدات العسكرية األولى لكتائب القسام .وبذلك ،جاء اإلعالن
الرسمي عن تأسيس اجلناح العسكري حلركة حماس بعد مضي أربع سنوات على
تأسيس احلركة نفسها في كانون األول/ديسمبر عام  1987عقب اندالع االنتفاضة
الفلسطينية األولى .وقد تشكلت كتائب القسام بالدرجة األولى من نشطاء حماس الذين
شاركوا في أعمال املقاومة السرية خالل حملة اإلعتقاالت التي شنتها القوات اإلسرائيلية
3
في عام  1990والتي جاءت نتيجة ملا ُيس ّمى بـ»حرب السكاكني».

ولكن العديد من األفراد الذين تولوا في مرحلة الحقة مناصب عليا في كتائب القسام
كانوا يشاركون في أنشطة مسلحة قبل االنتفاضة .فمنذ عام  ،1984كان بعض
اإلسالميني البارزين كالشيخ أحمد ياسني والشيخ صالح شحاده يعملون على
4
تشكيل قوة مسلحة ملقاومة االحتالل اإلسرائيلي .وفي عام  ،1986قام شحاده
بنا ًء على أوامر من أحمد ياسني ،بتأسيس شبكة من املسلحني اإلسالميني عرفت
بـ’املجاهدون الفلسطينيون» ،ولكن السلطات اإلسرائيلية اعتقلت معظم أفراد هذه
املجموعة وصادرت أسلحتهم .وفي نفس الوقت ،أمر الشيخ ياسني بتأسيس مجموعة
«مجد» ،وهي عبارة جهاز عسكري كان مسؤول عن مطاردة العمالء وتصفيتهم .وفي
الضفة الغربية ،كانت بعض اخلاليا التي تنتسب حلركة اإلخوان املسلمني تعمل حتت
مسمى «كتائب عبد الله عزام».
األيديولوجيا
تعمل كتائب عز الدين القسام ،باعتبارها اجلناح العسكري حلركة حماس ،وفقا ً
للتوجيه األيديولوجي والعقائدي للحركة .وتعتبر حركة حماس في الواقع إحدى
احلركات املنبثقة عن حركة اإلخوان املسلمني وتتشارك معها في العديد من معتقداتها
اإلسالمية التي تتبنى التوجه اإلصالحي ،وذلك من قبيل الوجهة التي تقوم على أساس
أن اإلسالم ميثل نظاما ً عقائديا ً ينظم احلياة بجميع مناحيها (اإلسالم هو احلل) وأن
5
الدعوة والتربية والعمل اخليري أمور تعزز إميان الفرد بدينه.
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مع ذلك ،عمل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني والقوى احملركة لهذا النزاع على تشكيل
حركة حماس .فقد شكلت فكرة الكفاح املسلح ضد إسرائيل عامالً جوهريا ً في تفكير
هذه احلركة الفلسطينية التي انبثقت عن جماعة اإلخوان املسلمني ،ال سيما بالنسبة
لشقها الناشط في قطاع غزة .ومنذ تأسيسها في سنة  ،1987تأرجحت نظرة حماس
للصراع مع إسرائيل بني منظور عقائدي ديني ،ينظر من خالله إلى هذا الصراع
باعتباره صراعا ً بني اإلسالم واليهودية ،ومنظور سياسي ،ينظر من خالله إلى ذلك
الصراع بوصفه مقاومة لالحتالل أجنبي والصهيونية واإلمبريالية الغربية التي ينظر
إليها مجتمعة باعتبارها مرتبطة ببعضها ارتباطا ً وثيقاً .وقد هيمن التوجه األول على
تفكير احلركة في السنوات األربع األولى التي تلت تأسيسها .ومع منو هذه احلركة
من الناحيتني السياسية والتنظيمية ،اكتسبت التوجه الثاني أهمية متزايدة 6.وخير
مثال على التوجه األول هو ميثاق حماس الصادر سنة  .1987ويغلب من نص هذا
امليثاق وصياغته اخلطاب الديني ،كما يعرف فلسطني باعتبارها «أرض وقف إسالمي
على أجيال املسلمني إلى يوم القيامة» 7.وفي املقابل ،تؤكد «املذكرة التمهيدية» التي
أقرتها حركة حماس في منتصف العقد التاسع من القرن املاضي على تبني وجهة
تتسم بقدر أكبر من النظرة السياسية والواقعية .فبموجب هذه املذكرة ،حتتل فكرة
حترير األرض وإنهاء االحتالل أهمية أكبر من املعتقدات اإلسالمية.
وبحسب املذكرة التمهيدية ،فإن الصراع القائم هو مع
«العدو الصهيوني املرتبط مع املشروع الغربي الذي يسعى إلى إخضاع األمة
العربية اإلسالمية لهيمنة الثقافة الغربية ،وتعزيز تبعيتها للغرب وتكريس
8
تخلفها».
إن الشعب الفلسطيني هو ’الهدف املباشر لالحتالل االستيطاني الصهيوني‘ وعليه
’حتمل العبء الرئيسي في مقاومة االحتالل اجلائر‘ 9وفي هذا السياق ،ترى حماس
بأن الصراع القائم مع االحتالل اإلسرائيلي صراع متطاول وتاريخي؛ ولذلك
’يجب أن تقوم مقاومة ومواجهة ال تفتر مع العدو في فلسطني إلى أن نحقق النصر
والتحرير 10‘.ولتحقيق ذلك ،تعتمد حماس على دعم األمة العربية اإلسالمية:
فـ’الدول العربية واإلسالمية هي املنطقة التي يستطيع شعبنا الفلسطيني أن يلقى
11
الدعم منها‘.
لكن جملة من العوامل الداخلية واخلارجية ،كإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في
عام  1994والضغوط التي مارسها املجتمع الدولي ،فرضت على حركة حماس إبداء
قدر كبير من املرونة .وحاولت احلركة على الدوام عقد توازن بني ما تسميه «احلل
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التاريخي» :وهو حترير فلسطني بكاملها «التي تشكل وحدة واحدة ال تتجزأ من
شمالها إلى جنوبها ()...ومن بحرها إلى نهرها» 12إلى جانب احلل االنتقالي :وهو
إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن حدود عام  .1967وميثل
«برنامج التغيير واإلصالح» الذي أطلقته احلركة في حملتها االنتخابية للمجلس
التشريعي عام  132006وما يعرف «بوثيقة األسرى» الصادر في شهر حزيران/
يونيو  2006تعبيران واقعيان عن احلل االنتقالي 14.وباإلضافة إلى ذلك ،حرصت
حركة حماس عدم معاداة الدول األخرى في املنطقة وخارجها وحتاشي عزلتها من
الناحية السياسية .وأخيراً ،ركزت حماس على أهمية املشاركة الشعبية في العملية
السياسية ،كما شكلت رؤيتها اخلاصة بالدميوقراطية .وفي هذا السياق ،ت ّوجت
احلركة رؤاها في مشاركتها باالنتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/
يناير عام  2006وما أعقبها من تشكيل احلكومة بزعامتها.
الهدف واالستراتيجية
تضع كتائب عز الدين القسام نصب عينيها حترير فلسطني من خالل العمل العسكري.
كما تنظر هذه الكتائب لنفسها باعتبارها امتدادا ً تاريخيا ً للمقاومة الفلسطينية التي
ترجع إلى حقبة اإلنتداب البريطاني 15.وحتدد كتائب القسام لنفسها املهمة التالية:
«املساهمة في اجلهود الرامية إلى حترير فلسطني واستعادة حقوق الشعب
الفلسطيني وفقا ً للتعاليم اإلسالمية املقدسة الواردة في القرآن الكرمي وسنة
نبينا محمد (عليه الصالة والسالم) وسنة اخللفاء الراشدين والعلماء األتقياء
16
والصاحلني».
وتترجم الكتائب مهمتها هذه إلى ثالث أولويات سياساتية:
«بث روح اجلهاد في الفلسطينيني والعرب واملسلمني؛ والدفاع عن الفلسطينيني
وأرضهم ضد االحتالل الصهيوني ومظاهره؛ وحترير الفلسطينيني وأرضهم
17
التي اغتصبها املستوطنون وقوات االحتالل الصهيوني».
وعلى هدي من عقيدة احلركة ،ينظر عناصر كتائب القسام إلى النزاع املسلح مع
18
إسرائيل باعتباره فرض عني.
وإلى جانب بعدها األيديولوجي ،يوفر العمل العسكري الذي تنفذه حركة حماس
مصدرا ً من مصادر االستقطاب اجلماهيري والتعبئة السياسية ،حيث ال تزال احلركة
متعن في توظيف «املنجزات التي حققتها على صعيد املقاومة» .فخالل حمالتها
125

محمد جنيب وروالند فريدريك

االنتخابية في االنتخابات احمللية التي جرت عام  2005واالنتخابات التشريعية عام
 ،2006مثالً ،زعمت حماس بأن عملياتها العسكرية أجبرت اجلانب اإلسرائيلي على
«فك ارتباطه»عن قطاع غزة.
ومن الناحية الرسمية ،تستند العمليات العسكرية التي تنفذها كتائب القسام إلى
العديد من املبادئ التي تدعو ملا يلي:
•

اقتصار اشتباكاتها ومواجهتها على وحدات اجليش وبعض التشكيالت
املسلحة التي تسانده.

•

ممارسة حق الدفاع عن النفس ضد االحتالل أو هجمات املستوطنني
املسلحني.

•

التركيز على األهداف العسكرية أو شبه العسكرية وجتنب األهداف األخرى،
ال سيما املدنيني.

•

احترام إنسانية اجلانب اآلخر وفقا ً لشروط االشتباكات املسلحة وعدم
التمثيل في القتلى أو تشويههم أو اإلفراط في القتل.

•

عدم استهداف رعايا الدول الغربية أو مصاحلها في األراضي احملتلة أو
خارجها.

•

عدم تنفيذ أية عملية خارج إقليم فلسطني وتركيز العمليات داخل األراضي
19
الفلسطينية.

على أرض الواقع ،تبنت كتائب القسام استراتيجية عسكرية تتضمن استهداف املدنيني.
ومع ذلك ،تنبغي اإلشارة إلى أن االستراتيجية العسكرية التي تتبناها حركة حماس
خضعت للعديد من التغييرات استجابة للقوى احملركة للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
ففي السنوات السبع األولى التي أعقبت تأسيسها ،قامت حماس مبهاجمة ما اعتبرته
«أهدافا ً عسكرية مشروعة فقط» أي أفراد القوات املسلحة اإلسرائيلية ومنشآتها.
ولكن بعد ارتكاب «مجزرة احلرم اإلبراهيمي في اخلليل» 20عام  1994واغتيال قائدها
العسكري (املهندس) يحيى عياش على يد االستخبارات اإلسرائيلية عام ،1996
نفذت الكتائب سلسلة من العمليات التفجيرية ضد املدنيني في إسرائيل .وقد صرحت
احلركة بأن هذا األمر ينطلق من مبدأ املعاملة باملثل .وبني عامي  1996و ،2001لم
تستهدف كتائب القسام املدنيني اإلسرائيليني في عدد كبير من عملياتها ،ويعود ذلك
في جانب منه إلى اإلجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية
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ضد حركة حماس خالل عام  .1996وخالل االنتفاضة الثانية (،)2005–2000
اضطلعت كتائب القسام باملسؤولية عن تنفيذ عدد من الهجمات التفجيرية داخل اخلط
األخضر .وبعد مشاركتها في أعمال االنتفاضة املسلحة في كانون الثاني /يناير عام
 ،2001وهو وقت حديث نسبياً ،دأبت الكتائب املذكورة على التعاون مع التنظيمات
الفلسطينية األخرى في تنفيذ عملياتها ضد إسرائيل .ومنذ شهر آذار/مارس عام
 ،2005التزمت حماس مبا ُيسمى بـ»التهدئة» ،وبذلك تقلصت العمليات املسلحة التي
شنتها ضد املدنيني اإلسرائيليني إلى حد كبير.
على صعيد آخر ،كانت العالقات القائمة بني حركتي حماس وفتح تتسم باملد واجلزر،
إذ تعتبر كل من احلركتني نفسها املمثل احلقيقي للحركة الوطنية الفلسطينية .وحتى
عام  ،2006كانت حماس حترص على تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع فتح،
وذلك على أساس ميثاقها الذي يفرض عليها احملافظة على عالقات ودية مع حركة فتح
ومع جميع الفصائل الفلسطينية األخرى .وبني عامي  1996و ،1999شنت السلطة
الوطنية الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح حملة واسعة ضد حماس .وبعد أن
وصلت إلى سدة احلكم في شهر نيسان/أبريل عام  ،2006سعت حماس إلى إحكام
سيطرتها السياسية على قوى األمن الفلسطينية من خالل تشكيل جهاز أمني عرف
باسم «القوة التنفيذية» حتت إمرة وزارة الداخلية .وألول مرة في تاريخهما ،نشبت
اشتباكات عنيفة بني مسلحي حركتي حماس وفتح على إثر ذلك.
القوة التي تتمتع بها كتائب القسام وجتهيزاتها وتكتيكاتها العسكرية
ال يعرف العدد احلقيقي للعناصر املنظمة في كتائب عز الدين القسام سوى الكتائب
نفسها .ولكن تتراوح التقديرات بشأن عدد هؤالء بني  10,000و 17,000مسلح،
يتمركز معظهم في قطاع غزة 21.وفي هذا السياق ،تتبنى كتائب القسام مجموعة من
املعايير لتجنيد األفراد في صفوفها ،حيث يجب أن تتوفر في األعضاء اجلدد الذين
ينضوون حتت رايتها «شروط التقوى والصالح والتحمل إلى جانب الشروط البدنية
واخللفية التعليمية الالزمة إلجناز املهام املوكلة لهم 22».ويخضع هؤالء املجندين
لعامني من التدريب.
ومن بني معداتها العسكرية ،متتلك كتائب القسام بنادق هجومية من نوع  ،16-Mو
 ،4-Mو ،47-AKوقاذفات  RPGاملستوردة واملصنعة محليا ً (والتي تطلق عليها اسم
قاذفات ’ياسني‘) ،وقنابل يدوية ،وقذائف هاون من مختلف العيارات ،باإلضافة إلى
صورايخ القسام املصنعة محلياً .وحتمل هذه الصواريخ رؤوسا ً حربية تزن ثالثة
كيلو جرامات ،ويتراوح مداها من  6إلى  8كيلو مترات (وتذكر التقارير أن مدى
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الطراز األخير من صواريخ القسام يصل إلى  14كيلو متراً) .وعلى صعيد التكتيكات،
تستهدف كتائب القسام املدنيني والعسكريني اإلسرائيليني ،والعمالء الفلسطينيني.
كما تنتهج تكتيكات اخلطف والعمليات التفجيرية والسيارات املفخخة .وفي الفترة
املمتدة من عام  2002حتى شهر آذار/مارس  ،2005أدخلت الكتائب تغييرا ً على
أسلوب عملياتها بالتحول إلى إطالق القذائف ضد األهداف اإلسرائيلية .وبذلك،
أضحت صواريخ القسام متثل «السالح االستراتيجي اجلديد الذي تتبناه حماس بدالً
23
من العمليات التفجيرية».
على مدى السنوات املاضية ،قوضت العمليات العسكرية اإلسرائيلية التي استهدفت
كتائب القسام من إمكانياتها العملياتية بصورة كبيرة .كما عملت السلطات اإلسرائيلية
على اعتقال أهم القادة العسكريني والسياسيني في حركة حماس أو اغتيالهم .ومن بني
القادة العسكريني الذين قتلتهم إسرائيل الشيخ صالح شحاده ()2002؛ وإبراهيم
املقادمة ،رئيس جهاز األمن الداخلي ()2003؛ ومحمود أبو هنود ()2001؛ وعماد
عقل ()2002؛ وإبراهيم حمد ( .)2006ومن القادة السياسيني الذين اغتالتهم
القوات اإلسرائيلية الشيخ أحمد ياسني ()2004؛ وعبد العزيز الرنتيسي ()2004؛
وإسماعيل أبو شنب ( .)2003ووفقا ً ملصادر في كتائب القسام ،فقدت الكتائب ما
24
يقرب من  800عضو من أعضائها منذ اندالع االنتفاضة الثانية.
القيادة واإلدارة
يعمل اجلناح العسكري التابع حلركة حماس بصورة سرية؛ حيث حتافظ احلركة
على عملياتها املتعلقة بالتنظيم والقيادة واإلدارة والتجنيد والتدريب واالتصاالت
في طي الكتمان .وتنتظم كتائب عز الدين القسام في شبكة من اخلاليا املوزعة في
قطاع غزة والضفة الغربية .وتنظم هذه اخلاليا بدورها في «مجموعات» و»سرايا»،
وتتألف الواحدة منها من أربعة إلى خمسة عناصر ،كما تعمل بصورة شبه مستقلة
عن بعضها البعض بنا ًء على تعليمات القيادة العليا لها .وعلى مدى الفترة السابقة،
ثبت عدم جناعة هذا النظام؛ حيث كان يسهل على قوات اجليش اإلسرائيلي حتديد
هويات جميع أعضاء اخللية الواحدة عند اعتقال أحد أفرادها.
وتتواجد قيادة كتائب القسام في داخل فلسطني .ومن بني قادتها البارزين محمد
ضيف وأحمد اجلعبري اللذين ُيقيمان في قطاع غزة .وتختلف قيادة اجلناح العسكري
عن القيادة السياسية حلركة حماس ،حيث تتوزع هذه األخيرة إلى «قيادة ’داخلية»
وهي جلان القيادة في قطاع غزة والضفة الغربية – وقيادة «خارجية» تتخذ شكلاملكتب السياسي في العاصمة السورية دمشق .ومن جانب آخر ،يشكل معتقلو حركة
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حماس في السجون اإلسرائيلية املركز الرابع من مراكز القوى في احلركة .وتتقاسم
القيادتان العسكرية والسياسية في حماس املسؤولية عن اتخاذ القرارات من خالل
املجلس االستشاري املوحد .ومع نهاية عام  ،1995رجحت كفة القيادة ’الداخلية‘
على ’اخلارجية‘ .وقد ساعد على إحداث هذا التحول إطالق سراح الشيخ أحمد ياسني
من السجون اإلسرائيلية عام  ،1997واإلجراءات التي اتخذتها احلكومة األردنية
لقمع النشاطات التي متارسها حماس في األردن خالل عام  ،1999إلى جانب فوز
احلركة في االنتخابات احمللية في  2005واالنتخابات التشريعية في  .2006وخالل
سنة  ،2006بدا اإلنقسام واضحا ً بني كتائب القسام والقيادة السياسية حلماس في
األراضي الفلسطينية ،مما دفع الكتائب للتقرب مرة أخرى من «القيادة اخلارجية»
للحركة.
في الواقع ،تشتهر كتائب القسام بدرجة عالية من االنضباط وتعمل وفق القرارات
التي تصدرها قيادتها السياسية بصورة عامة .وخالل فترة الهدنة التي استمرت
( )53يوما ً في صيف عام  ،2003لم تقدم الكتائب على أية عملية ضد إسرائيل .وعلى
نحو مماثل ،التزمت الكتائب كذلك بالتهدئة ،باستثناء بعض احلاالت التي أصدرت
القيادة السياسية حلماس تعليماتها مبخالفتها 25.وحتى االستيالء على مقاليد
السلطة في قطاع غزة خالل شهر حزيران/يونيو  – 2007والذي تشير التقارير
بأن اجلناح العسكري في حماس أقدم عليه دون موافقة اجلناح السياسي للحركة -
كانت العمليات العسكرية التي ينفذها هذا اجلناح دون االحتكام إلى قرارات املستوى
26
السياسي للحركة بشأنها شبه نادرة.
املوارد املالية
تتلقى كتائب عز الدين القسام متويلها من حركة حماس داخل فلسطني وخارجها.
وما مييز هذه احلركة وجود فصل تام بني املوارد املالية العسكرية واملوارد املالية التي
توظف ألغراض سياسية واجتماعية وأغراض أخرى .وتعتبر إيران الراعي الرئيسي
للجناح العسكري حلماس ،أما جناح احلركة السياسي فيلقى الدعم بصورة رئيسية من
املنظمات غير احلكومية في اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربي .وبحسب
مصادر غير رسمية ،تقارب املعونات املالية التي تقدمها إيران لكتائب القسام  3ماليني
دوالر سنوياً .ويتم نقل هذه األموال إليها من خالل اجلمعيات اخليرية والصيارفة.
ومن بني املصادر الداخلية املهمة التي تد ّر العائدات على حماس ما متتلكه احلركة من
املصالح التجارية كمكاتب سيارات األجرة وشركات االستيراد والتصدير.
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سرايا القدس
تشكل سرايا القدس اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني .وقد
أسس هذه احلركة كل من فتحي الشقاقي من رفح وعبد العزيز عوده من جباليا في
قطاع غزة عام  .1981وكان الشقاقي وعوده ،اللذان درسا معا ً في مصر ،من أعضاء
جماعة اإلخوان املسلمني ،غير أنهما انشقا عنها على خلفية أولوية الكفاح املسلح .وملدة
تنوف على سبع سنوات ،أقدمت حركة اجلهاد اإلسالمي على تنفيذ عمليات عسكرية
ضد اجلنود اإلسرائيليني واملستوطنني في قطاع غزة ،وذلك قبل إنشاء جناح عسكري
منفصل فيها .وأثناء هذه الفترة ذاتها ،كانت مجموعة من النشطاء اإلسالميني الذين
ينتمون حلركة فتح في الضفة الغربية حتت مسمى «سرايا اجلهاد اإلسالمي» .ومنذ
عام  ،1988شرع الشقاقي في العمل على دمج املجموعتني الناشطتني في قطاع غزة
والضفة الغربية وإنشاء تشكيالت عسكرية دائمة للجهاد اإلسالمي في فلسطني.
ولكن بروز سرايا القدس إلى الساحة استغرق أربع سنوات أخرى .وتشير مصادر
حركة اجلهاد اإلسالمي أن محمود اخلواجا أنشأ اجلناح العسكري في احلركة
خالل عام ’ 1992كي يحل محل مختلف املجموعات التي تعمل بصورة فردية وغير
منظمة 27‘.كما تزعم سرايا القدس بأنها من أدخل نهج العمليات التفجيرية إلى الساحة
الفلسطينية.
وعلى الرغم من نشأة حركة اجلهاد اإلسالمي قبل حركة حماس بسبع سنوات ،فال
زالت أصغر في نطاقها من حماس .ففي حني ارتقت حماس إلى حركة سياسية حتظى
بدعم شعبي قوي ومتتلك شبكة دينية واجتماعية واسعة ،بقي تركيز اجلهاد منصبا ً
على العمل العسكري بدالً من النشاط السياسي .وبعبارة أخرى ،ال يزال اجلهاد
اإلسالمي ميثل حركة ثورية في جانب كبير منها ،وال يتجاوز التأييد الشعبي لها
ما نسبته  %5من جمهور املواطنني الفلسطينيني .وعالوة على ذلك ،يحكم التنافس
العالقات القائمة بني اجلهاد وحماس .على الرغم من اجلهود التي بذلت لتنسيق العمل
بني احلركتني ،ظلت حماس دوما ً تنأى بنفسها عن التعاون الوثيق مع حركة اجلهاد
اإلسالمي.
األيديولوجيا
تختلف األيديولوجيا التي ترتئيها حركة اجلهاد اإلسالمي لنفسها عن الرؤية العامة
التي تتبناها حركة حماس من جوانب عدة .فبادئ ذي بدء ،يرفض اجلهاد اإلسالمي
التوجه «اإلصالحي» الذي ورثته حماس عن جماعة اإلخوان املسلمني .ويستند
هذا التوجه «اإلصالحي» في أساسه إلى الفكرة القائلة بأنه ينبغي معاجلة مشكلة
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إسرائيل بعد إحياء اإلسالم في ربوع العالم اإلسالمي ،والذي يكفل التخلص من
الضعف الروحي والديني السائد بني املسلمني .وكما أشرنا فيما تقدمُ ،يفترض حتقيق
«األسلمة» من خالل الدعوة والتربية .وعلى النقيض من هذه الفكرة ،ترى حركة
اجلهاد اإلسالمي في إسرائيل بذاتها تشكيل مصدرا ً من مصادر الفساد الروحي
والديني للمسلمني .بل تعتقد هذه احلركة أن فلسطني عرضة للمخططات اإلمبريالية
التي تهدف توسيع هيمنة الغرب على العالم اإلسالمي:
«ميثل الكيان الصهيوني رأس احلربة للمشروع االستعماري الغربي املعاصر
فـي معركته احلضارية الشاملة ضد االمة االسالمية ،واستمرار وجود هذا
الكيان على ارض فلسطيـن وفي القلب من الوطن االسالمي  ،يعنى استمرار
وهيمنة واقع التجزئة والتبعية والتخلف الذي فرضته قوى التحدي الغربي
28
احلديث على االمة االسالمية».
وعليه يتوجب الشروع الفوري في العمل املباشر ملواجهة إسرائيل كوسيلة من
الوسائل الكفيلة بإعادة احلياة إلى اإلسالم« :إن فلسطني – «من البحر إلى النهر» –
أرض عربية إسالمية؛ وال يجوز القبول بالوجود الصهيوني عليها وال حتى على ذرة
من ترابها 29».ولذلك ،فالكفاح املسلح هو مبرر وجود حركة اجلهاد اإلسالمي .وهذا
بدوره يشير إلى أن هذه احلركة ال تلقي باالً لفرض القيم اإلسالمية في املجتمع.
أما االختالف اآلخر الذي يفرق بني حماس واجلهاد فيكمن في عدم إمكانية وضع
القضية الفلسطينية في إطار وطني قومي فقط بالنسبة للحركة األخيرة .ففلسطني متثل
قضية إسالمية بالدرجة األولى ،وحل هذه القضية هو املفتاح لنجاح «كل استراتيجية
جادة تهدف إلى حترير األمة اإلسالمية وتوحيدها 30».وبعبارة أخرى ،فإن فكرتي
حترير فلسطني وإعادة حتكيم اإلسالم في جميع مناحي حياة املسلمني متداخلتان مع
بعضهما البعض بصورة وثيقة ،وحتقيق إحداهما رهن بتحقيق األخرى.
وعلى الرغم من أنها حركة سنية ،متزج حركة اجلهاد اإلسالمي بني القومية اإلسالمية
الفلسطينية مع تعاليم آية الله اخلميني ،الزعيم الشيعي للثورة اإلسالمية في إيران؛
حيث يعتبر فتحي الشقاقي في مقال له بعنوان ’اخلميني :احلال اإلسالمي والبديل‘
صدر خالل عام  1979اخلميني الزعيم احملتذى ألنه يولي القضية الفلسطينية
األهمية التي تستحقها في األيديولوجية اإلسالمية ألول مرة في التاريخ املعاصر
ولتسببه في هزمية نكراء للغرب من خالل الثورة اإلسالمية في إيران ولنجاحه في
إقامة دولة إسالمية.
131

محمد جنيب وروالند فريدريك

الهدف واإلستراتيجية
متثل سرايا القدس األداة التي توظفها حركة اجلهاد اإلسالمي «في اجلهاد العسكري
ضد األهداف واملصالح الصهيونية 31».وحتدد احلركة أهداف الكفاح املسلح على
النحو التالي:
•

«حترير كامل فلسطني  ،وتصفية الكيان الصهيوني  ،واقامة حكم االسالم على
ارض فلسطني  ،والذي يكفل حتقيق العدل واحلرية واملساواة والشورى.

•

تعبئة اجلماهير الفلسطينية واعدادها اعدادا جهاديا ،عسكريا وسياسيا،
بكل الوسائل التربوية والتثقيفية والتنظيمية املمكنة  ،لتأهيلها للقيام
بواجبها اجلهادي جتاه فلسطني.

•

استنهاض وحشد جماهير االمة االسالمية فـي كل مكان  ،وحثها على
القيام بدورها التاريخي خلوض املعركة الفاصلة مع الكيان الصهيوني.

•

العمل على توحيد اجلهود االسالمية امللتزمة باجتاه فلسطيـن ،وتوطيد العالقة
32
مع احلركات االسالمية والتحررية الصديقة فـي كافة انحاء العالم‘.

وتستهدف سرايا القدس في عملياتها العسكرية اجلنود واملدنيني اإلسرائيليني .ومن
جانب آخر ،تنظر هذه املنظمة إلى الهجوم على املدنيني اإلسرائيليني باعتباره خيارا ً
قائما ً ويأتي في إطار الرد على العمليات العسكرية التي تشنها القوات اإلسرائيلية
ضد الفلسطينيني:
«نحن ال نشجع على استهداف املدنيني إال إذا أجبرنا اجليش اإلسرائيلي على
ذلك .إننا نفضل الدخول في نزاع عسكري خالص ،ولكننا نضطر إلى احلياد
33
عن ذلك بسبب أعمال العنف الواقعة على املواطنني الفلسطينيني».
في هذه األثناء ،تعكف حركة اجلهاد اإلسالمي على إعادة النظر في توجهها
االستراتيجي ،ال سيما في ضوء فوز حماس في االنتخابات احمللية عام 2005
واالنتخابات التشريعية عام  .2006وفي احلقيقة ،تعتبر بوادر ذلك متفاوتة .فعلى
الرغم من املوافقة الرسمية التي أبدتها حركة اجلهاد للدخول في حالة التهدئة مع
إسرائيل في شهر آذار/مارس عام  ،2005نفذت سرايا القدس خمس عمليات
تفجيرية في إسرائيل .وتفسر احلركة هذا األمر بأنه يندرج في إطار مبدأ املعاملة
باملثل والرد على قيام إسرائيل باستهداف قادتها وكوادرها ،وهو ما تنص عليه
اتفاقية القاهرة املوقعة في آذار/مارس « :2005إن الهدنة ال تعني النهاية؛ فلنا احلق
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في الرد إذا ما تعرضنا للهجوم من قبل اإلسرائيليني .وهذا هو أحد الشروط التي
تضمنها حوار القاهرة الذي متخض عن الهدنة 34».ومنذ مطلع عام  ،2006كثفت
سرايا القدس من إطالق الصواريخ ضد األهداف اإلسرائيلية من قطاع غزة .ومن
جهة أخرى ،أبدى القادة السياسيون في احلركة استعدادهم للتوصل إلى تسوية في
35
العديد من مناسبات.
على مدى تاريخها ،ما فتئت حركة اجلهاد اإلسالمي تكيل االنتقادات الالذعة للسلطة
الوطنية الفلسطينية وترفض االعتراف بها .وعلى النقيض من حماس ،لم تسعى إلى
حتدي السلطة الفلسطينية وحركة فتح في املعترك السياسي الفلسطيني .وبالرغم من
ذلك ،خلفت اإلجراءات القاسية التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية ضد احلركة،
من قبيل تلك التي أعقبت العمليات التفجيرية التي شنت خالل العقد التاسع من القرن
املاضي داخل اخلط األخضر 36،أثرا ً سلبيا ً قويا ً على احلركة بالنظر إلى حجمها
الصغير .ولذلك ،يغلب اإلنقسام على مواقف عناصر سرايا القدس حيال السلطة
الوطنية الفلسطينية؛ ففي حني ينظر بعضهم إلى هذه السلطة باعتبارها مؤسسة
فلسطينية تختلف عن غيرها من األنظمة العربية ،يتبنى البعض اآلخر منهم موقفا ً
37
عدائيا ً منها ويرى فيها نظاما ً سياسيا ً مواليا ً للواليات املتحدة وإسرائيل.
القوة التي تتمتع بها سرايا القدس وجتهيزاتها وتكتيكاتها العسكرية
يتراوح عدد منتسبي سرايا القدس بني  1000و 2000عنصر .ولكن تشير معظم
التقديرات إلى أن عدد هؤالء يقدر بـ 1600عنصر ،غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح
أعمارهم من  18إلى  24سنة .وباستثناء قطاع غزة ،ميثل غالبية املنظمني في صفوف
سرايا القدس الجئني من املناطق الريفية .وخالل االنتفاضة الثانية ،متكنت سرايا
القدس من جتنيد عدد كبير من عناصر فتح وأفراد األجهزة األمنية التابعة للسلطة
الوطنية الفلسطينية ،خاصة في شمال الضفة الغربية .وبخالف كتائب عز الدين
القسام ،ال يخضع املنتسبون لسرايا القدس لبرنامج تربوي صارم ،بل يتلقون
38
تدريبات أيديولوجية وعسكرية تع ّدهم لتنفيذ العمليات املوكلة لهم.
وعلى غرار كتائب القسام ،متتلك سرايا القدس بنادق هجومية من نوع  ،16-Mو
 ،4-Mو ،47-AKوقاذفات  ،RPGوقاذفات هاون ،باإلضافة إلى صاروخ القدس
الذي تنتجه محليا ً والذي يشابه صواريخ القسام .كما سعت هذه السرايا إلى
احلصول على صاروخ جراد ( )Gradالروسي الصنع (والذي يصل مداه إلى 20
كيلومترا ً تقريبا ً ويزن رأسه  14كيلو غراماً) من حزب الله .وتوظف سرايا القدس
في عملياتها البنادق والهجمات التفجيرية والصواريخ .وقد أثبت هذا التنظيم صالبته
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إزاء التدابير التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية لقمعه وأثبت قدرة فائقة على االبتكار
39
والتغيير في تكتيكاته.
وتتخذ سرايا القدس من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية ،ال سيما في طولكرم و
جنني ،معقالً لها .وقد عززت االنتفاضة الثانية من قوة هذا التنظيم .وفي أوج املواجهات
مع اجليش اإلسرائيلي ،نفذت سرايا القدس العديد من العمليات املشتركة مع كتائب
شهداء األقصى وعددا ً أقل من العمليات مع اجلناح العسكري التابع حلماس ،الذي
40
تعتبره سرايا القدس منافسا ً لها.
القيادة واإلدارة
تنفذ سرايا القدس عملياتها عن طريق خاليا صغيرة ليس لها قيادة مركزية .ومنذ
عام  ،2005شنت إسرائيل حملة عسكرية قوية ضد هذا التنظيم وقتلت العديد
من من قادته العسكريني كما اعتقلت عددا ً آخر منهم في شمال الضفة الغربية
وقطاع غزة .ومع ذلك ،متكنت سرايا القدس من استعادة عافيتها وحافظت على
إمكانياتها العملية ،وذلك من خالل استبدال الكوادر التي فقدتها بصورة سريعة
نسبيا ً .
وتتخذ القيادة السياسية حلركة اجلهاد اإلسالمي -وال سيما أمينها العام رمضان
شلح ومجلس الشورى فيها الذي يتولى وضع سياستها – من دمشق مقرا ً له .أما
داخل األراضي الفلسطينية ،فال متتلك احلركة بنية حتتية سياسية تناظر تلك القائمة
في اخلارج .وميثل خالد البطش الناطق الرسمي بلسانها هناك .ويكتنف الغموض
دور اجلناح السياسي في احلركة في إدارة العمليات على األرض .فعلى سبيل املثال،
ينظر إلى العمليات التفجيرية التي واصلت سرايا القدس تنفيذها أثناء فترة التهدئة
في جانب منها على أنه نتاج لإلنقسامات واخلالفات القائمة في أوساط قيادة احلركة
حول الفوائد التي ستجنيها من تلك التهدئة.
مؤسسي حركة اجلهاد اإلسالمي فتحي الشقاقي وعبد العزيز عوده إلى
وبعد نفي
ْ
لبنان في عام  ،1988أقامت احلركة عالقات وطيدة مع حزب الله وإيران .بدعم يسره
لها حزب الله ،متكنت احلركة من توسيع قاعدتها في مخيمات الالجئني الفلسطينيني
في لبنان .وعلى الرغم من وصفها كأداة من أدوات السياسة اخلارجية التي توظفها
إيران جتاه إسرائيل ،تصر سرايا القدس توصف على أنها تشكل تنظيما ً مستقالً قائما ً
بذاته:
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«تؤمن سرايا القدس بالتعاون مع حزب الله وإيران ،باإلضافة إلى التعاون
مع منظمة أجلهاد اإلسالمي العاملية .فقد تلقينا الدعم من هذه اجلهات،
كما إن التعاون قائم بيننا على على مختلف املستويات .ولكن ما مييزنا هو
استقاللنا في عملياتنا .وبعبارة أخرى ،ال متلك إيران تأثيرا ً على استراتيجيتنا
41
وتكتيكاتنا».
املوارد املالية
تعتبر إيران املمول الرئيسي لسرايا القدس .وفي املقابل ،يتولى حزب الله تدريب
عناصرها ومدهم بالسالح واإلسناد اللوجستي .ولكن من الصعوبة مبكان حتديد
مبالغ املساعدات املالية املقدمة لهذه السرايا بصورة دقيقة ،حيث تتباين تقديرات
بشأنها .ويشير أحد التقديرات في هذا الشأن أن هذا املبلغ يصل إلى نحو مليوني
دوالر سنوياً.
كتائب شهداء األقصى
تشكل كتائب شهداء األقصى الذراع العسكري حلركه التحرير الوطني الفلسطيني
(فتح) ،وهي إحدى القوى التي ساعدت على تأجيج االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقد برزت كتائب شهداء األقصى إلى الوجود ُبعيد اندالع االنتفاضة الثانية في
أيلول /سبتمبر عام  ،2000وقد أسسها ثلة من نشطاء فتح في مخيم بالطة لالجئني
في مدينة نابلس .معظمهم من «خريجي» االنتفاضة األولى .وتنسب الكتائب لنفسها
مقتل مستوطن يهودي في أول عملية لها بالقرب من قرية اجللمه في الضفة الغربية
في مطلع عام  .2001كما تنظر الكتائب لنفسها باعتبارها «جناحا ً حاميا ً للشعب
42
الفلسطيني».
وقد تشكلت كتائب شهداء األقصى استجابة ملطالب الرعيل األول من نشطاء فتح الذين
ساورهم القلق حيال فقدان حركتهم لشرعيتها وقاعدتها الشعبية لصالح حركتي
حماس واجلهاد اإلسالمي في خض ّم االنتفاضة .ومع وجود القوة الدافعة وامللهمة
لها في نابلس ورام الله ،سرعان ما انتشرت خاليا هذه الكتائب في كل من جنني
وطولكرم وبيت حلم وقطاع غزة 43.وفي مرحلة الحقة ،حتولت بعض هذه اخلاليا
إلى مليشيات تتركز حول بعض القادة احملليني ،من قبيل كتائب الشهيد أبو الريش في
املنطقة الوسطى بقطاع غزة وكتائب شهداء جنني في مخيم البريج لالجئني في القطاع.
كما برزت على الساحة مجموعات ثانوية أخرى حتت لواء كتائب شهداء األقصى في
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قطاع غزة ،من بينها كتائب املجاهدين ،وكتائب الفتح املبني وكتائب فرسان العاصفة.
وفي الواقع ،يؤ ّمن تنظيم حركة فتح (وهو التنظيم السياسي للحركة الذي يضم في
عضويته كبار عناصرها ورعيلها األول) معظم املوارد املالية لكتائب شهداء األقصى.
األيديولوجيا
تك ّن كتائب شهداء األقصى اإلخالص والوالء لأليديولوجية التي تتبناها حركة
فتح ،والتي تتمثل في املواجهة مع إسرائيل كوسيلة إلقامة الدولة الفلسطينية.
وتنظر الكتائب إلى الكفاح املسلح باعتبارها األسلوب األمثل لتحقيق أهدافها في
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على تراب الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها
القدس ،وانسحاب إسرائيل من جميع املناطق التي احتلتها عام  ،1967وإخالء
كافة املستوطنات وضمان حق العودة جلميع الالجئني الفلسطينيني .كما يتعني أن
تتمتع الدولة الفلسطينية املنشودة بالسيطرة السياسية واألمنية التامة على شعبها
وإقليمها 44.وباإلضافة إلى ذلك ،تصف الكتائب نفسها بأنها تسير على خطى خاليا
حركة فتح التي كانت ناشطة إبان االنتفاضة الفلسطينية األولى ،كالعاصفة وصقور
فتح.
وتستند أيديولوجية كتائب شهداء األقصي إلى توجه وطني فلسطيني يجانب التوجه
اإلسالمي .وهي بذلك متثل تنظيما ً علمانياً .غير أن الكتائب وظفت على مدى السنوات
القليلة املاضية اخلطاب الديني والرموز الدينية ،كما شاطرت الفصائل اإلسالمية
45
مفهوم «االحتالل األمريكي-اإلسرائيلي لفلسطني».
الهدف واالستراتيجية
توظف كتائب شهداء األقصى األساليب العسكرية في سبيل حتقيق أهدافها في
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة .وباملقارنة مع كتائب عز الدين القسام وسرايا
القدس ،أحجمت كتائب شهداء األقصى عن إصدار بيانات بالغية توضح فيها هدفها
واستراتيجيتها ،ويعود ذلك في جانب منه إلى أن الكتائب حتدد لنفسها األهداف
السياسية التي تتبناها حركة فتح.
وفيما يتعلق باستراتيجيتها ،حصرت كتائب شهداء األقصى أنشطتها في بادئ األمر
في استهداف اجلنود واملستوطنني اإلسرائيليني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ بدايات عام  ،2002اجتهت الكتائب نحو تنفيذ العمليات املسلحة ضد املدنيني
داخل اخلط األخضر .غير أن كتائب األقصى شهدت انقسامات وانشقاقات عديدة
في صفوفها ،مما يجعل احلديث عن استراتيجية موحدة حتكمها أمرا ً صعباً .ففي
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شهر آذار/مارس من عام  ،2005قبلت الكتائب بالتهدئة التي رعتها السلطة الوطنية
الفلسطينية وأوقفت جميع عملياتها املسلحة .وبنا ًء على مبادة محمد دحالن ،رئيس
األمن الوقائي في قطاع غزة سابقا ً ووزير الشؤون املدنية ،باشرت الكتائب في دمج
عناصرها في أجهزة األمن الفلسطينية .ويشرح أحد نشطاء الكتائب البارزين هذا
األمر بقوله:
«الكتائب ملتزمة بسياسة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تهدف إلى خلق
البيئة املواتية الستئناف عملية السالم وجتنب إعطاء إسرائيل الذرائع ملواصلة
46
سياساتها اجلائرة في قمع الفلسطينيني وسلطتهم».
ومن جانب آخر ،تعتبر العالقات القائمة بني كتائب شهداء األقصى والسلطة الوطنية
الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح معقدة ويكتنفها الغموض .وعلى الرغم من
أن مسؤولي فتح غالبا ً ما يرفضون االعتراف بوجود جناح عسكري حلركتهم ،يعتقد
العديد من قادة الكتائب ومقاتليها على أن عالقة وثيقة تربطهم بفتح .وفي هذا السياق،
يصف أحد كبار النشطاء في الكتائب هذه العالقة على النحو التالي:
«إن عالقتنا مع السلطة الوطنية الفلسطينية طبيعية ،ونحن على تواصل دائم
مع الرئيس عباس لإلطالع على آخر املستجدات .وقد قامت السلطة الوطنية
47
الفلسطينية باستيعاب الكتائب في أجهزتها األمنية».
وباإلضافة إلى ما تقدم ،كانت كتائب شهداء األقصى تتعاون مع اجلماعات املسلحة
اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
وتضمن هذا التعاون تبادل املعلومات واخلبرات الفنية إلى جانب تشكيل ما يعرف
بـ’اخلاليا املشتركة‘ .وعلى وجه العموم ،وجدت الكتائب سهولة في العمل مع سرايا
القدس لعدم وجود شروط أيديولوجية حتول دون ذلك .وفي بعض األحيان ،أقامت
كتائب شهداء األقصى عالقات طيبة مع كتائب عز الدين القسام .ومما سهل العمل
املشترك بني الفصائل الفلسطينية مبختلف أطيافها النشطاء الذين تربطهم أواصر
القرابة.

48

القوة التي متتلكها كتائب شهداء األقصى وجتهيزاتها وتكتيكاتها
يتألف قوام كتائب شهداء األقصى من حوالي  800ناشط متفرغ .والعديد من هؤالء
الناشطني (مطلوبون) لقوات األمن اإلسرائيلية .كما تضم الكتائب ما يقرب من 4,000
ناشط ومناصر غير متفرغ .وينتمي العديد من عناصر الكتائب إلى شريحة الشباب –
الذين تتراوح أعمارهم من  18إلى  24سنة – من سكان املخيمات في الضفة الغربية
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وقطاع غزة .ويعمل نحو  %30من عناصر هذه الكتائب في األجهزة األمنية الفلسطينية
التي تهيمن عليها حركة فتح ،ال سيما في جهازي األمن الوقائي واملخابرات العامة.
ويشير قادة الكتائب إلى أنه كان ميكنهم بسهولة زيادة عدد أتباعهم لو كانوا ميلكون
49
اإلمكانيات الالزمة.
وكغيرها من اجلماعات الفلسطينية املسلحة ،متتلك كتائب شهداء األقصى بنادق
هجومية من نوع  ،16-Mو ،4-Mو 47-AKوقاذفات  .RPGأما الصواريخ التي
تنتجها الكتائب فهي صواريخ األقصى التي حتاكي صواريخ القسام (والتي سميت
تيمنا ً باملسجد األقصى في القدس) إلى جانب صواريخ العاصفة .وتستخدم الكتائب
في عملياتها ضد اجلنود واملدنيني اإلسرائيليني الهجمات التفجيرية ،والسيارات
املفخخة ،والبنادق والسكاكني باإلضافة إلى اعتماد تكتيك اخلطف .كما تستهدف
الكتائب في عملياتها العمالء املرتبطني باملخابرات اإلسرائيلية .ومن جانب آخر ،أدخلت
الكتائب العديد من التعديالت على تكتيكاتها العسكرية .ففي بداية االنتفاضة ،لم تكن
الكتائب متلك اإلمكانيات التي تؤهلها لتنفيذ عمليات تفجيرية «احترافية» والتي كانت
تتميز بها التنظيمات اإلسالمية دون غيرها .ولذلك اقتصرت العمليات التي تنفذها
كتائب شهداء األقصى على إطالق النار على اجلنود واملستوطنني اإلسرائيليني الذين
يتنقلون على طرقات الضفة الغربية ،باإلضافة إلى املدنيني داخل اخلط األخضر .وفي
كانون الثاني/يناير من عام  ،2002شرعت الكتائب في شن عمليات تفجيرية داخل
إسرائيل واستخدمت في ذلك تكتيكات لم تكن مألوفة من قبل ،من قبيل استخدام
الشابات لتنفيذها.
القيادة واإلدارة
متثل هيكلية كتائب شهداء األقصى شبكة فضفاضة من اخلاليا املوزعة في املدن
الرئيسية بالضفة الغربية وقطاع غزة .وتتولى اخلاليا – املعروفة بـ»الوحدات
العسكرية» املسؤولية عن تنفيذ الهجمات وتوفير األمن الداخلي ملجموعاتها .ويؤكد
قادة الكتائب أن هذه الهيكلية التنظيمية املشكلة على هذا النحو أثبتت جناعتها إزاء
التدابير التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية لتقويض هذا التنظيم:
«إن هيكلية الكتائب القائمة على تشكيل املجموعات احمللية الصغيرة شل قدرة
اإلسرائيليني على إلقاء القبض علينا؛ فقد كان التشكيل الهيكلي العسكري
حلركة حماس اشبة بالوحدات العسكرية النظامية كان قاتالً وكان يقود إلى
50
كشف جميع أعضاء اخللية املخترقة في املنطقة التي تنشط فيها»
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وتعزز هيكلية القيادة الفضفافة الطبيعة احمللية التي يتميز بها تنظيم كتائب شهداء
األقصى .وفي الواقع ،لم يسبق أن خضعت الكتائب لقيادة وإدارة مركزيتني أو
موحدتني ،بل تتولى اخلاليا نفسها اتخاذ القرارات العملياتية املطلوبة:
«لكل مجموعة أو خلية من خاليا الكتائب احلرية في اتخاذ القرارات بشأن
املكان أو الزمان املناسبني ملهاجمة أهداف مالئمة أو ممكنة .فالقادة احملليون
ميلكون زمام هذا األمر .وعندما يقوم اجليش اإلسرائيلي باغتيال أحد القادة
في الكتائب ،تبادر أي مجموعة متتلك اإلمكانيات املالئمة بالرد .وال تنتظر
51
لتلك املجموعات قرار بذلك من أية جهة أخرى».
وقد ادعت بعض املجموعات التابعة للكتائب في نابلس بأنها تشكل مركز قيادة مستقل
لهذه الكتائب ،ولكن هذه االدعاءات تسعى في نهاية املطاف للحصول على الشرعية
أكثر من تعبيرها عن قيادتها الفعلية .ففي بداية اإلنتفاضة ،كان مروان البرغوثي ،قائد
حركة فتح في الضفة الغربية والذي تعتقله إسرائيل حالياً ،يقدم بعض التوجيهات
والدعم للكتائب ،ولكنه لم ميارس أي قيادة فعلية عليها.
في الواقع ،لم يكن لفتح كتنظيم أي سلطة على القرارات التي تتخذها كتائب شهداء
األقصى؛ بل على العكس من ذلك ،فقد أضحت القيادة واإلدارة في الكتائب وسيلة
للحصول على املزايا املالية واملادية ميتهنها بعض األفراد في األجهزة األمنية
الفلسطينية أو قادة حركة فتح ،حيث هؤالء القادة استخدموا الكتائب كوسيلة لكسب
النفوذ السياسي .وعاد ًة ما يشكو قادة الكتائب من هذه الظاهرة:
«لقد متكنا خالل فترة بسيطة من عام  2001من تشكيل قيادة مركزية للكتائب
– من رفح جنوبا ً إلى جنني شماالً – بهدف تنسيق النشاطات العسكرية
والسياسية وتفادي الفوضى في هيكلية الكتائب وعملياتها .ولكن قادة
األجهزة األمنية الفلسطينية وحركة فتح قوضوا جهودنا هذه .بل أستطيع أن
52
أجزم بأن انقسامات فتح وانشقاقاتها كانت تنعكس دوما ً على الكتائب».
وقد أدت االنقسامات التي شابت عملية اتخاذ القرارات والسمة احمللية التي اتخذتها
الكتائب لنفسها إلى زيادة التدخل في حياة املواطنني الفلسطينيني االجتماعية
واالقتصادية ،وذلك بعد أن اضطر أفرادها للعمل بصورة سرية بسبب التدابير التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية عام  2002ضد الكتائب؛ حيث أقدمت تلك القوات على
اغتيال العديد من أبرز قادتها ،من أمثال ناصر عويس ومحمود التيتي ورائد الكرمي،
واعتقال عدد آخر منهم .وبذلك ،تولى قادة أصغر من أولئك مواقع القيادة في الكتائب
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وتورطوا في أعمال غير قانونية من أجل تأمني املوارد املالية الضرورية .ونتيجة لهذا
الوضع ،أصبح الغموض يكتنف اخلط الفاصل بني املقاومة املسلحة والعمل اإلجرامي.
ففي عامي  2005و 2006مثالً ،تورط عناصر من الكتائب في عمليات خطف أجانب
في غزة.
املوارد املالية
متتلك كتائب شهداء األقصى العديد من املوارد املالية متنوعة .وحتى عام  ،2004كان
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتولى مد بعض مجموعاتها باملال عن طريق
فؤاد الشوبكي ،أحد املسؤولني املاليني في السلطة الوطنية الفلسطينية واملستشار
املقرب من الرئيس عرفات .ولكن مما جتدر اإلشارة إليه أن هذه املساعدات املالية
كانت تهدف إلى استمالة الكتائب والتحكم فيها ،أكثر من مجرد متكينها من تنفيذ
53
عملياتها.
وملا رفضت حركة فتح ضمان املال للكتائب بصورة منتظمة ومستدامة ،كان لزاما ً
على الكتائب أن تبحث لها عن سبل أخرى لتوفير األموال املطلوبة:
«كنا بحاجة إلى رعاية حركة فتح ودعمها ،ولكن رموز احلركة تنصلت من
مسؤوليتها في حربنا مع اإلسرائيليني .وقد اضطرنا رفض احلركة إلى
54
البحث عن مصادر متويل خارجية لضمان استمرارية عملياتنا».
في بعض احلاالت ,كان مسؤولون من حركة فتح داخل األراضي الفلسطينية احملتلة
وخارجها يؤ ّمنون املال ملجموعات كتائب شهداء األقصى من أموالهم اخلاصة ،ومثال
هؤالء منير مقدح (أبو حسن) ،القائد العسكري حلركة فتح في صيدا بلبنان .وفي
املقابل ،كانت مجموعة أخرى من الكتائب ،وال سيما تلك الناشطة في شمال الضفة
الغربية ،حتصل على ما يلزمها من األموال من حركة اجلهاد اإلسالمي وحزب الله
وإيران .وقد أفضى هذا الدعم اخلارجي إلى زيادة وتيرة العمليات التي تنفذها الكتائب
مبختلف مجموعاتها:
«لقد حصلت بعض مجموعاتنا على املال من إيران وحزب الله واجلهاد
اإلسالمي .وفي الواقع ،ميثل حزب الله حركة مقاومة نتقاسم معها حملاربة
العدو ذاته .فمن الطبيعي أن توفر كل من احلركات الثورية اإلسناد للحركة
األخرى .ولكن ينبغي أن ال يؤثر ذلك على سياستنا .ولسوء احلظ ،أرادت
إيران وحزب الله منا أن نسير على نهجهما ،حيث مارست املخابرات اإليرانية
واحلرس الثوري اإليراني الضغوط علينا وعلى حركة اجلهاد اإلسالمي
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لتنفيذ بعض العمليات .وكانوا يهددون بقطاع مساعداتهم املالية إن نحن لم
55
ننفذ رغباته».
وفي الصيف واخلريف من عام  ،2005مت إدراج عدد كبير من أفراد كتائب شهداء
األقصى ضمن كشوف الرواتب اخلاصة بأجهزة األمن التابعة للسلطة الوطنية
الفلسطينية.
ألوية الناصر صالح الدين
تشكل ألوية الناصر صالح الدين اجلناح العسكري للجان املقاومة الشعبية ،وهي
تتقاسم العديد من اخلصائص مع كتائب شهداء األقصى ،مثل انحصار اتخاذ القرارات
في أشخاص محددين ،واعتمادها على الوالءات الشخصية وبساطة أيديولوجيتها.
كما متثل جلان املقاومة الشعبية مظل ًة تضم مسلحني من فصائل مختلفة ،ويقع
مقرها في غزة ولها تواجد ضئيل في الضفة الغربية .وقد أنشأ هذا التنظيم جمال أبو
سمهدانة ،املسؤول السابق في حركة فتح ،في مطلع االنتفاضة الثانية ،وهو من رفح
جنوبي قطاع غزة.
األيديولوجيا
نظرا ً للخلفية السياسية املتنوعة التي يحملها عناصرها ،كان على جلان املقاومة
الشعبية أن تضع مجموعة من املبادئ التي تشكل حدا ً أدنى من القواسم املشتركة
بينهم .ويقول قادة هذه اللجان أنهم يفضلون االنخراط في العمل العسكري على
االلتزامات األيديولوجية.
«نحن ال نسعى في إطار تنفيذ عملياتنا اتباع أيديولوجية محددة ،بل يتعني
على كل مجاهد في جلان املقاومة الشعبية وجناحها العسكري ،ألوية النصر
صالح الدين ،تنفيذ واجباته والتزاماته جتاه أمته ووطنه بغض النظر عن
56
أيديولوجيته وانتمائه إلى تنظيم بعينه».
ويشكل االمتثال لتعاليم اإلسالم املبدأ الرئيسي للجان املقاومة الشعبية ’ :نحن نؤمن
مبصدر إرثنا ،وحتمل عقيدتنا اإلسالمية رسالة سماوية إلى اإلنسانية جمعاء‘.
ولكن التزام هؤالء باإلسالم يعتبر التزاما ً عاما ً ويشكل حافزا ً يدفعهم لإلقدام على
القتال وإعدادهم له من الناحية النفسية’ :لقد أمدتنا النظرة اإلسالمية للصراع مع
إسرائيل بقوة اإلميان الذي يرفض الذل الذي ميارسه احملتل‘ 58.وعلى النقيض من
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حركة حماس ،ال تعير جلان املقاومة الشعبية اهتماما ً للقضايا االجتماعية وال تؤيد
برنامجا ً إسالميا ً معيناً .كما أنها ال تضع الصراع مع إسرائيل ضمن إطار إسالمي
على نحو حركة اجلهاد اإلسالمي’ :ال نقول أن احلرب بيننا وبني عدونا ستتحول إلى
حرب دينية؛ فنحن ال نقاتل اليهود كونهم يهوداً ،وإمنا بسبب استيالئهم على أرضنا
وغصبها‘ 59وفي هذا السياق ،ترى جلان املقاومة الشعبية أن الكفاح املسلح يشكل
أولى مهامها ،كما تنظر إلى املقاومة باعتبارها السبيل الوحيد الذي يفضي إلى إنهاء
االحتالل وحترير كامل أرض فلسطني’ :إننا ندعم أي عمل من أعمال اجلهاد على أي
أرض محتلة وضد كل مغتصب استولى على أرضنا .إننا ال نف ّرق بني املناطق التي
60
احتلت في عامي  1967و‘.1948
الهدف و االستراتيجية
ال حتدد جلان املقاومة الشعبية لنفسها أية أهداف تتعدى حترير الوطن الفلسطيني ،وقد
حددت اللجان هذا الهدف في سياق احلالة الطارئة التي أفرزتها ،وهي االنتفاضة الثانية.
كما عملت هذه اللجان على جبهتني ،تتمثل األولى منهما في تعبئة الشعب الفلسطيني
للكفاح املسلح من خالل ما تسميه «اجلهاز الشعبي» ،وتقوم الثانية على التدريب
والعمليات العسكرية 61.وفي هذا اإلطار ،تهدف ألوية الناصر صالح الدين إلى ترجمة
مفهوم مظلة جلان املقاومة الشعبية إلى تعاون عملي مع املجموعات املسلحة األخرى في
62
الساحة الفلسطينية« :إننا موحدون في امليدان على املستويني الشعبي والعسكري».
ولذلك ،تعمل ألوية الناصر صالح الدين على تنسيق عملياتها مع كتائب عز الدين القسام
بصورة وثيقة الصلة ،إلى جانب سرايا القدس وإن بدرجة أقل .وهناك عالقات شخصية
وطيدة بني عناصر من جلان املقاومة الشعبية وبعض أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية
كجهاز األمن الوقائي ،وال سيما جنوبي قطاع غزة .وفي املقابل ،تتسم عالقات هذه
اللجان مع األجهزة األمنية بالتوتر في املناطق األخرى من األراضي الفلسطينية.
القوة التي تتمتع ألوية الناصر صالح الدين وجتهيزاتها وتكتيكاتها العسكرية
يقدر عدد أفراد ألوية الناصر صالح الدين بنحو  500فرد موزعني في املناطق
الشمالية والوسطى واجلنوبية من قطاع غزة .ويتشكل قوام هذه األلوية من
مسؤولني سابقني في حركة فتح وأفراد من األجهزة األمنية ،وعناصر من
حركتي حماس واجلهاد اإلسالمي ،باإلضافة إلى مقاتلني من اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني .وتعود العالقات
الشخصية القائمة بني مجموع هؤالء األفراد في تاريخها إلى اإلنتفاضة
63
الفلسطينية األولى.
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على غرار مثيالتها من اجلماعات املسلحة الفلسطينية ،متتلك ألوية الناصر صالح
الدين بنادق هجومية من نوع  ،16-Mو ،4-Mو 47-AKوقاذفات  ،RPGباإلضافة
إلى قاذفات الهاون .كما تتعزز األلوية بصواريخ الناصر التي حتاكي صواريخ
القسام .وتشتمل تكتيكات ألوية الناصر صالح الدين على استخدام البنادق وإطالق
قذائف الهاون والصواريخ ضد اجلنود واملدنيني اإلسرائيليني ,وعالو ًة على ذلك،
تتمتع األلوية بخبرة طويلة في مجال استخدام العبوات الناسفة املصنعة محلياً؛ وقد
متكن أفرادها من تدمير ثالث دبابات إسرائيلية من نوع (ميركافا) بواسطة عبوات
ناسفة زُرعت على جوانب الطرق في قطاع غزة .كما أثبتت ألوية الناصر صالح الدين
قوة ضاربة في وجه العمالء واملعارضني احملليني ،وتبنت املسؤولية عن قتل موسى
عرفات ،ابن أخ الرئيس الراحل ياسر عرفات ومدير االستخبارات العسكرية في شهر
أيلول /سبتمبر  .2005وباإلضافة إلى ذلك ،تذكر بعض التقارير أن األلوية اضطلعت
بتفجير قافلة الدبلوماسيني األمريكيني في شمال قطاع غزة في تشرين األول/أكتوبر
من عام .2003
القيادة واإلدارة
أللوية الناصر صالح الدين هيكلية قيادية تتركز في قائدها ،حيث كانت تعمل
وفقا ً لألوامر التي يصدرها لها مؤسسها جمال أبو سمهدانه ،الذي اغتالته
إسرائيل عام  2006كما اغتالت أبو يوسف القوقا الذي خلفه في منصبه .ومما
يشاع أن األلوية تخضع لتأثير كتائب عز الدين القسام ونفوذها ،وأنها كانت
تشن العمليات املسلحة بالنيابة عنها أثناء فترة التهدئة ،بيد أن دليالً حاسما ً ال
يقوم على إثبات هذا األمر.
املوارد املالية
تؤ ّمن ألوية الناصر صالح الدين األموال التي حتتاجها من خالل النشاطات غير
القانونية التي تنفذها ،باإلضافة إلى املساعدات اخلارجية .وفي هذا السياق ،يعمل
األفراد املنضوون حتت راية األلوية في مجال تهريب البضائع واألسلحة والذخائر
من مصر إلى قطاع غزة عبر األنفاق املمتدة حتت حدود القطاع مع مصر أو عبر
البحر األبيض املتوسط .كما تتلقى األلوية التمويل من الفصائل الفلسطينية األخرى
واجلهات اخلارجية كحزب الله وإيران.
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التعامل مع اجلماعات املسلحة غير النظامية
التحدي الذي تفرضه هذه اجلماعات أمام حكم القطاع األمني؟
لقد أحرزت اجلماعات الفلسطينية املسلحة غير النظامية منذ اندالع اإلنتفاضة الثانية
قدرا ً متزايدا ً من التألق السياسي ،ويعود ذلك في جانب رئيسي منه إلى اضمحالل قدرة
السلطة الوطنية الفلسطينية على ضبط النظام العام وبسط سلطان القانون .ونتيجة
لهذا الفراغ األمني ،برزت العديد من املجموعات احمللية على الساحة الفلسطينية.
ومما زاد من حدة هذا الوضع وسرع من تعزيزه السياسة التي تنتهجها السلطات
اإلسرائيلية في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني الواحد وعزل مناطقه في كنتونات
منفصلة عن بعضها البعض .وفي ظل هذا الوضع ،أضحت لغة القوة السياسية حتتكم
إلى البنادق واملال ،وليس إلى األيديولوجية املرعيّة.

ووفقا ً لهذه الوجهة ،فقد أصبحت اجلماعات املسلحة غير النظامية تشكل جزءا ً ال
يتجزأ من حكم قطاع األمن في فلسطني .وبحسب الستطالع الذي أجراه مركز جنيف
للرقابة الديومقراطية على على القوات املسلحة واملعهد العالي لدراسات التنمية في
جامعة جنيف ،يولي الفلسطينيون ثقة أكبر في اجلماعات املسلحة غير النظامية من
تلك التي يعولونها على أجهزتهم األمنية .ومبوجب هذا االستطالع ،أحرزت كتائب عز
الدين القسام وكتائب شهداء األقصى أعلى مستويات من ثقة املواطنني في األراضي
الفلسطينية؛ فقد أبدى ما نسبته  %34ممن استطلعت آراؤهم ثقتهم املطلقة في كتائب
القسام ،في حني أشار  %29منهم أن يولون ثقتهم لكتائب األقصى .وفي املقابل ،لم
تتجاوز نسبة ثقة املواطنني  %21في جهاز الشرطة املدنية و %18في جهاز األمن
64
الوقائي.
على الرغم من النظرة اإليجابية التي يوليها جمهور املواطنني الفلسطينيني للجماعات
املسلحة غير النظامية ،فإن وجودها خارج إطار السلطة الوطنية الفلسطينية يفرض
على هذه السلطة العديد من التحديات السياسية واالجتماعية .ففي املقام األول ومن
الناحية املؤسساتية ،تعمل اجلماعات املسلحة غير النظامية على تقويض ما تبقى من
شرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية .ففي بعض املناطق اخلاضة لسيطرة السلطة
الفلسطينية ،أضحى استخدام القوة حكرا ً على اجلماعات املسلحة التي ال حتتكم إلى
نظام محدد في عملها والتي تعمل بصفتها حكومات محلية موازية للسلطة نفسها.
وزياد ًة على ذلك ،تقع هذه اجلماعات فريسة حتكم بعض أصحاب النفوذ أو األطراف
اخلارجية التي تسعى لتحقيق مصاحلها اخلاصة على حساب املصلحة العامة
الفلسطينية .وإذا ما قدر لهذا الوضع أن يستمر ،فلنا أن نتخيل سيناريو آخر على
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غرار النمط الصومالي ،حيث تتقوض السلطة املركزية للدولة وتترك الساحة ألمراء
احلرب الذين يتصارعون على مراكز القوة واملوارد املالية .وتشير مختلف املستجدات
التي حصلت في ربيع عام  2006إلى انحدار الوضع نحو هذا االجتاه ،وما املواجهات
العنيفة التي اندلعت في قطاع غزة بني جهاز األمن الوقائي وكتائب عز الدين القسام
سوى مثال على ذلك.
على الرغم مما تتمتع به اجلماعات املسلحة الفلسطينية غير النظامية بقاعدة جماهيرية
وشرعية واسعتني ،صارت هذه اجلماعات جتمع إلى أعمالها العسكرية التدخل في
الشؤون االجتماعية للمواطنني الفلسطينيني .ومن األمثلة على هذا الوضع الغريب
والبت في املنازعات الناشئة
أن تلك اجلماعات أصبحت تشارك في حل اخلالفات
ّ
بني املواطنني .وبغض النظر عن الفوائد احملدودة التي يستتبعها هذا الوضع ،فال
ينفك احلد الفاصل بني املقاومة والقانون والنظام والنشاطات اإلجرامية غير محدد
املعالم وغامضاً .وفي هذا السياق ،ميكننا اإلشارة إلى العديد من أعمال االبتزاز
واالعتداءات املسلحة ونهب املمتلكات التي تورطت فيها تلك اجلماعات املسلحة غير
النظامية.
وفي معظم األحيان ،كانت النشاطات التي تقْدم عليها اجلماعات املسلحة غير
النظامية تلحق األذى والضرر بجمهور املواطنني الفلسطينيني بصورة مباشرة،
وذلك من خالل استخدام السالح واملتفجرات في غير موضعها أو سوء توجيه
الصواريخ التي تطلقها نحو األهداف اإلسرائيلية .كما إن تلك األعمال تلحق
الضرر بالفلسطينيني بصورة غير مباشرة من خالل استثارة العمليات العسكرية
اإلسرائيلية التي تلحق األذى باملواطنني في املناطق التي تنفذ فيها .وعالو ًة على
ما تقدم ،عززت هذه اجلماعات املسلحة غير النظامية من استشراء ظاهرة انتشار
األسلحة في أوساط املجمتع الفلسطيني.
وأخيراً ،خلفت العمليات التي تنفذها اجلماعات املسلحة غير النظامية أثرا ً مباشرا ً على
’عملية السالم‘ ،أو ما تبقى منها على أضعف اإلميان؛ حيث وضعت العمليات املسلحة
التي لم تفتأ الفصائل الفلسطينية على شنها – من قبيل إطالق الصواريخ من قطاع
غزة أو تنفيذ العمليات التفجيرية ضد املدنيني داخل اخلط األخضر  -السلطة الوطنية
الفلسطينية في موقف ال تكاد حتسد عليه أمام املجتمع الدولي ،مما وفر إلسرائيل
األرضية املناسبة لالدعاء بعدم وجود شريك فلسطيني ميتلك اإلرادة أو القدرة على
تفكيك ما تسميه ’البنية التحتية لإلرهاب‘.
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اخليارات االستراتيجية
بصرف النظر عن نظرة الفلسطينيني إلى اجلماعات املسلحة غير النظامية ونشاطاتها،
فمن املنطقي أن نفترض أن املرحلة احلالية التي تشهدف تفتتا ً سياسيا ً ومؤسساتيا ً
في السلطة الوطنية الفلسطينية ال حتقق بأي حال من األحوال تطلعات الفلسطينيني
نحو بناء دولتهم املستقلة .فإذا ما أراد الفلسطينيون بناء مؤسسات قوية وفاعلة،
فعليهم التوافق حول مستقبل اجلماعات املسلحة غير النظامية من الناحيتني السياسية
والتنظيمية .ونحن ال نستطيع في هذا املقام استبعاد خطورة السياسات اإلسرائيلية
والعقبات التي يسببها تواصل االحتالل ألي شكل من أشكال احلكم الذي يتمتع به
الفلسطينيون .وإذا ما ارتأى الفلسطينيون أنهم يرغبون في مأسسة أي من املكتسبات
التي جنوها منذ إطالق العملية السلمية في أوسلو ،فهم ال يستطيعون جتاهل تعزيز
مركز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السلطة املركزية التي حتكم األراضي
الفلسطينية .
وإذا ما كان للفلسطينيني أن يقرروا معاجلة مسألة اجلماعات املسلحة غير النظامية،
فأمامهم ثالثة خيارات :نزع سالحها قسراً ،أو نزع سالحها طوعاً ،أو دمجها في
أجهزة األمن الفلسطينية.
اخليار األول :إجبار اجلماعات املسلحة غير النظامية على ترك سالحها :قد دأبت
األطراف اإلقليمية والدولية على تأييد نزع أسلحة اجلماعات املسلحة الفلسطينية
غير النظامية بالقوة ،وعملت فوق ذلك على دعم الفلسطينيني الذين يشاطرونها هذا
التوجه .وفي العادة ،يركز هذا اخليار على اجلماعات اإلسالمية ،ويستدعي من قوات
األمن الفلسطينية العمل على تنفيذه.
ولكن بعد أن أفضت املواجهات املسلحة التي نشبت بني حركتي فتح وحماس في
قطاع غزة إلى هزمية قوات األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية واستيالء
حماس على مقاليد السلطة فيها ،لم يعد مثل هذا التوجه ذو جدوى .فقد بان للمأل أن
اجلناح العسكري في حركة حماس يتمتع بقدر أفضل من التدريب والتجهيز والتنظيم
من القوات األمنية الرسمية ،وذلك على الرغم من جميع التدريبات والتجهيزات التي
توفرت جلهاز احلرس الرئاسي وقوات األمن الوطني وجهاز األمن الوقائي .ففي
الواقع ،يعمل أفراد كتائب القسام بدوافع ذاتية قوية ويتمتعون مبستوى عا ٍل من
املعنويات .وباإلضافة إلى ذلك ،متكنت اجلماعات اإلسالمية ،وال سيما حركة حماس،
من اختراق األجهزة األمن الفلسطينية الرسمية والوصول إلى ضباطها من ذوي
الرتب العسكرية الدنيا واملتوسطة.
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في هذا السياق ،حتمل الصراعات التي اندلعت خالل عام  2007في قطاع غزة
في طياتها دالالت حول ما ميكن أن يكون عليه الوضع لو حاولت األجهزة األمنية
الفلسطينية نزع أسلحة اجلماعات اإلسالمية .فبالنظر إلى ما حصل في القطاع وقوة
حماس املتصاعدة ،فقد يتردد القادة الفلسطينيون في تكرار هذه التجربة املريرة في
الضفة الغربية ،وذلك على الرغم من أن ميزان القوة فيها يرحج لصالح قوات األمن
التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي تهيمن عليها حركة فتح في ذات الوقت.
وأيا ً كان األمر ،قد ينظر الرأي العام في العالم العربي إلى مثل هذه اخلطوة على أنها
من حتريض إسرائيل والواليات املتحدة.
عالو ًة على ما تقدم ،فمن غير املرجح أن يطال إجراء السلطة الوطنية الفلسطينية
في نزع أسلحة اجلماعات املسلحة غير النظامية بالقوة العديد من اجلماعات التي
تنضوي حتت راية كتائب شهداء األقصى ،وذلك ألنها ترتبط مع حركة فتح والعديد
من عناصرها يعملون في أجهزة األمن الفلسطينية في ذات الوقت .واألدهى من ذلك
أن اجلماعة هي نفسها التي تدخلت في في احلياة اليومية للمواطنني الفلسطينيني أكثر
مما فعلته كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس اللتان تشتهران بانضباطهما.
اخليار الثاني :ترك املجال للجماعات غير النظامية للتخلي عن أسلحتها طوعاً :حيث
تقوم اجلماعات املسلحة باتخاذ قرار بترك أسلحتها وتفكيك أنفسها .ومن السهل
علينا في هذه احلالة أن نتصور عدم إمكانية جناح هذا اخليار على أرض الواقع لعدد
من األسباب .أولها أن أيا ً من اجلماعات املسلحة الفلسطينية لن تقدم بأي حال من
األحوال على التخلي عن «سالح املقاومة» مع علم اجلميع بأن الصراع مع إسرائيل ملا
يأت بعد على نهايته .وأي أي خطوة من هذا القبيل ستفهم ال محالة على أنها استسالم
للعدو وتقويض لروح «صمود املقاومة» الفلسطينية العتيدة .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد
أثبتت املستجدات األخيرة ،وال سيما حملة االعتقاالت واالغتياالت التي ال تزال قوات
االحتالل اإلسرائيلية تشنتها ضد الفلسطينيني مع جتربة الهدنة في  2003التي لم
تبصر النور ،للجماعات اإلسالمية أن األعمال احلربية اإلسرائيلية ال تنفك متواصلة
ضدها.
واملسألة األخرى التي يتعني أخذها باحلسبان في هذا الشأن أن املصالح التنظيمية ال
تساعد على حث اجلماعات غير النظامية لنزع أسلحتها بنفسها .فبالنسبة للتنظيمات
اإلسالمية ،ال يختلف قيامها بتفكيك أجنحتها العسكرية بذاتها عن تخليها عن ورقتها
السياسية املهمة وأداة تعبئتها الرئيسية .وقد يعني هذا األمر كذلك فقدان تلك اجلماعات
ملصادر متويلها اخلارجية التي حتصل عليها من أطراف لهم مصلحة في ان يطول أمد
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النزاع .ومن جانب آخر ،تضم كتائب شهداء األقصى وجلان املقاومة الشعبية حتت
رايتهما العديد من األفراد الذين يشكل عملهم املسلح في هاتني اجلماعتني مصدر
دخلهم الوحيد .زد على ذلك أن بعض قادة األجهزة األمنية من ذوي الرتب العسكرية
املتوسطة والعالية قد وجدوا أن ’اقتصاد احلرب‘ يد ّر عليهم فوائد مالية لم يكونوا
يحلمون بها .وبنا ًء على التزاماتها األيديولوجية ،ترى بعض اجلماعات املسلحة
الفلسطينية ،وال سيما سرايا القدس وكتائب عز الدين القسام ،من واجبها احملتم
مواصلة الكفاح املسلح ضد إسرائيل.
اخليار الثالث :دمج اجلماعات املسلحة في أجهزة السلطة الفلسطينية :يعني دمج
اجلماعات املسلحة غير النظامية في األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
إلى جانب تسريح بعض أفرادها انضمام أفراد تلك اجلماعات إلى األجهزة األمنية
أفرادا ً أو جماعات .وفي املقابل ،يتوجب توفير مصادر رزق لغير الراغبني منهم في
االنضمام لصفوف القوات األمنية الرسمية.
ويجب أن يشتمل إنفاذ عملية من هذا القبيل على توفر عوامل سياسية وفنية .وفي هذا
اإلطار ،تعتبر معاجلة األسباب احلقيقية للصراع القائم وخلق أفق سياسي للجماعات
املسلحة غير النظامية شرطني أساسيني وعامني لنزع سالح تلك اجلماعات .وفي
الواقع ،فإن هذين الشرطني مغيبان في السياق الفلسطيني وال يتوقع حتققهما في
املستقبل املنظور .فقد أعلنت إسرائيل عن عزمها مواصلة إنفاذ استراتيجيتها ’أحادية
اجلانب‘ .إن ما ميكن حتقيقه في هذه املرحلة يتمثل في انضواء اجلماعات املسلحة
غير النظامية حتت راية النظام السياسي الفلسطيني بصورة رسمية وإشراكها في
املؤسسات الوطنية ،وال سيما في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة
التحرير الفلسطينية .ويستدعي إجناز هذا األمر إجراء مباحثات مستفيضة تركز
على املستقبل السياسي ألفراد تلك اجلماعات ،باإلضافة إلى التوصل إلى إجماع حول
حتديد مفهوم األمن الفلسطيني.
وقد تبنت اجلماعات املسلحة غير النظامية مواقف متباينة بشأن مسألة اندماجها
السياسي في أروقة السلطة الوطنية الفلسطينية .بل بات من الواضح أن حركة
حماس قد شهدت أهم تغيير على هذا الصعيد ،وذلك إذا ما نظرنا إلى موقفها الرافض
للمشاركة في عملية أوسلو .فعقب االنتخابات التشريعية التي جرت عام ،2006
لم تصبح حماس جزءا ً من السلطة الفلسطينية فحسب ،وإمنا تبوأت موقع اإلدارة
والسلطة على كثير من مؤسساتها .فبادئ ذي بدء ،التزمت حماس بالتهدئة ،ثم
عرضت الدخول في هدنة طويلة مع إسرائيل بعدما تسلمت مسؤولياتها في احلكومة
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الفلسطينية 65.وفي املقابل ،من املرجح أن تسلك جلان املقاومة الشعبية سلوك حماس
بسبب قربها السياسي واالجتماعي منها.
أما حركة اجلهاد اإلسالمي ،فهي تتخذ موقفا ً يشوبه التردد .فمن جانب ،تعكف احلركة
على إعادة تقييم موقفها من مسألة االندماج السياسي في مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية؛ وفي حني لم تشارك احلركة في االنتخابات التشريعية لعام  ،2006فهي
لم متنع مؤيديها من اإلدالء بأصواتهم فيها .وعلى أرض الواقع ،قد ال يشكل اندماج
حركة اجلهاد في منظمة التحرير الفلسطينية أيسر مما عليه احلال بالنسبة حلماس
ألن اجلهاد ال يعتزم الدخول في مواجهة مع حركة فتح على املستوى السياسي .وقد
يسهم التأييد الذي حتظى به حركة اجلهاد اإلسالمي في أوساط الشعب الفلسطيني
والذي ازدادت وتيرته جراء األزمة التي نشبت بني حركتي حماس وفتح خالل عام
 2006في تعديل موقفها جتاه السلطة الوطنية الفلسطينية بصورة ما.
ومن جانب آخر ،تختلف كتائب شهداء األقصى في هذا السياق بعض االختالف عن
اجلماعات املسلحة غير النظامية األخرى؛ فهي متثل موقف أحد األطراف السياسية
الرئيسية وهي حركة فتح .كما إن الكتائب أقرب في تنظيمها لتنظيم مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية وتبدي قبوالً سلسا ً للحوافز املادية املقدمة لها .واملشكلة
التي نواجهها بالنسبة للكتائب تتمثل بضمان التزامها باالتفاقيات السياسية بسبب
هيكليتها الالمركزية في اتخاذ القرارات إلى جانب التجاذبات التنافسية فيها.
وعلى املستوى العملياتي ،يجب أن تركز العملية املذكورة على دمج أفراد اجلماعات
املسلحة غير النظامية في مختلف األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
بصورة منظمة .ويشمل هذا األمر تدريب هؤالء األفراد و/أو تأهيلهم وصرف رواتب
مناسبة تقيم أودهم وتضبط أسلحتهم أو نقلها .وفي املقابل ،ميكن توفير فرص مالئمة
لتدريبهم أو تعليمهم أو مساعدتهم في إيجاد فرص عمل لهم ملن ال يرغب من أفراد تلك
اجلماعات في االنضواء حتت إمرة األجهزة األمنية.
ولكي يحالف النجاح هذه العملية ،يتعني جتنب تسييس أجهزة األمن الفلسطينية؛
فطاملا ظلت حركة فتح تواصل إحكام سيطرتها على األجهزة األمنية التابعة للسلطة
الوطنية الفلسطينية وظل الفلسطينيون ينظرون إلى هذه األجهزة باعتبارها غير
مهنية وحزبية ،ستزيد فرص حركة حماس في اإلبقاء على قوتها التنفيذية التي تعمل
كجهاز أمني يخضع إلشرافها دون غيرها.
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وقد تثبت التجارب التي جرت في املاضي لدمج أفراد اجلماعات املسلحة فائدتها في
السياق الفلسطيني .ففي عام  ،2005أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدمج
أفراد كتائب شهداء األقصى في أجهزة األمن الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما مت إعداد برامج خاصة بتأهيل هؤالء ،باإلضافة إلى إدراج أسمائهم في كشوف
الرواتب الرسمية ،بحيث أصبحت مخصصات شهرية تصرف لهم ،وذلك بغض النظر
عن العدد القليل الذي يعمل في صفوف القوات األمنية في األصل.
ومن جانب آخر ،أبدت حركة حماس بعض املرونة على مدى السنوات القليلة املاضية.
فمنذ عام  ،2005لم تفتر احلركة عن الدعوة إلى إنشاء جيش فلسطيني يضم جميع
الفصائل الفلسطينية ضمن مؤسسة أمنية واحدة .وفي عام  ،2003مت دمج أفراد
من حماس في أجهزة األمن الفلسطينية في محافظة اخلليل بالضفة الغربية بصورة
مؤقتة .وفي هذا السياق ،قد تساعد صالت القرابة والعالقات الشخصية التي تربط
بني أفراد مختلف الفصائل املسلحة وبني هؤالء األفراد وعناصر أجهزة األمن
الفلسطينية على تسهيل أخراج هذه العملية إلى النور .ولم يكن الهدف من إنشاء القوة
التنفيذية يقتصر على ردع الضغوط التي تشكلها حركة فتح فحسب ،وإمنا كان من
بني األهداف األخرى لتشكيلها توفير فرص عمل ألعضاء كتائب القسام الذين لم
يشاركوا في عمليات مسلحة منذ شهر آذار/مارس من عام  .2005وميكن النظر
إلى تشكيل هذه القوة التنفيذية كخطوة أولى خطتها حركة حماس نحو إعادة توجيه
إمكانياتها العسكرية من خط املقاومة إلى مهام احملافظة على القانون والنظام ،وقد
تشكل في حد ذاتها مدخالً إلى إنفاذ نزع سالح اجلماعات غير النظامية على املدى
الطويل.
ومن بني اخليارات القائمة ،ميكن التفكير مليا ً بالشروع في عملية الدمج عند توفر
الظروف السياسية واالقتصادية املالئمة لتنفيذها .وحتى حني توفر مثل هذه الظروف،
حتمل هذه العملية في طياتها الكثير من املخاطر؛ فقد تتفاقم املشاكل التي تكتنف هيكلية
القيادة واإلدارة املفككة في السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب الضغوط التي تفرضها
مختلف الثقافات التنظيمية املتضاربة التي تتبناها اجلماعات غير النظامية وتوجهات
أفرادها املتباينة جتاه االنضباط املطلوب منهم .وزياد ًة على ذلك ،فقد يعمل أفراد
اجلماعات اإلسالمية التي تندمج في أجهزة األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
على بث الفكر الراديكالي في أوساط هذه األجهزة وإثارة التوتر فيها .وقد يدفع هذا
األمر إسرائيل إلى استهداف السلطة الوطنية الفلسطينية والبنية التحتية اخلاصة
بقطاعها األمني مرة أخرى .ومن جانب آخر ال يقل أهمية عما سلف ،ليس من الواضح
كيف ستتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية األعباء املالية الناجمة عن دمج أعداد كبيرة
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من املسلحني في أجهزتها األمنية ،وذلك في ظل غياب العائدات الداخلية واملساعدات
التي تقدمها الدول املانحة .ومن الصعوبة مبكان احلصول على هذه املساعدات إن
نظرت الدول املانحة إلى عملية الدمج اجلارية باعتبارها متويالً ’لإلرهابيني‘ وأخيراً،
فمن شأن الوضع االقتصادي املتردي في األراضي الفلسطينية عدم ضمان توفر
دخل ثابت لألعداد الكبيرة من أفراد اجلماعات غير النظامية املسرحني.

النتيجة
منذ صيف عام  ،2007يكتنف الغموض توقعات التوصل إلى إجماع فلسطيني
شامل حول معاجلة مسألة اجلماعات املسلحة غير النظامية .ومن الناحية اإليجابية
في هذا املوضوع ،أظهرت أكبر اجلماعات الفلسطينية املسلحة ،وهي حركة حماس،
مرونة سياسية وعسكرية عالية على مدى العامني املنصرمني .كما أن الفوز الساحق
الذي حققته احلركة في االنتخابات التشريعية يتيح فرصة مهمة لتعزيز هذه املرونة
واستدامتها .وفي هذا السياق ،يتضمن التاريخ الكثير من األمثلة التي تثبت أن اندماج
اجلماعات املسلحة في العملية السياسية يدفعها إلى تعديل سلوكها ،وال سيما يتعلق
باللجوء للعنف .ولذلك ،فليس من املستغرب أن نرى حماس توقف جانبا ً عدد ال
يستهان به من عملياتها املسلحة وتعرض وقفا ً طويل األمد إلطالق النار مع إسرائيل
في أكثر من مناسبة.
أما من الناحية السلبية ،متخض فوز حماس وردة الفعل التي أبدتها حركة فتح عن
توتر شديد على املستوى احمللي .خاص ًة على مستوى قادة احلركتني وبني أنصارهما.
وكانت الواليات املتحدة وإسرائيل مبساندة االحتاد األوروبي إلى تنفيذ استراتيجياتها
بشأن تغيير نظام احلكم في فلسطني بهدف إقصاء حماس عن موقع السلطة .وقد
شلت هذه التدخالت اخلارجية السافرة واملقاطعة االقتصادية التي فرضها املجتمع
الدولي على احلكومة الفلسطينية من قدرة حماس على االضطالع مبهامها في
احلكم ،بل وثنت احلركة عن اإلقدام على حل جناحها العسكري أو دمجه في أجهزة
األمن الرسمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .ومن جهة أخرى ،عملت املصادر
اجلديدة التي توفرت لكتائب شهداء األقصى في هذه األثناء على تعزيز دورها على
الساحة الفلسطينية.
والسابق ألوانه الوقوف على االجتاه الذي تسير فيه هذه القوى احملركة في املستقبل
املنظور ،وكيف ستؤثر على اجلماعات املسلحة غير النظامية .وفي جميع األحوال ،ال
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يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك القوى ستعزز من ظاهرة التفكك التي تعيشها
املؤسسات الفلسطينية واستشراء ظاهرة أمراء احلرب ،واللتني توفران موطئ قدم
لتنظيم القاعدة في الساحة الفلسطينية .ومن غير الواضح كذلك ما إذا كانت احلركة
الوطنية الفلسطينية ال تزال متلك ما يكفيها من القوة للتوصل إلى اإلجماع املنشود.
وأيا ً كان األمر ،فقد بات من الثابت أن الفرصة التي توفرت بوصول حركة حماس إلى
سدة احلكم في السلطة الوطنية الفلسطينية أضحت تتالشى بصورة متسارعة.

الهوامش
1

2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

ميكن فهم األجهزة األمنية النظامية على أنها تضم جميع األجهزة التي متتلك التفويض
الرسمي باستخدام القوة ضمن إطار الدولة .وهي تتضمن القوات املسلحة ،والشرطة ،والقوات
العسكرية التي تضم املدنيني ،وقوات الدرك ،وأجهزة املخابرات املدنية والعسكرية وحرس
احلدود .أما اجلماعات املسلحة غير النظامية فتشمل جيوش التحرير ،واملقاتلني ،وامليلشيات
التابعة لألحزاب السياسية ،وامليليشيات اخلاصة ،باإلضافة إلى شركات األمن اخلاصة.
نظرا ً إلمكانياتها العسكرية احملدودة ،ال نشير في سياق هذا الفصل إلى كتائب الشهيد أبو على
مصطفى ،اجلناح املسلح التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،و كتائب املقاومة الوطنية،
اجلناح املسلح اخلاص باجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني.
تشير’حرب السكاكني‘ إلى احلملة التي نفذها نشطاء من حركة حماس في خريف عام ،1990
والتي استهدفوا فيها قتل اجلنود واملدنيني اإلسرائيليني طعنا ً بالسكاكني .وجاءت هذه احلملة
ردا ً على مقتل  22فلسطينيا ً في املسجد األقصى في شهر تشرين األول/أكتوبر عام 1990
على يد قوات اجليش اإلسرائيلي.
اغتالت القوات اإلسرائيلية الشيخ صالح شحاده في عام .2002
ومع ذلك ،فمن املهم لنا أن نشير إلى أن حماس كحركة تقدم العمل االجتماعي والسياسي على
الفكر الديني .فهي ،مثالً ،ال تولي ذات القدر من األهمية للتفكير في املجاالت املعرفية الدينية
على نحو ما تركن إليه حركة اجلهاد اإلسالمي.
أنظر خالد حروب (حماس :الفكر واملمارسة السياسية) ،معهد الدراسات الفلسطينية،
واشنطن ،2000 ،ص.68 – 43 .
امليثاق :برنامج حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) ،املادة . 11
املذكرة التمهيدية حلركة املقاومة اإلسالمية (حماس) ،ص.5 .
املصدر السابق.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
البيان الدوري رقم ( )10الصادر عن حركة حماس يوم  12آذار /مارس .1988
في هذا اإلطار ،تتحدث حركة حماس عن «حترير فلسطني وعودة الشعب الفلسطيني إلى دولته
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14
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16
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19
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22
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24

املستقلة وعاصمتها القدس» دون أن حتدد النطاق اجلغرافي لتلك (الدولة املستقلة)،الفقرة
األولى من برنامج التغيير واإلصالح.
ً
متثل (وثيقة األسرى) برنامجا ً سياسيا توافق على إصدارها خمس من زعماء الفصائل
الفلسطينية املعتفلني في السجون اإلسرائيلية ،وهي حركات فتح وحماس واجلهاد اإلسالمي
واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني .وتدعو هذه الوثيقة
إلى إقامة ’دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف على جميع األراضي احملتلة عام ،1967
وضمان حق العودة لالجئني إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم .وثيقة
الوفاق الوطني الصادرة عن األسرى الفلسطينيني 28 ،حزيران /يونيو .2006
املادة السابعة من ميثاق حركة حماس .وقد تبنت هذه اجلماعة اسمها تيمنا ً بالشيخ عز الدين
القسام ،وهو قائد فلسطيني من مواليد سوريا قتلته قوات اجليش البريطاني في منطقة جنني
شمالي الضفة الغربية عام .1935
أنظر املوقع اإللكتروني لكتائب عز الدين القسام:
.http://www.alqassam.ps/arabic/?action=us

املصدر السابق.
’إذا وطئ العدو أرض املسلمني ،فقد صار جهاده والتصدي له فرض عني على كل مسلم
ومسلمة‘ ،املادة ( )12من ميثاق حركة حماس.
املذكرة التي وجهتها حركة حماس للملوك والرؤساء والوزراء املجتمعني في شرم الشيخ13 ،
آذار/مارس .1996
في شهر شباط /فبراير عام  ،1994أقدم املستوطن اليهودي باروخ جولدشتاين على قتل 29
فلسطينيا ً كانوا يؤدون صالة الفجر في احلرم اإلبراهيمي مبدينة اخلليل في الضفة الغربية.
وفي الضفة الغربية ،يتركز وجود كتائب القسام في منطقتي اخلليل ونابلس.
املوقع اإللكتروني لكتائب القسام:
.http://www.alqassam.ps/arabic/?action=us
مقابلة مع أحد قادة نشطاء حركة حماس ،كانون الثاني/يناير .2006
املوقع اإللكتروني لكتائب القسام:
.http://www.alqassam.ps/arabic/?action=us

ومع سقوط العشرات من قادتها ومقاتليها امليدانيني منذ عام  ،2001عملت كتائب القسام على
توفير الدعم لعائالتهم من خالل صندوق خيري أنشأته لهذا الغرض.
 25ومن األمثلة على ذلك ما حدث في تشرين األول/أكتوبر  2005عندما أطلقت حماس وابالً من
صواريخ القسام على إسرائيل ردا ً على االنفجار الذي وقع أثناء عرض عسكري لها في جباليا
في محافظة شمال غزة ،والذي لقي فيه  19فلسطينيا ً حتفهم.
 26ومن أفضل األمثلة على هذا السلوك ’املنشق‘ العملية التفجيرية التي نفذت يوم  19آب/
أغسطس  2003في حافلة رقم ( )2في مدينة القدس والتي تسببت مبقتل  23مدنيا ً إسرائيليا ً
ووضع حد للهدنة التي مت التوصل لها خالل ذلك العام .وقد نفذ هذه العملية التفجيرية عنصر
سابق من عناصر اجلهاد اإلسالمي الذي كان ينتمي إلى خلية صغيرة من خاليا اجلهاد
وحماس في منطقة اخلليل .ولم تكن قيادة هاتني احلركتني على علم بتلك اخللية.
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مقابلة مع أحد كبار القادة العسكريني في حركة اجلهاد اإلسالمي في الضفة الغربية ،تشرين
األول/أكتوبر .2005
’نبذة عن حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني‘ .www.qudsway.com ،أنظر كذلك،
( .http://qudsnews.net/top009.aspوقد اقتبسنا هذه الفقرة من املوقع يوم  31أيار/مايو
.)2006
املصدر السابق.
املصدر السابق.
’سرايا القدس :اجلناح املسلح حلركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني‘،
( .http://www.sarayalquds.org/saraya001.htmوقد اقتبسناه هذه الفقرة عن املوقع يوم
 26أيار/مايو .)2006
’نبذة عن حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني‘( .www.qudsway.com ،وقد اقتبسنا هذه
الفقرة من املوقع يوم  31أيار/مايو .)2006
مقابلة مع أحد كبار قادة حركة اجلهاد اإلسالمي في الضفة الغربية ،تشرين األول/أكتوبر
.2005
املصدر السابق.
أنظر مثالً تصريح أبو قسام ،أحد القادة السياسيني في حركة اجلهاد اإلسالمي في شمال
الصفة الغربية’ :إذا شاركت حركة اجلهاد اإلسالمي في السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتوصلت
السلطة إلى تسوية مع اسرائيل فسيكون هذا اعترافا ً منا بها .ولن يكون ذلك اعتراف رسمي،
بل مجرد اعتراف‘’ .اجلهاد اإلسالمي :ميكن أن نعترف بدولة إسرائيل‘ ،صحيفة هآرتس
اإلسرائيلية 3 ،آب/أغسطس .2005
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  1996باعتقال العشرات من كوادر سرايا القدس
وأخضعتهم للتعذيب .كما احتجزت السلطة ما ال يقل عن  18عنصر من عناصر السرايا في
سجونها ملدة تزيد عن  8سنوات .مقابلة مع أحد كبار القادة العسكريني في حركة اجلهاد
اإلسالمي في الضفة الغربية ،تشرين األول/أكتوبر .2005
مقابلة مع أحد كبار القادة العسكريني في حركة اجلهاد اإلسالمي في الضفة الغربية ،تشرين
األول/أكتوبر .2005
’بالنسبة ملجاهدينا ،فإن االستراتيجية واألهداف واضحة وال ميكن تغييرها .فهم يرفضون
تقدمي أية تنازالت بشأن بالقضية الفلسطينية‘ .املصدر السابق.
كان العديد من عناصر حركة اجلهاد اإلسالمي الذين نفذوا عمليات تفجيرية ضد أهداف
إسرائيلية خالل عام  2006يظهرون مبظهر نشطاء حماس ويتصرفون مثلهم.
تعتبر أواصر العالقة بني األجنحة العسكرية أقوى منها بني الفصائل السياسية بصورة عامة.
وبحسب تصريح ألحد قادة سرايا القدس’ ،مبا أن كل مقاتل من املقاتلني الفلسطينيني عرضة
لالعتقال أو اجلرح أو القتل على يد اإلسرائيليني ،ومبا أنه يتوقع املوت في أية حلظة ،فلم ال
يحافظ على عالقات حسنة مع املقاتلني اآلخرين من بني جلدته؟‘( ،مقابلة مع أحد كبار القادة
العسكريني في حركة اجلهاد اإلسالمي في الضفة الغربية ،تشرين األول/أكتوبر .)2005
مقابلة مع أحد كبار قادة اجلناح العسكري في حركة اجلهاد اإلسالمي في الضفة الغربية،
تشرين األول/أكتوبر .2005
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مقابلة مع أحد كبار قادة الكتائب في الضفة الغربية ،أيلول/سبتمبر .2005
مقابلة مع أحد كبار قادة الكتائب في الضفة الغربية ،تشرين األول/أكتوبر .2005
مقابلة مع أحد كبار قادة الكتائب في الضفة الغربية ،أيلول/سبتمبر .2005
املصدر السابق.
املصدر السابق.
مقابلة مع أحد كبار قادة الكتائب في الضفة الغربية ،تشرين األول/أكتوبر .2005
’إن العالقة التي حتكمنا جيدة .ومبا أننا نعتبر أنفسنا جزءا ً من املقاومة الفلسطينية ،فنحن
نعتبر أن العالقة القاائمة بني اجلماعات املسلحة الفلسطينية أفضل بكثير من تلك التي حتكم
الفصائل السياسية .وقد ضربت القيادات امليدانية مثاالً جيدا ً على التعاون والتنسيق فيما
بينها ،وهو ما أثر باإليجاب على الفصائل السياسية .وهذا عكس ما حدث في اإلنتفاضة األولى
عندما أثرت العالقات بني الفصائل السياسية على اجلماعات املسلحة ‘.املصدر السابق.
’أراد العديد من الشبان االنضواء حتت راية الكتائب .فإذا ما أردنا استيعابهم ،كان علينا
امتالك اإلمكانيات التي تؤهلنا لذلك .وبسبب النقص الذي كنا نعانيه في هذا اجلانب ،لم نتمكن
من زيادة عدد األفراد في الكتائب‘.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
مقابلة مع أحد كبار قادة الكتائب في الضفة الغربية ،تشرين األول/أكتوبر .2005
’لم نكن نحصل في بادئ األمر على متويل منتظم .ومع أننا كنا نتلقي بعض التبرعات التي
متكننا من لتمويل عملياتنا ،فقد كنا نحن نؤ ّمن أسلحتنا وذخائرنا بجهودنا الفردية .وفي
مرحلة الحقة ،أصبح الرئيس ياسر عرفات ميد الكتائب باملال كي يستميلها ويضعها حتت
سيطرته ‘.املصدر السابق.
مقابلة مع أحد كبار قادة الكتائب في الضفة الغربية ،تشرين األول/أكتوبر .2005
املصدر السابق.
’محمد البابا :املقاومة الشعبية الفلسطينية فوق األيديولوجيات‘ 18 ،شباط/فبراير .2003
 .http://islamonline.net/Arabic/politics/2003/02/article08/shtmlوانظر أيضاً:
( .http://moqawama.com/man_nhano.phpواقتبس هذه الفقرة يوم  6نيسان/أبريل
.)2006
املصدر السابق.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
انظر املوقع اإللكتروني( .http://moqawama.com/man_nhano.php :وقد اقتبسنا هذه
الفقرة يوم  7نيسان/أبريل .)2006
’محمد البابا :املقاومة الشعبية الفلسطينية فوق األيديولوجيات‘ 18 ،شباط/فبراير .2003
( http://islamonline.net/Arabic/politics/2003/02/article08/shtml.وقد اقتبست
يوم  6نيسان/أبريل .)2006
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’فقد تعرف هؤالء الشباب على بعضهم البعض خالل اإلنتفاضة االولى .وكان عدد كبير منهم
قد اعتقل من قبل ،ونفي عدد كبير منهم إلى اخلارج وعادوا بعد ذلك إلى قطاع غزة ،أما القسم
الثالث من هؤالء فقد تعرفوا على بعضهم البعض من خالل املناصب التي شغلوها في مختلف
التنظيمات ‘.املصدر السابق.
من بني جميع األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،حصل جهاز الدفاع املدني،
وهو اجلهاز الذي يضم رجال املطافئ وخدمات الطورائ ،مبستوى مماثل من مستويات الثقة
العالية في األجنحة املسلحة للفصائل الفلسطينية ،حيث أحرز ما نسبته  %34من ثقة املواطنني.
أنظر :بوكو ر .دي مارتينو ،آرنولد لوتولد وروالند فريدريك :،املفاهيم الفلسطينينة العامة
حول حكم القطاع األمني ،التقرير التلخيصي،مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة واملعهد العالي لدراسات التنمية ،جنيف 21 ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2005ص.8 .
وباإلضافة الى ذلك ،دخلت حركة حماس معترك االنتخابات التشريعية معززة ببرنامج إلقامة
سلطان احلكم الرشيد والعمل على مكافحة الفساد ،وهو ما ميكن من إخضاعها للمساءلة أمام
الشعب الفلسطيني.
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قبل انطالق االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت يوم  25كانون الثاني/
يناير  ،2006لم تكن حركة حماس تتوقع على اإلطالق أنها ستجد نفسها في
موقع احلكم .وحتى اللحظة األخيرة ،لم تكن احلركة تتوقع الفوز إال مبا يقرب من
 25مقعدا ً من مقاعد املجلس التشريعي الفلسطيني ،بل إنها لم تكن تأمل بأكثر من
ذلك .فكل ما كانت تعول عليه أن تتحول إلى معارضة قوية في املجلس التشريعي
اجلديد والدفع باجتاه اإلصالحات السياسية واإلدارية .وفي حقيقة األمر ،كانت
النتائج النهائية لالنتخابات مبثابة صدمة حلركة فتح ومفاجأة حلماس – حيث
فازت هذه األخيرة على  74مقعدا ً بينما حصلت األولى على  45مقعداً .وباإلضافة
إلى ذلك ،فاز أربعة نواب مستقلني من املقربني حلركة حماس بأربعة مقاعد في
املجلس.
ولم تشكل نتائج االنتخابات التشريعية عبئا ً على حركة حماس فحسب ،وإمنا
فتحت الباب على مصراعيه لبروز حتديات جمة كذلك .فكيف ستتعامل حركة
حماس مع الوضع السياسي الداخلي؟ وكيف سترد على الضغط الذي ستمارسه
إسرائيل واملجتمع الدولي عليها؟ وكيف ميكنها ضمان تأمني املساعدات املالية
التي تقدمها الدول املانحة؟ وهل ستبقى املقاومة املسلحة خيارا ً قائماً؟ وفي
الواقع ،كانت اإلجراءات األولية التي اتخذتها حماس مشوشة ومتناقضة .غير
أن الضغط الدولي الذي ما فتأ يتزايد عقب االنتخابات ساعد حماس على حتديد
موقف رسمي يتصف بكونه متوازنا ً وعمليا ً وذلك بصورة سريعة نسبياً.
ويسلط هذا الفصل الضوء على بعض التحديات التي تواجهها حركة حماس
في مجال احلكم .ومع الشفافية واملساءلة اللتني وضعتهما احلركة على رأس
سلم أولوياتها في برنامجها االنتخابي ،أضحت حماس اليوم متتلك برنامجا ً
سياسيا ً يترجم هذه الشعارات إلى واقع ملموس .كما يطرح هذا الفصل اخليارات
واالستراتيجيات والقيود للحكومة التي تقودها حماس على صعيد تعزيز احلكم
وتقويته في فلسطني.
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املنهج الذي تتبناه حماس
اإلسالم والدميوقراطية والعالقات الدولية
باملقارنة مع العديد من غيرها من احلركات اإلسالمية ،دأبت حماس على تبني تفسير
سياسي واجتماعي معتدل لإلسالم .كما لم تدع احلركة مطلقا ً إلى أفكار ثورية ،ولم
تتنب أو تقر بحال من األحوال إسقاط احلكومات ،سواء كان في هذه املنطقة أو في
الغرب .بل إن حماس تؤمن بأن مفهوم الدميوقراطية يتماشى في جانب كبير منه مع
مبدأ الشورى القائم في الديانة اإلسالمية .ويكمن الفرق الوحيد بني الدميوقراطية
والشورى في مصدريهما ،فالقيم االجتماعية والسياسية التي توجه مبدأ الشورى
مشتقة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة .ومن وجهة نظر حماس ،تعتبر
طبيعة إطار احلكم – سواء كان نظام خالفة أو ملكيا ً أو جمهوريا ً – ثانويا ً وخاضعا ً
ملا يقره عامة املسلمني .أما املسألة األساسية في هذا اإلطار فتكمن في القوانني والقيم
التي يتعني أن تتفق مع تعاليم القرآن الكرمي.
وباإلضافة إلى ذلك ،تؤمن حماس بوجوب تقرير التغيير السياسي من خالل صناديق
االقتراع في انتخابات حرة ونزيهة .وبذلك ،تعارض احلركة التغيير القائم على أساس
العنف وترفض فكرة االنقالب .كما تقدر حماس حرية التعبير والصحافة ،ولم تلجأ
في تاريخها إلى استخدام القوة لفرض مبادئ اإلسالم .بل على العكس ،إن حماس
تعارض إجبار املجتمع على االنقياد لقيم اجتماعية – من قبيل إلزام املرأة بلباس
احلجاب مثالً – وحتتكم في ذلك إلى احلوار والتعليم .ووفقا ً لهذه املبادئ ،تدعو
حماس إلى إقامة مجتمع مدني قوي ومرن في فلسطني .وفي هذا اإلطار ،يعتبر التنوع
السياسي ومشاركة املنظمات غير احلكومية في العملية السياسية أمرا ً ضروريا ً إذا
ما كان للنجاح أن يحالف اجلهود التي يبذلها الفلسطينيون لبناء دولتهم املستقلة.
واألهم من ذلك ،أن حركة حماس مقتنعة بأن اإلسالم يدعو إلى احلوار مع الديانات
األخرى – سواء كانت اليهودية أو املسيحية أو أية ديانة أخرى .وقد أقامت احلركة
عالقات راسخة مع الطائفة املسيحية في األراضي احملتلة؛ حيث ضمت مرشحني
مسيحيني إلى قوائمها االنتخابية وحازت على دعم انتخابي منقطع النظير في األحياء
والقرى والبلدات ذات األغلبية املسيحية .ومن املهم لنا في هذا السياق أن نفهم أن
املواجهة القائمة بني حماس وإسرائيل ليست مواجهة دينية وإمنا سياسية .فحماس
تهاجم اإلسرائيليني ،ليس ألنهم يهود أو ألنهم يحملون هوية عرقية إثنية مغايرة ،بل
ألنهم يحتلون األراضي الفلسطينية.
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ومن وجهة نظر حماس ،ميثل حترير األرض الفلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي
الهدف األكثر إحلاحا ً وأهمي ًة ،وهو يحتل األولوية على حول مسألة ’الدولة اإلسالمية‘
التي تثير الكثير اجلدل .وبعبارة أخرى ،ال تزال حركة حماس تنظر إلى نفسها
باعتبارها حركة حترير بصورة رئيسية .وعندما يتحقق حترير األرض ،ميكن حينئذ
طرح مسألة النظام السياسي للبحث .وسيترك األمر للشعب الفلسطيني وحده لتحديد
الشكل احملدد من نظام احلكم الذي يرغب به ،وستقبل حماس حينها دون قيد أو
شرط ذاك اخليار بغض النظر عن النتائج التي يفضي إليها .وعلى الرغم من استقامة
القول بأن حماس تنظر إلى اإلسالم باعتبارها أفضل الطرق التي متكنها من معاجلة
املشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ،فإنها تؤمن إميانا ً راسخا ً كذلك في
عمليات اإلصالح التي تتم بصورة تدريجية ’والنابعة من املجتمع الفلسطيني نفسه‘.
إن حماس تدعو إلى اإلسالم وتطبقه من خالل التعليم ومن خالل بناء املؤسسات
االجتماعية واالقتصادية والعمل األكادميي .كما إن اجلهاد ضد االحتالل اإلسرائيلي
ميثل ركيزة مهمة أخرى من العمل اإلسالمي.
وتستقي حماس أيديولوجيتها من حركة اإلخوان املسلمني .وحتى هذا اليوم ،تلتزم
حماس بصورة رسمية بالقرارات والسياسات العامة اخلاصة بحركة اإلخوان
املسلمني ،والتي تنظر إليها باعتبارها ’احلركة األم‘ .وبعد أن بنت سياساتها ونشاطاتها
على مبادئ املشاركة والضم ،أضحت حركة اإلخوان جزءا ً من النظام السياسي
الرسمي في معظم الدول في املنطقة .ويستند جناح اإلخوان بصفتهم حركة سياسية
إلى تأكيدها على قاعدتها الشعبية العريضة والعمل املجتمعي ،إلى جانب مشاركتها
القوية في عمليات اإلصالح االجتماعي .وبذلك ،متكنت حركة اإلخوان املسلمني من
حتريك قطاعات ضخمة من اجلماهير .وفي احلقيقة ،كانت هذا هو النهج الذي تبنته
حماس في نشاطها العقدين السابع والثامن من القرن املاضي .ولكن ألن الشعب
الفلسطيني لم يزل قابعا ً حتت نير االحتالل األجنبي مذاك ،جلأت حماس إلى اخليار
العسكري .وفي املقابل ،ترفض املنظمات املنبثقة عن حركة اإلخوان املسلمني في الدول
املجاورة استخدام العنف ضد حكوماتها.
وتتبع حركة حماس سياسة ال حياد عنها في عدم انحيازها عن مبادئها وحترص
على النأي بقراراتها عن التأثيرات اخلارجية؛ فهي ال تنضوي حتت راية أية دولة
بعينها في املنطقة أو تتحالف مع أي منها – سواء كانت إيران أو سوريا أو أية حكومة
عربية أخرى .وفي الواقع ،ينتاك حركة حماس حذر كبير لعدم الوقوع في ما تعتبره
اخلطأ االستراتيجي الذي وقعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية ،حيث عمل تغيير
أيديولوجيتها بسبب التغييرات التي أحدثتها في حتالفاتها السياسية على إضعاف
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موقف املنظمة وتقويض صراعها ضد االحتالل .ومن الطبيعي أن حماس حتافظ على
عالقات عادية وودية مع قريناتها التابعة لإلخوان في مختلف الدول العربية ،حيث
تتقاسم معها أصولها األيديولوجية والتنظيمية .ولكن حماس ترفض التدخل في
شؤون أية دولة أخرى جملة وتفصيالً.
مفهوما الشفافية واملساءلة
ال يختلف فهم حركة حماس للشفافية واملساءلة بصورة أساسية عن تلك السائدة
في الغرب .وبالنسبة حلماس ،تعني الشفافية االنفتاح وحرية الوصول إلى املعلومات
واإلطالع عليها .كما ينبغي على جميع املؤسسات العامة ،وال سيما السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية ،تزويد املواطنني باملعلومات الدقيقة حول األعمال التي تنفذها،
وال يجوز لها أن تخفي أيا ً من تلك املعلومات عن اجلمهور.
والشفافية في احلكم شرط ضروري إلرساء مبدأ املساءلة .فاملساءلة في نظر حماس
تعني خضوع املؤسسات العامة للمساءلة واحملاسبة أمام الشعب واإلجابة عن
استفسارات أفراده ومواطن قلقه واهتمامه .ويتضمن ذلك توفر خدمة عامة نزيهة
وعادلة تستند إلى سيادة القانون ،إلى جانب آليات تكفل خضوع املؤسسات أمام
مسؤولياتها إن قصرت في تلبية تلك الشروط .ومن وجهة نظرها ،متثل الشفافية
مبدأ ً شامالً وينسحب على كافة مؤسسات احلكم واملؤسسات العامة؛ فهي الضمان
1
والترياق الذي يحول دون الفساد.
إن حماس تستقي هذه املبادئ من القرآن الكرمي الذي يتضمن إشارات كثيرة إلى مبدأي
الشفافية واملساءلة .ويشكالن هذان املبدآن معا ً رسالة إسالمية أساسية تنطبق على
كافة املستويات ،السياسية واالجتماعية والفردية:

اخ ُذ ُك ُم الل ّ ُه ِبالل َّ ْغ ِو ِف َي أَيمْ َا ِن ُك ْم َولَ ِكن ُي َؤ ِ
’الَّ ُي َؤ ِ
اخ ُذ ُكم بمِ َا َك َسبَ ْت ُقلُو ُب ُك ْم َوالل ّ ُه
ِ 2
َغ ُفو ٌر َحلي ٌم‘
الس َم ِ
اوات َو َما ِفي األَ ْر ِ
ض َوإِن ُتبْ ُدوا ْ َما ِفي أَن ُف ِس ُك ْم أ َ ْو تُخْ ُفو ُه
’لِّل َّ ِه ما ِفي َّ
ُي َح ِ
اسبْ ُكم ِب ِه الل ّ ُه َفيَ ْغ ِف ُر لمِ َن َيشَ اء َو ُي َع ِّذ ُب َمن َيشَ اء َوالل ّ ُه َعلَى ُك ِّل َ
ش ْي ٍء
3
َق ِدي ٌر‘

وفيما يتعلق باحلكم ،يتضمن مفهوم الشورى في اإلسالم مبدأي الشفافية واملساءلة:

الصلاَ َة َوأ َ ْم ُر ُه ْم ُشو َرى َبيْنَ ُه ْم َوممِ َّ ا
است ََجا ُبوا لِ َر ِّب ِه ْم َوأ َ َقا ُموا َّ
’ َوالَّ ِذي َن ْ
4
ون‘
َر َز ْقنَا ُه ْم ُين ِف ُق َ
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وتعني الشورى أنه يتعني على احلاكم املسلم أن يقف على وجهات نظر أفراد الشعب
وآرائهم عند توليه إدارة شؤون املسلمني .ويجب أن تضمن الشورى قبول القرارات النهائية
التي يتخذها احلاكم بني أوساط العامة .وقد طبق النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) مبدأ
الشورى طوال حياته ،وذلك كما هو ثابت في سنته املطهرة .وفي الواقع ،كان املسلمون
الذين تعلموا سنة الرسول الكرمي مدركني أميا إدراك ملبدأ املساءلة ،بحيث ثارت معارضة
قوية في أوساطهم عندما كان اخللفاء في احلقب التاريخية اإلسالمية يخالفونه.
وخالل جميع حقب التاريخ اإلسالمي ،أجمع معظم العلماء والفقهاء املسلمني في دعوتهم
إلى الشفافية واملساءلة .كما ساهم الشيخ يوسف القرضاوي ،أحد العلماء املسلمني
املعاصرين ورئيس املجلس األوروبي للفتوى واألبحاث وأحد الدعاة املسلمني املؤثرين،
في ظهور املفاهيم اإلسالمية حول اإلصالح واحلكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وفي هذا السياق ،تتباين املفاهيم التي حتملها حماس وتدعو لهاعن مفهوم والية الفقيه
في املذهب الشيعي الذي إلى أن الله تعالى يفرض احلاكم ،وبالتالي فهو (أي احلاكم)
معصوم عن اخلطأ .وفي املقابل ،تنتخب األمة حاكمها في املذهب السني .وباعتباره
إنساناً ،فقدره أن يخطئ.

احلاجة إلى الشفافية واملساءلة
إن االرتقاء مبستوى الشفافية واملساءلة في احلكم ميثل الطريق الوحيد للخروج من
األزمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية الراهنة في فلسطني اليوم .فليس ٍ
كاف
التشديد مرارا ً وتكرارا ً على وجوب إنفاذ هذين املبدأين على كافة مستويات احلكم.
بل تعتقد حماس أنه ال ميكن فصل العمليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية عن
بعضها البعض ،وبالتالي فهي تدعو إلى تبني منهج إصالحي شامل.
وتعتمد أهمية تطبيق مبدأي الشفافية واملساءلة على عدة عوامل .فأوالً ،يحافظ
احلكم الرشيد والنظيف للفلسطينيني على طاقاتهم السياسية ويوفر عليهم أموالهم
ووقتهم ،كما ميكنانهم من تطوير مهاراتهم على صعيد اإلدارة .وثانياً ،متثل الشفافية
واملساءلة شرطا ً ال غنى عنه لتحسني العالقات بني املواطنني والسلطة الوطنية
الفلسطينية .من شأن اإلجراءات اإلدارية الفعالة والناجعة إلى جانب التواصل الدائم
بني احلكومة والشعب إنشاء نظام حكم يلبي احتياجات املواطنني وتطلعاتهم وتعزيز
الثقة واالحترام املتبادلني بينهما .وبدورها تعتبر العالقات اجليدة القائمة على أساس
الثقة بني احلكومة والشعب شرطا ً مسبقا ً لتحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي
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واالنتقال الدميواقرطي للسلطة .أما النقطة الثالثة التي تصب في هذا االجتاه فتتمثل
في املؤسسات الفاعلة التي تخضع للمساءلة ،وال سيما تلك العاملة في مجالي العدالة
واألمن ،التي تثني املواطنني عن أخذ القانون بأيديهم .ورابعاً ،من شأن احلكم الذي
يتمتع بالشفافية وبخضوعه للمحاسبة جتديد ثقة الدول املانحة ،كما ستحسن في
ذات الوقت من فرص التنمية االقتصادية من خالل تشجيع االستثمار.
وعلى الرغم من أن حركة حماس ال تتوقع إحراز أي تقدم على مسار املفاوضات في
الوقت القريب ،فمن شأن جميع النقاط التي أثرناها فيما تقدم متكني الفلسطينيني من
إدراك مطالبهم جتاه إسرائيل على نحو أفضل .وفي واقع األمر ،تشعر حماس بأنها
تستطيع الشروع في التعامل مع القضايا السياسية الصعبة املتعلقة بإسرائيل في
حال مت البدء في تنفيذ عملية اإلصالح بصورة جدية .وفي هذا اخلصوص ،حتتاج
حماس أكثر من أي شيء آخر إلى دعم املواطنني .فطاملا لم يكن الفلسطينيون يتمتعون
باحلد األدنى من األمن على أنفسهم واالستقرار االقتصادي واحلكم الرشيد ،فهم لن
يساندوا حماس على اجلبهة السياسية.
وأخيراً ،توفر جتربة احلكم كذلك فرصة حلركة حماس نفسها لتتسم باملزيد من
االنفتاح .وفي هذا السياق ،يتعني على أعضاء احلكومة الذين يبدون التزاما ً بتعزيز
الشفافية واملساءلة في مؤسساتهم تطبيق ذات املبادئ داخل احلركة .وباستثناء بعض
القطاعات التي تضمها حركة حماس والتي ينبغي احلفاظ على سريتها ألسباب أمنية،
فمن شأن الهيكلية العامة للحركة وتنظيمها الداخلي وهيكلية أفرادها أن تتصف باملزيد
من الشفافية أمام جمهور املواطنني ،وهي عملية بدأت بالفعل على أرض الواقع.

التحديات التي تواجه حركة حماس في احلكومة
حتديد األولويات السياساتية
تواجه احلكومة الفلسطينية اجلديدة حتديات صعبة .وتتراوح هذه الصعوبات من
العالقات مع إسرائيل إلى الوضع الداخلي بجوانبه السياسية واألمنية واالقتصادية.
لقد تدهورت األوضاع املعيشية للمواطنني الفلسطينيني على مدى السنوات األخيرة،
مما يفرض على حماس تركيز اهتمامها بصورة رئيسية الوضع الداخلي احمللي.
ومن بني األولويات الواجب مراعاتها ،يتعني إجراء اإلصالح في ثالثة مجاالت .فأوالً،
يجب على حكومة حماس أن تتخذ خطوات ملموسة لوضع حد حلالة الفلتان األمني التي
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تعم األراضي الفلسطينية احملتلة ،حيث يتوجب عليها فرض سلطان القانون والنظام
في الشارع وضمان سالمة املواطنني الفلسطينيني .وثانياً ،على حكومة حماس أن
ترتقي مبستوى اإلدارة العامة واتخاذ اإلجراءات اجلادة ملعاجلة الفساد املؤسساتي.
وثالثاً ،يجب أن على هذه احلكومة دب احلياة في االقتصاد بهدف خلق املزيد من فرص
العمل وخفض نسبة البطالة وحتسني الظروف املعيشية للمواطنني .لقد تسبب تقصير
احلكومة السابقة في إحراز إجنازات ملموسة في أي من هذه املجاالت الثالثة في تأمني
الفوز الساحق حلماس في االنتخابات التشريعية .ولذلك ،سيعتمد دعم جمهور املواطنني
وثقتهم في احلكومة اجلديدة على قدرة حماس على فرض القانون والنظام وجلم الفساد
مستوى متقدم من اخلدمات وتوفير فرص العمل والوظائف لهم.
وتأمني
ً
استعادة الثقة في املؤسسات
لقدعملالتدهوراحلادفياألوضاعاملعيشيةللمواطننيالفلسطينينيوتفسخعرىمؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام  2000على تقويض ثقة املواطنني وازدياد الهوة بينهم
وبني مؤسساتهم العامة .حتى إن الفلسطينيني ببساطة ال يشعرون أن لهم مؤسسات عامة.
ومما زاد من الصدع القائم استفحال الفساد وإساءة استخدام األموال العامة .ولم تبرز
ضخامةهذهاملشكلةومدىتورطالنخبةالسياسيةواالقتصاديةالفلسطينيةفيهاإلىدائرة
الضوء إال مؤخرا ًبعد إطالق التحقيقات التي أجراها النائب العام الفلسطيني.
وتلتزم حماس بتعزيز املؤسسات العامة من أجل تنمية املجتمع الفلسطيني ووضع
األسس الالزمة لبناء الدولة الفلسطينية املستقلة املنشودة .ويتطلب احلكم الرشيد
للمؤسسات فرض سيادة القانون وتعيني أفراد أكفاء ومؤهلني قادرين على إدارتها.
ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني ،أحرز
الفلسطينيون تقدما ً نحو بناء إطار مؤسساتي للحكم .وقد حان الوقت اآلن لتحرير
السطلة الوطنية الفلسطينية ومجلسها التشريعي من ربقة العيوب ومواطن اخللل التي
شلت أداءهما في املاضي ،إلى جانب إصالحهما من أجل تعزيز فعاليتهما .ومع ذلك،
ال يعتبر اإلصالح املؤسساتي كافيا ً بحد ذاته؛ حيث يجب أن يطبق اإلصالح والتغيير
كذلك على املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية الفلسطينية واألفراد أنفسهم .إن
عملية اإلصالح الشاملة هي الكفيلة وحدها بإتاحة الفرصة للفلسطينيني لنشل أنفسهم
من املآسي التي خلفتها سنوات من التدهور االقتصادي والقيم االجتماعية املشوهة.
إدارة العالقات مع حركة فتح
متثل هيمنة حركة فتح على السلطة الوطنية الفلسطينية إرثا ً سياسيا ً ومؤسساتيا ً ثقيالً
بالنسبة حلكومة حماس .فعلى مدى  12سنة ،كانت اخلالفات تشوب العالقات بني
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حركتي حماس وفتح .ولم يزل التوتر سيد املوقف بني احلركتني ألن فتح كانت تستأثر
بتمثيل احلركة الوطنية الفلسطينية وال تظهر أي استعداد للتوصل إلى حل توافقي بشأن
ذلك .وقد جنم عن سيطرة حركة فتح التي لم تلق أية منافسة على السلطة الفلسطينية
في تضخم القطاع العام بتوظيف ما يربو على  160,000موظف ،باإلضافة إلى مواطن
اخللل الكبيرة في هيكليات السلطة وتوظيف األفراد على أساس االنتماء احلزبي وانعدام
املساءلة .كما تتحمل فتح املسؤولية عن عبء الديون املتعاظمة الواقعة على كاهل السلطة
الوطنية الفلسطينية (والتي يبلغ مجموعها حوالي  600مليون دوالر) والعجز الضخم في
املوازنة العامة (والتي تقارب مليار دوالر) .واألهم من ذلك كله أن حركة فتح تتحكم كذلك
في القوات األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ولذلك فليس من الواضح ما إذا كان
القطاع األمني سيتعاون مع حكومة حماس .وإن حتقق مثل هذا التعاون ،فما مداه.
ومما يزيد من سوء الوضع أن حركة فتح قامت بتوظيف اآلالف من منتسبيها في الوزارات
واملؤسسات العامة وقطاع األمن أثناء التحضير لالنتخابات التشريعية .كما تعمدت فتح
توظيف عناصرها في املناصب املهمة في املجلس التشريعي وفي ديوان الرقابة املالية
واإلدارية وديوان املوظفني واملعاشات ،وذلك بهدف الوقوف في وجه أية إصالحات قد
تزمع حكومة حماس إجراءها .ولذلك ،تتوقع حماس معارضة األوساط البيروقراطية في
حركة فتح لبرنامجها اإلصالحي وإحباط مساعيها التخاذ اإلجراءات املطلوبة في هذا
املجال .وفي أسوأ احلاالت ،قد يقود التوتر القائم بني حماس وفتح إلى فتور في العالقة بني
احلكومة وديوان الرئاسة ،حيث تعمل كال املؤسستني على حجب املؤسسة األخرى.
التغلب على القيود اخلارجية
إن العديد من العوامل اخلارجية ستجعل من الصعب على حماس إحراز التقدم على
صعيد عملية اإلصالح الداخلية .فقد عملت إسرائيل وغيرها من األطراف الدولية
املهمة على وضع الفلسطينيني حتت ضغوط دبلوماسية واقتصادية جمة قبل تشكيل
حكومة حماس بأسابيع .كما منعت إسرائيل حتويل العائدات من اجلمارك والضرائب
املستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي تعتبر حقها املشروع .وعالوة على ذلك،
زادت إسرائيل من حدة الصعوبات االقتصادية التي يكابدها الشعب الفلسطيني من
خالل تصعيد أعمالها العسكرية في األراضي الفلسطينية احملتلة ومن خالل منع
العمال الفلسطينيني من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.
وميكن أن تؤدي مثل هذه اإلجراءات إلى تقويض االستقرار وعموم الفوضى في
األراضي الفلسطينية احملتلة ،خاص ًة إذا ما اقترنت بتقليص ضخم في املساعدات
الدولية مما يفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية العجز عن دفع الرواتب ملوظفي
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القطاع العام .وفي الواقع ،فإن األطراف الدولية محقة في خوفها من انهيار السلطة
الفلسطينية وما يتبعه من الفوضى التي تهدد مصاحلهم في هذه املنطقة .ولكن ،قد ال
يحالف النجاح تلك األطراف في تقدير مدى سرعة حتقق مثل هذا الوضع إن لم تتخذ
التدابير الالزمة للحيلولة دونه.
وقد اقترحت بعض الدول املانحة تقدمي املساعدات املالية الدولية من خالل املؤسسات
الدولية واملنظمات غير احلكومية .وبدورها ترفض حماس هذه الفكرة ألنها تركز على تنمية
املؤسسات دون غيرها .بل إن حماس تخشى من إنشاء إطار مؤسساتي يوازي مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة سيقوض جهود بناء الدولة الفلسطينية املستقلة.
ومن جانب آخر ،متثل إدارة العالقات مع الدول العربية حتديا ً آخر أمام حماس .فمن
الواضح أن حماس بحاجة إلى ’الشرعية العربية‘ والدعم من األطراف اإلقليمية .ولكن
قد تقف بعض احلكومات العربية إلى جانب اإلدارة األمريكية وتوافق على سياستها
في عزل حماس من الناحية السياسية .وما من شك بأن حماس ستكون في حاجة
ملحة لتعزيز عالقاتها مع الدول العربية ودول العالم اإلسالمي على نطاق واسع
واحلصول على إسنادها السياسي ومساعداتها املالية ،خاصة إذا ما واصلت الدول
العربية فرض الضغوط على احلكومة الفلسطينية .وقد منحت الزيارات التي قام بها
وفدها إلى مصر وإيران وقطر وسوريا وتركيا في شهري شباط/فبراير وآذار/
مارس  2006األمل حلماس في إمكانية حصولها على الدعم من هذه الدول ،باإلضافة
إلى متكينها من االستناد إلى شبكة أمان سياسية ومالية.

نحو استراتيجية إصالحية تتبناها حركة حماس
القيود
يجب أن تأخذ أية استراتيجية واقعية إلجراء اإلصالحات الداخلية بعني االعتبار القيود
التي تقع في طريق إنفاذها .وتتمثل أكبر الصعوبات التي تواجهها حماس على هذا الصعيد
في االحتالل اإلسرائيلي؛ فقد تسبب ضم األراضي الفلسطينية احملتلة ،وتفتيت الضفة
الغربية وتقطيع أوصالها بفعل املستوطنات اإلسرائيلية ومشاريع البنية التحتية الالزمة
لها ،باإلضافة احلواجز العسكرية واحلصار املضروب على قطاع غزة في فصل قطاع
غزة عن الضفة الغربية إلى جانب عزل القدس الشرقية عن بقية األراضي الفلسطينية،
مما مينع الفلسطينيني من التواصل فيما بينهم .وعالو ًة على ذلك ،يشكل الضغط الدولي
القوي واحملاوالت التي تهدف إلى عزل حماس على املستوى السياسي والقيود السياسية
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احمللية والظروف االجتماعية واالقتصادية حتديات أخرى أمام احلركة .كما تقع حماس
فريسة ضغط خطير يتمثل في عامل الزمن؛ فمن ناحية ،تعتبر والية احلكومة التي متتد
ألربع سنوات فترة جد قصيرة لتنفيذ برنامج إصالحي شامل ،ومن ناحية أخرى يتطلع
الفلسطينيون إلى حتقيق نتائج ملموسة على هذا الصعيد على جناح السرعة.
إن هذه العوامل مجتمعة حتد من اخليارات املتوفرة أمام حركة حماس .ولذلك ،يتعني
على احلكومة اجلديدة أن حتدد أولوياتها وأن توازن بني مصالح األطراف فيها .ولهذه
احلكومة فرصة إلحراز تقدم مهم إذا ما سعت إلعداد استراتيجية ُمحكمة تتضمن
ثالثة عناصر )1( :احملافظة على التهدئة؛ ( )2وإدارة العالقات مع حركة فتح من
خالل التوافق السياسي؛ ( )3وحتسني احلكم عن طريق تعزيز شفافية املؤسسات
العامة وإخضاعها للمساءلة واحملاسبة.
احملافظة على التهدئة
تعتزم حماس واحلكومة اجلديدة على املساهمة في تهدئة الوضع من خالل إعادة
التأكيد على التزامها بالتهدئة التي مت التوصل إليها في آذار/مارس  .2005كما إن
حماس مستعدة للشروع في تنفيذ هذه التهدئة من جانب واحد حتى في الوقت الذي
ال يتضح فيه ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لاللتزام بها .كما تعتقد حماس بأن أي
تصعيد عسكري إسرائيلي من شأنه أن يتسبب في إجبار الفلسطينيني على الرد عليه.
ومن شأن ذلك أن يقود املنطقة إلى حلقة جديدة من العنف .ولذلك ،تسعى حكومة
حماس إلى التوصل إلى تفاهم مع مختلف فصائل املقاومة الفلسطينية وإقناعها
بالعمل ضمن إطار واحد يتسم بالتوافق واالنسجام .ويجب أن يتضمن ذلك أيضا ً
التوصل إلى تفاهم حول كيفية الفصائل الفلسطينية املسلحة في مواقف محددة.
إدارة املعارضة
كان ميكن إلقامة ’ائتالف موسع‘ مع حركة فتح تسهيل املهام التي تضطلع بها احلكومة
اجلديدة إلى حد بعيد .فقد فضلت فتح التي تفتقر إلى اخلبرة في اقتسام السلطة وال تبدي
االستعداد للتوصل إلى توافق حيال ذلك البقاء خارج احلكومة .وهذا ترك إدارة احلكم
حلماس وحدها .ومع ذلك ،ال متلك حماس أي خيار سوى بناء عالقة قوي مع حركة فتح
مبرور الوقت ،وذلك ألن هذه احلركة األخيرة ال تزال تتمتع بقاعدة شعبية ال يستهان بها.
ولذلك ،تسعى حماس إلى احملافظة على عالقة وثيقة مع فتح ،إلى جانب طرح جميع
املسائل السياساتية على بساط البحث مع املعارضة .وستبذل حماس كل جهد
مستطاع من أجل التواصل مع أعضاء حركة فتح الذين يبدون استعدادا ً للتعاون بني
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احلركتني .ولن جتازف حماس حتت أي ظرف من الظروف بالتورط في مواجهات
مسلحة مع حركة فتح من املرجح أن تخرج عن زمام السيطرة بصورة متسارعة.
ويتوجب على حركتي حماس وفتح صياغة وثيقة تشتمل على مجموعة واضحة من
املبادئ املتفق عليها والتي ترسم مسار عالقاتهما املستقبلية واملنهج الذي تتبنيانه
ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية .وكلما أسرعت احلركتان لصياغة تلك املبادئ،
كان ذلك أفضل .كما تدرس حماس تشكيل جلنة خاصة لتفعيل التشاور بني احلركتني.
كما يدعو املجلس التشريعي ،الذي أضحى اآلن متنوعا ً ويضم عددا ً من األحزاب
السياسية ،إلى إدارة العالقات بني احلركتني بطريقة مدروسة وواعية .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن حماس مستعدة ملنح املعارضة العضوية في مختلف اللجان املهمة في
املجلس التشريعي ،مثل جلنة الرقابة على حقوق اإلنسان واحلريات العامة.
كما تتطلع حماس إلقامة عالقات وطيدة مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،بل
إنها مستعدة إلبداء درجة كبيرة من املرونة معه .وهذا يعني أن حماس ال تعارض
اإلجراءات التي يتخذها الرئيس محمود عباس على صعيد املفاوضات مع إسرائيل.
وستعمل حماس على حتاشي أية مواجهة مع ديوان الرئاسة وستمتنع عن وضع
العقبات أمام الرئيس .وقد يلعب الرئيس عباس دورا ً مهما ً في السياسة الفلسطينية
املستقبلية ويعمل كنقطة التقاء بني حركتي حماس وفتح.
حتسني احلكم
في الوقت الذي نحتاج فيه إلى رفع مستوى الشفافية واملساءلة في كافة القطاعات،
تفرض مختلف التحديات القائمة على احلكومة على حتديد أولوياتها السياساتية
بصورة واضحة .وفي هذا السياق ،ستركز حماس على ثالثة أهداف لتعزيز الشفافية
واملساءلة )1( :متكني السلطة القضائية من االضطالع بأعمالها ووظائفها مجدداً؛
( )2تعزيز عمل آليات الرقابة التشريعية والتنفيذية؛ ( )3واالرتقاء مبستوى أداء
احلكومة .ويتمثل املبدأ احملوري في ذلك في الفصل الواضح بني الصالحيات التي
تتمتع السلطة التنفيذية واملجلس التشريعي واجلهاز القضائي.
وحتى في هذه املجاالت احملددة ،لن يكون إحراز التقدم أمرا ً سهالً ،بل إنه سيستغرق
وقتا ً لتحقيقه؛ فقد تعوق املقاومة التي يبديها املوظفون أو العراقيل السياسية تنفيذ
إجراءات محددة من إجرءات اإلصالح ،كما هو احلال بالنسبة للعقبات التي يفرضها
عدم توفر األموال الالزمة .ولذلك ،على حكومة حماس العمل بصورة متأنية وتدريجية؛
ففي الوقت احلالي ،على احلكومة أن متتنع عن فرض أية تدابير راديكالية من قبيل
168

الءاسملاو ةيفافشلا زيزعت :سامح هجاوي يذلا يدحتلا

خلع املسؤولني الفاسدين بصورة منهجية أو تخفيض عدد املؤسسات العامة على
نطاق واسع .كما حتتاج حماس إلى بعض الوقت لتحديد اجلداول الزمنية واملؤشرات
اخلاصة بعملية اإلصالح ،إلى جانب حتديد احتياجاتهم من األموال.
تفعيل القضاء :لقد عانت السلطة القضائية في فلسطني من جتاهلها على مدى السنوات
املاضية .وفي الواقع ،يستلزم فرض األمن وتعزيزه في األراضي الفلسطينية احملتلة
إجراءات فضائية نزيهة وفعالة وناجعة تضع مبجموعها احلد لظاهرة أخذ القانون
باليد وتثني املواطنني عن االحتكام إلى أنظمة القضاء العشائري للبت في املنازعات
الناشئة بينهم .وستعمل حكومة حماس على تعزيز إمكانيات احملاكم والقضاة
وتقليص أعداد القضايا التي تنتظر الفصل فيها أمام احملاكم .كما تدرس هذه احلكومة
أيضا ً إمكانية إنشاء آلية لتقدمي الشكاوى والتظلمات من العامة للسلطة القضائية.
وزيادة على ذلك ،ستعمل حكومة حماس على تقوية النائب العام الذي لم يتمكن على مدى
ردح طويل من الزمن من أداء مهامه بصورة ُمرضية بسبب افتقاره للدعم السياسي
من احلكومة .وترى حماس بأنه يتوجب تفويض النائب العام باملزيد من الصالحيات
وزيادة أعداد موظفي اإلسناد الذين يعملون حتت إمرته وتأمني ما يلزمه من األموال كي
يتولى منزلة ’احلكم‘ املؤسساتي الذي يستطيع ضمان حتقيق املساءلة واحملاسبة.
تعزيز الرقابة التشريعية :ستركز حماس بصورة خاصة على تقوية إمكانيات الرقابة
املنوطة باملجلس التشريعي وإثرائها .وفي واقع األمر ،متتلك جلان املجلس التشريعي
صالحيات واسعة لم توظف بالصورة املرجوة على مدى السنوات املاضية .ولذلك ،ستعمل
األغلبية التي تتمتع بها حماس في البرملان على تفعيل هذه اللجان وتعديل إجراءات عملها.
وفيهذاالسياق،سيتمإيالءعنايةخاصةلتعزيزإمكانياتجلنةالداخليةواألمنالتيستمثل
الرقيب على القطاع األمن وتتعاون مع النائب العام بشكل وثيق .وباإلضافة إلى ذلك ،توافق
حماس على إنشاء آلية برملانية فعالة متكن املواطنني من رفع شكاواهم وتظلماتهم.
كما ستعمل حماس على إعداد إطار قانوني منسجم لتعزيز الشفافية واملساءلة؛ حيث
ستتولى مراجعة التشريعات القائمة وتنفيذ القوانني الناجعة في أقرب فرصة ممكنة،
إلى جانب تشريع قوانني جديدة عند احلاجة .وستولى أهمية خاصة لتعديل التشريعات
التي تتعلق بالفساد .ومن جانب آخر ،ترى حماس أن بعض مشاريع القوانني مثل
مشروع قانون األحزاب السياسية بحاجة إلى املزيد من املناقشة والتباحث.
رفع مستوى املساءلة في السلطة التنفيذية :تهدف احلكومة اجلديدة إلى إعداد
آليات سليمة للمساءلة والرقابة في أوساط السلطة التنفيذية .وفي هذا السياق،
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تسعى حماس إلى إنشاء دائرة للشكاوى في كل وزارة لتعمل بصورة وثيقة مع
املجلس التشريعي والنائب العام .ويتعني على كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء
إيالء االهتمام املطلوب لتعزيز املساءلة في وزارته .كما ستعمل احلكومة على تفعيل
وتقوية ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التي متثل إدارة التدقيق في السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وضمان عملها مع هيئات الرقابة األخرى بصورة سلسة.
تعزيز عمل املؤسسات احلكومية :هناك حاجة ماسة إلى حتديث عمل املؤسسات
احلكومية وزيادة إنتاجية املوظفني العموميني في الوزارات .إن ما يقرب من %20
من املوظفني املثبتة أسماؤهم على كشوف الرواتب ال يقومون على رأس عملهم .كما
تفرض الزيادة املفرطة في أعداد املوظفني عبئا ً ثقيالً على ميزانية السلطة الوطنية
الفلسطينية ،مما يستدعي العمل على حتجيم اإلدارة العامة بصورة منهجية .وتؤمن
حماس بأن ال حاجة لبعض الوزارات التي تسبب عجزا ً متفاقما ً في امليزانية؛ بل ميكن
بسهولة حتويل تلك الوزارات إلى إدارات حكومية أو دمجها مع وزارات أخرى.
وفي هذه األثناء ،لن تقوم حماس بفصل املوظفني بشكل منهجي ،وذلك نظرا ً للوضع
االقتصادي املتردي السائد في األراضي الفلسطينية احملتلة .بل بدالً من ذلك ،ستحافظ
حماس على الوزارات والدوائر القائمة وتعمل على تطوير إمكانياتها اإلدارية من خالل
حث املوظفني على العمل .ويترأس سلم األولويات في هذا اجلانب وزارات الصحة
واالقتصاد الوطني والشؤون االجتماعية واحلكم احمللي .كما ميكن أن تقوم احلكومة
بفصل بعض املوظفني الذين جرى تعيينهم في اآلونة األخيرة في مختلف الوزارات
مثل وزارتي الشؤون اخلارجية واإلعالم.
االرتقاء بأداء األجهزة األمنية :لقد اتسم عمل أجهزة القطاع األمني الفلسطيني بالقصور
على مدى السنوات املنصرمة؛ فهي تتحمل املسؤولية عن حالة الفلتان األمني في األراضي
الفلسطينية .ومن جانب آخر ،لم يتمكن املجلس التشريعي مطلقا ً من مساءلة القائمني
على أجهزة األمن التي تخضع لهيمنة حركة فتح .وفي الواقع ،تريد حماس التأكد من أن
األجهزة األمنية تتبع للفلسطينيني كافة ،حيث يتوجب أن تتمثل مهمتها في حماية املواطنني
من اجلرمية واالضطرابات الداخلية إلى جانب حمايتهم من االعتداءات اإلسرائيلية.
إن حكومة حماس متلك السلطة على معظم األجهزة األمنية ،في حني يخضع بعض
منها إلمرة الرئيس .ولذلك ،ستعمل حماس على إقامة عالقات تقوم على أساس
التعاون بني احلكومة وديوان الرئاسة والتنسيق بشكل وثيق مع الرئيس بشأن جميع
املسائل املتعلقة بحكم قطاع األمن .وباإلضافة إلى ذلك ،ستبادر احلكومة إلى إطالق
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حوار بناء مع قادة األجهزة األمنية لتعزيز أواصر الثقة بينها وبينهم .كما ستؤسس
لنظام رقابي فعال على أجهزة قطاع األمني من خالل جلان املجلس التشريعي.
تطوير إمكانيات التخطيط واألبحاث :لن تدخر حكومة حماس جهدا ً في توظيف
نتاج األبحاث واملؤسسات األكادميية لتطوير إمكانيات التخطيط لدى السلطة
التنفيذية .وفي هذا اإلطار ،يجب توثيق ’الدروس املستفادة‘ وحتليلها من أجل تالفي
األخطاء التي وقعت فيها احلكومة السابقة .وستبذل احلكومة جهودا ً منظمة للوقوف
على الرأي العام .كما ستولي أهمية قصوى إلعداد مؤشرات واضحة للحكومة لتتمكن
مبوجبها من قياس مدى التقدم الذي يجري إحرازه على صعيد اإلصالح .وميكن
أن تشتمل هذه املؤشرات على قياس معدالت النمو االقتصادي ومعدالت العمالة
والوصول إلى احملاكم واملفاهيم العامة حول األمن.
تأمني اخلبرات املهنية :ستعمل حماس على توظيف األفراد الذين يتمتعون باخلبرة
واملؤهالت واملصداقية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،وال سيما في املناصب
اإلدارية .وسيساعدنا ذلك في تقليص مخاطر الفساد .وقد خطت حماس لتوها خطوة
مهمة في هذا االجتاه حينما وضعت على قائمتها االنتخابية أشخاصا ً يتمتعون باخلبرات
املهنية واالحترام في أوساط العامة .وإلى جانب ذلك ،يجب بذل اجلهود احلثيثة لتوظيف
اخلبراء املعروفني في ميادين االقتصاد والصحة والتعليم وغيرها.
تعزيز التواصل مع املواطنني :سوف تسعى احلكومة اجلديدة إلى تعزيز ثقة املواطنني
فيها من خالل رفع مستوى التواصل معهم .وفي هذا اإلطار ،يتعني على حماس بذل كل
جهد ممكن لتجنب األخطاء التي وقعت فيها احلكومة السابقة ،والتي كانت تتعمد جتاهل
احتياجات املواطنني وهمومهم مما تسبب في خسارتها لثقة مواطنيها .ولذلك ،على حماس
أن تعد استراتيجية سليمة للتواصل مع جمهور املواطنني ،إلى جانب اإلمكانيات والبنية
التحتية الالزمة لتحقيق ذلك .وفي ذات السياق ،يجب على احلكومة اجلديدة كذلك إطالق
حملةللتوعيةالعامةبهدفرفعمستوىفهماملواطننيللقانونوالنظام.كمايجبأنتتضمن
املناهج الدراسية في املدارس واجلامعات تدريس مفاهيم النظام والتأديب وسيادة القانون.

النتيجة
إن جناح حركة حماس في احلكومة يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على حتسني وضع
احلكمفيفلسطنيوتعزيزالشفافيةواملساءلة.وفياملقابل،جتعلالعديدمنالعواملاحمللية
والدولية هذه املهمة صعبة املنال .ومن أجل جتاوز هذا التحدي ،يحدو األمل حركة حماس
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في تواصل الدعم من املجتمع الدولي ،وال سيما االحتاد األوروبي والواليات املتحدة .إن
قطع املساعدات املالية سيؤدي ال محالة إل انهيار املؤسسات الفلسطينية وانتشار الفوضى
وتقويض االستقرار .كما تدعو حماس الدول الغربية إلى تشكيل رؤية سياسية واضحة
حول كيفية حل الصراع القائم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،بحيث تستند إلى االعتراف
بحقوق الشعب الفلسطيني وتوفر تسوية مؤقتة تسمح للطرفني إبرام معاهدة بينهما.
ومنجانبها،فإنحركةحماسمستعدةللتعاملمعالغربوإظهارأقصىدرجةمناالنفتاح
والشفافيةفياحلكم،بحيثتتمكنمعهاالدولاملانحةمنالوقوفعنكثبعلىالقنواتالتي
تسير فيها املساعدات التي تقدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية .وعلى الرغم من أن حماس
تشعر أن املطالب التي تضعها الدول الغربية حتركها دوافع سياسية ،فقد أبدت ما ميكنها من
املرونة على مدى الشهور املاضية؛ حيث عرضت هدنة طويلة األمد مع إسرائيل وعدلت من
موقفهاالرافضجتاهاالتفاقياتاملوقعةبنيالفلسطينينيواإلسرائيليني.وأيا ًكاناألمر،فإن
قبول املطالب الغربية الثالثة ،مبا فيها االعتراف بإسرائيل ،لن يكون باألمر السهل.
وفي إطار مواجهة جميع هذه العقبات ،فإن حماس ملتزمة وبقوة باستراتيجيتها املتعلقة
باإلصالح الداخلي ،وسوف تعمل بدأب على تنفيذها وإخراجها إلى النور .وسيطلق
جناح حماس في ذلك حقبة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني ومينحه األمل في
جتاوز األزمات التي كانت تعصف به في املاضي .كما سيبذر احلكم الناجح التي تتواله
حماس البذور للتغيير السياسي في العالم العربي ويشجع احلركات اإلسالمية األخرى
على االحتذاء بنموذج االنتقال السلمي والدميوقراطي للسلطة .وهذا بدوره سيعمل على
جسر الهوة الواسعة بني العاملني العربي واإلسالمي والغرب.

الهوامش
1

من وجهة نظر حماس ،ينطوي ’الفساد‘ على بعد سياسي واقتصادي وأخالقي .فمن الناحية
السياسية ،ميثل الفساد رفض استخدام السلطة خلدمة العامة .ومن الناحية االقتصادية ،يشير
الفساد إلى إساءة استخدام األموال العامة .أما من الناحية األخالقية ،فهو يتضمن استغالل الثقة
العامةوإساءتها.

2

سورة البقرة ،األية .225
سورة البقرة ،اآلية .284
سورة الشورى ،األية .38

3
4
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متر احلياة السياسية في فلسطني في فترة مخاض عسيرة تنتقل فيها من مرحلة
احلكم األجنبي الدخيل عليها إلى مرحلة تأسيس الدولة املستقلة .وقد يصعب علينا
في هذه املرحلة رسم مالمح التبعات الناشئة عن مثل هذا التحول .ففي الوقت الذي
تتبنى فيه مختلف الفصائل الفلسطينية آراء متباينة حول الوجهة التي يتعني أن تنتهي
عندها هذه املرحلة االنتقالية ،يبدو أن معظم تلك الفصائل تتوافق فيما بينها على أن
إنشاء قطاع أمني يعمل على الوجه املأمول منه يشكل شرطا ً أساسيا ً مسبقا ً ألي شكل
من أشكال النجاح على املستوى السياسي .ولذلك ،ال يعتبر إصالح قطاع األمن في
فلسطني غاية في ذاته ،بل هو خطوة ضرورية على املستوى السياسي في املسيرة
الفلسطينية نحو تقرير املصير.
على نحو ما أشار إليه مؤلفوا الفصول في هذا الكتاب ،ميثل إصالح القطاع األمني
عملية سياسية واجتماعية معقدة ،وهو ال ميثل مجرد إجراء فني؛ فإعادة تنظيم
القوات األمنية هيكلتها من جديد وحدهما لن يفضيا إلى إنشاء مؤسسات قادرة
على توفير األمن والعدالة ألفراد املجتمع الفلسطيني ،كما لن يحقق لنا هذا املراد
تدريب قوات األمن وال جتهيزهما مبعزل عن القيام بإجراءات ضرورية أخرى .إن
املؤسسات التي تسهر على األمن والعدالة تنشأ من تضافر اجلهود التي يضطلع
بها عدد كبير من األطراف .فدون املهارات الفنية والتجهيزات املناسبة ،لن تتمكن
تلك املؤسسات من تأدية واجبها على النحو الذي يتوقعه منه اجلمهور العام ،فقوتها
احلقيقية تنبع من تعزز ثقة هذا اجلمهور بها ودعمه لها .وهذا بدوره يتطلب إدارة
سياسية ناجعة.
يبني كاتبوا الفصول التي يجمعها هذا الكتاب بني دفتيه األسباب التي تقف وراء
فشل اجلهود التي بذلها قطاع األمن الفلسطيني نفسه والدول املانحة في احلصول
على ثقة املواطنني الفلسطينيني وتعزيز إميانهم في قطاعهم األمني .ويعرض
املؤلفون في سبيل ذلك وجهات نظرهم حول كيفية إحداث التغيير في هذا القطاع
األمني كي تتحسن صورته في عيون املواطنني ويرتقي باخلدمات التي يقدمها
لهم .وتشير العديد من التوصيات التي يخرج بها هؤالء املؤلفني إلى ضرورة
إجراء املزيد من املشاورات وإتاحة الفرصة للمجتمع املدني للمشاركة في حكم
هذا القطاع ،باإلضافة إلى تعزيز احترام اإلجراءات القانونية واملؤسساتية على
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هذا الصعيد .وفي الواقع ،تعتبر أجندة اإلصالح املقترحة متشعبة وتغطي العديد
من احلقول؛ فهي تستدعي إدخال التغييرات على امليادين املؤسساتية والقانونية
والثقافية والسياسية والتنظيمية والهيكلية ،ناهيك على العديد من األطراف املعنية
التي تشملها هذه العملية.
من املهم لنا ،كي نستطيع الشروع في هذه العملية ،أن نحدد املدخل إلى إصالح قطاع
األمن .فهذا القطاع ال يشمل مدخالً واحدا ً إلجراء إصالح شامل له ،بل إنه يتضمن عدة
مداخل مختلفة لبلوغ هذا السبيل .ولذلك ،يجب أن يأخذ برنامج اإلصالح الذي ُيكتب له
النجاح بعني االعتبار تلك املداخل مجتمعة في مرحلة معينة من عملية اإلصالح ،وذلك
ألنها تتشابك فيما بينها وتشكل زوايا مختلفة من املشكلة ذاتها .كما يجب أن يتعامل
إصالح قطاع األمن في فلسطني مع عدد من املسائل األخرى ،والتي على الرغم من
أهميتها لضمان جناحه ال تشكل أرضية صاحلة للشروع في عملية اإلصالح الشاملة،
وذلك من قبيل نزع أسلحة اجلماعات املسلحة غير النظامية.
وعند التفكير امللي مجددا ً في إصالح قطاع األمن في السياق الفلسطيني ،تلقي املسائل
التالية الضوء على بعض املداخل التي يقترحها املؤلفون في ثنايا هذا الكتاب.
خلق بيئة تشجع العمل على إصالح قطاع األمن
ينظر املؤلفون الذين ساهموا في وضع هذا الكتاب إلى االحتالل اإلسرائيلي باعتباره
العقبة الرئيسية التي حتول دون إجراء اإلصالح في القطاع األمني الفلسطيني .ومع
ذلك ،فهم يجانبون اإلنحاء بالالئمة بر ّمتها عن ذلك على القوة اإلسرائيلية القائمة
باالحتالل وحدها ،بل يذكرون كذلك نصيب الفلسطينيني أنفسهم في املسؤولية عن
قطاع أمنهم الذي يعاني األم ّرين .و ُيجمع املؤلفون على أن الفلسطينيني يستطيعون ،بل
ويتعني لزاما ً عليهم ،حتسني مستوى حكم قطاعهم األمني على الرغم من بقاء االحتالل
على أرضهم .كما يشيرون في ذات الوقت إلى الصعوبات التي واجهتها احلكومات
الفلسطينية املتعاقبة في الشروع في إصالح القطاع األمني بسبب سيطرتها احملدودة
على املؤسسات الرئيسية التي تشكل ذلك القطاع.
فالفصل بني قطاع غزة والضفة الغربية والقيود املشددة التي تفرضها سلطات االحتالل
اإلسرائيلية على حركة املواطنني الفلسطينيني ال متكن املشرع الفلسطينيي وال أفراد
القوات األمنية واخلبراء الفنيني من السفر والتنقل بحرية بني هاتني املنطقتني .ولذلك،
أضحت االجتماعات والتنسيق مهمة تلفها الصعوبات اجل ّمة وتتسبب في ضياع وقت
أمس احلاجة إليه .وتنبع العراقيل األخرى املفروضة على حركة
ثمني الفلسطينون في ّ
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الفلسطينيني وتنقلهم وسيطرتهم على أجهزتهم األمنية من السياسة اإلسرائيلية التي
تعمل على تقطيع أوصال األراضي الفلطسينية من خالل إقامة املستوطنات وبناء
اجلدار العنصري العازل وعزل القدس الشرقية عن مناطق الضفة الغربية .وزياد ًة على
ما تقدم ،تسببت املقاطعة املالية والدبلوماسية التي ُفرضت على احلكومة الفلسطينية
التي شكلتها حركة حماس واعتقال عدد كبير من أعضاء املجلس التشريعي املنتخبني
عن هذه احلركة ،إلى جانب تدمير البنية التحتية اخلاصة باألجهزة األمنية مرة
أخرى خالل عام  2006في شل قدرة املؤسسات الفلسطينية على العمل .كما يعتقد
الفلسطينيون أن األطراف اخلارجية أولت اهتماما ً كبيرا ً باملطالب األمنية اإلسرائيلية،
بينما لم تلق باالً الحتياجات الفلسطينيني من األمن .وفي املفاهيم السائدة بني جمهور
املواطنني الفلسطينيني ،عملت جميع هذه العوامل على تقويض ثقتهم في قيادتهم
السياسية واملجتمع الدولي ،عالو ًة على آمالهم التي كانوا يعقدونها على التوصل إلى
تسوية سلمية عادلة مع اجلانب اإلسرائيلي.
حيث أن القائمني على إصالح القطاع األمني بحاجة إلى أرضية سياسية تسندهم،
يجب خلق البيئة املواتية التي تدعم جهود إصالح هذا القطاع .فما لم تعمل إسرائيل
والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي وروسيا على إدراج املسائل األمنية التي تهم
الفلسطينيني في املعادلة وتغير سياساتها جتاههم ،فلن ُيحسد القائمون على إصالح
قطاع األمن في فلسطني على موقفهم ،بل إن إصالحه لن يشهد أي تقدم ملموس على
أرض الواقع.
وليس من شأن قطاع األمن الذي ال يتمتع بالنجاعة في عمله أو ال يحظى مبستوى
مقبول من ا ُ
حلكم الوقوف عاجزا ً عن حتقيق متطلبات األمن ونشر العدالة في أوساط
املجمتع الفلسطيني فحسب ،بل إنه لن يتمكن من الوفاء بالضمانات األمنية أمام
إسرائيل ،والتي يتوقع املجتمع الدولي منه االلتزام بها .ولعل بعض األطراف كانت
تدرك بأن حماس ال تستطيع بحال من األحوال االنصياع للشروط التي ُفرضت عليها
لكسب و ّد املجتمع الدولي واحلظوة بقبوله واعترافه ،وذلك بسبب احلكم الرديء الذي
روثته عن سابقاتها من احلكومات السابقة ،وال سيما على صعيد قطاع األمن .ومن
خالل وضع الشروط لقيام حكم يعتبر في حقيقة األمر نتاجا ً للحكم الناجح ،يتحمل
املجتمع الدولي مسؤوليته عما آلت إليه األوضاع في األراضي الفلسطينية أو الوقوف
موقف املتفرج الالمبالي مبا يدور هناك .فالعزلة الدولية التي جنمت عن هذا التوجه
الدولي متثل أهم العقبات التي تقف في وجه اإلصالح .ولذلك ،فاالستثمار في بيئة
سياسية تساعد على حتقيق اإلصالح متهد السبيل أمام إجراء إصالحات شاملة
لقطاع األمن واالرتقاء مبستوى األمن الذي ينعم به جميع أفراد املجتمع.
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إعداد إطار قانوني هيكلي
على الرغم من اجلهود التي بذلت فيما مضى ،أشار عاصم خليل في فصله إلى أن
محكم ومنسجم حلكم قطاعهم األمني .وفي
الفلسطينيني يفتقرون إلى إطار قانوني ْ
معرض حتليله ،بينّ خليل العيوب القانونية القائمة بني مشروع قانون األمن األساسي
وغيره من التشريعات األمنية من جهة والعيوب الهيكلية بني املعايير القانونية واملعايير
السياسية .فعلى سبيل املثال ،ال يتوافق عدد ال يستهان به من األحكام القانونية مع
املعايير املدنية الدميوقراطية التي يزعم املجتمع الفلسطيني أنه يحتكم إليها .ويعزو
الكاتب هذا اخللل والتضارب إلى القادة األمنيني الذين ميتلكون سلطة ال متناهية على
صياغة القوانني والتشريعات األمنية ويتدخلون في مجرياتها بصورة مباشرة.
ولذلك ،ال تنفك مراجعة اإلطارين القانوني والهيكلي متثل أحد املداخل املهمة إلصالح
قطاع األمن في فلسطني .وعلى نحو ما يقترح الكاتب ،يتمثل الهدف الرئيسي املتوخى
من املراجعة القانونية وعملية اإلصالح في سن قانون أساسي لألمن يتميز بسالمته
وانسجامه كي ينظم حكم القطاع األمني ويضمن توافق مختلف املعايير القائمة مع بعضها
مستوى متقدم من الرقابة ،يتوجب إصدار تشريعات على قدر
البعض .وللوصول إلى
ً
ً
أكبر من التطور لتحكم كال من املجلس التشريعي والسلطة القضائية وديوان الرقابة املالية
واإلدارية .ومن أجل التغلب على بعض نقاط الضعف التي يبينها الكاتب ،يتعني إيالء اهتمام
خاص لعملية صياغة التشريعات املقترحة؛ حيث يتوجب إعدادها بطريقة حتول دون تدخل
األطراف التي توجهها مصاحلها من التحكم في صياغتها وسنّها.
تعزيز رقابة السلطة التنفيذية
أشار املؤلفون في هذا الكتاب إلى أن سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها
التي يهيمن عليها فصيل سياسي واحد قد حالت دون إعداد آليات الرقابة الناجعة على
قطاع األمن وتسببت في فشل العديد من البرامج التي كانت تهدف إلصالحه .فرفض
املتنفذين في حركة فتح التنازل عن مراكزهم وسيطرتهم على األجهزة األمنية بعد
هزميتهم في االنتخابات التشريعية تسبب في ازدياد حدة التوتر مع حركة حماس،
مستوى لم يسبق له مثيل
كما أدى ذلك إلى ش ّل عمل املؤسسات الفلسطينية وبلوغ
ً
من االستقطاب السياسي .وقد ساهمت بعض الدول املانحة في هذا الوضع من
خالل تأجيج أوار الصراع واملواجهة بني هذين الفصيلني الرئيسيني ومساعدة بعض
اجلماعات في حركة فتح في إطار سعيها لقلب نظام احلكم اجلديد ،مما أفضى إلى
إقصاء نزع الصفة املؤسساتية عن حكم قطاع األمن الفلسطيني وعاد به مجددا ً إلى
دائرة ضيقة من سيطرة أفراد محددين.
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ُيجمع كافة املساهمني في هذا الكتاب على أن القصور يعتري هذه السياسة بسبب
حت ّكم أطراف خارجية فيها ،ولذا لن تكتب لها الدميومة .وإن كان لتعزيز السالم
ونشر االستقرار أن يظل الهدف األسمى في املنطقة ،فاالستراتيجية الواعدة بتحقيقه
تتمثل في ترسيخ التنمية السياسية واملؤسساتية؛ حيث ينبغي تشجيع كل من حماس
وفتح على قبول حل توافقي وتقاسم السلطة فيما بينهما على أساس تسوية عادلة.
كما يتوجب على احلركتني التعاون معا ً من أجل التوصل إلى نوع من اإلجماع بينهما.
ودون توفر الدعم املؤسساتي ،فمن املستحيل التوفيق بني املصالح املتضاربة التي
تتبناها مختلف اجلماعات املعنية وال حتى تعزيز سلطان القانون وسيادته .وباإلضافة
إلى ذلك ،تتسم القرارات التي تتخذها مراكز صنع القرار بنا ًء على االستشارات التي
يقدمها األفراد وليس املؤسسات بالضعف ،وذلك ألن هؤالء األفراد غالبا ً ما يفتقرون
إلى اإلدراك الشامل للمزايا التي تتمخض عنها اختياراتهم أو التكاليف التي ترتبط بها.
وفيما يتعلق بالقرارات االستراتيجية ،تتسبب املغاالة في االعتماد على استشارات
األفراد وآرائهم في تقويض هذه القرارت ،مما يؤدي إلى إعاقة تنمية املجتمع وزيادة
التكاليف على حسابه.
كمدخل محتمل آخر إلصالح القطاع األمني ،يقترح مؤلفوا هذا الكتاب أن يقوم
الفلسطينيون مبراجعة هيكليات مؤسساتهم وإدخال التغييرات الضرورية عليها.
كما يتوجب عليهم التوصل إلى قرار حول ما إذا كان ينبغي تغيير التعليمات التي
تصدرها السلطة التنفيذية بحيث تنسجم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم أم استبدالها
و/أو تدعيمها بتعليمات جديدة .وقد وجه املؤلفون في الكتاب مطالب قوية لتحديد
املسؤوليات وتفصيلها على نحو جلي ،وال سيما بني الرئيس ورئيس الوزراء ووزير
الداخلية ،باإلضافة إلى تعزيز التنسيق بني كافة األطراف السياسية في فلسطني .ومن
بني القرارات الرئيسية التي يجب اتخاذها في هذا الشأن ما إذا كان على مجلس األمن
القومي االضطالع بكافة جوانب التنسيق في الشؤون األمنية ،أو دراسة هيكلية هذا
املجلس ،أو الصالحيات التقديرية التي يتمتع بها رئيس الوزراء .وتتطلب هذه املسائل
بدورها إجماعا ً سياسياً ،ويجب بالتالي أن تشكل جزءا ً من عملية سياسية متكاملة.
تعزيز الرقابة البرملانية
على مدى السنوات العشر املاضية ،جتاهل املجلس التشريعي الفلسطيني في جانب
كبير من أعماله دوره الرقابي على القطاع األمني في فلسطني .ولو كان دور املجلس
أكثر حزماً ،ال سيما بعد تولي محمود عباس مقاليد الرئاسة بعد الرئيس الراحل ياسر
عرفات ،لكان أداؤه على هذا الصعيد ُمرضياً .وكما يقول ماجد عاروري ومأمون
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عتيلي ،فقد حصرت رقابة املجلس التشريعي على قطاع األمن نفسها في إجراء بعض
التحقيقات وعقد بعض جلسات االستماع .وفي العديد من احلاالت ،رفضت السلطة
التنفيذية إطالع املجلس على املعلومات املتعلقة بقطاع األمن ،وبالتالي أعاقته عن
ممارسة دوره الرقابي عليه .وعلى وجه التحديد ،كان انعدام التعاون ظاهرا ً وجليا ً
في إهمال قوانني املوازنات؛ حيث لم تتسم مشاريع املوازنات بنقصها فحسب ،بل
كانت تصل إلى املجلس متأخرة ردحا ً طويالً من الزمن عن مواعيدها املقررة .ولذلك،
لم يكن املجلس التشريعي على علم باإليرادات والنفقات اخلاصة مبختلف األجهزة
األمنية .ويعزو عاروري وعتيلي من األسباب التي تقف وراء ضعف أداء املجلس
التشريعي الفلسطيني في جانب منها إلى الهيكلية الصارمة لتوزيع الصالحيات في
أروقة السلطة الفلسطينية وفي جانب آخر إلى قلة اخلبرة البرملانية على هذا الصعيد.
إن الدعوة إلى تعزيز الرقابة البرملانية في وقت يتم فيه عزل السلطة التشريعية
الفلسطينية ومنعها عن تنفيذ املهمات امللقاة على عاتقها تنطوي على مفارقة ضخمة.
فمن أجل إحراز التقدم على طريق احلكم الصالح في قطاع األمن ،ال يرى املؤلفون
بديالً عن احترام املؤسسات التي متثل إرادة الناخبني الفلسطينيني ومشاركتها في
هذه العملية .وقد ينجح الضغط السياسي الدولي في إعاقة املجلس التشريعي عن
تولي دور ريادي في حكم القطاع األمني ،ولكن ال ميكن لهذا الضغط أن يحول بني
املجلس وذلك الهدف .ولذلك ،يظل اإلصرار على تعزيز إمكانيات الرقابة البرملانية
إحدى األولويات التي متهد السبيل إلجراء إصالح شامل في القطاع األمني الفلسطيني.
وبالنسبة للفلسطينيني ،تتمثل بعض اإلجراءات املادية امللموسة التي تضمن التقدم في
هذا املضمار فيما يلي:
•

تعزيز اللجان املنبثقة عن املجلس التشريعي ذات العالقة (وهي جلنة
الداخلية واألمن ،وجلنة حقوق اإلنسان واحلريات العامة ،وجلنة املوازنة
والشؤون املالية وجلنة الشؤون القانونية).

•

متكني املجلس التشريعي بلجانه من اإلطالع على املعلومات املتعلقة بقطاع
األمن.

•

تطوير اخلبرات البرملانية في املسائل املتعلقة باألمن مع التركيز على الرقابة
على املوازنة بصورة خاصة.

•

نشر ثقافة التعاون بني الفصائل الفلسطينية داخل املجلس من جهة وبني
املجلس والسلطة التنفيذية من جهة أخرى.
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تعزيز رقابة السلطة القضائية
ال يزال اجلهاز القضائي في العديد من اجلوانب يشكل احللقة األضعف في السلطة
الوطنية الفلسطينية واألقل تطورا ً من الناحية املؤسساتية فيها .وبحسب الكاتب معن
ادعيس ،يعتبر غياب إطار قانوني متماسك وانتشار املؤسسات القضائية التي تتداخل
صالحياتها فيما بينها ،باإلضافة إلى عدم توفر التمويل الكافي واملوظفني املدربني
غيض من فيض من املعضالت التي تعتري النظام القضائي في فلسطني .وكما هو
احلال بالنسبة لألجهزة األمنية الفلسطينية ،تعاني املؤسسات القضائية من تدخل
املستوى السياسي فيها وانعدام اإلرادة السياسية التي تكفل إجراء إصالحات شاملة
فيها.
وهذه العوامل مجتمعة تعيق إدارة احملاكم؛ فهي تؤدي إلى تراكم الدعاوى وحتول
دون تنفيذ األحكام القضائية .وقد شجع ضعف السلطة القضائية على ظهور نظام
القضاء العشائري وغيره من اآلليات غير الرسمية املتبعة في حل املنازعات الناشئة
بني املواطنني .وهذا ال يعتبر بحد ذاته تطورا ً سلبياً ،ألنه يساعد في تسوية النزاعات
االجتماعية ،ولكنه يرسخ على املدى البعيد القوانني العشائرية على حساب السلطة
القضائية الرسمية ،كما يقوض املساعي التي يبذلها الفلسطينيون لبناء الدولة
الفلسطينية املستقلة.
ويسترعي ادعيس انتباه القارئ إلى الصعوبات التي تواجه تعزيز سيادة القانون
في سياق تتسم فيه رقابة السلطة القضائية على األجهزة األمنية بالضعف والركاكة
وينعدم فيه التعاون بني هذه السلطة وتلك األجهزة تقريباً .وكمدخل آخر للولوج إلى
ميدان إصالح القطاع األمني ،يدعو الكاتب على وضع تعريف واضح للمسؤوليات
والتنسيق بني السلطة القضائية والقوات األمنية ،وال سيما بني النيابة العامة والشرطة
املدنية .وتتضمن األولويات األخرى العمل على حل النزاع الناشئ بني وزارة العدل
ومجلس القضاء األعلى وإصالح نظام احملاكم العسكرية.
االرتقاء مبستوى الرقابة العامة
ميثل تعزيز مشاركة املجتمع املدني في حكم قطاع األمن في فلسطني أحد أكبر التحديات
التي تواجه إصالح هذا القطاع .فعلى الرغم من الدعم الشعبي القوي واملتعاظم إلجراء
إصالحات شاملة في قطاعهم األمني ،ال يعرف جمهور املواطنني الفلسطينيني الكثير
عن عمليات اإلصالح اجلارية على هذا القطاع ،كما أنهم ال يضطلعون بدور في هذه
العمليات .ويبقى حكم القطاع األمني بالنسبة للعديد من املسؤولني مسألة حساسة
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واإلحجام عن طرحها على بساط البحث على املأل لم يزل إجرا ًء شائعا ً ومرعياً .واألكثر
من ذلك أن وسائل اإلعالم الفلسطينية ال تتطرق إلى تغطية القضايا واألحداث املتعلقة
بحكم قطاع األمن .وحتى هذه اللحظة ،ال تزال أكبر العقبات التي متنع وسائل اإلعالم
من تغظية هذا اجلانب تتمثل في القيود املفروضة على إطالع ممثلي هذه الوسائل على
املعلومات املتعلقة بقطاع األمن باإلضافة إلى قلة اخلبرات في حتليل القدر الضئيل من
املعلومات املتوفرة لهم في هذا الشأن.
وعلى الرغم من أن ماجد عاروري ومأمون عتيلي يركزان على اجلهود التي تبذلها
مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية في تعزيز محاسبة املسؤولني األمنيني ،فهما
يلفتان نظر القارئ كذلك إلى القيود التي يواجهها املجتمع املدني في ظل نظام احلكم
الراهن الذي يفتقر إلى رقابة قضائية وتشريعية فعالة ويعمل خلف أبواب موصدة
في وجه اجلمهور العام .وباعتبارها جزءا ً من عملية اإلصالح الشاملة ،يدعو الكاتبان
إلى رفع مستوى الرقابة العامة ويقترحان بأن متتلك املنظمات غير احلكومية ومراكز
األبحاث واملعاهد ووسائل اإلعالم اخلبرات الضرورية التي متكنها من اإلدالء بدلوها
في النقاشات العامة حول هذا املوضوع؛ حيث يتعزز االهتمام العام في هذا اجلانب
عندما يشعر املواطنون بأن السلطات تأخذ التظلمات والطلبات التي يرفعونها على
محمل اجلد .وقد كان تأسيس الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،باعتبارها
مكتبا ً وطنيا ً للتحقيق العسكري (أمبودسمان) ،خطوة على الطريق الصحيح .ومن
أجل حتويلها إلى أداة فعالة من أدوات الرقابة العامة ،يتعني على السلطة الوطنية
الفلسطينية إسناد هذه الهيئة بقاعدة قانونية متينة وواضحة.
حتديد املسار االستراتيجي إلصالح قطاع األمن الفلسطيني
أثارت الفصول التي يجمعها هذا الكتاب العديد من التوصيات التي تركز على غياب
املسار االستراتيجي الذي تنتهجه األطراف القائمة على اتخاذ القرارات التي متس
القطاع األمني ،حيث ال يتوحد الفلسطينيون في تبني فهم مشترك بشأن ما يعنيه
’األمن‘ لهم؛ بل إننا نرى في هذا اجلانب مواقف حركتي حماس وفتح تقفان على قطبي
نقيض .وفي ظل غياب إجماع وطني ،لن تزال األطراف املعنية عاجزة عن التوصل إلى
حل وسط أو االتفاق على تقسيم املهام بني مختلف األجهزة التي تشكل القطاع األمني
أو حتى االتفاق على سياسة أمنية عامة.
لقد فشلت جميع احملاوالت التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية لتفعيل األفكار
التي تخص حكم القطاع األمني في فلسطني وإصالحه ،ويعود السبب في جانب
كبير من ذلك إلى افتقار تلك األفكار للشمولية .ومن األمثلة البارزة على ذلك الكتاب
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األبيض اخلاص بقطاع األمن في فلسطني ،والذي جاء نتاجا ً حملاولة مجموعة صغيرة
من مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية إعداده في عام  2005مبساندة من الواليات
املتحدة وبعض الدول املانحة .وقد كان هذا الكتاب األبيض يهدف إلى تقدمي مخطط
لتقسيم املهام بني أجهزة قطاع األمن ،إلى جانب حتديد املبادئ التي تضمن عدم تسييس
هذه األجهزة واالرتقاء مبستواها املهني .وقد فشلت هذه احملاولة في نهاية املطاف ألن
تنفيذها كان مقتصرا ً على النخبة السياسية واألمنية ،كما كانت مجموعة صغيرة من
املسؤولني في السلطة التنفذية تهيمن عليها وتتحكم بها .كما فشلت تلك احملاولة ألن
السلطة التنفيذية لم تشرك معها ممثلني عن املجلس التشريعي ومؤسسات املجتمع
املدني على أساس منهجي ،ناهيك عن سعيها إلى تقنني رؤية لقطاع أمني فلسطيني
لم يتطرق إلى االحتياجات التي يع ّول عليها جمهور املواطنني وال إلى املخاوف التي
تعتريهم حياله.
إن إعداد سياسة أمنية قومية تع ّد من أكثر التحديات إحلاحا ً وأكثرها صعوبة على
صعيد إصالح قطاع األمن الفلسطيني؛ فاإلصالح عملية سياسية معقدة وطويلة.
ولذلك ،تعتبر مشاركة جميع األطراف املعنية واملهمة ومساهتمها فيه عامالً محوريا ً
من عوامل جناحه .كما توفر سياسة األمن القومي التي تتميز بشرعيتها وقبولها بني
أوساط العامة إطارا ً ضروريا ً لتقييم اخليارات احملددة لإلصالح ،وهي تساعد في
التأكد من أن املسار العام لهذه العملية يخدم املصالح الوطنية على املدى البعيد وال
ينحصر في املصالح الفردية قصيرة املدى .كما يساعد إصالح القطاع األمني في
حشد الدعم العام املطلوب لتنفيذ سياسة قد تستلزم الكثير من املال والوقت قبل أن
تؤتي ثمارها .وباإلضافة إلى ذلك ،متثل املشاورات التي تعقد على نطاق واسع ،إلى
جانب التوصل إلى اإلجماع املنشود واحللول التوفيقية شروطا ً أساسية ال غنى عنها
الستدامة إصالح القطاع األمني في فلسطني ،وبالتالي ربط النجاح في هذا املضمار
مع االتفاق على اقتسام السلطة بني األطراف الفلسطينية الرئيسية.
ومن ناحية نظرية ،ميكن إعداد سياسة األمن القومي على أساس عملية شاملة تضم
جميع األطراف املعنية بحكم قطاع األمن في فلسطني ،وال سيما الفصائل السياسية
الكبرى ومؤسسات املجتمع املدني .وعلى نحو ما أثبته الكتاب األبيض ،فالقدر احملتوم
الذي ينتظر السياسات التي توضع بصورة انفرادية وانعزالية هو الفشل احملقق.
إدارة املساعدات التي تقدمها بها الدول املانحة إلصالح قطاع األمن في فلسطني
يشك عدد قليل من املراقبني في إمكانية جناح عملية إصالح القطاع األمني الفلسطيني
دون االعتماد على الدعم اخلارجي .وفي املقابل ،ينظر الفلسطينيون إلى املشاركة األجنبية
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املتعاظمة في إصالح قطاعهم األمني كسيف ذي حدين .فمن جانب ،ال غنى للفلسطينيني
عن املساعدات التي تقدمها لهم الدول املانحة إلنشاء قطاع أمني وطني فعال وناجع
ويخضع للمساءلة الدميوقراطية .ومن جانب آخر ،هناك تصادم ملحوظ بني احتياجات
الفلسطينيني ومخاوفهم واألهداف التي تسعى تلك الدول املانحة لتقدميها.
في جميع األحوال ،ال توافق الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل ،اللتني تريان
للسلطة الوطنية الفلسطينية أن ترضى بسلطات محدودة في مجاالت فرض القانون
والنظام ،على فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية املستقلة التي تتمتع بالسيادة على كامل
ترابها الوطني .وفي هذا السياق ،يشير أحمد حسني إلى املشاكل املترتبة على مشاركة
الدول املانحة التي تفتقر إلى التنسيق وينقصها الدافع السياسي الواضح في إصالح
القطاع األمني الفلسطيني .ففي أفضل األحوال ،يتسبب مثل هذا التوجه في هدر
املوارد واخلبرات اإلمكانيات السياسية ،كما يقوض في أسوأ األحوال عملية إصالح
قطاع األمن برمتها إلى جانب التوصل إلى السالم مع اجلانب اإلسرائيلي وبناء الدولة
الفلسطينية املستقلة.
على سبيل املثال ،متخضت املبادرة األمريكية لتدريب أفراد احلرس الرئاسي وقوات
األمن الوطني ومدهما بالسالح والعتاد من أجل مواجهة احلكومة التي شكلتها حركة
حماس عن أربعة معضالت رئيسية .فأوالً ،أدى هذا التدخل إلى تشكيل جهاز أمني
فلسطيني جديد ال متلك احلكومة وال املجلس التشريعي أية سيطرة عليه ،وهو ما يقف
على النقيض مما تسعى عملية إصالح قطاع األمن إلى إجنازه ،وال سيما إنشاء القوات
األمنية الشرعية التي تخضع للمساءلة الدميوقراطية .وثانياً ،اشتد أوار اخلصام
والفراق بني حركتي حماس وفتح؛ حيث كانت االشتباكات املسلحة التي اندلعت بني
احلركتني خالل عام  2007والتي انتهت بسيطرة حماس الفعلية على مقاليد السلطة
في قطاع غزة إحدى التبعات املباشرة لهذه املبادرة األمريكية .وثالثاً ،ترتب على
إهمال إجناز العمليات املؤسساتية املطلوبة ،وخاصة منها ما يتعلق بتوزيع املوارد
واإلدارة االستراتيجية والعملياتية وإجراءات املساءلة واحملاسبة ،في حل املؤسسات
مما سرع من وتيرة انهيار نظام اإلدارة املركزية وتفتيت السلطة السياسية .وأخيراً،
ساهمت ذلك التدخل األمريكي في تقويض مصداقية الدول املانحة التي تساهم في
رفد إصالح القطاع األمني في فلسطني .ووفقا ً ألحد االستطالعات التي أجراها مركز
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ،ال يولي ما نسبته  %84من املواطنني
الفلسطينيني ثقتهم في االستشارات واملساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة
وكندا في مجال حكم القطاع األمني .كما ال يضع  %69منهم ثقتهم في املساعدات
1
واالستشارات التي يعرضها االحتاد األوروبي في هذا املجال.
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ومن وجهة تنموية صرفة ،يشكل إصالح قطاع األمن الذي يستند إلى فكرة أمنية
متعن في جتاهل أهمية تعزيز مشاركة املستوى السياسي من أجل حتقيق االستقرار
على املدى البعيد جزءا ً من املشكلة ،وليس جزءا ً من احلل.
ولذلك ،ميكن أن متثل اآلليات الضرورية لضبط املساعدات التي تقدمها الدول املانحة
وتنسيقها مدخالً مهما ً إلصالح القطاع األمني في فلسطني .وفي هذا السياق ،يجب
أن تعمل الرقابة السياسية الدقيقة لبرامج املساعدات اخلارجية على التأكد من أن تلك
املساعدات تغطي احتياجات محددة ومن أنها تتوافق مع أهداف التنمية بعيدة املدى
وتعوا بالفائدة املرج ّوة على الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه ،وليس على أفراد
أو جماعات محددة منه .وفي املقابل ،يتعني على الفلسطينيني أن يسخّ روا جهودهم
إلنشاء آليات الرقابة املناسبة – التي تضم اخلبرات من قطاعي األمن والتنمية – والتي
تضمن مراقبة سلوك الدول املانحة وترفع التقارير بشأنها .وبالنسبة للدول املانحة،
يجب إعداد آليات دقيقة للرقابة على اخلبراء العسكريني وخبراء الشرطة واملخابرات
للتأكد من أن تصميم البرامج الالزمة إلصالح قطاع األمن تنسجم مع املعايير التي
تقرها تلك الدول في هذا الصدد .ولذلك ،ينبغي أن تسعى هذه اآلليات إلى حتقيق ما
يلي:
( )1االرتقاء مبستوى األمن وحتقيق العدالة للمواطنني الفلسطينيني.
( )2تعزيز حكم األجهزة األمنية وضمان الرقابة عليه.
( )3تعزيز امتالك الفلسطينيني لزمام قطاعهم األمني.
( )4ضمان العدالة واألمن للمواطنني بصورة مستدامة من خالل تطوير إدارة
2
املوارد البشرية واملالية.
إدارة التكاليف
إشارت عدة فصول في هذا الكتاب إلى زيادة أعداد أفراد القوات األمنية التابعة
للسلطة الوطنية الفلسطينية بصورة غير معقولة ،مما يشكل عبئا ً ماليا ً ضخما ً على
كاهل املجتمع الفلسطيني .فمن بني  85,000موظف أمني من املوظفني املثبتني في
كشوف الرواتب احلكومية ،ال يقوم حوالي  25,000إلى  35,000منهم على رأس
عمله .وحتى لو كان العدد الفعلي ألفراد القوات األمنية ال يتجاوز  50,000فرد ،فإن
ذلك بحد ذاته ميثل ما نسبته  1:80من نسبة عدد أفراد تلك القوات للسكان ،وهي
إحدى أعلى النسب في العالم.
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وبني عامي  1999و ،2004ارتفعت حصة األجهزة األمنية من كشوف الرواتب
بنسبة  .%80وال تشمل هذه النسبة معاشات التقاعد التي يتعني على السلطة الوطنية
الفلسطينية دفعها للمتقاعدين العسكريني 3.ومع عجز سنوي بلغ ما يقارب 900
مليون دوالر في عام ،42006ال يستطيع الفلسطينيون حتمل التكاليف التي جترها
عليهم أجهزتهم األمنية ،وليس لهم سوى تقليصها وخفض أعدادها .ومن بني كافة
اإلجراءات التي قد تتخذ على صعيد إصالح قطاع األمن ،ال يحظى تقليص عدد أفراد
القوات األمنية بقبول عام بني أوساط الفلسطينيني ألنه سيحرم عددا ً كبيرا ً من األسر
أمس احلاجة إليه .ومع ذلك ،يدعو عدد من
الفلسطينية من مصادر دخلها التي هم في ّ
املؤلفني إلى حتسني اإلدارة املالية وإدارة عمليات حتضير املوازنات األمنية على نحو
أفضل.
إعادة هيكلة األجهزة األمنية
شدد العديد من كاتبي فصول هذا الكتاب على ضرورة إعادة هيكلة األجهزة األمنية
التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .ووفقا ً ألحمد حسني ،يعتبر دمج األجهزة األمنية
في ثالثة أجهزة رئيسية عامالً مساعدا ً في احلد من انتشار األجهزة األمنية خارج
إطار القطاع األمني؛ ولذلك يجب أن يحتل هذا األمر أولوية قصوى لدى السلطة
الفلسطينية .ويضم حسني صوته إلى املؤلفني اآلخرين في املطالبة بتحديد املهام
التي تضطلع بها قوات األمن الداخلي على نحو واضح ،باإلضافة إلى فصل األجهزة
القائمة على إنفاذ القانون عن أجهزة املخابرات .ومن االقتراحات التي يبديها املؤلفون
في هذا السياق إنشاء قيادة ومركز إداري موحدين ،وتطوير مستوى العمل املشترك
بني القوات األمنية الفلطسينية ،وحتديث أساليب التخطيط وإعداد املوازنات األمنية.

النتيجة
ال يكتسب إصالح قطاع األمن في األراضي الفلسطينية القدر ذاته من األهمية التي
يحتلها في أي مكان آخر من العالم العربي؛ حيث تتصارع الفصائل الفلسطينية فيما
بينها على توزيع السلطة ،وهم مختلفون حول دور القانون واملؤسسات ووجهة املجتمع
الفلسطيني في املستقبل وإدارة األصول املوجودة ونفوذ القوى اخلارجية وتأثيرها
على الساحة الفلسطينية .ومع أن هذه العوامل مجتمعة تشكل ظاهرة صحية في مسيرة
تكوين الدولة الفلسطينية ،إال أن القدر املتعاظم من األهمية التي يوليها الفلسطينيون
إلصالح قطاعهم األمني يعتبر بحد ذاته مؤشرا ً على إدراكهم ملا هو مهم بالنسبة لهم.
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فعدا عن النظر إلى هذه العملية باعتبارها تهديداً ،يتوجب على األطراف اإلقليمية
والدولية التجاوب مع العديد من الفرص التي يتيحها إصالح قطاع األمن في فلسطني.
بل يستطيع التوجه الدولي اجلديد نحو إصالح هذا القطاع أن ُيخرج بعض هذه الفرص
إلى النور .كما يعود االستثمار في التنمية املؤسساتية على املدى البعيد وتطبيق نظام
فعال من الرقابة والتوازن بفوائد جمة على صعيد حتقيق السالم واالستقرار .وفي
املقابل ،تتسبب األهداف قصيرة املدى في عرقلة التوصل إلى حلول للمشاكل القائمة
وتزيد من احتمال وقوع األزمات السياسية على املدى البعيد.
وكما يشير هذا الكتاب بفصوله ،متتلك جميع الفصائل الفلسطينية أفكارا ً صاحلة حول
األساليب املثلى الكفيلة بإحداث التغيير في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية،
وقد ال حتتاج هذه الفصائل سوى إتاحة الفرصة لها للعمل مع بعضها البعض كي
يبصر ذلك التغيير النور.

الهوامش:
1

2
3

4

روالند فريدريك ،وأرنولد ليتهولد وليجي دي مارتينو ،تغير احلكومة وحكم القطاع االمني:
املفاهيم الفلسطينينة العامة ،التقرير التلخيصي 3 ،آب/أغسطس ( ،2007جنيف :مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة واملعهد العالي لدراسات التنمية) .وهذه الدراسة
منشورة على املوقع اإللكتروني للمركز:
.http://www.dcaf.ch/mena.Palestine_See_Perceptions.pdf
أنظر الكتيب الصادر عن اللجنة املختصة مبساعدات التنمية املنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية حول إصالح القطاع األمني ،2007 ،ص.63 .
ينص قانون القانون رقم ( )16لسنة  2004بشأن التأمني واملعاشات على حصول املتقاعدين
على معاش تقاعدي يزيد عن ضعف رواتبهم األخيرة .وحيث أنه ال توجد أصول للتقاعد في
القطاع األمني ومبا أن العسكريني الذين يشملهم القانون مؤهلون في معظمهم للتقاعد بعد
إنفاذ القانون ،يتوجب تأمني كافة النفقات الالزمة لتغطية معاشات العسكريني املتقاعدين من
إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية ،وذلك على خالف أية أصول متراكمة في خرينتها .ويقدر
البنك الدولي التكاليف السنوية الالزمة لتغطية معاشات هؤالء املتقاعدين بحوالي  40مليون
دوالر .املرجع السابق ،ص.49 .
البنك الدولي ،االقتصاد الفلسطيني وفرص انتعاشه .تقرير الرقابة املالية املقدم للجنة التنسيق
اخلاصة ،كانون األول/ديسمبر  ،2005ص 8 .و.17

186

املالحق

188

 قحلملا

امللحق أ

األجهزة األمنية في فلسطني
تشير اإلحصائيات الواردة أدناه إلى عدد أفراد القوات األمنية الفلسطينية بحسب كشوف الرواتب املثبتة
في شهر أيلول/سبتمبر  .2005وقد ارتفع عدد منتسبي أجهزة األمن في فلسطني إلى حوالي 85,000
عنصر في أيار/مايو ( 2007منهم  30,000عنصر في الضفة الغربية و 55,0000آخرون في قطاع
غزة) ،وذلك بسبب جتنيد أعداد ضخمة من هؤالء في األجهزة األمنية املنتشرة في قطاع غزة إلى جانب
دمج أعضاء كتائب شهداء األقصى في هذه األجهزة وتشكيل القوة التنفيذية .ومع ذلك ،ال تتوفر لنا أية
معلومات موثوقة حول توزيعات أفراد القوات األمنية الذين مت جتنيدهم مؤخراً .كما نشير في الفقرات
التالية إلى تقديرات حول األعداد احلالية في كل من جهاز األمن الوقائي وجهاز املخابرات العامة والقوة
التنفيذية واحلرس الرئاسي وقوات األمن الوطني .وتستند جميع اإلحصائيات التي نذكرها فيما يلي
إلى املعلومات العامة املتوفرة من مصادرها املعنية .وعلى الرغم من عملنا على حتديث هذه اإلحصائيات
وتوحيدها في أيار/مايو  ،2007إال أنها ال تعدو كونها تشكل تقديرات ،وبالتالي فدقتها تظل محدودة.

قوات األمن الداخلي

تتألف قوات األمن الداخلي من قوات الشرطة املدنية ،وجهاز األمن الوقائي وقوات الدفاع املدني.
وفي عام  ،2002وضعت هذه األجهزة حتت إشراف وزارة الداخلية .ويتولى املدير العام لألمن
الداخلي قيادة قوات األمن الداخلي.
الشرطة املدنية

متثل الشرطة املدنية اجلهاز الرئيسي الذي يقوم على فرض القانون ،ويضطلع باملهام الشرطية االعتيادية،
من قبيل مكافحة اجلرمية واحملافظة على النظام العام .كما تتولى الشرطة املدنية الفلسطينية املسؤولية
عن إدارة السجون .ويتضمن جهاز الشرطة املدنية العديد من الفروع ،مثل دائرة املباحث اجلنائية ،ودائرة
مكافحة املخدرات ،وقوات األمن العام ،وحرس احلدود ،وشرطة املرور والشرطة النسائية .وباإلضافة إلى
ذلك ،متتلك الشرطة املدنية في فلسطني وحدة للتدخل السريع ودائرة التدخل في حاالت الطوارئ .ويجند
جهاز الشرطة  18,500شرطي ،من بينهم  12,000شرطي منتشرين في قطاع غزة (مبن فيهم 3,100
شرطيا ًمنتسبني لقوات حفظ النظام) ،إلى جانب ما يقرب منن 6,000شرطي منتشرين في الضفة الغربية
(مبن فيهم  1,000شرطي في قوات حفظ النظام) .ويرتدي عناصر الشرطة املدنية بزات كحلية اللون ،أما
أفراد قوات حفظ النظام فيرتدون البزات العسكرية ذات األلوان األزرق واألسود واألبيض.
األمن الوقائي

في عام  ،2007كانت أعداد منتسبي جهاز األمن الوقائي ،وهو جهاز املخابرات الداخلية في السلطة
الوطنية الفلسطينية ،تبلغ  8,000عنصر ،منهم  3,500في الضفة الغربية و 4,500آخرين في
قطاع غزة .وفي الواقع ،يعتبر جهاز األمن الوقائي من أقوى أجهزة املخابرات في السلطة الوطنية
الفلسطينية .وقد اشتملت املهمات الرئيسية لهذا اجلهاز ،التي متثلت في حماية مكتسبات عملية
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السالم التي مت إليها بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ضد املعارضة الداخلية ،على استخدام القوة
ضد الفصائل اإلسالمية واجلماعات املسلحة األخرى .وفي عام  ،2005أعلنت السلطة الوطنية
الفلسطينية عن حل ’دائرة األمن واحلماية‘ – والتي تعرف بـ’فريق املوت‘ في اجلهاز ،والتي أنشأت
في نهاية العقد التاسع من القرن املاضي بهدف مكافحة نشطاء حركتي حماس واجلهاز اإلسالمي.
ولكن هذه الدائرة لم تزل قائمة على أرض الواقع .كما ينتمي جلهاز األمن الوقائي وحدة عسكرية
تتمتع بالتسليح اجليد ،ويرتدي أفرادها البزات العسكري باللون األخضر الفاحت.
الدفاع املدني

يتألف جهاز الدفاع املدني من قوات الطوارئ واإلنقاذ باإلضافة إلى قسم اإلطفاء .ويعمل في هذا
اجلهاز ما يقرب من  950عنصراً.

قوات األمن الوطني

غالبا ً ما يطلق على قوات األمن الوطني وصف ’نواة اجليش‘ الفلسطيني .وتضم قوات األمن الوطني
مختلف األجهزة التي تتولى وظائف عسكرية حتت قيادة عسكرية واحدة ،مبا فيها قوات األمن
الوطني الفعلية ،والشرطة البحرية ،واالستخبارات العسكرية ،واالرتباط العسكري ،ورمبا قوات
األمن الرئاسي  /قوة الـ .17وال تتوفر إحصائيات دقيقة حول أعداد منتسبي قوات األمن الوطني؛
فبعد تعيني أعداد ضخمة من األفراد في هذه القوات على مدى السنوات املاضية ،تقدر مصادر
مختلفة عدد أفرادها بـ 42,000فرد في عام .2007
قوات األمن الوطني

تعتبر قوات األمن الوطني (التي وصل عدد أفرادها إلى  11,000فرد خالل عام  )2005وريثة جيش
التحرير الوطني الفلسطيني ،وهو التشكيلة العسكرية التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية في الشتات.
وقد جندت قوات األمن الوطني معظم أفرادها من بني منتسبي جيش التحرير الفلسطيني ،وأضافت
إليهم مجندين من داخل األراضي الفلسطينية بالتدريج .وقبل اندالع االنتفاضة ،كانت قوات األمن
الوطني تتولى املسؤولية عن حماية احلدود في املنطقة (أ) ،إلى جانب القيام بدوريات مشتركة مع
القوات اإلسرائيلية .وتنتظم قوات األمن الوطني املنتشرة في قطاع غزة في ثالثة ألوية (كان عدد
أفرادها يبلغ  6,700فرد في عام  ،)2005وهي :اللواء الشمالي في شمال قطاع غزة ،مبا فيه مدينة
غزة؛ واللواء اجلنوبي مبنطقة رفح وخانيونس؛ واللواء املنتشر على احلدود والذي يضم حوالي 1,000
جندي .وفي بادئ األمر ،كان لواء احلدود في غزة يتولى القيام بأعمال الدورية على طول حدود القطاع
مع إسرائيل .وفي الضفة الغربية ،تتألف قوات األمن الوطني من تسع كتائب تضم الواحدة منها ما
يقرب من  500جندي ،وتنتشر هذه الكتائب في رام الله وجنني وطولكرم وقلقيليه ونابلس واخلليل
وبيت حلم (وكانت أعداد جنود قوات األمن الوطني في عام  2005تبلغ  4,500جندي) .ويرتدي أفراد
قوات األمن الوطني البزات العسكرية اخلضراء التي تشبه الزي العسكري للجيش األمريكي.
الشرطة البحرية

تتولى قوات الشرطة البحرية ،وهي ’نواة القوات البحرية‘الفلسطينية ،حماية املياه اإلقليمية الفلسطينية،
وكان يبلغ قوامها في عام  2005حوالي  1,000جندي .وتنتشر هذه القوات في قطاع غزة بصورة
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رئيسية ،حيث يصل عدد أفراد هذه القوة  600فرد .وينتشر ما يقارب  300فرد من أفراد القوة البحرية
في نابلس وبيت حلم وأريحا بالضفة الغربية .وإلى جانب أنشطتها البحرية ،شاركت الشرطة البحرية
في استجواب رموز املعارضة والعمالء .وخالل السنوات التي شهدت التوصل إلى اتفاقية أوسلو،
كانت الصالحيات املمنوحة لقوة الشرطة البحرية تتضمن حماية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويرتدي أفراد هذه القوة بزات مختلفة ،مبا فيها البزات العسكرية ذات اللونني البني والبيج األمريكية.
االستخبارات العسكرية

تضم االستخبارات العسكرية ما بني  500إلى  600عميل ،عاد ًة ما يرتدون املالبس املدنية (بحسب
اإلحصائيات املعدة في عام  .)2005ويعمل هؤالء العمالء على جمع املعلومات االستخباراتية حول البيئة
العسكرية اخلارجية .وفي ظل حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات ،كان هذا اجلهاز يعمل بصورة أساسية
باعتباره جهاز مخابرات داخلي يستهدف مراقبة املعارضة داخل حركة فتح وقمعها .وقد مت دمج هذا
اجلهاز ضمن قوات األمن الوطني بصورة رسمية حتت مسمى دائرة االستخبارات العسكرية.
الشرطة العسكرية

كان جهاز الشرطة العسكرية يشكل جزءا ً من االستخبارات العسكرية إلى أن أصبحت وحدة منفصلة
ضمن قوات األمن الوطني خالل عام  .2005وتتولى الشرطة العسكرية فرض النظام واالنضباط
في أوساط األجهزة األمنية ،كما توفر اإلسناد لقمع أعمال الشغب وحماية البنية التحتية .وتتبع
الشرطة البحرية كتيبة احتياط واحدة (بلغ قوامها  1,400عنصر في عام  )2005في قطاع غزة
وكتيبة نظامية أخرى (بلغ عدد أفرادها  600فرد عام  )2005في رام الله .ويرتدي منتسبو جهاز
الشرطة العسكرية البزات العسكرية ذات اللون األخضر الفاحت أو البزات العسكرية اخلضراء التي
تشبه بزات جنود اجليش األمريكي باإلضافة إلى القبعات احلمر.
االرتباط العسكري

يتولى االرتباط العسكري (الذي بلغ قوام أفراده  100فرد في عام  )2005أعمال التنسيق األمني
مع إسرائيل ،كما يضطلع بإدارة املوظفني التابعني للسلطة الوطنية الفلسطينية في مكاتب التنسيق
اللوائي ( .)DCOوكان جهاز االرتباط العسكري ينفذ أعمال الدورية املشتركة مع قوات الدفاع
اإلسرائيلية إلى أن ألغيت جميع املهام التي ينفذها مع اندالع االنتفاضة الثانية .ومن ناحية فنية،
حتول هذا اجلهاز إلى دائرة من دوائر قوات األمن الوطني

األمن الرئاسي  /قوة الـ17

متثل قوات األمن الرئاسي ،املعروفة على نطاق أوسع بقوة الـ ،17وحدة عسكرية تتولى املسؤولية عن
حماية أعضاء املؤسسة السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية ،إلى جانب حماية البنى التحتية احليوية
في السلطة .كما متثل هذه القوات ’وحدة النخبة‘ من بني القوات األمنية الفلسطينية .ويبلغ قوام قوات
األمن الرئاسي  /قوة الـ 17ما يقرب من  4,500عنصر (بحسب إحصائيات العام  ،)2005منهم 2,500
في قطاع غزة (موزعني على ثالث كتائب في شمال قطاع غزة وجنوبه وفي مدينة غزة) و 2,000فرد
في الضفة الغربية (يتمركزون في رام الله ونابلس واخلليل) .ويرتدي أفراد هذه القوات الزي العسكري
األخضر الذي يشبه الزي العسكري األمريكي باإلضافة إلى القبعات ذات اللون اخلمري.
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املخابرات العامة

يتمتع جهاز املخابرات العامة باالستقاللية ويخضع لقيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية املباشرة،
وذلك باعتباره ميثل جهاز املخابرات الرسمي في فلسطني .وفي عام  ،2005وضع جهاز املخابرات العامة
حتتالقيادةاملشتركةللرئيسووزيرالداخليةخاللالفترةالتيشهدتإعادةتنظيمقطاعاألمنالفلسطيني.
وتشبه هيكلية هذا اجلهاز وتنظيمه وقيادته دائرة املخابرات التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية في املنفى.
ويتولى هذا اجلهاز جمع املعلومات االستخباراتية داخل األراضي الفلسطينية وخارجها ،كما يعمل على
مكافحة التجسس والتعاون مع السلطات اإلسرائيلية ،باإلضافة إلى التعاون مع أجهزة املخابرات األجنبية.
وفي عام  ،2007كان عدد منتسبي جهاز املخابرات العامة يقرب من  7,000فرد ،موزعني بالتساوي بني
الضفة الغربية وقطاع غزة .كما ميتلك هذا اجلهاز قوة عسكرية ضاربة في كال املنطقتني.

القوة التنفيذية

بلغ تعداد أفراد القوة التنفيذية في صيف عام  2007حوالي  6,800فرد يشكلون في ذات الوقت أعضا ًء
في األجنحة املسلحة حلركة حماس وجلان املقاومة الشعبية ،إلى جانب عدد من أعضاء اجلماعات املسلحة
الصغيرة في قطاع غزة .وقد أنشأت وزارة الداخلية الفلسطينية هذه القوة في شهر نيسان/أبريل 2006
كأداة لفرض القانون والنظام في قطاع غزة .وقد كان وضع هذه القوة يشكل مصدرا ً من مصادر التوتر
الرئيسية بني رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس .ولم تفض احملادثات التي جرت في ربيع عام
 2007بني الطرفني لدمج تلك القوة في صفوف الشرطة املدنية إلى أية نتيجة ملموسة .ويرتدي أفراد
القوة التنفيذية البزات العسكرية ذات اللون األسود واألزرق واألبيض أو البزات السوداء.

احلرس الرئاسي

كان جهاز احلرس الرئاسي في أصله ميثل وحدة عسكرية تضم حوالي  400رجل يتولون املسؤولية
عن حماية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .ولفترة طويلة ،كان هذا اجلهاز جزءا ً من قوات األمن
الرئاسي  /القوة  ،17ولكنه حتول إلى جهاز منفصل في عام  .2006ويعود ذلك بصورة رئيسية
إلى القيود القانونية األمريكية التي منعت الواليات املتحدة من التعاون مع قوة الـ .17ويعمل جهاز
احلرس الرئاسي خارج إطار قوات األمن الوطني ويخضع إلشراف الرئيس املباشر .وإلى جانب
توفير احلماية الشخصية للرئيس ،تتضمن املهام اجلديدة املوكلة جلهاز احلرس الرئاسي مكافحة
أعمال العصيان والتمرد ومهام التدخل السريع .وفي عام  ،2007عمل اجلهاز على زيادة عدد
أفراده من نحو  3,500فرد (في عام  )2006إلى ما يقدر بـ 8,000فرد .كما يشتمل اجلهاز على
وحدة لالنتشار السريع (يتألف قوامها من  450عنصراً) في قطاع غزة والضفة الغربية .ويرتدي
أفراد جهاز احلرس الرئاسي البزات العسكرية اخلضراء ،أما أفراد وحدة االنتشار السريع فيرتدون
البزات السوداء .وقد تلقى عناصر هذا اجلهاز التدريب من خبراء من الواليات املتحدة واألردن
ومصر.
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امللحق ب
بسم الله الرحمن الرحيم
املجلس التشريعي الفلسطيني
الدورة العاشرة – الفترة األولى
جلنة الرقابة العامة وحقوق االنسان
تقرير حول األوضاع االمنية في األراضي الفلسطينية
ودور اجلهات ذات االختصاص في االمن الداخلي

مقدمة

عمالً بالصالحيات الدستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني في مساءلة السلطة التنفيذية .واستنادا ً
إلى الدور املنوط بلجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان في ممارسة دورها الرقابي ،ونظرا ً لتردي
األوضاع االمنية في األراضي الفلسطينية ،وازدياد وقوع حوادث القتل واالعتداءات على املواطنني
والشخصيات واملؤسسات العامة ،وبروز ظاهرة املليشيات املسلحة وازدياد حوادث السطو والسرقة،
وتكرار ورود العديد من الشكاوى من املواطنني تتعلق بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن اجلهات
القضائية ،هذا باإلضافة إلى تصرفات بعض املتنفذين في السلطة الوطنية وخاصة في األجهزة االمنية
وما يترتب على هذا االمر من ظلم واعتداء على حقوق االخرين وحرياتهم وكرامتهم ،وما ميثله من
انتهاك صارخ حلقوق االنسان .وعلى ضوء ذلك ترفع جلنة الرقابة هذا التقرير إلى مجلسكم املوقر،
التخاذ ما يلزم من قرارات من شأنها وضع السلطة التنفيذية أمام مسؤولياتها ،ومساءلتها عن دورها
وما قامت به من إجراءات للحد من هذا التدهور ،وخاصة بعد ان استنفذت اللجنة كافة اإلجراءات بهذا
اخلصوص من مراسالت ولقاءات مع اجلهات املعنية حول مختلف القضايا املذكورة ،مبا فيها اللقاء
الذي جرى ما بني جلنتي الرقابة العامة والداخلية واالمن مع األخ وزير الداخلية السابق.

ملخص تنفيذي
االنفالت االمني

شهد الشارع الفلسطيني في االونة االخيرة انفالتا ً امنيا ً واضحا ً افضى بدوره إلى تفشي ظواهر
عديدة في املجتمع الفلسطيني ال ترقى لقيمه االخالقة والوطنية ،وميكن اجمالها مبا يلي:
اوالً :تفشي ظاهرة القتل

لم تقتصر انعكاسات االحتالل اإلسرائيلي خالل السنوات املاضية على اخلسائر الفادحة التي
اسفرت عن سقوط االف الشهداء والدمار الذي حلق مبمتلكات املواطنني بل تعدت ذلك كله لتطال
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صميم النسيج االجتماعي الفلسطيني متمثلة بتفشي ظاهرة القتل بوتيرة خطيرة جداً .االمر الذي
اخذ يشكل هاجسا ً في املجتمع الفلسطيني ،مبا انعكس على املواطنني بالشعور بفقدان االمن واالمان
وضعف قدرة السلطة التنفيذية على ضبط االمور.
وقبل تسليط الضوء على هذه الظاهرة ال بد نعرج على أهمية التمييز وعدم الربط ما بني السالح
املقصود وهو سالح املليشيات املسلحة اخلارجة عن القانون والذي يستغل في اشاعة الفوضى.
وتأكيدا ً على ازدياد ظواهر القتل والتعدي ،وردت إلى اللجنة العديد من الشكاوى من قبل املواطنني
بهذا اخلصوص.

كتلك التي وقعت في مدينة سلفيت والتي متثلت في مقتل احد املواطنني ،منذ اكثر من سنتني .وتبع
ذلك حالة من الفوضى والفلتان االمني واشهار االسلحة واستخدامها وحاالت اخلطف والتعذيب
من قبل عناصر تعمل في األجهزة االمنية .واطالق النار باجتاه منزل رئيس بلدية سلفيت د .شاهر
اشتية ومنازل اخرى في املدينة ،اضافة إلى التهديد املباشر للمواطنني من قبل مسلحني اصدار
بيانات وبيانات مضادة حتمل التهديد والتشهير ساهمت في زيادة التحفز واالستنفار واحداث حالة
من الفوضى العمياء ،االمر الذي خلق بيئة مناسبة للفساد والفتنة.
وفي هذا االطار ارتأت اللجنة زيارة مدينة سلفيت للوقوف على األوضاع االمنية السائدة هناك وحصلت
على ملف كامل بكافة تفاصيل االحداث التي وقعت في املدينة .وعلى اثر دراسة اللجنة ملسلسل االحداث
في مدينة سلفيت ،قامت اللجنة مبخاطبة قادة األجهزة االمنية ولم تتلق أي رد باستنثاء الرد الذي
ارسله األخ اللواء غازي اجلبالي وشار فيه بأن الشرطة لم تدخر جهدا ً في تنفيذ القانون ولكن تدخل
جهات أمنية حال دون قيام الشرطة باستكمال اإلجراءات .ومن املفارقات التي سجلتها جلنة الرقابة ان
األخ اللواء اسماعيل جبر قائد قوات االمن الوطني رد على رسالة للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق
املواطن بينما لم تتلق اللجنة أي رد على رسالة مماثلة حول نفس املوضوع.
كما وقعت احداث دامية في مدينة خانيونس نتيجة لصراع بني عائلتني ،وقد تدخل فيها افرادا ً من
األجهزة االمنية ،وسقط على اثرها تسعة قتلى.

ووقعت احداث اخرى في العديد من احملافظات على امتداد الوطن ،والتي متثلت بقيام مسلحني
مبهاجمة مؤسسات حكومية واختطاف مسؤولني عسكريني واختطاف اجانب لعدة ساعات.
وبتاريخ  2005/2/10قامت مجموعة مسلحة مبهاجمة سجن غزة الذي يقع في مجمع السرايا
واالستيالء عليه وقتل ثالثة سجناء واملكوث فيه حوالي ساعتني .وقد اتخذت جلنة الرقابة في اجتماعها
األسبوعي بتاريخ  2005/2/14قرارا ً تشكيل جلنة مشتركة من جلنتي الرقابة والداخلية واالمن
للتحقيق حول هذا احلدث ملا شكله من خطورة على الوضع االمني وسيادة القانون .وكذلك في احداث
اخرى متت مهاجمة مبنى املجلس التشريعي في مدينة غزة والتهجم على بعض اعضائه .وبتاريخ
 2005/2/13مت االعتداء على ثالثة مذيعني يعملون في راديو صوت القدس من قبل مسلحني.
وفيما يتعلق باستهداف حياة األخ نبيل عمرو واالعتداء الذي تعرض له من قبل مجهولني .فقد اصدر
املجلس التشريعي الفلسطيني قرارا ً بتشكيل جلنة خاصة ملتابعة التحقيقات في قضية اطالق النار على
األخ النائب نبيل عمرو ،حيث قامت اللجنة اخلاصة مبخاطبة األخ احمد قريع رئيس مجلس الوزراء اكثر
من مرة بهدف االطالع على اإلجراءات املتخذة بخصوص التحقيق في قضية االعتداء على األخ النائب
نبيل عمرو ،وما مت التوصل اليه من نتائج التحقيقات حول هذا املوضوع ،وحصلت اللجنة على ملخص

194

ا قحلملا
الجراءات التحقيق من خالل رسالة موجهة من النائب العام حسني أبو عاصي إلى الدكتور حسن أبو لبدة
أمني عام مجلس الوزراء في حينه .وبعد ذلك قرر مجلس مجلس الوزراء في جلسته االسبوعية رقم ()47
املنعقدة بتاريخ  2004/10/18تكليف وزير الداخلية السابق مبتابعة التحقيق في االعتداء على األخ
النائب نبل عمرو واالعتداءات االخرى التي ارتكبت بحق الشخصيات واملؤسسات الوطنية االخرى ،وعلى
اثر ذلك قامت اللجنة مبخاطبة وزير الداخلية السابق اكثر من مرة بهدف الوقوف على اخر ما توصلت اليه
التحقيقات في القضية املذكورة إال انه لم يتم احلصول على أي رد بهذا اخلصوص حتى يومنا.

واخيرا ً ميكن استعراض التصاعد امللحوظ في عدد جرائم القتل التي ارتكبت خالل السنوات الثالث
املاضية بوتيرة متسارعة ،وذلك من خالل التدقيق في االحصائيات الصادرة عن الهيئة املستقلة
حلقوق املواطن .حيث تشير هذه االحصائيات بوقوع ( )48جرمية قتل في العام  .2003و()93
جرمية قتل في العام  .2004و( )23جرمية قتل منذ بداية العام.2005
ثانياً :القرارات القضائية الصادرة عن احملاكم املختصة

يعتبر القضاء احد الدعائم االساسية في تشكيل مالمح املجتمع وابرز سمات قيام دولة القانون
وذلك عندما يتم تنفيذ القرارات الصادرة عنه لترسيخ هيبته ونزاهته ،وبعكس ذلك تنعدم الثقة
بقراراته وتعلو ثقافة اخذ القانون باليد.
لقد ساهم عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن احملاكم املختصة في زيادة تدهور األوضاع املنية
في األراضي الفلسطينية ،مما أدى إلى خلق حالة من عدم الثقة في القضاء والسلطة الوطنية وشجع على
تزايد ظاهرة أخذ القانون باليد .حيث تابعت جلنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان مجموعة من الشكاوي
ذات العالقة ،كقضية املواطنة نزهة بيسومي من البيرة والتي حصلت على قرارين صادرين عن محكمتي
الصلح واالستئناف في رام الله باخالء مستاجر بيتها والزامه بدفع ما ترتب عليه من مبالغ مالية ،إال ان
القرار لم ينفذا من قبل الشرطة .وقامت اللجنة مبخاطبة األخ وزير الداخلية السابق بهذا اخلصوص اربع
مرات ولم يتم احلصول على أي رد مما يدلل على مدى االستهتار وعدم اجلدية في التعاطي مع قضايا
املواطنني .كما قامت اللجنة باللقاء مع األخ الدكتور واصل اخلطيب املسؤول في جبهة التحرير الفلسطينية
بتاريخ  2004/6/3لالستماع منه حول نفس املوضوع  ،إال أن اللجنة قد خلصت في هذا اللقاء إلى عدم
إمكانية جتاوبه في حل املوضوع وفق القرارات الصادرة عن احملاكم املختصة.
ثالثا :االستيالء على ممتلكات املواطنني من قبل بعض املتنفذين

في ظل انعدام االمن واالمان وغياب سيادة القانون وتقاعس السلطة التنفيذية عن وضع حد للفلتان
األمني ،برزت ظاهرة خطيرة على قيم املجتمع الفلسطيني متثلت في قيام متنفذين باالستيالء على
بيوت ال ميلكونها ،وذلك بحكم انتسابهم الى االجهزة االمنية أو عالقتهم بأشخاص من ذوي املراكز
والنفوذ ،أو بحكم انتمائهم إلى فصائل فلسطينية .وقد رصدت جلنة الرقابة بعضا من هذه احلوادث
من خالل الشكاوي التي وردت اليها وعلى سبيل املثال وردت شكوى من املواطن جورج سليم قرع
بخصوص قيام سليمان نايف الهوارين من رام الله باالستيالء على منزله واالدعاء بأنه حصل على
موافقة من قبل األخ محافظ مدينة رام الله والبيرة .وأيضا الشكوى املقدمة من املواطن سري توفيق
ابراهيم من رام الله بخصوص استيالء احد اعضاء جهاز امن الرئاسة على منزله في رام الله اضافة
إلى شكوى املواطن عبد الدامي طوافشة بخصوص تهديده من قبل مسؤول املباحث اجلنائية في رام
الله حول قضية ملكية ارض(.ملفات القضايا املذكورة محفوظة لدى اللجنة)
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لكل ما ذكر سابقا وفي ظل تتابع الشكاوى الواردة الى اللجنة من قبل املواطنني وتقاعس السلطة
التنفيذية متمثلة في وزارة الداخلية عن اداء واجبها في فرض النظام والقانون وعدم االستجابة في
كثير من االحيان للمراسالت املرسلة من قبل اللجنة وعدم اجلدية في التعامل من أجل وضع حل
لهذه القضايا ،ارتأت اللجنة إلى ضرورة اللقاء مع وزير الداخلية السابق األخ حكم بلعاوي وعدد
من مسؤولي وقيادي االجهزة االمنية التابعة لوزارة الداخلية وذلك للوقوف على االسباب احلقيقية
التي حتول او متنع من فرض القانون والنظام العام وميكن اجمال هذه اللقاءات كما بلي:

اللقاء مع وزير الداخلية

عقدت جلنة الرقابة العامة جلسة استماع مع وزير الداخلية السابق االخ حكم بلعاوي في مقري
املجلس التشريعي املؤقتني برام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس بحضور اعضاء جلنتي الرقابة
والداخلية واالمن وذلك بتاريخ  2004/10/16بهدف احلصول على مجموعة من القضايا هي:
.1

حالة االنفالت االمني في االراضي الفلسطينية ،وانتشار فوضى السالح واستخدامه في
عمليات القتل ،واخلطف والسرقات والتهديد.

.2

اخلطة االمنية واالجراءات املتخذة من قبل وزارة الداخلية ودور اجهزة االمن الداخلي في
معاجلة ظاهرة الفلتان االمني.

.3

تكرار االعتداءات على املواطنني واملؤسسات والشخصيات العامة.

.4

الوضع املتردي على املعابر ومعاناة املواطنني.

وعند االستماع إلى االخ وزير الداخلية حول املواضيع سالفة الذكر اكد على رغبته الشديدة في وقف
هذا التدهور االمني ،مشيرا الى ضعف االمكانيات في حتقيق مثل هذه الرغبة وقد اقتصر حديثه على
وصف الوضع االمني بأنه (ال يوجد امن) ولم يعط اجابات حول االجراءات التي اتخذتها وزارة
الداخلية ملواجهة االوضاع االمنية السيئة .وتطرق كذلك الى اشكالية التداخل بني مجلس االمن القومي
وصالحيات وزارة الداخلية كما ولم يتحدث عن االسباب احلقيقية املعيقة لتوحيد االجهزة االمنية،
وخاصة تلك االجهزة التابعة لوزارة الداخلية واكتفى باحلديث بانه ال يوجد تنسيق بينها ،ورغم محاولة
التبرير بأن شح االمكانيات املادية لدى االجهزة االمنية التابعة لوزارة الداخلية قد انعكس سلبا على
أداء االجهزة للقيام بدورها بشكل فعال .إال أن اعضاء اللجنتني لم يقتنعوا بأنه سبب كاف لتبرير ضعف
اداء هذه االجهزة .وفيما يتعلق باملعابر واحلدود فقد اجاب االخ وزير الداخلية بأن املعابر واحلدود ال
تتبع لوزارة الداخلية ،ولم يعط اجابة قاطعة بشأن مرجعيتها ومداخيلها بل وصفها(ببئر نفط مالي).
وفي ذات االطار طالبت اللجنتان األخ وزير الداخلية تزويدهما باخلطة االمنية وتقرير اللجنة
الوزارية اخلاص باملعابر ،والذي اشار اليهما في سياق حديثه خالل االجتماع ،اال أن اخلطة االمنية
لم ترسل لغاية اآلن مما دفع جلنة الرقابة إلى مراسلته بتاريخ 2004/11/29 ، 2004/11/2
بهذا اخلصوص ولم حتصل على الرد.
واجلدير بالذكر هنا ان جلنة الرقابة توجهت برسالة أخرى إلى االخ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ
 204/12/8حول حتديد مرجعية املعابر واحلدود ،وضرورة تزويد اللجنة بتقرير اللجنة الوزارية
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املكلفة ببحث اسباب االزمة القائمة على املعابر إال أن رئاسة مجلس الوزراء املكلفة ببحث اسباب
االزمة القائمة على املعابر إال أن رئاسة مجلس الوزراء لم تزود اللجنة بالرد.

اللقاء مع الوكيل املساعد ،مدير الشؤون التنظيمية واالدارية واملالية في وزارة
الداخلية:

عقدت جلنة الرقابة جلسة استماع مع األخ العميد نعمان العويني الوكيل املساعد /مسؤول الشؤن
التنظيمية واالدارية واملالية في وزارة الداخلية بتاريخ  2004/12/14والذي افاد بأن هناك
إشكالية لدى وزارة الداخلية على الصعيدين االداري واملالي تتلخص باآلتي:
على الصعيد االداري:
.1

العالقة املتوترة بني قائد جهاز األمن والوقائي ووزير الداخلية ويعود هذا التوتر على الترقيات
والتنقالت التي متت في اجلهاز بأوامر إدارية من األخ الوزير دون علم قائد جهاز األمن الوقائي،
وعدم وجود الية واضحة لشكل والية وزارة الداخلية على هذا اجلهاز في احملافظات الشمالية.

.2

هنالك تنقالت لبعض ضباط االمن الوقائي إلى جهاز آخر وهو جهاز الوحدات اخلاصة
الذي ال يقع حتت والية وزارة الداخلية.

.3

التدخل املباشر في شؤون الشرطة دون علم مدير الشرطة ،حيث أن األخ الوزير يخاطب
أفراد وضباط الشرطة بشكل مباشر.

.4

احتكار االخ الوزير ملعظم الصالحيات اإلدارية.

.5

الترقيات غير املدروسة والتي تنحصر في فئة معينة ،وكذلك تفريق بني شخص وآخر له
نفس املؤهالت في الترقيات.

على الصعيد املالي:
.1

صرف األموال بدون ضابط حيث انه ال علم للمسؤول االداري واملالي باحلركة املالية
التي تتم مع العلم بأنه يوجد جلنة مشتريات للوزارة واملتحكم الوحيد في أمور الصرف
هو األخ وزير الداخلية.

.2

إيرادات احلراسات على البنوك واملؤسسات االقتصادية في احلافظات الشمالية وبعد
رحيل األخ القائد أبو عمار وحمه الله اصبحت اإليرادات حتول إلى حساب خاص بأمر
من وزير الداخلية فيما كانت حتول قبل ذلك إلى وزارة املالية مباشر.

.3

حصلت وزارة الداخلية على منحة لشراء عدد من السيارات حيث بلغ عدد هذه السيارات
( 77سيارة) وأن بعضا من هذه السيارات مت التصرف بها ألغراض شخصية.

.4

عدم صرف موازنة أو نثرية لإلدارات أو الضباط منذ استالمه الوزارة.

.5

قام وزير الداخلية بفتح حساب جديد يحمل رقم ( )630588البنك العربي فرع البيرة
وقام بإلغاء توقيع املسؤول املباشر عن األمر.
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اللقاء مع مدير عام الشرطة:

عقدت جلنة الرقابة جلسة استماع مع األخ اللواء الركن صائب العاجز مدير عام الشرطة وذلك الستكمال
تقريرها حول تدهور األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية .حيث أشار الى األمور التالية:
.1

تدخل وزير الداخلية في تنقالت الضباط والترقيات والتعيينات دون الرجوع الى مدير
عام الشرطة مما أربك خطة اإلصالح جلهاز الشرطة.

.3

تدخل وزير الداخلية أدى الى الفصل في اجلهاز الشرطي ما بني احملافظات الشمالية
واحملافظات اجلنوبية.

.5

عدم وجود تنسيق بني األجهزة األمنية املختلفة وعدم توفر خطة واضحة استعدادا ألي
انسحاب من قطاع غزة.

.6

عدم توريد ايرادات الشرطة في الضفة الغربية الى وزارة املالية منذ شهر .2004/9

.2

التهديد من قبل وزير الداخلية األخ حكم بلعاوي ملجموعة من الضباط في اجتماع له معهم
مطالبا بأن ال ينصاعوا ألوامر مدير عام الشرطة.

.4

يصرف مبلغ  400000شيكل شهريا من أصل  1,200.000شيكل واملقرر في املوازنة.

اللقاء مع رئيس جهاز األمن الوقائي ،احملافظات اجلنوبية:

عقدت اللجنة جلسة استماع مع األخ العميد رشيد ابو شباك رئيس جهاز األمن الوقائي في احملافظات
اجلنوبية بتاريخ  2005/1/2وذلك الستكمال تقرير اللجنة حول تدهور األوضاع األمنية في
األراضي الفلسطينية احملتلة .حيث أشار الى ما يلي:
.1

هناك تردي في األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية احملتلة.

.3

االحتالل اإلسرائيلي يشكل عائقا رئيسيا في عمل األجهزة األمنية وفعالياتها في هذا اجلانب.

.2
.4
.5

.6

هناك تقاعس من قبل األجهزة األمنية في فرض النظام والقانون.

عدم حصول جهاز األمن الوقائي على موازنة كافية مما يحول دون قيامه بعمله بفعالية.
عدم تنفيذ قرار دمج األجهزة األمنية.

عدم الشعور بحضور لوزارة الداخلية وأن تكون مرجعية لألجهزة األمنية.

.7

التداخل في صالحيات األجهزة األمنية وعدم وضوح هذه الصالحيات.

.9

تدخالت وزير الداخلية في جهاز األمن الوقائي التي أحدثت خلال في املفهوم اإلداري
وشكلت جتاوزات لعمل اجلهاز.

.8

أن هناك فصل بني جهاز األمن الوقائي في احملافظات الشمالية واحملافظات اجلنوبية وأن
هناك حاجة لتوحيد اجلهازين في جهاز واحد.

 .10انتقد تركيبة وطريقة عمل مجلس األمن القومي من حيث التشكيلة واالختصاص.
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اللقاء مع رئيس جهاز األمن الوقائي في احملافظات الشمالية:

عقدت اللجنة جلسة استماع مع األخ العميد زياد هب الريح رئيس جهاز األمن الوقائي في احملافظات
الشمالية بتاريخ  2005/1/2وذلك استكماال لتقريرها حول تردي األوضاع األمنية في األراضي
الفلسطينية .وقد أشار األخ العميد زياد هب الريح الى ما يلي:
.1

أن هناك حاجة إلعادة ترتيب العالقة مع وزارة الداخلية.

.2

أن هناك حاجة لدمج شقي اجلهاز في احملافظات الشمالية واجلنوبية على اسس مهنية.

.3

أن التنسيق بني جهاز األمن الوقائي وبني األجهزة األخرى بحاجة إلى مأسسة.

.4

يصرف جلهاز األمن الوقائي مبلغ  150.000شيكل شهريا وهو مبلغ غير كاف.

.5

قام اجلهاز بتقدمي مقترح قانون (جهاز األمن الوقائي) ومت إرساله لكل اجلهات املعنية
ولوزير الداخلية.

.6

يتم التباحث مع وزير الداخلية ملعاجلة قرارات الترقية التي عملها دون علم رئيس اجلهاز.

.7

ال يؤخذ برأي األجهزة األمنية من قبل مجلس األمن القومي ،كما أن وزير الداخلية ال يطلع
رؤساء األجهزة األمنية على قراراته.

االستخالصات والنتائج

من خالل استعراض األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية توصلت جلنة الرقابة الى النتائج التالية:
.1

هناك ازدياد حلاالت ارتكاب جرائم القتل وإطالق النار في األراضي الفلسطينية بصورة
متصاعدة وهذا يعود في جزء منه الى عدم وجود عقوبة رادعة ملثل هذه احلاالت من قبل
السلطة التنفيذية مما يشجع على االستمرار في أخذ القانون باليد دون اللجوء الى القضاء.

.2

هناك تزايد حلاالت خرق النظام العام والقانون وازدياد حاالت عدم احترام القرارات
القضائية وعدم احترام مبدأ سيادة القانون وأن هناك تقاعس واضح من قبل األجهزة
األمنية للتصدي لهذه احلاالت ،وبالتالي فإن تذمر رؤساء هذه األجهزة من الوضع ال
يعفيها من املسؤولية عن تدهور األوضاع.

.3

أن استمرار الوضع األمني املتردي بصورته احلالية سيؤدي الى تعزيز فقدان الثقة في
السلطة الفلسطينية مما يساهم في تغييب دورها.

.4

هناك تدخل من قبل متنفذين سواء بتشجيع ارتكاب بعض جرائم القتل أو التدخل في
القضاء والتأثير عليه مما يزيد من فقدان احترام سيادة القانون .وهذا بحاجة الى تشكيل
هيئة قضائية نزيهة إلعادة النظر في احملاكمات التي جرت وخضعت لتأثيرات بعض
املتنفذين وذلك للحفاظ على هيبة واستقاللية القضاء.

.5

ال يوجد تنسيق بني األجهزة األمنية بل يوجد تنافس يصل الى حد الصراع بني هذه
األجهزة على الرغم من وجود قرار بتوحيدها وحتديد مرجعيتها.
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.6

ان حالة الفلتان األمني تساهم في جزء كبير منه عناصر في األجهزة األمنية أو أشخاص ينتمون
الى قوى سياسية وبالتالي فإن السلطة التنفيذية تتحمل اجلزء األكبر من املسؤولية عن هذه
األوضاع األمنية املتردية .إضافة الى التنظيم السياسي الذي ينتمي اليه هؤالء األشخاص.

.7

ال توجد حماية قانونية كافية للعناصر العاملة في األجهزة األمنية مما يجلعها تتقاعس
عن القيام بدورها في تنفيذ القانون ومحاربة اجلرمية.

.8

إن وزارة الداخلية ال تقوم بواجبها جتاه تدهور األوضاع األمنية علما بأنه من اختصاص
تلك الوزارة ما يؤدي الى حالة الال إستقرار في الوزارة ،وبالتالي ينعكس سلبا على أداء
أجهزتها جتاه األوضاع األمنية العامة.

.9

هناك جتاوزات كبيرة من قبل وزير الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالتعدي على صالحيات
عمل رؤساء هذه األجهزة دون تنسيق مسبق مما يعيق عملها ويهدد من وحدتها.

 .10املوازنة السنوية التي تصرف ملختلف األجهزة األمنية غير كافية ،كما ان املعايير التي
تقسم بها هذه املوازنة على مختلف األجهزة األمنية غير واضحة.
التوصيات

بنا ًء على ما تقدم فان جلنة الرقابة العامة وحقوق االنسان توصي مجلسكم املوقر مبا يلي:
.1

حتميل السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور األوضاع االمنية لعدم القيام باملهام املنوطة
باالجهزة ذات االختصاص.

.2

توجيه اللوم إلى قادة األجهزة االمنية لتقاعسهم عن القيام بدورهم للحد من تدهور
األوضاع .والطلب إلى وزير الداخلية اجلديد دراسة كل ما ورد في هذا التقرير واتخاذ ما
يلزم من قرارات واجراءات ملعاجلة اخللل املوجود.

.3

الطلب إلى وزير الداخلية واالمن الوطني اتخاذ قرارات واجراءات من شأنها احداث تغييرات
جذرية في كافة األجهزة االمنية ووضع االليات والضوابط التي تكفل التنسيق فيما بينها.

.4

حث السلطة التنفيذية الستكمال رزمة القوانني املتعلقة بتنظيم عمل األجهزة االمنية
وتقدميها للمجلس ،وضرورة اعطائها صفة االستعجال ملناقشتها.

.5

تعزيزدورالسلطةالقضائية،منخاللاعادةهيكلتهاوبناءاالجسامالقضائيةوالتيمتكنهامن
القيام بدورها القضائية املستقل والطلب إلى السلطة التنفيذية احترام وتنفيذ قرارات احملاكم.

جمال الشاتي
رئيس جلنة الرقابة العامة وحقوق االنسان
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امللحق ج
املجلـس التشريعـي الفلسطينـي
الدورة األولى  -الفترة الثانية
تقرير جلنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان واحلريات العامة
حول الفلتان األمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
حزيران 2006

مقدمة :

في إطار عمل واختصاص جلنة الرقابة العامة تدارست اللجنة الوضع األمني الداخلي املتدهور في
مناطق السلطة الوطنية وتبني للجنة أن هناك حالة من الفوضى واالنفالت األمني الواضح يسود
مناطق السلطة الوطنية تتمثل مبظاهر اخلروج عن القانون والنظام العام واالعتداء على املؤسسات
العامة واخلاصة وكذلك االعتداء على نواب املجلس التشريعي ومكاتبهم وإطالق النار في املناسبات
املختلفة وانتشار ظاهرة امللثمني والسرقات وأخذ القانون باليد والنعرات الفصائلية والعائلية
واستغالل املنصب واملال العام وفساد إداري ومالي وكذلك أعمال البلطجة التي تقع بني احلني واآلخر
في مناطق السلطة الوطنية التي يذهب ضحيتها أناس أبرياء وازدياد معدل حاالت القتل واجلرمية
حيث بلغت في قطاع غزة حوالي  35حالة قتل شهريا وحوالي  20حالة في الضفة – حسب ما ذكر
النائب العام في جلسة استماع أمام جلنة الرقابة -كل ذلك دون موقف حازم لقوى األمن ال بل رمبا
يكون مرتكبو األحداث أفرادا يعملون في األجهزة األمنية كذلك العنف داخل اجلامعات الفلسطينية
واالعتداء على املدرسني فيها وحدوث النزاعات الفئوية واحلزبية كذلك االعتداء على مقرات األجهزة
األمنية وكذلك االعتداءات املتكررة على املستشفيات دون وازع ديني أو وطني أو ضمير أو احترام
حلرمتها.
ومن خالل متابعة اللجنة ملا يحدث في األراضي الفلسطينية خالل الفترة السابقة فقد سجلت اللجنة
املالحظات التالية:
.1

هناك حالة فلتان أمني تصاعدت وتيرته في الفترة األخيرة حيث متثل ذلك باالعتداءات
املتكررة جتاه املؤسسات العامة وازدياد حوادث القتل و معدل اجلرمية في املجتمع مما
أدى إلى سقوط قتلى بني املدنيني وكذلك افتقاد املواطن لألمن الشخصي.

.2

هناك تقاعس واضح من قبل االجهزه األمنية في أداء عملها وحفظ األمن والنظام العام
والذي هو منوط بها حسب القانون ,وذلك نظرا لغياب االرداة السياسية وانتشار ظاهرة
وثقافة العنف في املجتمع الفلسطيني وكذلك لعدم االنضباط داخل االجهزه األمنية.

.3

هناك حالة من العنف ألفصائلي والتي حتدث بني الفينة واألخرى ويذهب ضحيتها أناس
أبرياء حيث سرعان مايستخدم السالح الناري وغيرها من وسائل العنف وعلى مستوى
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واسع وذلك نتيجة غياب الوفاق الوطني وغياب القانون وكذلك التعبئة التنظيمية اخلاطئة
وحاالت االستقطاب السياسي احلاد في املجتمع الفلسطيني وعدم إعطاء احلرية في
التعبير عن الرأي.
.4

هناك جتاوز للنظام العام والقانون وعدم التزام بتعليمات شرطي املرور وكذلك إشغال
األرصفة والشوارع بالبسطات والعربات.

.5

هناك مجموعات من العصابات املسلحة التي تعمل على سرقة السيارات وجتارة السالح
واملخدرات وتعمل في مناطق مختلفة حتت سمع وبصر األجهزة األمنية دون اتخاذ
اإلجراءات الالزمة جتاههم بسبب عدم توفير غطاء وحماية لهم مما شجع هؤالء على
ارتكاب جرائمهم دون خوف من أن تطالهم يد القانون.

.6

النعرات العائلية حيث حدثت العديد من الشجارات العائلية التي مت استخدام السالح فيها
بشكل واسع من قبل أفراد العائالت حيث سقط العديد من املواطنني نتيجة لذلك خاصة
في خان يونس والشجاعية وبيت حانون وسلفيت.

.7

هناك تغيب واضح ومتعمد للقانون والقضاء وحاالت اعتداء على احملاكم الفلسطينية
وتهديدات للقضاة والعاملني في سلك القضاء والنيابة العامة مما أدى إلى تعزيز كل مما
سبق وأدى إلى انتشار الفوضى واجلرمية في املجتمع الفلسطيني وتعطيل سيادة القانون.

.8

تكرر حاالت االعتداء على املؤسسات اخلاصة والعامة وتفجير مقاهي االنترنت واختطاف
األجانب والصحفيني مما يشكل مساسا ّ بكل القيم وأخالقيات شعبنا الفلسطيني وانتهاكا َ
صارخا ً إلرادة اجلماهير والشعب الفلسطيني.

وعليه فإن جلنة الرقابة العامة ترى أن أسباب األحداث والفوضى هي:
أ.

االحتالل اإلسرائيلي والهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من
قتل ودمار وتخريب وجتريف األراضي والبيوت واالغتياالت وتقطيع أوصال الوطن
واالغالقات واحلد من حركة املواطنني كل ذلك أدى إلى احلد من قدرات السلطة الوطنية
في فرض حالة االستقرار والهدوء وتطبيق القانون وأدى كل ذلك إلى تعزيز الفوضى.

ب.

الوضع االقتصادي واملعيشي املتدهور للشعب الفلسطيني أدى إلى ازدياد وتعزيز
حالة الفوضى والفلتان األمني خاصة في ظل احلصار الظالم واجلائر املفروض على
مناطق السلطة الوطنية بعد االنتخابات التشريعية وتشكيل احلكومة مما أدى إلى ضرب
االقتصاد الفلسطيني وجعله على حافة االنهيار.

ج.

ضعف السلطة القضائية وعدم تطبيق قراراتها أدى إلى تعزيز الفلتان األمني وولد شعورا ً
لدى الناس باالعتماد على العائلية والعشائرية والقبلية واحلزبية في حماية مصاحلهم
وأحيانا يتم اللجوء إلى البلطجية لتحقيق أهدافهم .

د.

الصراعات احلزبية والفئوية التي حتدث بني الفينة واألخرى وازدياد حاالت استعمال
السالح فيها مما ولد شعورا ً بالفعل ورد الفعل.

ه.

تقاعس األجهزة األمنية عن القيام بواجباتها لعدم توفير حماية لهم .
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أمام كل ما سبق اجتمعت جلنة الرقابة العامة بأكثر أعضائها وبحثت املوضوع بتعمق ومبسئولية
وطنية وبحثت عن سبل للخروج من هذا الوضع العصيب الذي الم بالساحة الفلسطينية وقد ارتأت
اللجنة بحث املوضوع بشمولية كبيرة ومن اجل ذلك عقدت جلنة الرقابة العامة جلسة استماع لألخ
وزير الداخلية سعيد صيام بتاريخ 2006/6/6م حيث استمعت اللجنة إليه حول الفلتان األمني
وأسبابه ومسبباته والتعدي على األراضي احلكومية وحاالت القتل املتكررة واإلشكالية احلادثة في
وزارة الداخلية ما بني األخ وزير الداخلية واألخ مدير عام األمن الداخلي وقد عملت اللجنة جاهدة
على التوفيق بني الوزير ومدير عام األمن الداخلي عبر االجتماع املنفرد مع كل منها واالجتماع
معهما سويا ومخاطبة والطلب من رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء على حل اإلشكال
مما كان له األثر الكبير في التخفيف من حدة اإلشكال والتوفيق في عمل الوزارة.
كذلك رأت اللجنة أن يتم لقاء مع األخ مدير عام الشرطة واالستماع له حول املوضوع وسبل اخلروج
منه ودور الشرطة الفلسطينية في ذلك.
بتاريخ 2006/6/26م قام وفد من جلنة الرقابة ضم كال من د .فيصل أبو شهال رئيس
اللجنة ود .مروان أبو راس مقرر اللجنة واألخت انتصار الوزير عضو اللجنة بزيارة مدير عام
الشرطة الفلسطينية في مقر عمله ومت التباحث معه حول الفلتان األمني حيث أوضح مدير عام
الشرطة دور الشرطة واملشاكل والعقبات التي يعاني منها جهاز الشرطة من نقص في املعدات
والتسليح وتدمير مقرات الشرطة كذلك عدم توفر رواتب أفراد الشرطة اثر على دوامهم كذلك
نقص األموال التي تصرف كنثريات للشرطة وتعطل مركبات الشرطة وعدم وجود ورشة تابعة
للشرطة لتصليحها كذلك عدم وجود هيبة السلطة والشرطة وانخراط جزء من أفراد الشرطة في
املشاكل العائلية والظروف السياسية كل ذلك ساهم في إضعاف دور الشرطة في أداء مهامها
والقيام بواجبها وحتدث عن انه تعرض لإلحراج ما بني مراسالت وزير الداخلية واألخ مدير عام
األمن الداخلي وانه من اجل مواجهة الفلتان األمني ال بد من بناء شرطة قوية.
واستكماال لبحث األمر استمعت اللجنة لألخ النائب العام أحمد املغني والذي مت االجتماع معه بتاريخ
2006/8/8م حيث استمعت اللجنة إليه حول الفلتان األمني والفساد املالي وأوضاع النيابة
العامة.
حيث حتدث األخ النائب العام عن ازدياد جرائم القتل واالختطاف والسلب والنصب في مناطق
السلطة الوطنية وكذلك حتدث بإسهاب عن قضايا الفساد املالي والتي مت اإلعالن عنها في املؤمتر
الصحفي الذي عقده النائب العام وحتدث عن قضايا الفساد اخلاصة بهيئة البترول العامة واإلفراج
عن حربي صرصور املتهم باختالس حوالي مئة مليون دوالر وان هناك تخوفا من هروبه وان
النيابة العامة ستستأنف ضد قرار اإلفراج عنه وكذلك حتدث عن مجموعة من قضايا الفساد املالي
ودور النيابة العامة في إعداد لوائح اتهام ضد كل من تورط بنهب املال العام.
وحتدث النائب العام حول الفلتان األمني وقال انه ال بد من اجل مواجهة ذلك أن يتم العمل على
استرداد هيبة السلطة والشرطة ،والعمل على بناء جهاز شرطة قوية ذات كفاءة مهنية حلماية
القضاء واحملاكم والقضاة وذلك عبر شرطة قضائية يتم تشكيلها على اسس صحيحة وسليمة.
كذلك حتدث النائب العام عن ملفات كثيرة وأجاب عن تساؤالت اإلخوة النواب ومن ثم عقدت
اللجنة اجتماعا آخر مع األخ النائب العام بتاريخ 2006/8/15م الستكمال اللقاء األول واإليضاح
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تقرير املجلس التشريعي الفلسطيني (يونيو/حزيران )2006
للجنة حول مختلف القضايا التي ذكرها في االجتماع األول وللتباحث في سبل إيجاد مخرج لهذه
اإلشكالية.
في ضوء كل ما سبق وعمل اللجنة الدءوب على متابعة هذا امللف اخلطير والكبير والذي يشكل خطرا
على املجتمع الفلسطيني.
فان جلنة الرقابة العامة ترى أن احلل يكمن في العمل على حل اإلشكاليات من أساسها ,لذا ترى
اللجنة أن التوصيات تكون على النحو التالي:
.1

في ضوء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واتفاق مكة وحالة الوفاق الوطني بني الفصائل
والقوى الفلسطينية وانفراج األزمة الداخلية فان جلنة الرقابة تثمن ذلك وتدعو إلى مزيد
من احلوار املعمق بني الفصائل الفلسطينية ووضع أسس وضوابط ومعايير حتدد العالقة
بينها وحل جميع اإلشكاليات العالقة بينها الن االختالف بني الفصائل منح الفرصة
لتفشي هذه الظاهرة وتدعيم مبدأ السلطة الواحدة.

.2

ايقاف التصعيد والتراشق االعالمي والعمل على احلد من من االستقطاب السياسي
املوجود في الشارع الفلسطيني.

.3

العمل على نشر ثقافة الدميقراطية واالخاء والتسامح وحرية الرأي والتعبير وذلك عبر
وسائل االعالم املختلفة واقامة الندوات واملؤمترات اجلماهيرية وكذلك فرض مادة
دراسية في جميع املراحل التعليمية املختلفة حول الدميقراطية والتعددية السياسية
وحرية الرأي وسيادة القانون ومحاربة ثقافة الواسطة واحملسوبية ودعوة الفصائل
والقوى الفلسطينية إلى االبتعاد عن التعبئة التنظيمية والفكرية السلبية والتعصب احلزبي
ورفع شعار نعم للتعدد السياسي وال للتعصب احلزبي.

.4

اإلسراع في إصدار قانون ينظم احلياة احلزبية.

.5

حترمي ظاهرة التلثيم داخل املجتمع الفلسطيني.

.6

رفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن أي عضو يرتكب مخالفة قانونية أو تعديا.

.7

تفعيل سيادة القانون وإعادة الهيبة للقضاء والتأكيد على استقالليته وبنائه على أسس
سليمة وان يسارع املجلس التشريعي إلقرار القوانني املوحدة بهدف تنظيم املنظومة
القانونية في جميع احملافظات الشمالية واجلنوبية.

.8

تخصيص شرطة قضائية لتوفير حماية للقضاء والقضاة واحملاكم وتنفيذ القرارات
القضائية.

.9

مطالبة الرئيس باإلسراع بتشكيل احملكمة الدستورية وفقا للقانون لسرعة البت
باإلشكاالت الدستورية.

 .10تشكيل جلنة برملانية للحوار الوطني في املجلس التشريعي متثل فيها الكتلتان البرملانيتان
والقوائم األخرى ورئاسة املجلس التشريعي ملتابعة نتائج احلوار الوطني وعرض نتائجه
على أعضاء املجلس التشريعي.
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ا قحلملا
 .11ضبط سالح الفصائل واملقاومة الفلسطينية على أن يحرم استعماله داخل املجتمع
الفلسطيني وكذلك عدم ظهوره داخل املدن والقرى والتجمعات السكانية.
 .12ضبط حيازة السالح الشخصي بوجوب ترخيصه من وزارة الداخلية حسب القانون.
 .13كل موظف مدني أو عسكري يتصدى خلطوات الشرطة يتم تقدميه للقضاء وإيقافه عن
العمل.
 .14عدم تسييس االجهزة االمنية أو االنتماء احلزبي والفئوي والعائلي وكذلك في عمل
الوزارات.
 .15إلزام كافة األجهزة األمنية بعدم تعدي اختصاصها في مجال األمن وان يلتزم كل جهاز
مبهامه املنوطة به وإلزام منتسبي األجهزة األمنية باالنضباط بالدوام ومعاقبتهم حسب
القانون في حال الغياب.
 .16إعادة تأهيل أفراد األجهزة األمنية وإعطاؤهم دورات تثقيفية في القانون وحقوق اإلنسان
واالنضباط وإخراج كل فرد ارتكب جنحة أو جناية من العمل في األجهزة األمنية ( خلو
سوابق جنائية ).
 .17تطبيق مبدأ الدوران في املناصب العليا لألجهزة األمنية وان ال يستمر رئيس أي جهاز
في موقعه ألكثر من أربع سنوات وال يجوز التمديد لهم إال لسنة واحدة فقط وألسباب
مهنية.
 .18أن تقوم احلكومة بإيجاد احللول املالئمة حلل اإلشكاالت الناجمة عن وقوع ضحايا
الفلتان األمني في إطار حل وطني شامل لضمان اجلو املالئم للسلم املجتمعي وتفعيل
جلنة املصاحلة العليا حتت رقابة املجلس التشريعي.
 .19مطالبة مجلس االمن القومي بتقدمي خطته لضبط الفلتان االمني ومواجهته واجلدول
الزمني لتطبيقها للمجلس التشريعي.
وأخيرا فان جلنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان واحلريات العامة تناشد جميع املواطنني والعائالت
والفصائل واألحزاب والقوى والشرفاء في مجتمعنا املساهمة في القضاء على هذه الظاهرة واآلفة
التي تعصف مبجتمعنا الفلسطيني .
فيصل أبو شهال

رئيس جلنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان

مروان أبو راس

مقرر جلنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان
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يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
بشكره وامتنانه العظيمني للدعم الذي تكرمت به احلكومة السويسرية
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