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 ملخص الدراسة:

، فلسطيني ال األمني  األجهزةفي بنا  قدرات  األمريكي هدفت الدراس  لل عرف على دور المعونات 
اف  الي إض، الفلسطيني  األمني دعم قدرات المؤسس  و  نات في  طوير أدا معرف  دور هذه المعو و 

درات إثرا  عملي  بنا  قفي من ثم ال وصل إلى مجموع  من ال وصيات ل سهم و ، دعم اس قرارها
 اًل.ناجح  لدول  فلسطيني  مس قبو  مؤسس  أمني  فاعل ل صبح ، الفلسطيني  األمني  األجهزة

ادوا هذا الذين ق األمني  األجهزةعن ال ساؤل الرئيسي ماهي  وجهات مدرا   االجاب  حاولت الدراس 
-2005الفلسطيني   األمني  األجهزةفي بنا  قدرات  األمريكي حول دور المعونات ، القطاع المهم

سسي الجديد المؤ و  بالمنهج المؤسسي ساؤالت الدراس  إس عانت الباحث  و  الهداف  حقيقاً و  ؟ 2015
ي عملي  ف األمريكي لفحص درج  المؤسسي  في عمل المعونات وصفي ال حليلي و و المنهج ال
ألدوات  عانت بااسو ، الفلسطيني ،وذلك من خالل اسئل  االس بيان األمني  األجهزةبنا  قدرات 
ي مجموع  من المخ صين فقبل  م  حكيم االس بيان من و  س بياناإلو  المالحظ  البحثي ،وهي

س خدام برنامج )و  ثبا ها إحصائيا  و   أكد من صدقها م الو ، موضوع البحث ( على عين  SPSSا 
 2015والعام  2005ما بين العام  األمني  األجهزةمدرا  ال دريب في و  األمني  األجهزةمن مدرا  

( 40)صلح منها لل حليل ، (50أجريت الدراس  على عين  مقدراها )و ، فرداً  208البالغ عددهم و 
 .ةدس ر ( غير م10 م إهمال )

ساهم   األمني  لألجهزة األمريكي المعونات  من أهم الن ائج ال ي  وصلت لها الدراس  أنو    
على الموا م  حيث أظهرت  لك الن ائج أن المعونات  األجهزةبشكل م وسط بدعم قدرات هذه 

لهم بما   وقدرة من سبيها على إنجاز المهام الموكل األمني  األجهزةأسهمت بدعم قدرات  األمريكي 
ا و وفير إلس خدام األمثل لهاي  المناسب  و  سو وفير المس لزمات اللوج األجهزةيحقق أهداف  لك 

، بفاعلي  ألجهزةاو حقيق أهداف  لك  األمني  األجهزةالبرامج ال دريبي  المالئم  لبنا  قدرات من سبي 
إس را يجي   طيني  بحاج  إلى خططالفلس األمني  لألجهزةأن بنا  القدرات الى و وصلت الن ائج ايضأ 
باإلضاف  إلى ضرورة ال حديد الدقيق إلخ صاص ومسؤوليات كل جهاز ، وبرامج  دريبي  م طورة

 .األمريكي في حال إنقطاع المعونات  األجهزةوضرورة وجود خطط بديل  ل عزيز قدرات 



 ط
 

بشكل  األمني  األجهزة  خدم مصالح األمريكي المعونات  بأنأن معظم المبحوثين لديهم قناعات و 
حقيقي وأن هذه المعونات مر بط  باألوضاع السياسي  األقليمي  وفي معظم األحيان  س خدم 

وهذا ، طيني القضي  الفلس  جاه فلسطيني ل حقيق بعض ال نازالتكوسيل  ضغط على الجانب ال
 إسرائيل.  جاهبشكل عام  األمريكي يظهر في اإلنحياز الواضح للسياس  

  بحاج  إلى إمكانيات ماديأن بنا  قدرات األجهزة االمني  ت الدراس  بعدة  وصيات منها و خلص
حيث ب حديد السقف الزمني لإلس عان  بالمعونات الخارجي  غير مر بط  بالمساعدات الخارجي ، و 

ي م االس غنا  عن هذه المعونات في اقرب وقت ممكن ل صبح هذه األجهزة بالمس وى المطلوب 
اشراك المج مع المدني فيما يخص بنا  قدرات  و ل حقيق األهداف ال ي وجدت من أجلها الالزم

س  ايضًا و اوصت الدرااألجهزة األمني  و في إطار  حديد االح ياجات االمني  للمج مع الفلسطيني 
أن  راعي المعونات األمريكي  دمج النوع االج ماعي في سياسات االمن الوطني و  بأنه يجب
 األجهزة االمني  مس جيب  إلح ياجات النوع اإلج ماعي . الن  كون خططالسعي 
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Abstarct 

The study aimed to know the role of American aid in building the capacities of the 

Palestinian security bodies and to know the role of this aid in developing the 

performance and supporting the capacities of the Palestinian security institution in 

addition to supporting its stability. The study also aimed to reach a number of 

recommendations in order to contribute in enriching the process of building the 

capacities of the Palestinian security bodies so that they become an effective and 

successful security institution for a future Palestinian state. 

The study attempted to answer the main question which is: What are the orientations 

of the directors of the security bodies who led this important sector about the role of 

American aid in building the capacities of the Palestinian security bodies 2005-2015? 

In order to achieve the aims and questions of the study, the researcher used the 

institutional methodology and the new methodology and descriptive analytical method 

to examine the degree of  institutionality  in the function of American aid in the process 

of building the capacities of the Palestinian security bodies. This is through the 

questions of the questionnaire. The researcher used research tools such as references, 

Direct observation, a questionnaire. The questionnaire was refereed by a group of 

specialists in the topic of the research. The validity and reliability of the questionnaire 

was assured  statistically . The researcher used the SPSS program on a sample of 

directors of security bodies and directors of training in the security bodies between the 

year 2005 and the year 2015. The number of these directors was 208 individuals. The 

study was conducted on a sample of 50 directors of whom 40 were valid for analysis 

and 10 were neglected and were not returned. 

Among the most important results reached by this study is that American aid for the 

security bodies contributes in a medium way in supporting the capacities of these 

bodies to become fit whereby these results showed that American aid contributed in 

supporting the capacities of the security bodies and the capacity of their recruits in 

fulfilling the tasks entrusted to them in a way which achieves the aims of these bodies 

and provides the suitable logistical requirements and for the best use of them and for 

providing the suitable training programs to build the capacities of the recruits of the 

security bodies and to achieve the aims of these bodies in an effective way. 

The results also showed that building the capacities of the Palestinian security bodies 

needs strategic plans and developed training programs, in addition to the necessity of 

exact definition for the specialization and responsibilities of each body and the 



 ك
 

necessity of the existence of alternative plans in order to reinforce the capacities of the 

bodies in case American aid ceases. Most of the researched individuals have 

convictions that American aid serves the interests of the security bodies in a real way 

and that this aid is connected with the regional political situations and in most cases 

this is aid is used as a means of pressure on the Palestinian side in order to achieve 

some relinquishing vis-à-vis the Palestinian Question. This is apparent in the obvious 

bias of the American policy in general towards Israel. 

The  study reached  several recommendations among which are that  building the 

capacities of the security bodies needs material potentials which are not connected to 

foreign aid, that a time limit should be set  for getting help from  foreign aid whereby  

we can do without  this aid at the nearest possible time so that these bodies  attain the  

level required for achieving the goals  for which these bodies were found and that the 

civil society should share in what concerns  the building of the capacities of the security 

bodies and in the framework of specifying the security needs of the Palestinian society. 

The study also recommended that American aid should take into account integrating 

the social gender in the policies of the national security and seeking  that the plans of 

the security bodies be  respondent  to the needs of the social gender. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة

 
 :مقدمة 1.1

 

 1993عام  وفق ا فاقي  أوسلو، 1994نشأت السلط  الوطني  الفلسطيني  عام أن منذ 
ات ينها الواليومن ب، ها من العديد من دول العالميلاقدم الخارجي الم الىالدعم الم اع مدت على 

 األمني قدرات المؤسااااااااااااااسااااااااااااااا   لبنا جز  كبير من هذا الدعم  وقد خصااااااااااااااص، األمريكي الم حدة 
 ئهاأداساااااين و ح ،ائفهاجعلها قادرة على القيام بوظرفع قدرا ها و وذلك بهدف  مكينها و الفلساااااطيني  

 .دورها ومهامها المنوط  بها في المناطق الخاضع  للسلط  الوطني  الفلسطيني و 
 ال ي نصااااااات على ضااااااارورةو  ؛مذكرة واي ريفر  م ال وقيع على، 1998عام ال األولوفي  شااااااارين 

مل مشاااااا رك  ط  عفي خ األمريكي الفلسااااااطيني والواليات الم حدة  ينجانبال عاون المشاااااا رك بين ال
 ألمني ا نساايق النشاااطات و ، من جه ال عاون األمني المشاا رك بين الطرفين و ، "االرهاب"لمواجه  

  (1).أخرى  جه من  االسرائيلي  والفلسطيني 
قامت ف ، الفلسااااطيني  األمني   المؤسااااساااا أضااااعفت ؛(2)2000عام  األقصااااىومع اندالع ان فاضاااا  

 لواقي"من خالل عملي  ساااام ها "السااااور ا األمني  لألجهزةالبني  ال ح ي   دميرب  ي ساااارائيلالقوات اإل
اجهً  مو  األمني  األجهزةأي أنها قامت باج ياح الضاااااااف  الغربي  والدخول في مواجه مع عناصااااااار 

م عددة االن ما ات والمسااااااااااااالح  الفلساااااااااااااطيني  ال نظيمات العمل وهذا بدوره عزز من ، عساااااااااااااكري 
بيع عام وفي ر ، ضي الفلسطيني في األرا األمني ون ج عن كل ذلك أن عمت الفوضى ، األهدافو 

                                                           
 248 - 172ص ، بيروت، 37العدد، نصوص ووثائق اتفاقية واي رفر، مجل  الدراسات الفلسطيني  1
واألسباب  2000التي تناولت انتفاضة األقصى التي اندلعت عام ، ات موضوعية علميةهناك العديد من الدراسات التي تعتبر دراس 2

خريف ، بيروت، 44عدد ، 11مجلد  الفلسطينية الدراسات مجلة والمجريات والنتائج بالتحليل العلمي. لمزيد من المعلومات أنظر:
2000. 
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ط  خقام األخير ب بني ، ياسااااااااار عرفاتون يج  الضاااااااااغط الدولي المسااااااااا مر على الرئيس  2002
 (3).منياألإجرا  إصالحات في القطاعين االداري و بهدف المائ  يوم 

 

بنا   إعادةب األمريكي  عهدت الواليات الم حدة  حيث،  م  وقيع خارط  الطريق 2003عام الفي 
 ل دريباال ركيز على برامج و  ئهابناعادة الفلسااااااااااااااطيني  ورفع قدرا ها من خالل إ  األمني  جهزةاأل

وذلك بعد دمجها جميعا في ثالث قطاعات أساااااسااااي    بع وزير الداخلي  ، العسااااكري ل لك األجهزة
، العام  والمخابرات، قوات األمن الوطني هي: األجهزةهذه و ، ها للرئيس بشاااااكل مباشااااار بدل  بعي

اساا ئناف على  كما نصاات الخارط  .(4)والدفاع المدني، الوقائي األمنو ، الشاارط )الداخلي األمنو 
ومن  .جي ب  خار اقر باالشاااااا راك مع هيئ   الفلسااااااطيني األمريكي اإلساااااارائيلي وذلك ياألمنال عاون 

ي لسطينمريكي مهم ه ال نسيق بين الجانب الفأمني أ م  شكيل فريق  ؛ فاهماتهذه الاجل  طبيق 
طق في منا، الفلسااااااااطيني  األمني  األجهزةدور  إعادة العمل علىو ، من جه  اإلساااااااارائيليوالجانب 

 (5).وبنا  قدرا ها المهني  من جه  ثاني ، السلط  الوطني  الفلسطيني 

سي  ان خابات رئا إجرا  ذلك على أثر م و اس شهد الرئيس ياسر عرفات  11/11/2004 ب اريخو 
 (6).السيد محمود عباس رئيسًا للسلط  الوطني  الفلسطيني  وان خب فيها، فلسطيني 

 والقطاع األمني  األجهزة وبنا  قدرات وضااااااااااااااعت القيادة الفلسااااااااااااااطيني   طوير 2005عام الومنذ 
بنا  و ، مهني يث  من اجل بنا  قوى أمن فاعل  و بذلت جهودًا حثو ، مني على ساااااااااااااالم أولويا هااأل

ت ملموسااااااااااااااا  في مجال هيكلي  قوى األمن وبنا  على ذلك نفذت الساااااااااااااالط  الوطني  إصااااااااااااااالحا
 إلصاااالحاللسااالط  الوطني  الفلساااطيني  مع عملي   األمريكي المعونات  قديم   زامن وقد، (7)قدرا ها

 مريكي األوقد قدمت الواليات الم حدة ، مساااااااااااااا مرة مازالتال ي ال ي  بناها الرئيس محمود عباس و 

                                                           
ية أثر ذلك على التنمو  لسطينية من وجهة نظر العاملين فيهاإصالح القطاع األمني في السلطة الوطنية الف"، ابراهيم، خطاطب 3

 .2013، جامع  النجاح،فلسطين. )رسال  ماجس ير غير منشورة(، السياسية في الضفة الغربية نموذجًا "
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2336"  األجهزة األمنية" ، وفا، المعلومات الفلسطيني و  وكال  األنبا  4

 . 2003مايو  7( /529/2003)،وثيقة خارطة الطريق، مجلس األمن، األمم الم حدة 5
  ،  http://www.aljazeera.net/home/search?2015\9\20قطر، موقع الجزيرة نت،6  
  حرير ،"فرصوال ال حديات: الفلسطيني األمن قطاع  طوير في االس دام " ،الفلسطيني األمني القطاع حول الرابع السنوي  المؤ مر  7

-14 أريحا، اإلس قاللل، جامع  األمني، القاطاع لدراسات الفلسطيني المركز آخرون، و فريدرك روالند صالحات،المشاركون  نظام
 15-12ص 5-2012

http://www.aljazeera.net/home/search
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 2005ما بين عام  أمني س كمسااااااااااااااعدات مسااااااااااااااعدات عن طريق دعمها لخزين  السااااااااااااالط  ولي
  (8).مليون دوالر 9.422 الىحو  2007و
 

مدير مك ب ال نساااااااااايق األمني في الواليات ، قدم الجنرال كيث داي ون  2005منذ  شاااااااااارين الثاني 
ولم عاقدين دوليين بهدف  أمين الرعاي   )JPSD)اإلرشااااااااد لمديري  األمن العام األردني ، الم حدة

ال ابع   مني األوليس العسااااكري للعناصاااار  كيين إلجرا  ال دريب باألساااالوب الدركيوال مويل األمري
ران ماس على قطاع غزة في حزيححرك   ساااايطرة منذو .  ط  الفلسااااطيني  في الضااااف  الغربي للساااال
 (9).الدعم لقوى االمن في الضف  الغربي  فقط األمريكي قدمت الواليات الم حدة  2007

 من في الضاااااااااف  الغربي  لرفعقوى األالدعم ل األمريكي واليات الم حدة قدمت ال 2008عام في الو  
من ن بين الجانبيما اع رى العالقات مرغم الو على ، األمني  قدرا ها ومسااااااااااااعد ها في بنا  أجهزة

لرئيس خاصااا  بعد  وجه ا، بين الجانبين الفلساااطيني واألمريكيجزر طوال السااانوات الساااابق  مد و 
ير صااااف  دول  غحصااااولها على و  الم حدة لنيل االع راف بدول  فلسااااطين األمم الىمحمود عباس 

 ب اريخالم حدة  األمموآخرها رفع العلم الفلساااااااااااطيني أمام مبنى  29/11/2011ب اريخ:  عضاااااااااااو
  الفلسااااااااااااااطيني  من دعم في البني األمني  لألجهزة األمريكي فلم   وقف المعونات ، 29/9/2015

 .الفلسطيني  األمني  زةاألجهال ح ي  ورفع قدرات أفراد 
طيني  الفلسااااااا األمني  األجهزةقدرات  في بنا  األمريكي المعونات دور " على هذه الدراسااااااا   ركز و

سس  مؤ ال قدرات في بنا و  عرض الدراس  الى مدى إسهام المعونات االمريكي  " 2005-2015
ادرة على قي  ناجح  أن  كون مؤساااااسااااا  أمنعلى ل صااااابح قادرة في المسااااا قبل الفلساااااطيني   األمني 

ي يسعى الشعب ال دول  فلسطيني  ال  كون ركيزة من ركائز بنا أن  ين و اليالعمل بكفا ة ومهني  ع
 .الفلسطيني للحصول عليها

 

                                                           
 الجهاز)عم" د الغربية الضفة في السياسية التنمية تحقيق في ودورها الفلسطينية للسلطة األمريكية المساعدات"، سائد، ياسين 8

 .2014، )رسال  ماجس ير غير منشورة(، النجاح جامع ، فلسطين، (نموذجا األمني
 .2009يوليو ، مركز أبحاث الكونجرس األمريكي، "الدعم األمريكي للسلطة الوطنية الفلسطينية"، جيم، زا وني 9
ات األمن العام الح وا  أي خلل في األمن الداخلي ومكافح  الشغب والعصيان وحماي  السفارات  دريب قو  :كيوب الدر فاألسل *

مداد األفراد بالمعدات ال قني  والهدف من  األسلوب العسكري أما ، والمؤسسات الحكومي  هو رفع القدرات الق الي  وال دريب المكثف وا 
   أو هجومي .قادرة لخوض معارك دفاعيو  ال دريب جعل القوات مؤهل 
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 : الدراسة أسئلة 2.1

 

ور د وال ي  هدف الى معرف ،  ساااااعى الدراسااااا  لإلجاب  عن ساااااؤال رئيساااااي و ثالث  اسااااائل  فرعي 
الفلسااااااااااااااطيني  وذلك من خالل قياس  وجهات  األمني  األجهزةي بنا  قدرات ف األمريكي المعونات 
ورؤي هم  ،األجهزةالفلسااااطيني  الذين عملوا خالل الساااانوات السااااابق  في  لك  األمني  األجهزةمدرا  

 سؤال رئيس وأسئل  فرعي : إلىو نقسم هذه األسئل   .لهذا الدور
  :الرئيسي سؤالال 1.2.1

 

 دورحول الااذين قااادوا هااذا القطاااع المهم الفلسااااااااااااااطينياا   األمنياا  األجهزة  وجهااات ماادرا  هي مااا
صاااالح المؤساااسااا  قدرات بنا  ل األمريكي ال ي  قدمها الواليات الم حدة المعونات   ألمني او أهيل وا 
 الفلسطيني ؟

 

 :الفرعية سئلةاال 2.2.1
 

 فلسطيني ؟ال األمني  األجهزةأدا  في  طوير  األمريكي ما مدى إسهام المعونات  .1

 ؟  ملى الموا عالفلسطيني   األمني  األجهزةدعم قدرات في  األمريكي  المعونات هو دورما  .2

 الفلسطيني ؟ األمني  األجهزةدعم اس قرار  في األمريكي ما مدى إسهام المعونات  .3
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  فرضيات الدراسة: 3.1

 

 الفرضية الرئيسية: 1.3.1
 

درا ها وبنا  قالفلسااااااااااااطيني   األمني ي  طوير المؤسااااااااااااساااااااااااا  فدورًا مهمًا  األمريكي المعونات  لعبت
من وجه  نظر مديري وذلك ، المؤساااااااااسااااااااا الصاااااااااعوبات ال ي  واجهها ومسااااااااااعد ها على مواجه  

 :وعليه فإن الفرضي  الرئيسي  للدراس  يمكن صياغ ها كاآل ي .أنفسهم األمني  األجهزة

 األمني  األجهزةوجه  نظر مدرا  من  (α≥05.0)عند مس وى  إحصائي ال  وجد فروق ذات دالل  
صالح المؤسس  في بنا  و  األمريكي ه المعونات الفلسطيني   جا  .لسطيني الف األمني  طوير وا 

 
 : فرضيات ثانوية 2.3.1

 

 األجهزةمن وجه نظر مدرا  ( α≤ 0.05)عند مساااااا وى  إحصااااااائي ال  وجد فروق ذات دالل   -1
لساااااطيني  الف األمني المؤساااااسااااا   ادا في  طوير  يكي األمر الفلساااااطيني   جاه المعونات  األمني 

 .سنوات الخدم ( و،الر ب ) بعا لم غير

 األجهزة من وجه نظر مدرا  (α≤ 0.05)عند مساااا وى  إحصااااائي ال  وجد فروق ذات دالل   – 2
لسااااااطيني  الف األمني ألجهزة دعم قدرات في  األمريكي  دور المعوناتفي الفلسااااااطيني   األمني 

 .سنوات الخدم ( و،الر ب ) بعا لم غير   معلى الموا 
 األجهزةمن وجه نظر مدرا   (α≤ 0.05)عند مساااااا وى  إحصااااااائي ال  وجد فروق ذات دالل   –3

لفلساااطيني  ا األمني المؤساااسااا  دعم اسااا قرار في  األمريكي الفلساااطيني   جاه المعونات  األمني 
 سنوات الخدم (.،و الر ب ) بعا لم غير

 
 :أهمية الدراسة 4.1

 

اساااااااات حداث  وقل  الدر ألهمي  العلمي  للدراسااااااا    مثل في اف، للدراسااااااا  أهمي  علمي  وأهمي  عملي 
ثرا  هذا الجانب من البحث العلمي، األكاديمي  في هذا الموضااااااااااااااوع نظرًا للحال  الفلسااااااااااااااطيني   وا 

ح الل واال، الفلساااااطينيولخصاااااوصاااااي  الوضاااااع ، فلساااااطيني  الخاصااااا  ال ي هي بصااااادد بنا  دول 
 ألجهزةل ال ي  قاادم ومن المالحظ اف قااار المك بااات للمراجع ال ي  عنى بااالمعونااات، رائيلياإلساااااااااااااا
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 األمنيا  األجهزةقاادرات  رفع فيهااذه المعونااات أي ماادي سااااااااااااااااعاادت  الىو الفلسااااااااااااااطينياا   األمنياا 
 .2015-2005ما بين ام دت الدراس  ف رة زماني  حديث  هذه غطت قد و ، طيني الفلس

   

ما األ يأ ن م  األمنياا األجهزةالاادراساااااااااااااااا  المه مين ببنااا  هااذه  وقع أن  فيااد فمن الم :ةهمية العمل
عن  طويرها و  الفلسااااطيني  األمني  األجهزة صااااالحالعاملين على إالجانبين الفلسااااطيني واألمريكي 

ق راحات الاو  األمريكي  محاول  معرف  اثر المعوناتو القطاع األمني الفلساااطيني طريق رفع قدرات 
 قدم لافادة في معرف  مدي ولإل، قاط الضاااااااعف في  قديم  لك المعوناتلكشاااااااف عن ناو ، ل طويرها

 ألمني اللمؤساااااااااسااااااااا   ريكي األمالفلساااااااااطيني  من خالل المعونات  األمني رفع القدرات  في  طورالو 
 .الفلسطيني  للمه مين من المج مع المدني الذين يمثلون دور الرقاب  في المج مع

 
 أهداف الدراسة :  5.1  
 ي األمن األجهزةفي بنا  قدرات  األمريكي على دور المعونات  دراسااااااااااااااا  الي ال عرفال هدف    

 .2015 -2005 ينالفلسطيني ،مابين العام
 لهدف العام نس خلص اهدافنا الفرعي  ال الي : حقيقًا لو   

 الفلسطيني  األمني  األجهزةفي  طوير أدا   األمريكي معرف  مدى إسهام المعونات  .1
 األمني  األجهزةدعم اساااااااااااا قرار  في األمريكي ف على مساااااااااااا وى إسااااااااااااهام المعونات ال عر  .2

 الفلسطيني 
 م الفلسطيني  على الموا  األمني  األجهزةفي دعم قدرات  األمريكي معرف  دور المعونات  .3

. 
 

 مبررات الدراسة: 6.1
 

  ي  عنىوهي الجامع  الوحيدة في فلسااااااااااااااطين ال الباحث  في جامع  االساااااااااااااا قاللمن خالل عمل 
في جامع  القدس ون يج   األمريكي دراسااااااااا ها في مركز الدراساااااااااات  و، بال خصاااااااااصاااااااااات االمني 

 ظل الفلسااااااطيني  في األجهزةمشااااااارك ها في العديد من الندوات والنقاشااااااات ال ي  دور حول عمل 
ل المعونات حو  اً م كرر  اً حديثوجدت الباحث  أن هناك ، األوضاع ال ي يمر بها الشعب الفلسطيني

  .منها األمني خاص  المقدم  للسلط  الفلسطيني  و  األمريكي 
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ي  أهمي  وليس لها أ، دةهذه المعونات بدون فائفالبعض إع بر أن ، األجهزةودورها في بنا   لك 
وليس  ،الفلسااااااطيني  باع بار أن مهم ها موجه  نحو الداخل الفلسااااااطيني األجهزةوهي  سااااااي  الى 

يفي   قوم ها أجهزة وظبأن األجهزة لك كانت النظرة الى الى وبال ، لالمح  اإلسااااارائيليب الجان نحو
 ،في ضاااابط ومالحق  أعضااااا  ومن ساااابي فصااااائل المقاوم  الفلسااااطيني  اإلساااارائيليبدور االح الل 
  المعونات وال شاااااكيك بنجاع،  بعي ها ومرجعي هاو  األمني  األجهزةال شاااااكيك بقدرات وهو ما يعني 
 .نفسها األمريكي 

 

 مهم  و لعب دورًا أساسيا في بنا  قدراترأى فريق آخر من المه مين أن  لك المعونات ن في حي
دارة الدول  المساااااا قبلي  للشاااااا ًا مهماً الفلسااااااطيني  وال ي ساااااا كون جز  األمني  األجهزة عب في بنا  وا 

فقد  م نفي ال شااااااااااااااكيك بها من قبل هذا الفريق وال أكيد على أهمي  هذه  الىوبال  .الفلسااااااااااااااطيني
مكاني لمعونات ا ال فكير  لىإدفع الباحث  االمر الذي  .اساا خدامها ايجابيًا في الحياة الفلسااطيني  وا 

موضاااااااااوع وأوجد لديها الرغب  في البحث في هذا الموضاااااااااوع الجدلي لدى الشاااااااااعب هذا المليًا في 
ودفعها لل ساااااااؤل حول قبول الفلسااااااطينيين لكاف  المعونات المقدم  من  .الفلسااااااطيني ومؤسااااااسااااااا ه

الجانب األمني  إلصااااالحالخارج إلصااااالح وبنا  قدرات المؤسااااسااااات الحكومي  المدني  ورفضااااهم 
دفعا الباحث  من جرا  هذه الدراس  للوصول الى حقيق  ، فكال الموقفين المؤيد و المعارض ، منها

 لقوى االمني .جدوى المساعدات االمريكي  
 

 منهج الدراسة: 7.1
 

 (10):الجديدالمؤسسي و  المؤسسي المنهج - 1
معونات ال دور  وضااايح فيالمؤساااساااي الجديد المنهج و  المؤساااساااي المنهج في ت الباحث سااا خدمإ 

ساااساااا ي  درج  المؤ  من خالل ال عرف على، الفلساااطيني  األمني  األجهزةفي بنا  قدرات  األمريكي 
 م غيرةلا المج معات في الساااااااااياساااااااااي النظام" ك اب فيفقد ورد ، الفلساااااااااطيني  األمني  األجهزةفي 

ظيمات ب ال نساااااااااالمؤساااااااااساااااااااا ي  هي العملي  ال ي  ك "هن نغ ون  صاااااااااموئيل للبروفيساااااااااور 1968

                                                           
University Press,  .” New Haven: Yale“Political Order in Changing SocietiesHuntington, Samuel,  10

1968,p 15-23. 
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في  حديد ، يعطي اهمي  للمؤسااساااتف (11)المؤسااسااي الجديد  جاهاما اال، ثبا اً واإلجرا ات ح مي  و 
ديد من هم  ح فيالسااااالوكيات الساااااياساااااي  على اع بار أن المؤساااااساااااات  مثل م غيرًا مسااااا قال يؤثر 

ان العملي  الساااياساااي  هي افراز للمؤساااساااات لكنهم يخ لفون في و ، لون في السااااح  الساااياساااي الفاع
بيئ   فاعلي  مع ال ناولت المؤسااااااااسااااااااي  الجديدة عالق  المؤسااااااااساااااااا  الو ،  فاصاااااااايل وفقا لل وجهاتال

ها دور ال ى ل  شااامل جميع المؤساااسااااتو ، ييف واالسااا مرارقدرة المؤساااسااا  على ال كالمحيط  بها و 
معايير  إنو ، و األمني من ضااااامن هذه المؤساااااساااااات المؤساااااسااااا  العساااااكري لقرار و في صاااااناع  ا

اي بمدى  ،درج ه ال في شااكل الحكم خ لف فيما بينها في قوة الحكم و المأسااساا  للنظم السااياسااي  
 .ني  والوظائفم عددة االبالنظم  السياسي  لمؤسسات فعال  و ام الك ا

 ماسااك  نظيما ه   و يلاساا قالو   عقيديفه ب كييف و نظام سااياسااي يمكن  عر  أيفإن المؤسااسااا ي  في  
جرا ا هو  ا  قيس درج  المؤسااااااااسااااااااي  في بن  أنا و  رى الباحث  باساااااااا خدامها لهذا المنهج يمكنه، ا 

 األجهزة كن  م بواسااااط ها ال ي، األمريكي المعونات  من خالل الفلسااااطيني  األمني  األجهزةقدرات 
 وضاااامان هااساااا قالل على والحصااااول مشااااروعي ها  حقيقو  قيم ها اك ساااااب الفلسااااطيني  من األمني 
 .ونجاح بفاعلي  اس قرارها
 لدولا و طوير لبنا  الضروري  الشروط أهم من هي المؤسسا ي  العملي  رى الباحث  بأن و  
 ال عرف يمكنو ، األمني رفع قدرات أفراد أجهز ها  الى ح اج و  الفلسطيني  الحال  هي كما الحديث 
نظام ال ي وردت في ك اب ال األربع  المعايير باس خدام األمني  األجهزة في ي المؤسس درج  الى

 البحثي  شكل نام حل في  ساعد سوف ال ي، السياسي في المج معات الم غيرة لصموئيل هن غ ون 
 دور المعونات ال ي  قدمها الواليات معرف   وجهات مدرا  األجهزة األمني  الفلسطيني  حولفي 

سسي الطابع المؤ  إطفا لفهم دور المعونات في ريكي  لبنا  قدرات األجهزة األمني  الم حدة األم
 :وهي ،الفلسطيني  األمني  اأجهز هالفلسطيني  عن طريق رفع قدرات  األمني  األجهزةعلى 

ا كان هذ،  نظيم أو إجرا أي ليًا في اكلما كان مساااااااااااااا وى ال كيف عو  :ام الجمود التكيف – 1 
صااالبه ازدياد  ومع  ناقص  كيفه و ، ن المؤساااساااا ي را  على مسااا وى عال  مال نظيم أو اإلج

جرا  صاااااااار مسااااااا واه اإل نظيم أو الكلما طال أمد بقا  و ، ينخفض مسااااااا واه المؤساااااااساااااااا ي
كلما صااار ال نظيم أو اإلجرا  أكثر قدمًا صااار مح ماًل أن يساا مر و ، المؤسااسااا ي أرفع قدراً 

                                                           
”, To appear in The International Encyclopedia of “The New Institutionalism W. Powell, Walter, 11

Organization Studies, Sage Publishers, 2007, P15. 
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 األمني  األجهزةكلما كان مساااااااااااا وى  كيف  الباحث  رى خالل ف رة زمني  مساااااااااااا قبلي  معين ،
مع و  ،على مساااااا وي عال  من المؤسااااااسااااااا ي  ًا كاناليع األمريكي الفلسااااااطيني  مع المعونات 

دور و  ،ينخفض مس واها المؤسسا ي األمريكي مع المعونات  األمني  األجهزة ناقص  كيف 
 ألجهزةاارفع قدرًا برفع قدرات الفلسااااااااااااااطيني   األمني  األجهزةفي إبقا   األمريكي المعونات 
  .الفلسطيني  ل س مر ف رة زمني  أطول األمني 

شااامل ال عقيد قد ي، ار فع مسااا واه المؤساااساااا ي، كلما ازداد ال نظيم  عقيداً  :البســاطة أم التعقيد -2
هرميًا ووظيفيًا وعلى ال ميز أيضااااااااااًا بين أنماط ، على مضاااااااااااعف  الوحدات ال نظيمي  الفرعي 

خالص أعضاااااااااائه  نوعها و  الوحدات الفرعي  منفصااااااااال  من  نمو قدرة ال نظيم على ال ثبيت وا 
ي  نسااابيًا البدائالساااياساااي  ال قليدي  البسااايط  و  األنظم  أنبمعنى ، المحافظ  على إخالصاااهمو 
م مع أما األنظم  األكثر  عقيدًا فإنها أكثر قابلي  لل أقل، ًا ما   فكك أثنا  عملي  العصرن بالغ

 ألمني افي رفع مساااا وى  عقيد المؤسااااساااا   األمريكي فدور المعونات ، بات الجديدةهذه الم طل
خالص أفرا ه الفرعي  ال ي  زيد من  ثبيت و الفلسااااااااااااااطيني  أي دورها بزيادة وحدا  األجهزةد ا 

 .مع الم غيرات السياسي  المعاصرة دورها في ال أقلمو  األمني 
 اإلجرا ات السااااااياسااااااي  عنلمساااااا قل لل نظيمات و قدار الوجود اهو م :التبعية ام ةيلاالســــتقال  -3

ج   ين  كون  الن  قابل   في المؤسااااااسااااااات السااااااياسااااااي يلفاالساااااا قال، اج ماعي  أخرى  ياتساااااالوك
ز فئات جديدة  بر ،  عرض لل غيير االج ماعياي مج مع ي في، ال نافس بين القوى االج ماعي 

 دخل حيث   يلاالس قال الىرًا حيث يكون النظام السياسي مف ق، شارك  في العمل السياسيللم
نجح وعادًة ال  ، فئات مجال السااياساا  دون أن  كون م طابق  مع ال نظيمات السااياسااي  القائم 

فإن النظام السااااياسااااي يساااا وعب قوى اج ماعي  جديدة ، مراكز القيادة المهم الى الوصااااول في 
 .دون أن يضحى ب كامله كمؤسس 

 األمني  لألجهزةرفع قدرات المن سبي الجدد  ألمريكي امس وى دور المعونات  نوضحسوف  اً إذ
 األمني كلي  المؤسااااااااااااااسااااااااااااااا  هي ثير فيدون ال أ  األجهزةهذه خالل انضاااااااااااااامامهم للعمل في 

  .الفلسطيني 
ومع  ،كلما ار فع مسااااا واه المؤساااااساااااا ي اً  ماساااااكو  : كلما زاد ال نظيم وحدةالتفكك أمالتماســـك  -4

  ط مساااااااااابق لوحدة أي  فئكشاااااااااار  اإلجماعالبد من ،  وى  زايد  فكك ال نظيم ي دنى هذا المساااااااااا
اعاا  مااإجماااعااًا فعليااًا في حاادود وظااائفياا  الج، ال نظيم الفعااال ي طلااب كحااد أدنىو ، اج ماااعياا 
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فيجب أن يكون النظام مساااااااااااااا قاًل ،  برز داخل هذه الحدود ال يلحل الخالفات  اإلجرا اتو 
قدر من ال ماسك دون ان يكون يكون على  أنو ، بذا ه دون أن يكون على قدر من ال ماسك

 .مس قال
مع  زايد و ، ار فع مسااااا واها المؤساااااساااااا يكلما  اً الفلساااااطيني   ماساااااك األمني  األجهزةكلما زادت  اً إذ

ور د وهو ما  سااااااااااعى اليه الباحث  لمعرف ، ي دنى مساااااااااا واها المؤسااااااااااسااااااااااا ي األمني  األجهزة فكك 
ن م األمني  األجهزةفي زيادة  ماسااااااااااااك  ني األم األجهزةمن خالل رفع قدرات  األمريكي معونات ال

 خالل ال دريب و  طوير هذه االجهزة .
ي رفع ف األمريكي دور المعونات من  لل حقق األربع  المعايير الباحث   ساااااااااااا خدم سااااااااااااوفو عليه 
 ألجهزةاالمؤساااساااا ي  في  درج  معرف  دورها في رفع من خالل الفلساااطيني  األمني  األجهزةقدرات 
 .طيني الفلس األمني 

  : 12المنهج الوصفي التحليلي – 2
يع مد المنهج الوصاااافي ال حليلي على دراساااا  ظاهرة كما  وجد في الواقع و يه م بوصاااافها وصاااافًا 
دقيقًا و يعبر عنها كما أو كيفًا فال عبير الكمي يعطيها وصفًا رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو 

صاااااااف المعونات االمريكي  و االجهزة االمني  حجمها، فساااااااوف نقوم بإسااااااا خدام هذا المنهج في و 
الفلساااااطيني ، و معرف  دور المعونات االمريكي  في بنا  قدرات االجهزة االمني  بوصاااااف و  حليل 

 هذا الدور و اس خالص الن ائج منها .
 حدود الدراسة: 8.1

 

 حدود مكانية: 1.8.1
 ضااااااف  الغربي ال في الفلسااااااطيني الساااااالط  الوطني  المناطق لسااااااكني   الفلسااااااطيني  ال ي  حت والي  

، وبعدها سااايطرت حرك  حماس على القطاع، 2007عام الح ى و  2005منذ العام قطاع غزة و 
 .على الضف  الغربي  وقوات األمن فيها األمريكي فاق صرت المعونات 

  

                                                           
 96، ص  1981" ، دار المعرف، القاهرة،  حتى نفهم البحث التربويعميرة، عبد هللا ، : 12 
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 :الزمنيةالحدود  2.8.1

المنساااق مك ب  عمل منذ بد ، م 2015- 2005عام الي للدراسااا  منذ ساااوف يكون اإلطار الزمن
صااااااااالحل دريب  األمريكي األمني ني ال نساااااااايق بين الجانب الفلسااااااااطيالفلسااااااااطيني  و  األمنقوات  وا 

 .لمزامن  عمل البحث 2015 عامالفي ننهي هذا البحث و ، اإلسرائيليو 
 

 :أدوات الدراسة 9.1
 

إلجاب  لا عالق  بموضاااااوع البحث ال ي له، سااااا بان االو  مالحظ  البسااااايط الباحث  بال اسااااا عانت -
  . ساؤالت الدراس  وفحص الفرضيات نع
يس جميع انه ل إذ، ح ى  ساعد في  حقيق اهداف الدراس  س س خدم الباحث  العين  المقصودة -

مها من حيث طبيع ها وحج األمريكي دراي  بالمعونات و  على علم األمني  األجهزةالعاملين في 
 ألمني ا األجهزةرؤسا  من الدراس   عين ون لذلك س ك، األمني  األجهزةدورها في بنا  قدرات و 
عاااام الا بين ومااا عاااددهمو  بعض من طواقم ال ااادريااابو  األمنيااا  األجهزةمااادرا  ال ااادرياااب في و 

 .اً شخص 50  حجم العين،2005-2015
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 الدراسات السابقة: 10.1
 

  ياألمريكفهناك قل  في الك ب والمراجع لموضاااااااااااوع المعونات ، لحداث  موضاااااااااااوع الدراسااااااااااا  نظراً 
لمه مين اعض الباحثين و وب األمريكيال ابع  للكونجرس  األبحاثسااااااااااااااوى بعض  األمني  لألجهزة

 ال يدراسات لل: األولالقسم  :ثالث  اقسام السابق  إلى الدراسات الباحث قسم  سوف و ، بالموضوع
 معوناتلويعنى با :والقســـــــــم الثاني، الفلسااااااااااااااطيني  األمني  لألجهزة األمريكي  عنى بالمعونات 

: الدراسااااااااااااااات ال ي  عنى برفع القدرات القســـــــــم الثالثو ، خرى األلدول بشااااااااااااااكل عام ل األمريكي 
 .المؤسسي 

  
 :الفلسطينية األمنية لألجهزة األمريكيةالدراسات عن المعونات  1.10.1

 

 (13)2009،جيم، زانوتيدراسة  - 1
األمن  نت ألغراضال ي كاذي عن الدعم للساالط  الفلسااطيني  و قامت الدراساا  بعرض ملخص  نفي

داي ون بعد ساااااااااايطرة حرك  حماس على  الدور الذي لعبه الجنرال كيثو  اإلرهابمكافح  المدني و 
 سااالط الباحث الضاااو  علىو ، ي في عهد ا فاقي  أوسااالولمح   اريخي  عن الدعم األمنو  قطاع غزة

 .في االراضي الفلسطيني  2007 – 2000ل راجع وال أخير في اإلصالح ا
 وعلى .2009 - 2007مهم  مك ب ال نسايق األمني في الواليات الم حدة  سا  علىركزت الدراو 

مواد ال اااادريااااب ال ي   لقاااااهااااا قوات األمن و  .ريكي في  اااادريااااب القوات الفلسااااااااااااااطينياااا الاااادعم األم
  .الفلسطيني 

رقام اسااااا عرضااااات األو  األمريكي بالنساااااب  للمعونات  األمريكي على وجه  النظر ركزت الدراسااااا  و 
 واصااااااااااااال جهود الدعم األمريكي في و ، الفلساااااااااااااطيني  األمني  األجهزةات ال ي دعمت بها واالنجاز 

الضف  الغربي  في ظل اس مرار االح الل اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني الحزبي والجغرافي بين 
 .حرك  ف ح في الضف  الغربي  وحرك  حماس في قطاع غزة

 -2000عام الالمقدم  منذ  األمريكي م المعونات حج معرف الباحث  من هذه الدراس   ادتس فإ و 
بين  هناك مقارب و ، لالجهزة االمني  الفلسااااااااااااااطيني  المقدم نوعي  المعونات  علىوال عرف  2007

                                                           

كز دراسات مر ترجمة ، مركز خدمة األبحاث التابع للكونغرس األمريكي، الدعم األمني األمريكي للسلطة الفلسطينية "" ، جيم، زانوتي13 
  30-1ص  ،2009،يونيو و حليل المعلومات الصحفي 
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ت المقدم  من الواليات هي ال عرف على طبيع  المعوناالبحث الذي نقوم به و هذه الدراسااااااااااااااا  و 
 .طيني الفلس األمني  األجهزةدرات ي رفع قنا نسعى لمعرف  دورها فبأنلكن  خ لف الم حدة و 

 
 (14) 2014، سائد، ياسيندراسة  – 2
ا للساااالط  الوطني  الفلسااااطيني  ودوره األمريكي المساااااعدات  علىال عرف الى هذه الدراساااا   تهدف

 .(دعم الجهاز األمني نموذجا)في  حقيق ال نمي  السياسي  في الضف  الغربي 
يث منها من ح األمريكي ولي  للساااااااالط  الوطني  الفلسااااااااطيني  و  حدث الباحث عن المساااااااااعدات الد

 ،حجمها وطرق صرفها وار باطها باألحداث السياسي  الفلسطيني  وأثر ذلك على ال نمي  السياسي 
هذه ل األمني للمساااااااااااعدات واإلبعاد السااااااااااياسااااااااااي  و  األمريكي  ناول الباحث الرؤي   .في فلسااااااااااطين

لنحو ال ي  وصاال اليها البحث على اال وصاايات من الن ائج و المساااعدات على ال نمي  السااياسااي  و 
  ال الي :

ساااااااااااااارائيال  كون من خاللهاا جميع  األمريكيا هنااك عالقا  إساااااااااااااا را يجيا  بين الوالياات الم حادة  وا 
 جاه الساالط  الوطني  الفلسااطيني  في مصاالح  الطرف اإلساارائيلي سااوا  من  األمريكي الممارسااات 

كخااارطاا  الطريق او من خالل  األمريكياا طرحهااا الواليااات الم حاادة خالل الخطط والبرامج ال ي  
نها م األمريكي و ، المساااااااعدات الخارجي  وهذه المساااااااعدات المقدم  للساااااالط  الوطني  الفلسااااااطيني 

 ،في  غطي  االل زامات ال ي  ح اجها السااالط  الوطني  الفلساااطيني  من أجل  حقيق األمنسااااهمت 
 .الجاهزي  لهؤال  األفرادو  دا  حسين األ كما أنها ساعدت على
نها، بالمواقف السااااااياسااااااي  الفلسااااااطيني مر بط  المساااااااعدات الخارجي   و رى الدراساااااا  أن ثل أداة  م وا 

  .للجانب اإلسرائيليللضغط وال عبير عن مدى االنحياز األمريكي 
 كي األمريدة ت المساااااااااعدات الخارجي  المقدم  من الواليات الم حن هذه الدراساااااااا   ناولأ رى الباحث  
 جزئي  معين ب  ه م بأنها،  خ لف عن دراسااا ناو ،  نمي  الساااياساااي العلى دورها في  تركز  بشاااكل عام

 .الفلسطيني  األمني  األجهزةفي بنا  القدرات  دورهاو  األمريكي أال وهي المعونات 
 
 

                                                           
 الجهاز)دعم الغربية الضفة في السياسية التنمية تحقيق في ودورها الفلسطينية للسلطة األمريكية المساعدات"، ائدس، ياسين 14

 مرجع سابق.، (نموذجا األمني
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 2007.15، روالند، فريدرك دراسة: –3
هذه  اهذكر السلبيات ال ي عانت منو ، الفلسطيني  مني األ األجهزةدا  أل اً قدمت هذه الدراس   قييم

 ى نجازات الهام  ال اإل عرضت أيضاكماها للخبرات اإلداري  وال سييس مثل اف قار  ، األجهزة
مشااااااااااكل لاو  األمني هيكلي  القوات  الباحثأوضاااااااااح و ، مكافح  الجريم في  األمني  األجهزةحقق ها 

ي ادة مركزي  وموحدة فيهيكلي  ق في ظل غياب سااااااااااااااطينمني في فلال ي يعاني منها القطاع األ
دارة الموارد البشااااري  و المسااااؤوليات و المهام و  الى طرق الباحث و ، عهد الرئيس ياساااار عرفات هما ا 

 .الهيكلي  فيموضوعان يؤثران 
ركز و ، 2005عام القطاع األمني ال ي جرت خالل الألقى الضاااااااااو  على إجرا ات إصاااااااااالح كما 

ح إصااالبينت الدراساا  جانب هام من جوانب عملي  إصااالح القطاع األمني و على عملي  الباحث 
بينت و  هي المشااارك  الخارجي  في إصااالح قطاع األمن في فلسااطينالقطاع األمني الفلسااطيني و 
 .الدور األوروبي والمصري 

حيث ني  لألراضاااااي الفلساااااطي منيينن األالمنساااااقيو  األمني قام الباحث بعرض  سااااالسااااالي للبعثات و 
ضاااا وقد ذكر أي، الدولي  المقدم  في مجال األمن هذه البعثات القناة الوحيدة للمسااااعداتدت اع م

وزارة الداخلي  و  أجهزة السااالط  الفلساااطيني منين األمريكيين و ن المنساااقين األالمشااااريع المشااا رك  بي
 قااام الباااحااث بعرض الاادروسو  .مهااامااهأوضااااااااااااااح الباااحااث عماال هااذا الطاااقم و و  2005العااام في 

 .دة من المشارك  الخارجي المس فا
: هامنو  األمني  األجهزةيجب أن يشااااامل جميع  االصاااااالح الذيو  ال قدممفهوم كما عرض الباحث 

رد االر قا  بمسااااااااااا وى إدارة المواو ، األمني  األجهزةا عادة  نظيم و ، إعادة  فعيل قيادة القطاع األمني
صاااااالح اإلدارة المو ، الجهوزي  عزيز ال دريب و و ، البشاااااري   ي  لشااااابك  البني  ال ح إعادة  أهيل،  يالا 

 .اال صاالت
 
ي فمؤسااااساااا  دولي    عنى بإصااااالح قطاع االمن ل في هذه الدراساااا  وجه  نظر رى الباحث  و  -

إعادة ي ال ي  سااااهم ف األمريكي مسااااعدات لل قييم بلدان عدة في العالم و ان في هذه الدراسااا  
 ر ثاب  ومعايي أساااااااسغير مبني على و  ر واضاااااااحلكن هذا ال قييم غيو ، األمني  األجهزةهيكلي  

                                                           
”,DCAF , Geneva, 2007, Points to Palestinian Security Sector Reform-EntryFriedrich,Roland, “ 15

p57 
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هذا و  مني األ األجهزة بحث في عملي  إصاااالح  هي في الوقت نفساااه، ل قييم عمل أجهزة أمني 
الى  و ال ي  سااااااااعى ال ي نقوم بها الحالي  عل هذه الدراساااااااا  مخ لف  عن الدراساااااااا بحد ذا ه يج

هو جز  من عملي  اإلصااالح و  مني األ األجهزةقدرات  بنا في  األمريكي دور المعونات معرف  
 . بن ها السلط  الوطني  الفلسطيني  ال يالشامل  

 

 

 

 
( Jones .Seth GHunter,  .Robert E  2006) دراسة  – 4

16 
يين وجود قوة اإلسارائيلل حقيق األمن بين الفلساطينيين و  ن أفضال وسايل أ ىإلأشاارت هذه الدراسا  

 مريكي األالواليات الم حدة  وأن، مصاارو  األردنو  ع إساارائيلني  مدولي  على طول الحدود الفلسااطي
 مريكي األال يمكن للواليات الم حدة  و أنه،صاااانع السااااالم في الشاااارق األوسااااط لها دور قيادي في
 ،مس مرا الصراع بين إسرائيل وجيرانهميجي  مادام اق أهدافها اإلس را ي حقو   أمين هذا السالم

ي الشرق ول  ذات سيادة في م االع راف الكامل بشرعي  إسرائيل كدح ى  و  رى الباحث  ايضًا أنه
عربي إنها  الصااااااراع ال ح ى ي مو ، ح ى يكون للفلسااااااطينيين دول  مساااااا قل  ذات ساااااايادةاألوسااااااط و 
 ويجب صنع السالم . اإلسرائيلي

  يمساااعدة على إنشااا  بيئ  أمنال قد اه مت الدراساا  بشاارح ضاارورة إنشااا  قوة سااالم دولي  أهدافهاو 
 .دول  فلسطين الوليدةو  سليم  من خالل زيادة الثق  بين إسرائيل

 حديات ال ي الوي   س طيع ال غلب على العقبات و ضرورة بنا  أجهزة أمني  ق وأشارت الدراس  الى
ضااااااارورة ساااااااحب  الى ت ايضااااااااً أشاااااااار و ، او من الداخل، جهها من دول أخرى من المح مل ان  وا

ال سااااليح  ال ح عليه فيجب إنها و ، أن يكون بيد األمن فقطفالسااااالح يجب السااااالح الغير شاااارعي 
 .خارج نطاق قوى األمن

الشااااااااااارقي  مثل األحيا  في القدس  األمني  كون المساااااااااااؤولي   أنوأكدت الدراسااااااااااا  على ضااااااااااارورة 
حل األشااااااكال من وجه  نظر الكا ب هي وجود فإن لذلك ، المساااااايحي  للفلسااااااطينييناإلسااااااالمي  و 

 .اليهوديدول  للشعب و  طينيدول ين دول  للشعب الفلس

                                                           
”, RAND Building a Successful Palestinian State Securityter, Robert, and Seth Jones, “Hun - 16

Corporation, Arlington, 2006 
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رؤي    و الصراع اإلسرائيلي في المنطق نظرة مس قبلي  إلنها  مثل هذه الدراس   أن رى الباحث   -
ين اح لحل األزم  بكانت بمثاب  اق ر و ، من في بنا  الدول  الفلسااااااااااااااطيني مساااااااااااااا قبلي  لدور األ

 .احث مهام هذه القواتالبأوضح قد سرائيليين وهي وجود قوات دولي  و اإلالفلسطينيين و 
زم  من في  صاااور لحل األ األمني  األجهزةنسااا فيد من هذه الدراسااا  لمعرف  رؤيا مسااا قبلي  لعمل 

إلساارائيلي االفصاال بين الجانبين الفلسااطيني و  فالبحث عبارة عن خط  لكيفي ، وجه  نظر أمريكي 
ما  س نا فإنأما درا، حدثما يمكن أن يل صور مس قبلي  هابأن  خ لف عن دراس ناو دول ين بنا  و 

ات بنااا  قاادر  فيبيااان أثرهااا و  مااا قاادم ااه الواليااات الم حاادة من معوناااتو ،  قاادمااه مااا حاادث بااالفعاال
  .األمني  األجهزة

 :أخرى لدول  األمريكيةدراسات حول المعونات  2.10.1
 

 (17(2004، إبراهيم، دراسة العيسوي  – 1
 اتأن المعونيرى الباحث و ، مصاااار الىلمقدم  ا األمريكي فكرة الدراساااا  حول المعونات   محور  

 األمريكي ات وان المعون، الهيمن  الثقافي  صادي و االس عمار االقأداة لالب زاز السياسي و  األمريكي 
ن من المعارضاا  في قضااي  م لمصاار كلما شااعرت شاايئاً  األمريكي ورق  ضااغط  لوح بها الحكوم  

 .القضايا
 لك كحجم وذلك مصاااااااااااااار الى المقدم   األمريكي ونات كما ذكر في دراساااااااااااااا ه حقائق حول المع

عد إساارائيل ب األمريكي م لقي  للمعونات المن ضاامنها ان مصاار  ع بر ثاني اكبر الدول  المعونات
 .مصرإلى بين المقدم  المقدم  إلسرائيل و  األمريكي ربط بين المعونات و 
دد حال ي  وصااااااال اليها ولقد ائج ن أهم الن مو ، أضااااااارارهاو  األمريكي قام بعرض منافع المعونات و 

 منها:و  مصرإلى من  قديم المعونات  األمريكي األغراض الدوافع و 
  ة ل نمي  الطبقأدا إنما هي ول النامي  غيرها من الدالى مصاااار و الى  األمريكي المعونات  إن – 1

ات  جاديات أمام المنف ح اق صااو ، الىدعم سااياسااات اإلصااالح االق صااادي الليبر و ي  الالرأساام
  .األمريكي االس ثمارات و 

                                                           

 .31ص، 2004، مصر، دار العالم الثالث للنشر، قصة المعونات األمريكية لمصرإبراهيم،"، العيساوي 17 
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وعي  نلخصااااااااوصااااااااي  و ، كز على الجانب االق صاااااااااديفي هذه الن يج  انه ر    رى الباحث  -
بعيدة عن دعم  إلى الساااااااااااااالط المقدم  لكن المعونات مصاااااااااااااار و الى دم  المعونات المق

  .االق صاد األمريكي والفلسطيني
 ساارائيلإلى إالمقدم   األمريكي ت لدراساا  انه قارن بين المعوناا قوةمن نقاط  رى الباحث   -

 إلىكلما انخفضااااات المعونات أنه مصااااار حيث أظهرت الدراسااااا  إلى المعونات المقدم  و 
 .هانواق صاديًا بما يحقق ام ال فوق اإلسرائيلي عسكرياً  مصر زادت إلسرائيل لضمان

ات ن جارب دول  أخرى   لقى المعو  إلىباحث  من هذه الدراسااا  بال عرف ساااوف  سااا فيد ال -
 .بفلسطينسياسيًا دول  مصر الر باطها جغرافيا و  خصوصاً و  األمريكي 

 
 ) 18 (  (Gates,Robert) 2010 2  - دراسة  

  .يكي األمر  األمني مس قبل المساعدات ، مساعدة اآلخرين في الدفاع عن أنفسهم الدراس :عنوان 
و  وفر أها بشاااكل مناساااب الدول ال ي ال  سااا طيع أن  حكم نفسااا يرى الباحث في هذه الدراسااا  أن

ة من الواليات الم حدأألعظم ال هديدات ال ي  واجه  مصااااااااادراً فإنها  شاااااااااكل األمن على أراضااااااااايها 
 غيرها من أشااااااااااااااكالت الشااااااااااااااريك" اي من خالل  قديم المعدات وال دريب و بنا  قدرا" األمريكي 

  .األمني المساعدات 
ي الدول ف األمني لى  عزيز القدرات ع ركزو ، وقام الباحث بعرض بعض أنواع المساااااعدات للدول
  .األمريكياألخرى عنصرًا مهمًا في إس را يجي  األمن القومي 

دم  خ حديث األدوات المسااااااا عها الواليات الم حدة في إصاااااااالح و لقد حدد الباحث عدة مبادئ ل  ب
فعال   ات مراقب يلآيجب أن  كون هناك  - ساارع  الحرك المرون  و  :منها في بنا  قدرات الشااريك

  . سمح للكونجرس بالقيام بمسؤوليا ه الدس وري  لضمان  دفق األموال
بلدان بمساااااااااعدة ال األمريكي الواليات الم حدة  قوم أن  ضااااااااروري ه من البأنوخ م الباحث دراساااااااا ه 

  .هاعملي  حماي  امنمن  هام هو جز األخرى على  وفير أمنها بنفسها و 
وضاااااااااع ذات األالمخ لف  للدول  األمريكي المساااااااااعدات فهو يبحث عن الساااااااابل الفاعل  في  قديم 

يحذر من العسكرة الزاحف  على السياس  الهش  في إطار ما يسمى "بنا  قدرات الشريك" و  األمني 

                                                           
Gates,Robert, 18 the future of the U S security AssistanceHelping others Defend Themselves ”",  

Foreign Affairs.-defend-others-01/helping-05-https://www.foreignaffairs.com/articles/2010 ,
, 2010.themselves 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-05-01/helping-others-defend-themselves
https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-05-01/helping-others-defend-themselves
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 الفع دور إلىداعيا ً ، الخارجي  في حال لم ي م  دارك األخطا  ال ي  حصااااال في األدا  األمريكي
  الخارجي  ومن ضااااامن ذلك عملي   وزيع المسااااااعدات لوزارة الخارجي  في عملي  صااااانع الساااااياسااااا

  .على الدول الحليف  األمريكي 
 أساسي  في صنع القرار األمريكين شخصي  عنها صادرة كو يمكن االس فادة من هذه الدراس   -
بااال عرف على وجهاا  نظر أمريكياا  من  قااديم  وفي ذلااك الىهو وزير الاادفاااع روبرت ج س و 

 اساااااااااا قرارمن و  قديم المعونات لضاااااااااامان أ أعزى انه  أرى و  ل األخرى للدو  األمني المساااااااااااعدات 
 .الواليات الم حدة

 
  (19(2014، محمد، سة الزياتدرا –3

مصاااااااااااااار من م لقي  أن بما مصاااااااااااااار وإلى المقدم   األمريكي المساااااااااااااااعدات  عن حدث الباحث 
 األمريكي   ارجيجا   ر يبها الخامس في ميزاني  المعونات الخفقد في العالم  األمريكي لمعونات ا
اعدت مصاار ساا بأنالباحث  أشااارو ، ثم باكساا ان ثم العراق أفغانساا انو  إساارائيلبعد  2012لعام ا

في مجال  طاألوساااافي منطق  الشاااارق  اإلساااا را يجي  أهدافهافي  حقيق  األمريكي الواليات الم حدة 
  يالرات الق خبالادل بمثاب   ب وال عاون العساااااااااااااكري بين البلدين ه أنو ، ال عاون الدوليو ، اإلرهاب

ثوابت العالقات الدفاعي  بين الطرفين في المقابل من الجانب  إحدىال دريب المشاااااااااااااا رك وهي و 
في  لل حليق األمريكي  السماح للطائراتو   سمح للبوارج الحربي  بمرور قناة السويس أنهاالمصري 
نو ، أجوائها ر ألنها قا ها العسكري  بمصقطع عال األمريكي من المس بعد على الواليات الم حدة  ها 

ل  هناك  وجهات إلعادة هيك بأن أوضاااااحو ، األمريكي  اإلسااااا را يجي  األهداف سااااااعد على  عزيز 
زيادة ومعدات و  أسااااااالح المسااااااااعدات العساااااااكري  من خالل خفض المبالغ المخصاااااااصااااااا  لشااااااارا  

  .العسكري المخصصات لبرامج ال دريب 
 المعونات المقدم  من الجانب أشكالو  طرق الدعم إلى فادة من هذه الدراس  بال عرف يمكن االسو 

 حديدًا  مصااااارو  الفلساااااطيني  مقارن  بالمعونات المقدم  للسااااالط  الوطني  للدول المجاورة األمريكي
ورا   قديم  ألسبابامعرف  و ، القضي  الفلسطيني  يرها القوي فيو أث، لقربها الجغرافي من فلسطين

ها جميع الدول ال ي  قدم لهم المعونات العسااااااكري  بأناساااااا   خ لف عن در ،  لك المعونات لمصاااااار

                                                           
، 11العدد ، اوراق الشرق االوسط، األمريكية المتحدة والواليات مصر بين والعسكرية السياسية العالقات، محمد، الزيات  19

22/6/2014  ,papers-east-middle-http://www.ncmes.org/ar/issue ،2014. 

http://www.ncmes.org/ar/issue-middle-east-papers
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دينا بعكس الحال ل، األمريكي لها مصاالح مشا رك  مع الواليات الم حدة و  دول مسا قل  ذات سايادة
، ألمني اقدرات أجهز ها  إلى بنا  بحاج و  مؤسااسااات أمني  قوي الى بنا   ح اج  اإلنشااا دول  قيد 

ح  دعم باألساااااااالدعم نوعي في رفع القدرات و  الى ح اج  إنهاف بعكس الدول األخرى مثل مصاااااااار
 .سطيني الفل األمني في دعمها للمؤسس   األمريكي ال ي ال  شملها الواليات الم حدة  ي الالق 
 
 1990بيروت ، "إلسرائيل األمريكية المعونات"محمد عبد العزيز ، ربيع دراسة -4

 ألمريكي امن الواليات الم حدة  إسااارائيلعليها قام الباحث ب وضااايح حجم المعونات ال ي حصااالت 
بين  عالقاتالحال  خاص  لم يسبق لها مثيل في  اإلسرائيلي  – األمريكي ال ي جعلت من العالق  

رس بدور الكونجو  غير العادي إلسرائيل األمريكيالدعم  أسبابالباحث مقومات و  أوضحو ، الدول
مقومات و  أساابابحلل الباحث و  .ت الم حدة الداخلي ساا  الوالياربط  لك القضااي  بسااياو ، األمريكي
أنه ال يمكن فصااااال  لك المعونات عن  طور و شاااااامل و إلسااااارائيل بشاااااكل جدي  األمريكي المعون  
 .العربي  جاه البالد  أمريكاسياس  
للدول   قديم المعونات فيمعرف  سااياساا  الواليات الم حدة في ة من هذه الدراساا  يمكن االساا فادو 

نو  ،جز  من فلسااااطين إساااارائيل أنلخصااااوصااااي  الحال  الفلسااااطيني  و ، إساااارائيلخاصاااا  و  األخرى   ا 
وما ورا  ،  لك المعونات أهدافمعرف  زد على ذلك فلسااااااااااااااطيني  ، أراض  على مت قا إساااااااااااااارائيل

 (20).سرائيلسياسي  دعم الواليات الم حدة إل
 

 القدرات المؤسسية  دراسات حول بناء 3.10.1
 

 apagainChandi Prasad Ch 21دراسة  .1
 " لتنمويةا هدافاأل تحقيق فيقديري تال التحقيق طريقة خالل من البشرية الموارد قدرات بناء"

ين اجل  حساااااااااااااا نموذجًا لبنا  قدرات الموارد البشااااااااااااااري  ل حقيق االهداف ال نموي  منقدم الباحث 
 على منان بنا  القدرات البشااااااااااااااري  يمكن ان يحقق قدرة ا و ، نظام الحكمالمج مع واالق صااااااااااااااااد و 

او رأس الماال ،  شااااااااااااااير الادراسااااااااااااااا  الى البعاد االنسااااااااااااااااني لل نميا و ، ل حقيق االهادافاالن ااجيا  

                                                           
 .1995، 32-31لبنان،ص ص ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي ، المعونات األمريكية إلسرائيل، زيزعبدالع، ربيع 20

“Human resource capacity building through appreciative inquiry Chapagain, Chandi,  21

approach in a chiering developmental goals “, PD Human Resource Management Madison 

University, USA Septembe. 2004. 
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 .شري  عزيز بنا  القدرات البوفي ، اكثر أهمي  لل طوير المؤسسي البعد اإلنسانيو ، االج ماعي
كثر أ: ان ال خطيط للعمل يسااا طيع أن يبني قدرات الموارد البشاااري  على نحو ومن ن ائج الدراسااا 

 راساااااااااا هد تحيث اساااااااااا هدف، الساااااااااالبي  لبنا  القدراتاوضااااااااااح الباحث الجوانب االيجابي  و و  فاعلي 
  .في نيبالاإلنمائي  غير حكومي  المنظمات 
حكومي  من الغير درات الموارد البشاااري  للمنظمات  سااا هدف بنا  قهذه الدراسااا   بأن رى الباحث  

 ثمار ي  اسكيفعلى بنا  القدرات واهمي ها و  تركز الدولي  و خالل  مويلها عن طريق منظم  العفو 
 .الموارد البشري  بشكل افضل

لمنظمات لبنا  قدرات الموارد البشاااااري   في انها  عالج مشاااااكل عن دراسااااا نا و خ لف هذه الدراسااااا  
ي بنا  ف األمريكي دور المعونات  غير الحكومي  في نيبال ونحن في دراساااااااااا نا سااااااااااوف نقف عند

يمكن االساااااااا فادة من هذه الدراساااااااا  في معرف  و ، األمني  األجهزةي  وهي قدرات مؤسااااااااساااااااا  حكوم
ان ى و مدول  ليست من الدول العظ بخاص  أن نيبالو   جارب دول اخرى في بنا  قدرا ها البشري 

ننا من ونظرا الدعم قدرا ها ل حسااااين الوضااااع المعيشااااي للمج مع الى المؤسااااسااااات الدولي   سااااعى 
 فيد من هذه سنس من هنا فإننا قدرات افرادها بنا الى ح اج حل  البنا  نأننا في مر و  الدول الحديث 

 .الفلسطيني  األمني  األجهزةال جرب  لمعرف  اهمي  بنا  القدرات للموارد البشري  في 
 

  وهي الف رة ال ي  2010 – 2005ام و عاألجا ت كل هذه الدراسات في أوقات م قارب  ما بين
يكي ا  الدعم األمر وركزت على ما ور ، الفلسااطيني  األمني سااساا  إصااالح المؤ شااهدت  حواًل في 
  .الدول األخرى في فلسطين أو في األجندة السياسي  سوا  في للدول وربطها 

 وهي 2005م او عاال غطي ها ف رة ما بين و  وما يميز دراساا نا عن باقي الدراسااات السااابق  حداث ها
 األمني المؤساااااااااااسااااااااااا   رفع قدراتمعونات في مما يسااااااااااااعدنا على فهم وربط ال 2015عام الح ى 

 .الفلسطيني  بوضوح
 
ف  معر هو اساااااااات الساااااااابق  و موضاااااااوع المعونات من جانب مخ لف عن الدر  لقد  ناولت الباحث  و

أهمي  المؤساااااسااااا  و لضااااارورة  الفلساااااطيني  األمني  األجهزةقدرات  بنا  في األمريكي  دور المعونات
هي في ذات و   يالمؤسااساا الى ف قر  ل ياو ، نحن بصاادد بنائهاالحديث  ال ي  في بنا  الدول األمني 
اصاااااااااااااا  خالى المعونات الخارجي  و بحاج   ،فهيهائنظرا لحداث  بناقدرا ها  بنا الى بحاج  الوقت 
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لدور ل األمني  األجهزة وجهات المدرا  في من  خالل دراساااااا ناسااااااوف ن حقق من و منها  األمريكي 
  .الفلسطيني  األمني  األجهزةعلى أدا  انعكاسها و  األمريكي الذي أحدث ه المعونات 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

 تأصيل مفاهيمي  المبحث األول:
 

 القومي  واألمن األمن مفهوم المطلب األول:
 

 :األمنمفهوم  - 1
، ا  عنهااالس غن هل ي ال يمكنا هاجا  يحا أهم منو  اإلنسانضروريات حياة  أهممن  األمنيع بر 
 حت  يندرجو ، الهرم اعدة أ ي في المر ب  الثاني  من ق وفق هرم ماسااااااااالو مناإلنساااااااااان لألفحاج  

مسااا وى  لأق األسااااساااي البد من  لبي  االح ياجات  اً إذ، هذه المر ب  حاج ه إلى الساااالم  الجسااادي 
جات ا ندرج منها ح لألمنالحاج  و ، أعلىمساااااااااااااا وى  للنمو الىح ياجات قبل ال قدم الى  لبي  ا

من المم لكات أو  األسااااااااااااااري  األمنالوظيفي و  األمنالع دا  و االسااااااااااااااالم  الجساااااااااااااادي  من العنف و 
قادرة  بوجود دول  إالال يمكن  حقيق هذه الحاجات الضااااروري  للفرد داخل المج مع و ، الشااااخصااااي 
بد ماسااااااالو ال فهذه الحاجات من وجه  نظر من ال هديدات الداخلي  والخارجي  أفرادهاعلى حماي  

 (22) .الى الذات من  لبي ها قبل الوصول

 

في دراسااااااااااات السااااااااااياساااااااااا  الدولي   قليديًا بمفهوم الدول  ال ي  مثل الوحدة  األمنوقد ار بط مفهوم 
ال ي  ومن الساامات، نشااأة الدول  أسااباباحد  األمنالرئيسااي  في سااياق النظام الدولي حيث اع بر 

ومًا جامدًا خارجي  فهو ليس مفهالو  داخلي الوفقًا لالع بارات سم  ال غير  األمني صف بها مفهوم 
العوامل طيات و والمع باألوضاااااعثيقًا ير بط ار باطًا و ب طور الظروف و بل مفهوم ديناميكي ي طور 

 .(23) صف بالجمودي بال الي فهو ال الدولي و  اإلقليمي محلي  و ال
 

                                                           
, published 2007,updated 2014Maslow’s Hierarchy of NeedMcLeod, Saul,  22 10-10-2015  

, 2014http://www.simplypsychology.org/maslow.html  
، نساني " المجل  العربي  للعلوم اإل ألمن مستويات وصيغه وتهديداته: دراسة نظرية في المفاهيم واألطرمفهوم ا" ،سليمان، الحربي 23

 .10ص ، 2008، يونيو، 19العدد ، الكويت

http://www.simplypsychology.org/maslow.html
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األمن  هوممفف،  حقيقااه ياابالأساااااااااااااااقومااا اه و ماع بااارا اه و خ لف الباااحثون حول مفهوم األمن و اقااد و 
ها و نوع األمني هناك  عدد للحاجات و ، آخرإلى  أخرى ومن عنصاااااااااار الىم جدد من ف رة  مفهوم
ذلك و  األمنمفهوم  ساااوف نقسااام  عاريفو  (24)و حديا هام غيرا ها و  الحياة المعاصااارةروف  بعًا لظ
 .اإلنسانيار باطه بالمفهوم بالدول  و بار باطه 

  :الىهي كالتمرتبطة بالدولة و  األمنلمفهوم ف ريتع - 
"حق الشاااااااااااعب في العيا بحري  وكرام  بمنأى عن  :هوو  لألمن اً المتحدة تعريف األممقدمت     

نأس و يالالفقر و  ز ق في ال حرر من الخوف من العو الح للناس، والسااايما الضاااعفا  األفرادجميع  ا 
 " هوج أكملعلى   هماإمكان نمي  هم و   م ساوي  لل م ع بجميع حقوقان   اح لهم فرصو 
 قوم بالدور البشااااااااااااااري و  األمنالحكومات هي الجهات الفاعل  المسااااااااااااااؤول  عن  عزيز  أن أكدتو 

نو ، كرام همرزقهم و  أسااااااااااااااباابطنيهاا و الرئيسااااااااااااااي في كفاالا  بقاا  موا غير و  اإلقليميا المنظماات  ا 
بالغ  فهي شااااااااااااااريك، ل الجماعيئ  الدعم والنهوض بالعمفي  عب األهمي اإلقليمي  لها دور بالغ 

 (25).البشري  األمنفي  عزيز  األهمي 
فيرى أنه: "في حال  األمن يكون النقاا دائًرا حول السااااااااااااااعي   Barry Buzanأما باري بوزان

لى على الحفاظ عفهو قدرة المج معات والدول ، سااااااااااااااياق النظام الدوليوفي ، لل حرر من ال هديد
يمكن أن يكون  األمنقوى ال غيير ال ي  ع برها معادي " و ضااد  ماسااكها الوظيفي كيانها المساا قل و 

  (26).نسبيًا وال يمكن أن يكون مطلقاً 
من النظام  األدنىي ضاااااااااااامن شاااااااااااايئًا فهو ي ضاااااااااااامن القدر  األمن: فهو تعريف مكنمارا لألمن ماأ
ذو ، االسااااااااااااا قرارو  ار ر االسااااااااااااا قمنها فان النظام و  أدنىدرج   األقل نمي  داخلي  أو على  لم  وجد اا 

نو ، مس حيالً  أمرايصبحان   (27).يوجد امن " دون ال نمي  البو  هو ال نمي  األمن ا 

                                                           
، الرياض، مركز البحوث والدراسات، " جامع  نايفاالمن الوطني "إستراتيجية اإلصالح والتطوير اإلداري وتعزيز، فيصل، آل سمير 24

 .121ص  ،2007
الخ امي  لمؤ مر  بمفهوم األمن البشري الم علق   143م ابع  فقرة  64/291 قرير األمين العام قرار الجمعي  العام  ، الجمعي  العام  25

 .2005 اhttp://www.un.org/ar/documents/index.html 19-1القم  العالمي،ص ص 
Bazan, Barry,and Ole Waever 26،Publishers  Lynne Riennersecurity a new famework for analysis “, ,”

, Ine ,London , p21, 1998. 
 .1970، 120ص ، القاهرة، دار المصري  للك اب،  رجم  يونس شاهين، جوهر األمن "روبرت،" ، مكنمار 27

http://www.un.org/ar/documents/index.htmlـ
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األمن باااالمعنى الموضااااااااااااااوعي يقيس غيااااب (: "Arnold Wolfers)نولــد ولفرزأر أمــا تعريف 
ذه غياب الحقوق من أن  كون ه الىبالمعنى الذا ي فهو يشااااااااااااااير الى القيم المركزي  و ال هديدات 
 .28"محل هجوم

 مهددة أولم  كن في حال  خطر  اإذ، حد ما الىآمن   األم  عد " :فهو ريف ليبمان لألمنتع أما
أن  ا واجهت ال حديإذبمقدورها و ، ما رغبت في  جنب الحرب اإذ األسااااااااساااااااي بال ضاااااااحي  بقيمها 

 (29)"ا من خالل االن صار في  لك الحرب صون قيمه
 هااددهااا داخليااًا  ال ي األخطااارج مع من الم: " ااأمين كيااان الاادولاا  و تعريف احمــد جالل التــدمري 

 هدافاألاج ماعيًا ل حقيق و  اق صاااااااااااااديا هيئ  الظروف المناسااااااااااااب   أمين مصااااااااااااالحها و وخارجيًا و 
  (30).والغايات ال ى  عبر عن الرضا العام في المج مع

 
 تعريفات األمن مرتبطة بالجانب اإلنساني: 

 حقيق األمن لألفراد والمجموعااااات : "ال يمكن " :(Booth and Weeler)تعريف بوث وويلر
ا نظر إلى األمن على أنااه إذوي حقق ذلااك ، ا ام نعوا عن حرمااان اآلخرين منااهإذالمساااااااااااااا قر إال 
 (31).عملي   حرر"

حيث ، ي قات الدولفي العال األساسي المفاهيم  افي ك ابهم: أما مارتن غريفيش وتيري أوكالهان
 اإلحساسالى الحاج  و ، ىذاإلن  كون سليمًا من يعني أ مناآ كون  إن: األمن على انهعرفا 

 (32).شرطًا مسبقًا ل  مكن من العيا بشكل مح رم "و  إنساني باألمن قيم  

 إال أن أغلااب الااذين عرفوا األمنووظااائفهااا  أهاادافهااام نوعاا  في  األمن عاااريف  بااأن رى الباااحثاا  
وحريا هم من أي  هديد  ناآلخريحقوق  الحفاظ علىو  االساااااااااااااا قرار والحماي هو أن األمن:  على

  .خارجي أوداخلي 

                                                           

, Political Science Quarterly, Vol. urity as an Ambiguous Symbol’’National SecWolfers, Arnold, “ 28

67 ,N°:4, December 1952, P 485. 
 .2004، دبي، مركز الخليج لألبحاث، "،الطبع  االولىعولمة السياسة العالمية سميث" ، س يف، جون ، بيليس 29
د  حرير الكويت العربي  بع –ورق  قدمت لندوة مس قبل العالقات العربي  "  " متطلبات بناء السلم في العالقات العربية، أحمد، ال دمري  30

 .288ص ، 1998، الكويت، جامع  الكويت، الجزيرة العربي و  مركز دراسات الخليج، 1997/مايو 26-27
س ير رسال  ماج، ا ن ،ب، جامع  الحاج لخضير با ن ، "،في المتوسط الغربي بعد نهاية الحرب الباردة األمنية" الحوارات ، امنيال31 

 .14ص، 2012، غير منشورة
 231ص، 2008، دبي،  رجم  مركز الخليج لألبحاث، " المفاهيم األساسية في العالقات الدوليةاوكالهان،" ،  يري ، مار ن، غريفيا32 
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باحثة   الحريااات ألفراداياا  المم لكااات و حمااالحفاااظ على االساااااااااااااا قرار و  هبااأناا : ألمنان اوتعرف ال
 .الخارجي دي لل هديدات الداخلي  و المج مع من خالل نظام سياسي قوي قادر على ال ص

 
 القومي األمن -2

 

 حيث ظهر هذا المصاااطلح ألول مرة، الساااياساااي ي العلوم نسااابيا ف اً القومي جديد األمنيعد مفهوم 
ي العام ف األمريكيالقومي  األمنو حديدا عند  شاااااااااااكيل مجلس ، مع نهاي  الحرب العالمي  الثاني 

 (33).القومي على نطاق واسع األمنيس خدم مصطلح  أصبحومنذ ذلك الحين ، 1947

 

ل ر ما بات يعرف بالحرب الباردة بين الدو مع ظهو  أاساااا خدام هذا المفهوم بد نأوالالفت لالن باه 
ح االه مام فأصاااااااب، الهرم العالمي الجديد رأسعلى  األمريكي وبعد  ربع الواليات الم حدة ، الكبرى 
وال هديدات الخارجي  في ظل ال نافس  األخطارمين الدول  من أالجماعي ومحاول    األمنبمفهوم 

  . ها  الحرب العالمي  الثاني العسكري واالق صادي الجديد الذي بدا مع ان
 

فهنااك العادياد من االج هاادات ، على  عريف موحاد لألمن القومي إجمااعوح ى اللحظا  ال يوجاد 
حدث أول من  و  ومن ابرز، ووجهات النظر حول هذا المفهوم حيث  راوح بين ال جريد والواقعي 

سياسي  الجوانب االق صادي  والالقومي بعيدا عن المفهوم ال قليدي ليش مل على  األمنعن مفهوم 
األمن ":القومي األمنحيث عرف ، روبرت مكنمارا األسبق األمريكيواالج ماعي  هو وزير الدفاع 

واألمن ليس هو القوة العساااااااااكري  ، ليس هو  راكم الساااااااااالح بالرغم من أن ذلك قد يكون جز ًا منه
د ري ال قليدي بالرغم من أنه قواألمن ليس هو النشااااااااط العساااااااك، عليها بالرغم من أنه قد يشااااااا مل

  (34).األمن هو ال نمي  ومن دون ال نمي  فال محل للحديث عن األمن"، يح وى عليه

 

حال  ال حرر من ال هديدات على انه " القومي األمنعرف  Micheal Louw ميشيل لوو عرف 
 (35).الفعلي  الخارجي "

                                                           
 22/11/2015، مصر، األمن القومي"" ، زكريا، حسين 33

http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm 
. New York, Harper & Row,The Essence of Security: Reflections in OfficeRobert, McNamara,  34 ،

1968, P 45 

 National Security: A Modern Approach, Institute for Strategic Studies,Louw, Michael H.H,  35

University of Pretoria, South Africa, 1978, p 10 
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ما  باركويتز أ قاادرة الاادولاا  على نااه "القومي على ا األمنعرف  Morton Berkowitzمورتون 
 (36).حماي  مقدرا ها الداخلي  من ال هديدات"

الدول   م لك القومي على انه " األمنعرف فقد  Walter Lippmannولتر ليبمان  كما عرف 
ما  اإذ، وقادرة، ل جنب الحرب ال ضاااااااااااااحي  بمصاااااااااااااالحها المشاااااااااااااروع  إلىعندما ال  ح اج  األمن

 (37). لك المصالح بالحرب" لىللحفاظ ع، اضطرت
ناك  هديد للمصاااااااااالح والمؤساااااااااساااااااااات لم يكن ه اإذ":القومي األمنعرف  Orvikاورفيك و عرف 
 (38).بطبيع  الحال" اً سيكون موجود األمنفان ، الوطني 

يا   “على انه  القومي األمن  Arnold Wolfers ارنولد ولفيرزاما  رمز غامض يعني أشاااااااااااااا
 وغياب، األمن القومي يعني غياب ال هديدات إلى القيم المك ساااااااااب  .مخ لف  ألشاااااااااخاص مخ لفين

 (39)".ع دا  على هذه القيمالخوف من أن ي م اال
 

 أما مستويات األمن القومي فهي:
 .ين الرد ضد ما يهدد أمنه وأمانهأي  ام األمن الفردي:
 .على الدفاع عن اس قرارها الداخليقدر ها و  أمن الدول  األمن الوطني:
 .الدول ال ي  شكل نظامًا إقليميا امن مجموع  :األمن القومي

 
 40 .اخ صاص المنظمات الدولي يقع ضمن  األمن الجماعي:
قد عرفوها ف ما حد  إلى رض  عاريف لألمن القومي م شااااااااااااااابه  الباحثين قاموا بع بأن رى الباحث  

لى عقدرة الدول  والخوف من االع دا ات الخارجي  و ، لح وغياب ال هديداتها حماي  للمصااااااااااااااابأن

                                                           
California, 1965, a reader in theory and policy, Free Press,  :National Security, Morton Berkowitz 36

P4. 

43, . 19United States, Brown, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic, Little, WalterLippmann, 37

P5 

, Sage Publications, Ltd.International Journal, The Threat: Problems of Analysis, Nils, Orvik,  38

Canada, Vol. 26, No. 4(Autumn, 1971),p675 

curity as an Ambiguous Symbol, Discord and Collaboration, , National SeWolfers, Arnold 39

Baltimor, 1962, p15. 

 
 على الرابط االلك روني:، "" اإلطار النظري لمفهوم االمن الجماعي كمال ، االسطل 40
 16/1/2012 http://k-astal.com/index.php?action=archive&type 
 

https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Morton+Berkowitz%22
https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Walter+Lippmann%22
https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Morton+Berkowitz%22
https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22United+States%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Walter+Lippmann%22
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=sageltd
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نو ، خوض الحروب لحماي  مصاااااااالحها وامن بالدها مر كزات الساااااااياسااااااا   أهمالقومي من  األمن ا 
 :بط بالدول  ألنه ي طلب األمور اآل ي فمفهوم األمن القومي ار  .الخارجي  للدول

 .حماي ها حقيقها و  الىال ي  سعى الدول    حديد المصالح والقيم (1
 .مواجه  األخطار حديد األدوات ل حقيق المصالح و  حديد ال حديات و  (2
سااياسااات وذلك يق ضااي وجود ساالط  سااياسااي   ملك بنا  المؤسااسااات القادرة على  نفيذ هذه ال (3

  (41) . عبئ هاو  الحق في  وجيه الموارد
 

 المطلب الثاني: نظريات االمن القومي 
 

 ألمني االعالقات الدولي  ال قليدي  والمقاربات  لعديد من النظرياتا القومي في مجال االمن يوجد
 هات نظر هذه النظريات فيوج ث  ساااااا عرض الباح سااااااوفو  األمني الحديث  في مجال الدراسااااااات 

   :قد وردت على النحو اآل ياألمن و 
 :النظرية الواقعية - 1

جذور هذه   بع  م ماسااااااااااك فإننظري موحد و   جاهالواقعي  ضاااااااااامن  يصااااااااااعب ضاااااااااابط النظريات
ه للواقعي  ولعالقات القوة ال ي  قوم عليها عبر  أريخ  وساااااااايديدس اسااااااااس فهي  عود الى، النظري 

سبرطياو  رت رحاها بين أثيناللحرب ال ي دا وقد قال في هذا  ،وال ي عرفت بااا"الحرب البيلونيزي "، ا 
القوي  فإن، وفي الواقع، أن "إرسااااااااا  معايير العدال  يع مد على نوع القوة ال ي  سااااااااندها :الصاااااااادد

 .أما الضعيف فليس عليه سوى  قبل ما ال يس طيع رفضه"، يفعل ما  مكنه قو ه من فعله
 

ذلك مرادف لألمن القومي و ، الدول األخرى ي حماي  نفسااااااااااااااها من  مثل ف ي الواقعي  وان الدول  ف
ول   ح اج الدها و ئ  مصااااااااااااااالح دول  معين  من أعداالذي ي محور حول ام الك القوة الكفيل  بحماي

فمن الناحي  األكاديمي   زامن ، يدخل ضاااااااااااااامن ال وجود لقوة فوقي ها الوطني  و لحماي  مصااااااااااااااالح
اه زاز  -1لموضاااوعي  كمذهب مركزي للعالقات الدولي  مع  حولين أسااااسااايين: صاااعود الواقعي  ا
  ال ي  كرسااااااات في ف رة ما بين الحربين العالمي ين لعدم قدره على يالاألساااااااس المثاالف راضاااااااات و 

                                                           

 ،مركز الدراسات والبحوث بجامع  نايف العربي ، الرياض، لعربية لمواجهة عصر العولمة"اإلستراتيجية األمنية ا"، أنور، عشقي41 
 .28ص، 2005
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ساااااادة  الى زامن الصااااااعود الواقعي مع االر قا  األمريكي  – 2 جاوز واقع الحرب العالمي  الثاني  
 . الزعام  العالمي

 

ي دول فبحسااب هوبز فإن الو ، فوق كل اع بار األمني الحال  صااح ميكافيلي الحاكم بجعل القوة و ن
 .جل القوةأحال  صراع دائم فيما بينها من 

 

 Security'' األمني ( أول من اسااااا عمل مصاااااطلح المعضااااال  John Herz)يع بر جون هيرزو 
Dilemma''  أكثر أمًنا ح ى  زيد من مساااا وى  فالدول ذات الساااايادة   ساااالح ل صاااابح، 1950عام

الحماي  لها في المقابل وجود حال  من الفوضااااااااااااااى الدولي   ؤدي إلى المزيد من األمن بالنسااااااااااااااب  
 (42) .للدول األخرى 

 

 فاعالت لامن  مجموع  و شاااااكل القضاااااي  الفلساااااطيني  و فاعال ها و شاااااابك العناصااااار المكون  لها
ي  من وذلك لما ل لك القضااا، ايا ال ي  سااا حق الدراسااا من القضااا وهي، دولي القليمي  و اإلداخلي  و ال

نالحظ أن  الفلسطيني  األمني  لألجهزة األمريكي وعند دراس  المعونات  .آثار و أثيرات وانعكاسات
اإلحداث ج العالقات و إذوذلك ن يج  ل غير نم، هذه المعونات  م از بال طور وال غيير المساااااااااااااا مر

  .والم غيرات الدولي 
 

الدولي   وربطها بالسياس  والعالقات، من هذا ال صور لما يجري في السياس  الفلسطيني  وانطالقاً 
ومع  عاادد المفكرين والماادارس السااااااااااااااياااسااااااااااااااياا   رى الباااحثاا  أن هااذه النظرياا  وفي إطااار مقوال هاا 

وع م  لدراسااا  موضااا من أكثر النظريات مال -ي الباحث حساااب رأ –ومفاهيمها ومسااالما ها  ع بر 
  .لدراس  المشكل  البحثي  للدراس  خدامهاالدراس  واس 

و مثل النظري  الواقعي  السااااياسااااي  ال ي نشااااأت بعد الحرب العالمي  الثاني  ردة فعل أساااااسااااي  على 
  ي عالقثرة فوالعوامل المؤ ، وهي  هدف إلى دراساا  وفهم ساالوكيات الدول،  يال يار المدرساا  المث
"هانس مورجن و " صاااااحب ك اب "السااااياساااا  بين  نيمن أبرز الك  اب الواقعيو ، بعضااااها مع بعض

منها أن الساااياسااا  كالمج مع الواحد  حكمه قوانين ، األمم" والذي يذكر فيه المبادئ الواقعي  السااا  

                                                           
The challenges of insecurity in work states and :After the Security DilemmaSorensen, Georg, “ 42

the Dilemma of Liberal values”, Security Dialogue,Val.38,N:°3, 2007,P.359. 
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و  ناول المدرسااا  مفهوم المصااالح  القومي   .وهو يع مد على المصااالح  كأداة لل حليل، موضاااوعي 
هوم م جذر  اريخيًا يصاااااااااااااالح ألن يكون أداة  حليل إلى جانب مفهومي القوة وميزان القوى وهو مف

 ،سااياسااي كما يصاانف "هانس مورجن و" المصااالح لعدة أنواع  بدأ من المصااالح األولي  األساااسااي 
كما ويقدم "مورجن و"  صااااانيفًا لألحالف  .وخاصااااا ، وعام ، وم غيرة، ودائم ، إلى مصاااااالح ثانوي 

 ويف رض اف راضااات حول، الحلف الواحد على أساااس العالقات بين مصااالح الدول األعضااا  في
و نفرد( )أن السااااااياساااااا  الدولي    ميز :ويرى "مورجن و"، والمصااااااالح القومي ، العالق  بين األحالف

  (43).والقانون الدولي واألحداث الجاري  واإلصالح السياسي"، "كفرع أكاديمي عن دراس  ال اريخ
 

ن بإمكاني  إدارة السااياساا  الخارجي  للدول  عبر وال  ؤم،  يالفهي على عكس المدرساا  المث عليهو  
 الىوال يب ،بل   بنى موقفًا ي عنى بالمصااااااااااااالح القومي  للدول  بالدرج  األولى،   عالمي يالمبادئ مث

و ر بط السياس  الخارجي  الواقعي  عادة باس خدام القوة ، بمصالح الدول األخرى إن اق ضى األمر
روب ألن الح، وال  دين ح ى الحروب بين بعض الدول، وبوال  دين العدوان على بعض الشاااااااااااااع
  ال ي لومطلوب  لحماي  المصاااالح الخاصااا  للدو ، طبيعي ()من وجه  النظر الواقعي  هذه قد  كون 

 (44).  بنى السياس  الواقعي 

 

مكن بل ي، النظام العالمي بمثاب  مباراة ال  حقق أي ربح بأنويؤمن أنصاااااااار هذه المدرسااااااا  عادة 
 أي أن الربح الذي قد  حققه دول  ما يعادل الخسااااارة، ن الربح الذي  حققه يعادل الصاااافرإ :لقولا

والقوة  ،والعامل الحاساااام المساااا خدم في هذه اللعب  هي الساااالط  المطلق ، ال ي   كبدها دول  أخرى 
  (45).العسكري 

 

 عن وينب  مي مصاااااااااالحها القو  يحدد الدولي  المنظوم  في الدول  وضاااااااااع أن الواقعيون  ويرى 
 لكيفي  ثرا  أكثر هو بما  عرف القومي  ن المصااالحإ:فيقولون  ون يلاالليبر  أما .الخارجي  سااياساا ها
نوع  على بعيد حد إلى لهم بالنسب  القومي  المصالح  عريف يع مد القومي  حيث المصالح  شكيل

                                                           
 .51ص، 1987، دار السالسل :الكويت،"دراسة تحليلية مقارنة:نظريات السياسة الدولية "،بري ص، مقلد 43
لنشر الدار الجماهيري  ل، ليبيا: طرابلس، " دراسة في األصول والتاريخ والنظريات، العالقات السياسية الدولية"، ودةع، العقابي 44

 .138ص، 1996، وال وزيع واإلعالن
، 1985 ،الكويت: شرك  كاظم  للنشر وال وزيع،  رجم  وليد عبد الحي، "النظريات المتضاربة في العالقات الدولية "، يمسج، دور ي 45
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 االق صاااااااااادي رخا يولي ال الذي المج مع :المثال سااااااااابيل فعلى .الدول  ل لك الداخلي المج مع
 أنها على األخرى  الديمقراطي  الدول الحروب ضااااد إلى ينظر الذي أو، قصااااوى  أهمي  وال جارة
 عريف  عن كثيرا يخ لف نحو على القومي  مصالحه يعرف هذا المج مع مثل، مشروع غير عمل

 ولويق .الدولي  في المنظوم  الوضاااع نفس ولها، طاغي  يحكمها دول  في يعيا الذي المج مع
 لم ما أي، باالع دال الدولي  المنظوم    سم سيما حين ال سليم   كون  الرؤي  هذه إن ون يالالليبر 
 بالساااالم مسااا قرة  وقعات  قدم اإل صاااال وقنوات المؤساااساااات كانت اإذف .الفوضاااى  ساااودها  كن

 (46).السجين معضل  من الخروج يمكن الدائم فإنه

 

ن االس جاب  الواقعي  األكثر أهمي  أ  ت من كينيث وول ز الذي أعاد صياغ  مذهب الواقعي  في وا 
ل نظري  السااااياساااا  الدولي ( الذي نشاااار ألو )ففي ك ابه .العالقات الدولي  في شااااكل جديد ومخ لف

وحاول أن يصااااااحح أخطا  الواقعي  الكالساااااايكي   الىاساااااا جاب لل حدي الليبر  1979عام المرة في 
لمي  والذي أصاااااااااااااابح معروفا بالواقعي  البنيوي  أو عند هانز مورغنثو عن طريق منهجه األكثر ع

حين اس مد مورغنثو نظري ه في الصراع من اجل السلط  ال ي ربطها بالطبيع   ففي .النيو واقعي 
بذل وول ز جهدا لي جنب أي نقاا فلسااافي للطبيع  البشاااري  ووضاااع بدال من هذا نظري  ، البشاااري 

حيث يؤكد وول ز أن  .microeconomicsري في السااااياساااا  الدولي  مشااااابه  لالق صاااااد المجه
الدول في النظام الدولي كالشااااااركات في االق صاااااااد المحلي لديها نفس المصاااااالح  الرئيسااااااي  وهي 

إن بيئ  أفعال الدول أو بني  أنظم ها  عبر عنها الحقيق  القائل  ف، من الناحي  الدولي أما "،البقا 
مكن اك سااااااااااابها على المدى القصااااااااااير وهي أن بعض الدول  فضاااااااااال البقا  على نهايات أخرى ي

 (47).  صرف باك فا  نسبي ل حقق  لك النهاي "
عن رؤي   نطلق من منظوم  ، أخرى  بعبارة، systémique ( عن منظور منظوميوالتز)يدافع 
معين  على شااااااااااااااكل وحدات المنظوم   أي من مجمل المنظوم  الدولي  ال ي  فرض طريق ، ما

فالمنظوم  الدولي  هي بني   فرض ، اً إذ .ا الضاااااااغط  والصااااااائغ و صاااااارفا ها عن طريق مظاهره

                                                           
 محمد د.  رجم ، "هاوحد تمضي أن العالم في الوحيدة العظمى القوة تستطيع ال لمإذا :األمريكية القوة مفارقات"، وزيفج، ناي 46

 39_38ص ، 2003، مك ب  العبيكان، ضالريا، البجيرمي  وفيق
B. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 1979,  Theory of International PoliticsWaltz, Kenneth,  47
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النظام الدولي هي ال ي  شااااااااااااااكل كل   : "بنيبأنيقول وال ز في هذا و ، (48)نفسااااااااااااااها على وحدا ها
 .خيارات السياس  الخارجي  للدول 

 

ذو  طيني  ساااااااااااالفل األمني  لألجهزةالمقدم   األمريكي  حاولنا  طبيق هذا المعيار على المعوناتما ا ا 
  هاالقاعهدفت  دعيم  األمريكي نجد أن الواليات الم حدة  قيام الساااااااالط  الوطني  الفلسااااااااطيني  منذ

، ي المنطق ف األمريكي والعسكري  وحماي  المصالح  األمني و ، االق صادي و  في المجاالت السياسي 
 ألمريكي المصااااالح   العربي  وضاااابط إيقاعها بشااااكل ال يجعلها  هدد ايالإلى جانب مواجه  الراديك

  .واإلسرائيلي 
 

يسااا طيع إال  ال، الساااياسااايذات ال وجه الواقعي  األمريكي فإن الم ابع للساااياسااا  الخارجي  الى وبال 
أن  بما :يطرح نفسااااااه هوفالسااااااؤال الذي ، ي وقف عند النموذجين من أجل دراساااااا  واقع الحالأن 

؟   بع الساااااااااااالفين موذجينمن النالساااااااااااياساااااااااااي  فأي  دول    بع الواقعي  األمريكي الواليات الم حدة 
معونات فإن ما  فعله من  قديم ال الىوبال ، دول  واقعي  دفاعي  األمريكي هل الواليات الم حدة أي 

اع عن حليفها القوي في خان  العمل على الدفيصاااااااااااااااب في الفلسااااااااااااااطيني  إنما  األمني  لألجهزة
 أم أنها دول ، ونظامها الساااااااياساااااااي؟، كن أن  هدد كيانهايم( من المخاطر ال ي إسااااااارائيل)المنطق 

ن الواضح م، فإن ما  فعله هو من أجل الهيمن  والسيطرة على اآلخرين الىوبال ، واقعي  هجومي 
أن الواليات الم حدة في ظل نظام أحادي القطبي   طمح إلى الساااااااااااااايطرة والهيمن  وبنفس الوقت 

كري  العسااااااااااا وأن ما  قوم به من  قديم للمعونات، لمنطق حماي  إسااااااااااارائيل كحليف قوي ومهم في ا
أن يعني مما ، المنطق  لصالح إسرائيلفي  ةالقوة الموجودإلى إخالل بمبدأ ال وازن في يؤدي إنما 

نظير ال  إن، إسااااااااارائيل شاااااااااا ت أم أبت فإنها  ساااااااااير نحو فرض هيمن ها على الدول المجاورة لها
ن على الدول أن  خدم نفساااااها بنفساااااها مإن " :القائلالمبدأ الواقعي  يجرنا إلىللواقعي  الساااااياساااااي  

إلى درجات   ماشااااااااااااااى مع الدول األخرى ، خالل العمل على رفع كفا  ها وقدرا ها العسااااااااااااااكري 
هها نظرا ن هناك معيقات  واجلكو ، السلط  الوطني  الفلسطيني  يهالهذا ما  سعى و ، المنافس  لها"

 االح الل اإلساارائيلي لن يساامح لها بال قدم السااريع في بنا  أنو ، حديث  في مرحل  بنا  دول  األنه
 .حماي  مصالحهاو  على أمنها اً خطر  األجهزة شكل هذه أجهزة أمني  حيث 

                                                           
، مزدوج 12عن ا حاد الك اب العرب العدد   صدر، مجل  الفكر السياسي  رجم  قاسم المقداد، "العالقات الدولية،"اكزافييه، غّيوم48
 .htm-12-12/fkr11-http://www.awudam.org/politic/11:  2003.004مشق.د

http://www.awudam.org/politic/11-12/fkr11-12-004.htm
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 ي استخدام هذه النظرية:دواع
 

 ال يو ، النظريااات األخرى  مهمااا وأدوا هااا وواقعهااا على مخ لفلقااد فرضاااااااااااااااات هااذه النظرياا  مفاااهي
 وذلك لمحاول  وضاااع اإلجرا ات الوقائي ، كرسااات كل اه مامها ل فساااير الواقع الذي  عيشاااه الدول

ؤدي والذي بدورة ساااي، راعومبعدة للعوامل المسااابب  للصااا، الداعم  لعوامل االسااا قرار واألمن الدولي
، م ينيحربين عظعلى العالم  فاقوفي بداي  القرن الماضاااااااي اسااااااا ، إلى الحروب واسااااااا خدام القوة

لى  أجيجو ، إلى الكثير من الكوارث االج ماعي  والبيئي  أدت ه بدور  الصااراع وسااباق ال ساالح الذي ا 
واقع البد من اع ماده كمقياس  مما أكد أن القوة وأدوا ها، أفقد العالم عوامل األمن واالساااااااااااااا قرار

إن الواليات وفي دراساااااااااااااا نا ف، ةر يب الدول  بالنسااااااااااااااب  لمعيار القو للمه مين والمفكرين في معرف   
حل ين و رائيليين والفلساااااااطيني بنت اإلشاااااااراف على المعاهدات الدولي  بين اإلسااااااا األمريكي الم حدة 

ومن خالل  لك المعاهدات ، طق اساااااااااااااا قرار المنو  ملي  السااااااااااااااالمالصااااااااااااااراع بينهم محاول  إدارة ع
ني  الفلسااااطيني  لمساااااعدة الساااالط  الوط األمني  األجهزةاال فاقيات ال زمت الواليات الم حدة بدعم و 

ألمن إلحدى اواالس قرار و ، ني  من جه الفلسطيني  بإرسا  األمن واالس قرار في المناطق الفلسطي
ط ربهو ه يالوهذا ما نساااااااعى ، أخرى من جه  حلفائها في الشااااااارق األوساااااااط وهي دول  إسااااااارائيل 
 .طيني الفلس األمني  لألجهزةب قديم الدعم  الواقعي  بفهم سياس  الواليات الم حدة الخارجي 

 
 الواقعية الجديدة:  - 2
 

 Maximizeاق أمنهاطن عظيم حدود و و  حو البقا يحركها ساااوى ساااعيها ن يرى وال ز أن الدول ال
its Security  ال هديد من جانب القوى األخرى ويرى اإلحسااااااس بالخطر و  يؤثر عليها ساااااوى ال و

  :هيالدول ي حدد في خمس  اف راضات و  سلوكأن وال ز 
 .الرئيس والوحيد في العالقات الدولي  إن الدول القومي  هي الفاعل -1
 .ليس نظامًا  را بياً و  إن النظام الدولي فوضوي  -2
 .بنا  قوة عسكري و  لى بقائهاإن الهدف األسمى للدول هي سعيها للحفاظ ع -3
 .معرف  نواياها  جاه بعض ثق في بعضها وال يمكنها ال أكد و  حيث ان الدول ال - 4
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فهي فاعل  لىا فكر جديًا في كيفي   حقيق ذلك بال بعض الدول في سااااعيها نحو البقا  و إن  – 5
 (49) .عقالني

 

 ،لااداخلي يكمن في بنياا  كاال منهمااااو  الفااارق األكبر بين النظااامين الاادولي أن يرى كنااث وال زو 
أما النظام الدولي فان ، حيث أن أمن المواطن في النظام الداخلي هو مهم  الدول  األساااااااااااااسااااااااااااي 

 ، حقيق األمن ال يكون ال باالع ماد على النفس بسبب غياب سلط  عليا لمنع اس خدام القوة
ي  الحرب ليس نها، ت الم حدةيع بر انهيار اال حاد السااااااااااااااوفي ي وزوال دوره كقطب مقابل الواليا

السمات   خ لف من حيث، الباردة فحسب بل بداي  مرحل  جديدة في طبيع   شكيل النظام الدولي
راد هذه المرحل  هي مرحل  اإلنف، والمعطيات عن  لك ال ي كانت سائدة طيل  عقود الحرب الباردة

م كائزه األساااااسااااي  الجديدة هو  دعيالذي كان من ر ، األمريكي بالهيمن  علي النظام الدولي الجديد
 والحفاظ علي السااااااااااااااالم، الجماعي في  حقيق األمناعلي  مم الم حدة ح ى  قوم بدور أكثر فاأل

 (50).و سوي  المنازعات بالطرق السلمي ، العالمي

 

 علي اف راض أن األمن ي حققوالااذي يقوم ، إن  صااااااااااااااور األمن في هااذه الف رة ار بط بااالواقعياا 
 حقيق هو المدخل الكفيل ل، كان بنا  القوة العساااكري  و عزيزها الم واصااال ومن ثم الدول  سااااط بو 

  وعليه كان مفهوم األمن يدرك من خالل العالق  لمدع مصااااااااااادر ال هديد القائم  والمح األمن ور 
ولهذا  ،الطردي  بين القوة العسااكري  للدول  وبين مدى قدر ها على حماي  أمنها وضاامان مصااالحها

الدولي  قوامها االع ماد على القوة العسااااكري  كوساااايل  نهائي  الساااا ئصااااال  األمني ياساااا  كانت الساااا
منها كان أمن الدول  هو أ، ن يج  لذلك، وضمان اس مراري   حقيق  لك المصالح، مصادر ال هديد
مما أدى إلى أن  لجأ الدول األقل مقدرة إلى ال حالف مع غيرها لمواجه  ال هديدات ، العسااااااااااااااكري 

 (51).مل المح 

 

                                                           
 .” ,Rout ledge , London and new Yourk, 2008“Security studies an Introduction Williams, Paul 49 

رسال   ،جامع  األزهر، "،فلسطين،غزة مقاربة معرفية –من اإلنساني في حقل نظريات العالقات الدولية مفهوم األإنعام،" ، ابو مور 50
 .33ص، 2013، منشورة ماجس ير غير

 .34ص ، مرجع السابقال، إنعام، أبو مور 51
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أن الدول  بحث دائما عن القوة لكنهم في ي فق أنصاااااااااااااااار الواقعي  الجديدة مع هانس مورجانثو 
 (52).يخ لفون معه بالنسب  لدوافع هذا السعي ورا  القوة

 

( بينما animus dominadi)الساااااايطرة على اآلخرين   جاهيوجد هناك طبيع  إنساااااااني   دفع بو 
الرغب  في القوة يمثلها اإلنساااااااااان  الىى ورا  القوة ال يعود أنصاااااااااار الواقعي  المسااااااااا جدة أن  ساااااااااع

  .يسعى ورا  األمن  فرضه البني  الفوضوي  للنظام الدولي إنماكحيوان سياسي 
 

هوم مف أنالدول  هي الفاعل األسااااااااااااااس في النظام الدولي و  بأننسااااااااااااا خلص من النظري  الواقعي  
ن ،على المفهوم األمن اإلنساااني يغلب األمن الوطني   ضاارورة  حديد ال هديدات العسااكريال من هوا 

ن إأمااا في الواقعياا  الجاادياادة ، من اجاال مواجه هاااذلااك و  المح ملاا  ال ي  واجههااا الاادولاا و  الفعلياا 
جانب فواعل أخرى مثل الشركات الم عددة الجنسي  واألفراد والمنظمات الدولي  اه مت  الىالدول  

 .ري  وحدها غير كافي  ل حقيق االس قرارباألمن اإلنساني أكثر من إن القوة العسك
  
 : Balance of power Theory نظرية توازن القوى  -3
 

يااا  ل ي   بنااااهاااا الواقع وازن القوى هو واحاااد من أقااادم المفااااهيم النظريااا  في العالقاااات ألااادوليااا  ا
يا  بين لمااداوال ركيزات في القادرة العسااااااااااااااكريا  و وفقاًا لهاذه النظريا  ي م فحص االخ الل ، الجاديادة

ن أو  ،القوى الكبرى في النظام الدوليوي م اساااا عادة ال وازن من اجل ضاااامان بقا  ، القوى العظمى
قوة  ىال حويل القوة االق صاااااااااااااادي   " بمعنىة ال وازن من خالل " وازن داخليات إلعادياللها عدة 
الواقعي   سوفقًا لكينيث وال ز مؤسااااا .دول أخرى  الى مررها و   شاااااكيل  حالفات موازي و ، عساااااكري 
 ساااود ساااياسااا   وازن القوى عندما ي م اسااا يفا  مطلبين اثنين فقط وهما: أن يكون النظام ، الجديدة

 أو من خالل .البقا  على قيد الحياةفي يكون مشااااااااااااااغواًل من قبل وحدات  رغب فوضااااااااااااااويًا وأن 
شاااكيل طريق  "ال وازن الخارجي" والذي يحدث عندما   خذ الدول   دابير خارجي  لزيادة أمنها عن 

 (.)53 حالفات مع دول أخرى 

                                                           
, third Edition , 1960 Alfred A.Knopf, Hebrew  “Politics among nations”Hans, Morgenthau,  52

Translation 1974, pp2 

“ last modified 25 November, 2014. “ Balance of Power TheoryLobell.E.Steven,  53 

http://www.oxfordbibliographies.com\ 19/10/2015  

http://www.oxfordbiblio/
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 (54):يةالالليبر  النظرية -4
 

م السااااااااااااياسااااااااااااي في العالقات نظريات حول أهمي  النظاو  و دور هذه النظري  حول مجموع  أفكار
ول يير جذوره إلى فنشااااااأت هذه النظري  في القرن ال اسااااااع عشاااااار كمشااااااروع فكري  رجع و ، الدولي 

إصاااالح النظم الساااياساااي   الىساااياساااي إصاااالحي يدعو  كمشاااروع ديفيد هيومو  وجان جاك روساااو
وحيث أكدت على ضااارورة إصاااالح النظم الساااياساااي  وفق قيم ، ويعارض النظم الساااياساااي  القديم 

هو الفرد فأما الفاعل األساسي في النظام الدولي ، جوهري  والفصل بين السلطات و قييد السلطات
هذه النظري  ف، كهدف لحفظ اساا قرار الدول يهالر والمنظمات الدولي  و ه م باألمن اإلنساااني و نظ

أن  الى ال ي  هدفو ، هي األكثر فائدة كمصادر لل بصر في  صميم دول  مؤسسات مثل المحاكم
 .يكون لها  أثير على السياس  الداخلي 

 

 وأول، (السااااااالم الديمقراطي)ظاهرة معروف  باساااااامي  الكان من أهم ال طورات داخل النظري  الليبر و 
يصاااااااااف الساااااااااالم حيث ( Immanuel Kant)وصاااااااااف الساااااااااالم الديمقراطي هو إمانويل كانظمن 

يااات هااا ناااضااااااااااااااجاا  الااديمقراطبااأنال ي  عرف  لياا اغياااب الحرب بين الاادول الليبر :هبااأنااالااديمقراطي 
 . يالالليبر 
 
 (55) :ة المؤسساتيةيالالنظرية الليبر  -
 

ف بشااكل ي  ال ي  قوم ببعض الوظائبالمؤسااسااات الدول ليناسااميت بهذا االساام بساابب اه مام الليبر 
صاااحاب و يؤكد أ،االسااا قرار بين الشاااعوبلها دور في  حقيق األمن و و  دول أفضااال مما  قوم به ال

ات على وجه أفضااااال عبر الساااااياسااااا األمني هذه النظري  إمكانات كبيرة للخصاااااوم ل حقيق أهدافهم 
ن الدول  لجأ و ،   بداًل من السااااااياسااااااات ال نافسااااااي ال عاوني  ألمني ا عاون ل فادي المعضاااااال  ال الىا 

وفقًا لهذه النظري  فان المؤسااااااااسااااااااات  إنهف اً إذ، خاطر السااااااااعي ورا  المزايا النساااااااابي الناجم  عن م
 .الدولي  هي فاعل أساسي أكثر من الدول 

 

                                                           
R.(Ed.) lished in: Wolf rum,International relations, Principal theories PubSlaughter,Anne, “ 54 

(2011) Max Planck Encyclopedia of Public International Law(Oxford University Press,), 2011, p14  

 .39-35 ص، 2013، مرجع سابق، إنعام، أبو مور 55 
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 (56):النظرية البنائية -6
 

، تات ال ي كاااناات في ذلااك الوقاا جاااهااظهرت هااذه النظرياا  في أواسااااااااااااااط الثمااانينيااات كااان قاااد لل
ن النظري ان قد الواقعي  البنيوي  و  قد (Ward of our making)في ك ابه (Nicholas Onuf)كان  ا 

ى القيم لالبنائي   وظف مفهوم البني  للساااااااااااااالوكيات في العالقات الدولي   ركز النظري  البنائي  ع
اسااااااي  في األساااااا هذه النظري  أن الفواعل من وجه  نظر نهأو ، النزاعات العرقي والثقاف  واألقليات و 

جود الوجود البشاااااااااري و  بأن ف رض و ، لي المصااااااااالح  والهوي  واألفراد واإلرهاب الدوليالنظام الدو 
من المبادئ األسااااااااااسااااااااي  و ، (57)المج مع يصااااااااانع الناسو  أن الناس يشاااااااااكلون المج معاج ماعي و 

  :للنظري  البنائي 
 .الدول هي الوحدات األساسي  لل حليل -1
 .ي  للنظام القائم على الدولذا ي  البنى األساس – 2
 .االج ماعي  ىمصالح الدول في إطار نسق م رابط بفعل البنو   شكيل هويات -3
 

رار صاااناع القإال مساااأل   صاااور و  فما هواكسااااندر وانت( ) اما ال صاااور البنائي لألمن بإساااهامات
فساااااااير ت(  وان) حاولو ، ليس العكسالمح مل  و مادي  و هم الذين يقدمون  صاااااااورا هم للعناصااااااار ال

 فرض و  األمن عبر  ناوله معضاااااااااااااال  األمن كبني  اج ماعي    ألف من مفاهيم ذا ي  بين األفراد
حها من منطلقات العون  فرض عليها طريق   حديدها لمصاااااااااااااااالو  على الدول ساااااااااااااالوكيات معين 

البنى االج ماعي  في  فسااااااااااااااير بنائيين هي دراسااااااااااااااا  لدور األفكار و إن األمن عند الف اً إذ، الذا ي
 .القوةو   صورها لمفهوم ال هديدو  ل فاعل بين الوحداتا
من رغم لعلى اجميع النظريات  أهمل هو  األمناع برت البنائي  ان م غير الهوي  كذلك جز  من و 

 (58).افسال ن أو ال عاون عن طريق  إما سلوكيا هم حديد أهمي ه في  شكيل مصالح الفواعل و 
 
 
 

                                                           
، ت النظرية الكبرى في العالقات الدوليةانعكاسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على التجاها"، عبدالناصر، جندلي 56

 .447ص ، 2005، الجزائر، الجامع  الجزائري 
 . 138ص ، مرجع سابق، إنعام، أبو مور 57
 .241ص ، 2012، الجزائر، جامع  قس نطين ، " بين التجاهين التقليدي والحديث الدراسات األمنية" ، صليح ، كبابي 58
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 نظرية األمن الوطني: -7
 

كفاي  الحماي  الكلي  لذلك المج مع الساااااياساااااي الوطني من أيه أخطار أو  هديدات أو القدرة على 
األمن من ذلااك المج مع في حااالاا  االطمئنااان و من الخااارج بحيااث يعيا  أو حااديااات من الااداخاال 

 (59) .الخوف

 

د كان مقياس  بنى الدول ألحو ، م ضااااد ان لمفهوم األمن الوطني انوسااااد المج مع الدولي نظري 
 النظريات يرجع إلى المكان  الدولي  للدول :  لك
  International state security لألمننظرية الدولة العالمية  –أ 

قليمياااامؤيااادوهاااا من الااادول العظمى والكبرى عاااالمياااًا و   المطلق ال األمنان  هاااذه النظريااا   رى و  ا 
 يااا  القويااا  فيهو مفهوم الوالو ، القوى  أسااااااااااااااباااابفي وجود دولااا  عاااالميااا   ح كر كااال  إالي حقق 

ي  مرادف للدول  القومن الدول  العالمي  أ وهو النظري  الى هذه ووجه نقد، القديم  اإلمبراطوري 
 (60).المطلق األمنذات الصبغ  السياسي  االس عماري  أي 

 

 Universal Association نظرية المجتمع عالمي لألمن –ب 
 

وى  خشااااااااااااااى نفوذ الق ال يالعظمى او الكبرى الدول غير  أغلبي معظم من يؤيد هذه النظري  هم 
رض هذه  ف و ،  يالالمثبدال من وجود الكمال و  أمنهامما ساااينقص من ، هيمن هاو العظمى الكبرى و 

نماو ، وجود الدول الى ال يح اج بالضرورة  األمنالنظري  أن  ضمام أنبمكن  حقيق مفهوم األمن ي ا 
 الدعام  القوي و ، لصااااااالح الجماع  كلها هوو  اً يأن يكون العمل جماعو  جمعي  عالمي  الىالجميع 

 (61)". يالهي النظري  األقرب للمثو لضمان األمن 

 
 
 

                                                           

 األمن العالميو  األمن اإلقليمي بين األمن الوطني، مفاهيم األسس العلمية، اإلس را يجي و  س قبلي مجل  المركز الدولي للدراسات الم 59 
 .9ص، 2005، ابريل، السنوي  3" العدد 

 21/12/2015 مستوياتهو  نظريات األمن الوطني 60
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/index.htm 

 .ات االمن الوطنى ومس ويا همرجع سابق: نظري 61
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 مدرسة كوبنهاغن: – 8
 

أهم  يع بر باري بوازن  إذ، لقد نشااااااااااأت هذه المدرساااااااااا  في أوائل ال سااااااااااعينات في مدين  كوبنهاغن
مع   بذلك البيئ  والمج شااااااااااامل، ظر ها لألمنالمنظرين فيها فقد جا ت هذه المدرساااااااااا  ل وساااااااااايع ن

رى بوزان أن يو ، كاف  القضايا الم علق  باألمن الذي كان مق صرا على القوة العسكري واالق صاد و 
، بيروقراطي ، ساااااااااااااياسااااااااااااايين، قادة)األكثر شااااااااااااايوعا قد يكونواSecuriting Actors فواعل األمنن 
 .(62)جماعات الضغط، لوبيات، حكومات

 

 أن مدرس  كوبنهاغن   بنى شكال من أشكال البنائي  Michael Williams يري ميشال ويليامزو 
 .(63)لها جذور في النهج ال قليدي الواقعيو ، االج ماعي 

 .النظام الدوليحليل عند مدرس  كوبنهاغن الفرد والدول  و مس ويات ال  -
ات عالقطاعات الجديدة لألمن ال ي أ ت باإلضاف  مع القطاع العسكري حيث ظهرت عدة قطا -

 .االق صاديجديدة منها القطاع السياسي و 
 مكن للدول   حقيقال ي إذ، داخل اإلقليم الواحد األمني مج معات األمن هي  وحيد القطاعات  -

  .األمني الداخلي بمعزل عن الدول المجاورة فائهااك 
 

  

                                                           

The Evolution of International Security Studies, USA , Cambridge Buzan Barry, lene Hansen,  62

University Press, 2009,P.214. 

Securitization and International Politics”, :Words ,Images, EnemiesWilliams, Michael, “ 63

International Studies Quarterly ,USA , Blackwell Publishing , Vol. 47,N°:4, 2003, P.511. 
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 التعليق على النظريات السابقة:
 

  حسااااااااااااااب النظريو ، الدول  الىجميعها  إن النظريات ال ي اه مت بالجانب األمني كانت  شااااااااااااااير
الواقعي  فإن الدول  هي الفاعل الرئيسااااي و  حرك وفق إدراكها للمحافظ  على األمن مما يق ضااااي 

اسااا خدام القوة أي أن أمن الدول  يحقق ال ماساااك االج ماعي واالسااا قرار الساااياساااي للدول  أما  الى
ثقافيًا اديًا و بل ي عداه اق صااا، ساااكري فحسااابلعاألمن ال يق صااار على البعد ا فإن  يالالنظري  الليبر 

ما على إن،   المؤساااااااااااساااااااااااا ي  فإن الدول  ال  ع مد فقط على األمن العساااااااااااكري يالأما النظري  الليبر 
ل حالفات افهي  ه م بالنظام الدولي و ، القوى نظري   وازن و ، ؤساااااااساااااااات الدولي  في حماي  أمنهاالم

األفراد فالنظري  البنائي  و ، حالفات مع دول أخرى عن طريق   أن أمن الدول  يك سااااااااابو  بين الدول
ل نظري  األمن الوطني الفاعالجانب الثقافي والقيم و  الىهم الفاعل األساااااااااسااااااااي لألمن في الدول  

إن فن مدرساا  كوبنهاجأما و الوطني الرئيسااي في الدول  هو القدرة على حماي  المج مع السااياسااي و 
ل   حقيق ال يمكن للدو ما القطاع السياسي واالق صادي و إن فقط ع العسكري القطا ليست هيالدول  
  نظري  الدول  العالمي -أ الوطني: األمننظريات  أما .األمني بمعزل عن الدول المجاورة اك فائها
رى ما د الدول الصاااااااااغالسااااااااايطرة على الدول األخرى ف فقو  هذه النظري   ع مد على القوة أنلألمن 

 . حقوقها كدول  مس قلو  مهيمن  عليها  فقدها سياد ها صبح  ابع  لدول يسمى باألمن و 
 ىالفإن األمن يك سااااااب من انضاااااامام جميع الدول ، عالمي لألمن باإلطالع على نظري  المج مع

 .جمعي  عالمي 
 :الى ونالحظ أن عوامل األمن في النظريات السابق  أوعزت األمن في الدول 

 المؤسسات الدولي  – 5ج ماعي البعد اال -البعد الثقافي  - 3للقوة  - 2 األفراد – 1
 .الدول المجاورة – 8القطاع العسكري  – 7   حالفات الدول -6 
اإلقليمي  لدفع عملي  الساااااااالم و المجاورة  هناك مسااااااااعي للدولما أننا بصااااااادد بنا  دول  حديث  و وب

ي الرسااااامي اعالر و  الفاعل  الجهود  لك من بين، خاصااااا  بهم ح ى ي سااااانى للفلساااااطينيين بنا  دول 
 ،أخذت على عا قها االل زام بمساعدة الفلسطينيين في بنا  دول للمعاهدات هي الواليات الم حدة و 
ي أي أنها اه مت بالقطاع العساااااااااااااكر ، الفلساااااااااااااطيني  األمني  لألجهزةحيث أنها بدأت ب قديم الدعم 

 .مسك زمام األمورز األمن في األراضي الفلسطيني  و ل عزي
 م بناء القدرات المؤسسية مفهو  الثاني: بحثالم
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 مفهوم بناء القدرات  :المطلب االول
 

ففي  ، عزيز قدرا ها من اجل القيام بمهامها المكلف  بهاو   طوير الى سااااااااعى جميع المؤسااااااااسااااااااات 
 نياا األم األجهزةفي بنااا  قاادرات  األمريكياا لاادور المعونااات  انحو أكثر فهماا الىبحثنااا نسااااااااااااااعى 

ت بعد  ردي  لك المعونا الىال ي بحاج  ماس  و ، الفلسطيني نظرا لخصوصي  الوضع الفلسطيني 
 اا خسار ها اغلب البنى ال ح ي  لهو  2000العام بعد االن فاض  الثاني  في  األمني  األجهزةوضع 

لفلسطيني  ا األمني  ألجهزةامن خالل المساعي الدولي   م إعادة بنا  و ، بسبب االج ياح اإلسرائيلي
سااااااوف  فيما يلياألراضااااااي الفلسااااااطيني  و في ع األوضاااااااع ا  قدرات   وا م مبن الىولكنها بحاج  

  :الىنس عرض بعض المفاهيم المر بط  بعملي  بنا  القدرات وهي كال 
 مفهوم القدرة: .1
 

ت وال ي االخبر  طور المكونات المعرفي  العام  والخاصاا  والمهارات و   من يال مثل المساا ويات الع
ف  ال ي ال لصاااافإن القدرة هي  لك ا اً إذبيق الفاعل لها في الممارساااا   طال حقيق النجاح و   ضاااامن

لكنها  عمل على ضاااامان االك ساااااب السااااريع وال عزيز  نحصاااار في المعرف  والمهارات والخبرات و 
 (64).وال طبيق الفاعل لها في الممارس 

 

مهار ه :لر شي  معين بشكل خاص ب حديد كفا ة االنسان مثي طو و عملي  جهد  : مفهوم البناء
 (65).وفاعلي ه واالمور الهام  لبنا  شخصي ه

 

  :اما المقصود ببناء القدرات .2
 

ل ومن خال، من اجل المنفع  الم بادل  عزيز قدرة األطراف على العمل معاً  بناء القدرات هو: 
 (66).صياغ  الحلولال ي يح اجونها ل حديد المشاكل والقضايا و األدوات  زويدهم بالمهارات و 

 اك تعريفات اخرى لمفهوم بناء القدرات ومنها: وهن

                                                           
 .250ص ، 2004، عمان، دار الشروق للنشر وال وزيع، مبادئ علم النفس"محمد،" ، يونس بني 64
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م حل مشااااكال ها ورسااااالمج معات على أدا  وظائفها و : قدرة األفراد والمؤسااااسااااات و القدرات مفهوم
 :أهدافها و حقيقها على نحو مس دام

 . حقيق رسال ها بفاعلي قدرة المنظم  على ادارة نفسها و   عزيز -
ذات   قديم خدماتلمنظم  في سااااااااااااااعيها ل حقيق غاي ها و فاعلي  اهي عملي  منهجي  ل طوير و  -

 (67).ذلك من خالل  عزيز قدرا ها ال نظيمي  والفني   يالجودة ع
 ي نفسهاكثر ثق  فنفسه بمعنى ان يكون أكثر مهارة و زيادة قدرة المج مع على انجاز االعمال ب -

 (68) .اكثر فاعلي  في ال نظيمو 
 معي  من خالل ال دريب ل نمي  مهارات القدرات المؤسااااااسااااااي   نظيم االساااااا فادة من الموارد المج -

 (69) . خطيط مس وطنا هم البشري ينهم من لعب دور فعال في ادارة و وذلك ل مك
دام  قدرة االشااااااخاص و  - المج مع ككل إلدارة شااااااؤونهم بصااااااورة المنظمات و هو  حرير و عزيز وا 

  (70).ناجح 
 (71).  ال ي  عين على  حقيق مشروع مايالمالالفني  و ات البشري  و هي مجموع  االمكان -
ورة أهدافها بصااااااااااااااادة فاعلي ها بما يحقق رسااااااااااااااال ها و هي عملي   كاملي  ل مكن المنظم  من زي -

 .ي م ذلك باس خدام مدخالت م نوع و  م امس د
 م و عزيز ي نظبنا  القدرات هي عملي   طوير و  بأننساااااااااااااا ن ج من ال عريفات السااااااااااااااابق   اً إذ

ما ها  قديم خدو   قوم بأدا  واجبهاواهدافها من اجل ان  المنظم   طلعاتوالساااااااااعي ل حقيق 
 . يالجودة عبكفا ة وفاعلي  و 

 
 مصطلحات مرتبطة ببناء القدرات: .3
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هو و  التطوير التنظيمييعرفون بنا  القدرات بمصااااااااااااااطلحات أخرى مثل  كثيرون اولئك الذين -
 OD(Organizationدرات منظم  المصاااااااااااااطلح األكثر اسااااااااااااا عماال عند اإلشاااااااااااااارة إلى بنا  ق

Development(72).( هو نهج منهجي مس مر من ال علم المس مر ل حسين القدرة 
 ن في األسااااااااس هي  مكيجعل ال نمي   عمل على نحو أفضااااااال و : هي كيفي  تنمية القدرات

 (73).المؤسسات  مكينا أفضل من  حقيق ال نمي  البشري 
  :أن بنا  القدرات يح اج إلى و  ل علم من ال جرب شاااااااااااااامل ا بناء القدرات أو تنمية القدرات

 .ا أريد لها أن  كون مس دام إذديناميكي  وعملي  عقالني  
 يع بر ال طوير المؤسااسااي من أهم انشااط  بنا  القدرات حيث يؤثر : (74)التطوير المؤسسي

يه م  فال طوير المؤسااااااسااااااي، من خالل إحداثه لل غيير في البيئ  السااااااياسااااااي  او ال شااااااريعي 
 ا اجر و ، ؤسااااااااساااااااا االنشااااااااط  ال ي  عمل من خاللها المراجع  و قييم القواعد واالجرا ات و بم

ل في صااااااورة  عدي ؤسااااااساااااا داخل الم الىقد يم د و ، خارجي  في القوانين واالنظم  عديالت 
ؤساااااااااااااسااااااااااااا  ينظم العالق  بين الم، لوائح العمل او اسااااااااااااا حداث نمط قانوني او اداري جديد

 .ؤسس الم الجهات المانح  ل حقيق رسال و 
 مليات ال ي من شااااااأنها رفع كفا ة ي ناول هذا المفهوم كاف  الع: (75)تنمية الموارد البشــــرية

نواعه ير بط بال دريب بكاف  أفهو مفهوم  الىبال  و،مسااااااا وى أدا  العاملين في المؤساااااااسااااااا و 
  . قييم أدائهمو حفيز العاملين و 

 لمؤسسات من حيث الجوانب : وهو مفهوم يه م ببنا  قدرات ايةالتعبئة الموارد الم
ات العالقالى المؤسس  وكيفي  االن فاع بالمنح و كيفي  جذب االموال  :المادي  مثل

 (76).ي  مع المانحينالالم

يث قدرات ال نظيمي  حلليصااف برنامج األمم الم حدة اإلنمائي "قضااايا القدرات" أربع  مجاالت     
 –معرف   –قيادة  –ت المؤسااااااااااااااسااااااااااااااي  ال ر يبا :يالأكثر ال غيرات في القدرات   م على النحو ال 
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القدرة يمكن أن يكون موجودا في هذه القضاااااااااااااااايا  في وهم يؤكدون أن دوافع ال غيير، مساااااااااااااااا ل 
 (78).كيان إلحداث ال غيير داخل بيئ هللقدرات  مكين الال أثير على أن و   (77)،الجوهري  األربع 

 
  :المؤسسيةنظريات بناء القدرات : ثانيالمطلب ال

 

وجد شح يجاد نظريات  فسر موضوع الدراس  "بنا  القدرات" و  رى الباحث  ان هناك صعوب  في اي
وف ساااااااابنا  القدرات من الجانب العملي و مما يجعل هناك صااااااااعوب  في  طبيق ، في هذا المجال

 :نس عرض بعض النظريات ذات العالق  ببنا  القدرات
 eoryhocial TS rnedom-tsPo 79 :النظرية االجتماعية لما بعد الحداثة -1
 

في  فهي  عالج القضااااايا ال ى نشااااأت، نظري  ما بعد الحداث  الىاالقرب  ي ان بنا  القدرات البشاااار 
فهي  رى من خالل مبادئ علم النفس السلوكي أن البشر يمارسون ، النظري  االج ماعي  الحديث 

 بادل  حقق ال  رى أن فكرةو ، م حقيق منافعهأن يعمل على  دبير اح ياجا هم و  ساااااالوكًا من شااااااأنه
منفع  و  ف  حقيق اقصاااى اشاااباعي بادل االفراد نشااااطا هم بهد إذ، نوعًا من ال ضاااامن االج ماعي

 .واحدفي وقت 
 

ومع قااادا هم فااااإلفراد دائماااًا يخ اااارون ماااا رغباااا هم  ليهم  ملي ع ماااااالفراد دائماااًا يخ اااارون  انو  
خاللها مكن من ي ال ي ي الالطريق  المث الىاد  شير ان  صرفات االفر و  ي ناسب مع  حقيق اهدافهم

، ل حليلالوحدة االساسي  لهم  رى ان االفراد ف  "معينه اما افكار "فريدمان هش ر، اً يحقق اهداف أن
 إذ، ذا همبما يحقق المنفع  لو ، اولويا هم وقيمهمي صاااااااااااااارفون ل حقيق غايات معين  بما ي فق مع و 

ال ى  فرضااااااااااااااهااا الظروف االج ماااعياا  ثاال في ناادرة المصااااااااااااااااادر  ااأ ي دومااًا وفق عاادة قيود   م
ال ي القيود  وأف الفرص يالاالخ يارات العقالني  للفرد  فرضااااااااااها  ك أن او، االق صااااااااااادي  القائم و 

 . فرضها الظروف االج ماعي  واالق صادي  في الواقع المعيشي
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دافهم ي ناسااااااب مع  حقيق أهال طور بما  الىن هذه النظري   فساااااار سااااااعي االفراد أ ري الباحث  و 
ل وضااع فرادها يأ ي من خالالفلسااطيني  ل طوير وبنا  قدرات ا األمني فلذلك فإن سااعي المؤسااساا  

 ح اج  فنظرًا للحال  الفلساااطيني  فهي، مالح ياجا هوفقًا  خطط لل طوير واعادة بنا  وضاااعاهداف و 
ن بنا  امني  لدول  مسااااااا قبليه و   مؤساااااااساااااااات االى بنا  قدرات افرادها بما ي ال م مع م طلبات بنا

 ،لكن هناااك قيود   مثاال في ناادرة المصااااااااااااااااادر، األمنياا  األجهزةقاادرات االفراد ي فق مع اولويااات 
دول نا  إال عن طريق الالفلسااااااااطيني  ليس لها مورد مادي يساااااااااعد في عملي  الب األمني  األجهزةف

كنها بال ول، و على حجم المعوناتأعلى نوعي  ال دريب  اً هذه الدول  فرض احيانًا قيودالمانح  و 
  .األمريكي من ضمن هذه الدول الواليات الم حدة  ساعد على عملي  بنا  القدرات و  شك
 
 Human Relations Theoryنظرية العالقات االنسانية:  -2
 

شاااااااااركات )الفراد في مخ لف مجاالت الحياةال فاعل بين االى يشاااااااااير  عبير العالقات االنسااااااااااني  
من ثم فإن العالقات االنساااااني   وجد حيثما وجد افراد ي عاونون في  (اجهزة حكومي و ومؤسااااسااااات 

 (80).العمل سعيًا ورا  اهداف مش رك 
 

قد انبثق منهج العالقات االنسااااااااااني  عن مجموع  من "ال ون مايو" و الى  عود جذور هذه النظري  
الى ون ال ابع لشاارك  وساا ر الدراسااات عرفت بدراساا  هاورثورن ال ي اجريت في مصاانع هاورثورن 

أسااااااااااااااهماات  جااارب هوثورن في نشاااااااااااااار االه ماام  حيااث،1932 – 1924عااام الك رونااك مااا بين 
إلداري  ا بالعالقات اإلنسااااااني  في مجال العمل مما أدى إلى كثير من أنواع ال غيير في الممارسااااا 

  النسااااااااااانيانه يجب أال   رك المشاااااااااااكل ا اظهرت الحاج ، الماضااااااااااي القرن  خالل الثالثينات من
ي  حديد ف لمحض الصدف  انما أن  عالج بالدارس  واكدت على اهمي  النواحي السلوكي  االنساني 

للعمل به   وافر المناخ المالئملاالفراد و ات لدي  جاهالو  في دراس  الدوافعكفا ة العنصر البشري و 
 (81).اثر قوي في رفع مس وى الكفا ة االن اجي  لدى العاملين
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 وافر المناخ ب  حدد  كفا ة االفراد ظري  ركزت على العنصاااار البشااااري وانان هذه الن  ري الباحث 
 في ردو من ما لها و  األمريكي ففي هذه الدراساااا  نساااالط الضااااو  على المعونات ، المناسااااب للعمل

ني  الفلسااااااااااطي األمني  األجهزةاح ياجات وفق  طلعات و  األمني  لألجهزةاعداد المنشااااااااااات المالئم  
 .فاعلي بمهارة و  يهالاألعمال الموكل  با للقيام

 
 System Theory(82)نظرية النظام:  -3
 

سااااااااارعان ما اك سااااااااابت مكان  و ، 1960عام الاالدارة في  نظيم و الت نظري  النظام الم صااااااااال  بظهر 
 وفقااًا لهااذه النظرياا  المنظمااات المف وحاا  اوو  االدارةمناا  في حقول العلوم االج ماااعياا  واالدب و مهي

  وان  كون مؤسااااااساااااا، االساااااا مراري  يجب عليها اوالً :  لبي  الشااااااروط من اجل البقا  و االنظم  الح
يًا: ينبغي ان ثان بعضاااال   وازن مع بعضااها مساا قرة بمعنى أن جميع اجزائها المخ لف   كون في ح

  .ي يرات البيئ: ينبغي ان   كيف مع ال غمثل جميع الكائنات الحي  ثالثاً   نضج نمو و 
 

ياا  النظااام ي زامن مع بنااا  القاادرات للموارد البشاااااااااااااارياا  من خالل منهج  قااديري في ن جوهر نظر إ 
كما يسااااااااا دل من نظري  النظام على عملي  بنا  قدرات الموارد البشااااااااري  ،  حقيق االهداف ال نموي 

 .النظام البشري الديناميكيرات ال ى  س ند على لقم  العيا و والقد
 

عليها  يضاااافىو  الى بنا  قدرات االفراد ح ى  ساااا طيع ال قدمن هذه النظري   سااااعى أ رى الباحث  و 
فهم دور ل ذلكو ،  هادراساااضاااو  معرف ه في   هذا ما  ساااعى الباحث مظاهر االسااا قرار المؤساااساااي و 

ائها وبق ري هامن اجل اسااااااااااااا مرا األمني في بنا  قدرات افراد في المؤساااااااااااااسااااااااااااا   األمريكي المعونات 
 .بفاعلي  واس قرارها
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 الفلسطينية:  األمنية األجهزة الث:الثالمبحث 

 

هي و  ،نشااااااأة الساااااالط  الوطني  الفلسااااااطيني و الفلسااااااطيني  هي وليدة ا فاقي  أوساااااالو  األمني  األجهزة
 لك المؤساااااااساااااااات والهيئات  هي األجهزة األمني ف، ي  االمنالمساااااااؤول الرئيس امام المج مع لحما

 (83)ويأ ي على رأسها وزارة الداخلي ، ب هيالالمنوط  بالعمل على سيادة النظام والقانون وفرض 
 رى الباحث  ان هذه االجهزة بحاج  الي  بنى من قبل الدول االخرى ل صاابح قادرة على القيام  و 

بال شاااااااااااك ان هناك محاوالت ناجح  من قبل السااااااااااالط  ، بأعمالها بمهني  عالي  لدول  مسااااااااااا قبلي 
ساااااا فادة من خبرات الدول االخرى من أجل الوطني  الفلسااااااطيني  ب طوير ادائها و لكن البد من اال

  طويرها و بنا  قدرا ها.
نشاااااااأة االجهزة االمني  الفلساااااااطيني  لي ثنى لنا معرف   طورها  الباحث  اما يلي ساااااااوف  سااااااا عرض 

 ال اريخي .
 

 : تأسيسهاو  الفلسطينية األمنية األجهزة : نشأةاألولالمطلب 
 

ام علاالفلسااااطيني  ما بين  األمني  األجهزة  أساااايسو  بعرض ملخص عن نشااااأة سااااوف  قوم الباحث 
 .2015 ح ى  اريخ ان ها  البحث العام 1993

 

  2015 -1993مابين عام  األمنية األجهزة - 1
 

كانت محط   1993قيام السااااالط  الوطني  الفلساااااطيني  من خالل إعالن المبادئ في أوسااااالو  منذ
ت لمرحل  بضاااعف الجسااام العساااكري لقواالنهاي  من مرحل  الثورة الفلساااطيني  حيث ا سااامت هذه ا

ل دريبي  كانت امن الناحي  ال نظيمي  و بعيدة و   ن يج   شاااااااا  ها في بلدان عديدة و الثورة الفلسااااااااطيني
 .اتاإلمكان فيملحوظ و  ي من نقص حاد عان
  

                                                           
 8ص ، مرجع سابق، " اثر العالقات االنساني  على ادا  العاملين في األجهزة األمني ، خالد، الحربي :83
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 كلفت اللجن  ال نفيذي  لمنظم  ال حرير الفلسااطيني  ب شااكيل مجلس الساالط  الوطني  الفلسااطيني  و 
ن السااااااايد ياسااااااار عرفات رئيس اللجن  ال نفيذي  رئيساااااااًا لمجلس السااااااالط  اكو  ي اللمرحل  االن قفي ا

 (84)1993ذلك في  ونس أك وبر و  الوطني  الفلسطيني 
 

سااااااااااارائيل ف الىو منذ إعالن المبادئ بشاااااااااااأن  ر يبات الحكم الذا ي االن ق ي بين منظم  ال حرير وا 
 مني األ األجهزةإنشااااااا     الوطني  الفلسااااااطيني  للساااااالط ا فاقي  اوساااااالوأ احت  1993شااااااهر أيلول 
األمن  -4األمن الوقائي  – 3األمن العام  -2الشااارط  المدني   -1 :كانت كاآل يو ، الفلساااطيني 
بعد  يفتضأم ثو ، الشرط  البحري  -7الدفاع المدني  -6المخابرات  – 5 (17قوات ال) الرئاسي
 .الشرط  الجوي و  لعسكري االر باط او  جهاز االس خبارات العسكري  :ذلك
  
 ا بين العامم ا ساااامت هذه الف رةو ، في  ضااااخيم عدد من ساااابيها ت ساااابب األمني هذه ال شااااكيل  و     
 حيث  مكنت بعض الشاااي  من فرض النظام ، األجهزةبال فاوت في أدا  هذه  (1994-2000)
ار غياب اإلطو مسااااااؤوليا ها ناهيك عن عدم الكفا ة و  في صااااااالحيا ها واضااااااحل ك  داخكان هناو 

 (85) .القضائي القانوني وضعف الرقاب  ال شريعي  و 
 

كثرة و ، األمني  األجهزةمعرف  مهام يد و درحل  ا ساااامت بالفوضااااى وعدم  ح رى الباحث  أن هذه الم
على  نعكس ساااااااااااااالباً مما إ هاالصااااااااااااااالحيات في عملو  ام داخالت في المهالى أدى   األجهزةعدد 
ني  عدم المساااااا ل  القانو و  ضاااااعف لرقاب و ، غياب اإلطار القانونيو  ، هاعالق  بينالعلى ج مع و الم

  .ان شار الفساد بين رجال األمنالى  ذلك أدىكل  األمني  األجهزةلمن سبي 
 

   هدفًا للعدوانأصاااااااابحت قوى األمن الفلسااااااااطينياندلعت ان فاضاااااااا  األقصااااااااى و  2000 معاالففي 
اع قال  ي  واغ يال رجال األمن الفلساااااطيني  و لمقرات و دمير البني  ال حبقصاااااف ابد ًا اإلسااااارائيلي 

 (86).ان شار الفل ان األمنيو ، األمني  األجهزةعدد كبير من من سبي 
                                                           

 ونس ، 12/10/1993-10صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دور ه المنعقدة من  نية الفلسطينيةقرار إنشاء السلطة الوط 84
http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=4935 

  .6ص، 2010، أريحا، دورة كبار الضباط، " التطور التاريخي لقوات األمن الفلسطينيةجمال،" ، أبو الفيه 85
 حات،المشاركون صال نظام  حرير ،"الفلسطيني األمن قطاع في آفاق الدولة بناء"  الفلسطيني األمن قطاع حول الثالث السنوي  المؤ مر86

ص ،  2011 الثاني كانون /16-15أريحا اإلس قالل جامع  األمني، القاطاع لدراسات الفلسطيني المركز آخرون  و هواري  ماجد
61  
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قد من ضامنها لجن  مي شال و و المفاوضاات  الىالعودة و  وقف االن فاضا لبدأت المسااعي الدولي  و 

، الثق  بنا و  ،عاون األمنياسااا ئناف ال و  قع ال زام الطرفين باال فاقيات المو و  ها  العنفبأنأوصااات 
 (87) .اس ئناف المفاوضاتو 
اقيات هم مل زمون باال فبأنعلن القيادة الفلسااااااااااااااطيني  أ ي بيان باساااااااااااااام الرئيس ياساااااااااااااار عرفات و فو 
ي المج مع الدولو  األمريكي ناشااااد الرئيس ياساااار عرفات الواليات الم حدة و ، (88) وصاااايات اللجانو 

في المجلس  خطااااب لاااهفي و ، (89)طينيااا  ال ي دمرتل اااأمين الااادعم الالزم لقوات األمن الفلساااااااااااااا
دارا هاو  للسااااالط و   قديم صاااااياغ  كامل  جديدة لوضاااااعنا الوطنيالرئيس عرفات طلب ال شاااااريعي   ا 

اصااااااااااااااح بما ي علق بالطموح و  من اجل إعادة البنا  قاعدة أقوى  ذلكو  األمني  لألجهزةو   هااوزار و 
 (90) .الوطني

 

 ها:يفجا  و  ياسر عرفات وثيق  اإلصالحب الرئيس على طل فقدم المجلس ال شريعي بنا ً 
  .مهامها  حديدو  الفلسطيني  األمني  األجهزةإعادة هيكل   -1
 األجهزةأساااس منظم  ال حرير لعمل و  قوانين ذات صااال  من مبادئو  إصااادار قانون أسااااساااي -2

  .اخ صاصا هاو   حديد صالحيا هاو ، الفلسطيني  األمني 
خضااااااااااااعو  مني األ األجهزة قليص عدد  -3 مجلس الرقاب   و (داخلي اللوزير ) لسااااااااااالط  مدني  هاا 

  . شريعيال
 فيها من العمل في المجال االق صادي أو اإلعالمي ولينالمسؤ  أو األمني  األجهزةمنع  -4
  .األمني  األجهزةو   شكيل لجن  األمن القومي كهيئ  عليا لإلشراف على المؤسسات -5 

                                                           

تقرير لجنة ميتشل لتقصي : (1/10/2014االس يطان) ومقاوم  االرض عن للدفاع الوطني المك ب، منظم  ال حرير الفلسطيني 87 
 http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=metsh، 2001ابريل  30الحقائق 

http://www.oppc.pna.net/mag/mag5- 2002-5-13القيادة الفلسطينية و  بيان باسم الرئيس عرفات  88
6/new_page_14.htm 

http://www.oppc.pna.net/mag/mag5-تصريح للرئيس ياسر عرفات في (: 8/5/2002 (وثائق 89
6/new_page_14.htm 

 15/3/2002خطاب الرئيس ياسر عرفات أمام المجلس التشريعي في  :(2002وثائق ) 90
http://www.oppc.pna.net/mag/mag5-6/new_page_14.htm 
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مع الجانب اإلساااااارائيلي إال في حدود ال نساااااايق األمني  مني األحظر ا صاااااااالت المؤسااااااساااااا   – 6
 (91).الم فق عليه

 

والحل السااااااااياسااااااااي ، ورؤي ه للدول  الفلسااااااااطيني  24/6/2002خطاب الرئيس األمريكي في وبعد 
دة  رجم  مسااااااو  يهاالعقدت ساااااالساااااال  مشاااااااورات بين أقطاب اللجن  الرباعي  ال ي عهد ، المنشااااااود
وهكذا  مت صاااااياغ  مساااااودة خارط  الطريق ، وع ساااااالم في المنطق إلى مشااااار  األمريكي األفكار 
كان على رأس أولويا ها  حجيم صااااااالحيات الرئيس ياساااااار و ، مشااااااروع إصااااااالح الساااااالط  2003
ربط نجاح المرحل  األولى من خارط  الطريق و ، في ثالث  أجهزة األمني  األجهزة نظيم و ، عرفات
يق على ضبط األمن األمني  األجهزةبقدرة   (92).اف االن فاض  وجمع السالحوا 

 

م بإلقا  خطاب أمام المجلس  2003قام الرئيس الفلساطيني ياسار عرفات في العاشار من مارس 
ل شريعي وافق المجلس احيث دعا فيه إلى اس حداث منصب رئيس وزرا  ، ال شريعي الفلسطيني
ديل وصااااادر ال ع ،المنصاااااب و عديل القانون األسااااااساااااي للسااااالط  الفلساااااطيني هذا على اسااااا حداث 

،أعلناات جميع الفصااااااااااااااااائاال 2003 /6/ 29وفي ، في الجرياادة الرساااااااااااااامياا  19/3/2003ب اااريخ 
 .الفلسطيني  وقف العمليات العسكري 

 

في و جرت ان خابات رئاسااااااااي  ، 11/11/2004 ب اريخبعد اساااااااا شااااااااهاد الرئيس ياساااااااار عرفات و 
و اسا  السايد محمود عباس أب ع بر الحكوم  الفلساطيني  الساادسا  برئو  ، 2005ال اساع من يناير 

 (93).مازن حدثا بارزا لعب دورا أساسيا في رسم معالم المشهد السياسي الفلسطيني

 

  2015-2005عام الالفلسطينية ما بين  األمنية األجهزة - 2
 

 لقيادة الفلسااااااااااااااطيني  بخطوات عملي   مثلت بزيارة وزيرةلااليجابي   بالمواقف األمريكي جانبرحب ال
  ااريخبالرئيس محمود عبااس في رام   كونادليزا رايس للمنطقا  واج مااعهاا مع  ألمريكيا االخاارجيا  

                                                           
مجلس التشريعي للرئيس ياسر عرفات في وثيقة اإلصالح التي قدمها ال :(16/5/2002وثائق) 91

http://www.oppc.pna.net/mag/mag5-6/new_page_14.htm  
 2ص  2009، االس شاراتو  مركز الزي ون  للدراسات، " الفلسطينية بالضفة األجهزة األمنية" إشكالىة محسن ، صالح 92
  231-229ص ، 2009، نابلس، جامع  النجاح، دراسات فلسطينية "آخرون " و  عثمان، عثمان 93
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عيين   األمريكيا وخالل هاذا اللقاا  أبلغات وزيرة الخاارجيا  الرئيس عبااس بقرار اإلدارة  .7/2/2005
ساااارائيل عدة في للمساااااو ، جنرال أمريكي منسااااقًا أمنيًا ل ولي مهم  المراقب  في األراضااااي الفلسااااطيني  وا 

يلي ورحبت اإلسااارائ-ال نسااايق األمني الفلساااطيني الفلساااطيني  وإلعادة األمني  األجهزةإصاااالح و أهيل 
 (94).اإلصالح واألمن الىالوزيرة بالجهود الفلسطيني  في مج

 

منفردة    و شاااااكيل الحكوم في االن خابات ال شاااااريعي، فوز حرك  حماسو  ومع االن خابات ال شاااااريعي 
الخضااااااوع لحكوم   قودها حرك  حماس  األمني  األجهزةرفض بعض أفراد ، ني إسااااااماعيل ه برئاساااااا 
سااا  اسااايطر العشااارات على مبنى ال شاااريعي في غزة للمطالب  بضااام الشااارط  للرئ 30/1/2006ففي 

 عديالت و  ا خذ المجلس ال شااااريعي قرارات 13/2/2006 فيخشااااي   عرضااااهم للفصاااال من حماس و 
 .اس هدفت  عزيز صالحيات الرئيس

 

 يمنحيد الرئيس محمود عباس انه سالحكوم  بالرغم من  أكو  دها زاد الصراع بين مؤسس ي الرئاس بع
كما اصاااادر مرسااااوما ، ال ي كان يطالب بها عندما كان رئيسااااا للوزرا  األمني الصااااالحيات  الحكوم 

رس حالسااااا خبارات العساااااكري  و اساااااالح البحري  و )رئاسااااايا بخضاااااوع قوات األمن الوطني وال ي  ضااااام
بعد ذلك برزت مظاهر رفض قوات األمن ،  عيين رشاااااايد ابو شااااااباك مديرا لألمن الداخلي و رئيس(ال

هى بعقد ان و  حماسو  ( بين حرك ي ف حاق  ال داخلي)فوضاى أمني  عمتو  حماس باالع راف بحكوم 
 (95).27/5/2006ا فاق الوفاق الوطني في 

 

في  ف ح على ايدى مجهولينو  في حماساالغ ياالت لبعض القادة و  واس مرت حال  ال و ر األمني
بيان  من خاللو ، بدأ الحديث عن ان خابات مبكرة،  بادل اال هامات بين الحرك ينو ، قطاع غزة

بعدم  األمني  األجهزةجميع من سااااابي  الى"  30/9/2006صاااااادر عن الرئيس محمود عباس في 
 ثكنا هم ومعسااااااااااااااكرا همو  امهم في اماكن عملهمال ز و  مشاااااااااااااااارك  في اي   ظاهرات او اح جاجاتال
 (96).القيام بواجبا هم في حفظ النظام العاممزاول  اعمالهم و و 
 

                                                           
 /http://www.oppc.pna.net، " الموقف األمريكي من القضي  الفلسطيني  بعد الرئيس عرفات "، عبد الكريم، حالسه 94
، بيروت، االس شاراتو  للدراسات الزي ون " مركز  2007-2006في السلطة الفلسطينية األمنية التطورات " ، حسن، ابحيص 95

 13ص ، 2008
  46ق ص سابالمرجع ال 96
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حماس ليحصااااااااااااااد العديد من الق لى بين و  عاد ال و ر بين الحرك ين ف ح 2007عام المع بداي  و  
 .حرس الرئيسجهاز األمن الوقائي و و ال ي أقام ها حكوم  حماس  ل نفيذي عناصر القوة ا

 

قام ب شاااكيلها رئيس الحكوم  إساااماعيل  حيث  شاااكلت حكوم  الوحدة الوطني  17/3/2007وفي 
ض و ال ي ان هت بفر االمنى نالفل او  الق  ال الداخليامع اسااااا مرار  (97)15/3/2007هني  ب اريخ 

 حرك  حماس سيطر ها على قطاع غزة بحكم االمر الواقع .
را  إسماعيل هني  وأعلن حال  ال  رئيس الوز قام الرئيس محمود عباس بإق 14/6/2007وفي  

كوم  حبينما اس مرت ارئ برئاس  سالم فياض في الضف   م  شكيل حكوم  الطو الطوارئ و 
 .مقال  في غزة)اسماعيل هني  ( ال

 

ب منها طلو  ل  الحكوم و م قبول اس قا اس بق الرئيس محمود عباس موعد ان ها  حال  الطوارئ 
و اكد سالم فياض على أن  2007-7-13ب اريخ  أعمالمواصل   سيير أعمالها كحكوم   سيير 

حكوم ه سين هي عملها لحظ  إجرا  ان خابات  شريعي  جديدة منوهًا الى ان حكوم ه س  عاطى مع 
مطالب الرباعي  لعملي  السالم و كانت   طلع لبنا  دول  فلسطيني  مس قل  و ديمقراطي    م ع 

الغربي  و قطاع غزة و عاصم ها القدس على حدود  بالسيادة الكامل  على اراضيها في الضف 
النقد الدولي و االمم الم حدة بإنجازات الحكوم  و بانها و اشاد البنك الدولي و صندوق ، 1967

  98اق ربت من انجاز الجاهزي  إلقام  دول  فلسطيني .
ًا خصوصو ،  نيالفلسطي األمني  لألجهزةاس مر الدعم الدولي  2010 – 2007الف رة ما بين  ففي

ا عادة ني  و الفلسطي األمني ل عزيز قدرات المؤسس   األمريكي الواليات الم حدة اال حاد األوروبي و 
 (99).الفلسطيني  األمني  األجهزةبنا  
 :ما يلي هذه المرحل  ب تهذه الف رة إعادة بنا  القوات وا سم قد سميتو 
 شكيل قيادة أركان مش رك   شمل قادة حت إمرة وزير الداخلي  و  األمني  األجهزةوضع جميع  •

 . األمني لم ابع  جميع إشكال ال نسيق وال عاون ما بين مكونات المؤسس   األجهزة

                                                           
س اسماعيل هنية الى الرئي، أسماء الوزراء الوحدة الوطنية التي سلمها رئيس الحكومة المكلف" ، مؤسس  الدراسات الفلسطيني  97

  2007، رام  ، محمود عباس
 نابلس " رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة النجاح، و الدولة قراءة في تجربة حكومة سالم فياض " السلطةميس قيسي،  98 

  50-42،  ص 2012
  126ص ، سابقالمرجع  99
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رفع الحال  )ملش و  األمني  وفير االح ياجات الضروري  لبنا  القدرات المطلوب  ل نفيذ الخط   •
 .رها( ظام وغيبأنصرف الروا ب  و, األمني  األجهزة المعنوي  لمن سبي

 .مراكز اال صاالت الخارجي  الم علق  باألمن  حت إشراف وزير الداخلي وضع  •
 .فصل العمل األمني عن النشاط السياسي والحزبي •
  .العمل على إعادة هيكل  وزارة الداخلي  •
 . شكيل وحدة  خطيط اس را يجي  حت إشراف وزير الداخلي  •
ت إشراف مساعد الوزير للشؤون  عمل  ح األجهزة شكيل لجان عمل م خصص  من جميع  •

 (100) .األمني 
 بال نسيق مع العديد من المانحين 2010 – 2008 ينعامالاس طاعت وزارة الداخلي  ما بين  -
 EUPOLو بعث  الشرط  االوروبي  ) (USSCمك ب ال نسيق االمني االمريكي) أهمهاو 

COPPS)    (101).مليون دوالر خالل هذه الف رة 400 الىقدموا حو  حيث 
 اصبحو  قد اضعفت الفلسطيني  األمني  األجهزة كانت 2005 العام لباحث  ان في بداي  رى ا -

معارض و  دبين مؤيانقسم الشعب و  الفلسطيني  األمني  األجهزةثق  الشعب ب في هناك ضعف
ي  بنا   عطيل لعملير لبنا  الدول  و  أخثار سلبي  على عملي  المفاوضات و آ األمني ألجهزة 
عمل يب  ر طوق النجاة الس عادة  نظيم و  عد  شكيل حكوم  سالم فياضبو  ، األمني  زةاألجه
 .عودة الدعم من المج مع الدوليو ، الفلسطيني  األمني  األجهزة

حكوم  في الضااااف  الغربي  برئاساااا  سااااالم فياض الواصاااالت  2012–2013على مدار ساااان ي  -
، 2013عديل وزاري من صااااااااااااف ساااااااااااان  ومن ثم رامي الحمد   الذي خلف فياض في إطار  

 (102).أعمالها  كريسًا لمرحل  ما بعد االنقسام الفلسطيني الداخلي
 –إعداد خط  إساا را يجي  لقطاع األمن في هذه المرحل  كان لوزارة الداخلي  نشاااط واضااح في 

 ،على ال ساااااااؤالت ال ي يثيرها الواقع المحلي واإلقليمي والدولي بكل  عقيدا ه و شااااااابكا ه  جيب
الل ها  االح بأنومحاول  جادة للمشاااااااااااااااارك  الفاعل  في  حقيق وثيق  الحكوم  الفلسااااااااااااااطيني  

                                                           
 .2009، أريحا، دورة كبار الضباط، "،محاضرة إعادة بناء القوات الفلسطينية" ، ماجد، هواري  100
-2008التنمية الفلسطينية و  ،" تقرير متابعة خطة اإلصالح(:2011ال قييم ) موز و  اإلدارة العام  للم ابع ، وزارة ال خطيط، فلسطين 101

 .31ص ، " 2010
 بيروت –االس شارات و  " مركز الزي ون  للدراسات اإلس را يجي  2013-2012التقرير االستراتيجي الفلسطيني "، صالح، محسن 102

 .25ص ، 2013
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قام  الدول  من ضااااامن النشااااااطات ال ي قامت بها وزراه و ، الفلساااااطيني  المسااااا قل  اإلسااااارائيلي وا 
 الداخلي  إلعداد اإلس را يجي : 

 لكادر فريق الفني( من اال، الفريق الوطني)" شااااااااااااكيل فريق الخط  اإلساااااااااااا را يجي  لقطاع األمن
  .وشركا  من المؤسسات الحكومي  األمني العامل في وزارة الداخلي  والمؤسس  

  م وضااع خط  عمل للقا ات الفريق الفني والوطني للخط  اإلساا را يجي  وبما ينسااجم واإلطار 
  .الزمني الموضوع من قبل وزارة ال خطيط وال نمي  اإلداري 

 خذ أو م  (مؤسااااااااااااساااااااااااا  أهلي ) 20دعوة حيث  مت مع المدني قد ورشاااااااااااا  عمل مع المج  م ع
 .مالحظا هم على الخط  اإلس را يجي  لقطاع األمن

  م عقد ورش  عمل مع الجهات الدولي  المانح  و م اخذ مالحظا هم على الخط . 
 " كما  م عقد ورش  عمل مع مجموع  العمل األمني واخذ مالحظا هم على الخط.  
 لدول ما عن التمويل ا ية لألجهزةي أ ية األمن ديااال م  طوير  فقااد: الفلســـــــــطين ارة   لل موياال وا 

ر ل عميم مبادئ كما أن العمل جا، ضاااااامن أولويات قطاع األمن واح ياجا ه األمني المشاااااااريع 
 مثل  م ةل نساااااااااااايق المساااااااااااااعدات لقطاع األمن وأهمي   وحيد قنوات ال مويل بقناة واحد باريس 
 .عن إدارة و نسيق المساعدات لقطاع األمن  مسؤول كون على أن و  الداخلي  بوزارة

بلغ عدد الموازن  العام  و  الىمن إجم %28شاااااااااااكلت مصاااااااااااروفات قطاع األمن الفلساااااااااااطيني  -
 (103).أمان()ألف وفق دراس  ل 70قطاع غزة قراب  و  العاملين في الضف  الغربي 

ومحاوالت ناجح    األمني مؤسااااااااااساااااااااا  ر يب الل هناك محاوالت جادة أن مما ساااااااااابق  رى الباحث  
صاااااااااااااالح قطاع األمن و  شاااااااااااااراك المج مع في عملي  الفلساااااااااااااطيني  وا   األمني  األجهزةل طوير وا 

 األمنيااا  األجهزةمن ال طورات الهاااامااا  مناااذ باااد  نشااااااااااااااو   هاااذا يعااادو  ال طويراإلصااااااااااااااالح و 
 (104).الفلسطيني 

 
 
 

                                                           
، 2014من الموازنة العامة  %28وزارة المالية " مصروفات األمن تشكل  (:11/2/2015)، وكال  معاً   103

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=760888 
  92-19ص ص ، 2011-2013الخطة اإلستراتيجية لقطاع األمن "  (:2013وزارة الداخلي  )، فلسطين 104
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 -:الفلسطينية األمنية لألجهزةأهمية بناء القدرات  المطلب الثاني:
 

ذ فيعدم قدر ها على  نو ، الفلسااااااطيني  األمني  األجهزةعصااااااف من صااااااعاب في  كوين  بساااااابب ما
عدم  وفر الموارد البشري  المؤهل  من ذوي الخبرة بعمليات ال دريب و ،  ها وضمان اس مراري هاخط

بنا  قدرات مؤسسا ها لمواجه  ال حديات ال ي  واجهها في عملي  بنا   الىفهي بحاج  ، الم طورة
ا  القدرات  ساااعى عملي  بنلذلك  األمني  األجهزةهنا  نبع اهمي  بنا  قدرات من المسااا قبلي  الدول  

  :إلى  حقيق ما يلي
 .اس را يجيات طويل  المدىبنا  مؤسس  أمني  أكثر قوة واس دام  من خالل وضع خطط و  .1
دقيق قوي   إنشا  نظام هذا ال طوريشمل م  وقدرات اإلدارة ال نفيذي  والبرامجي  و  طوير أنظ .2

 .نظام مراقب و   عيين خبرا  في ال قييمو طوير و 
  لل خطيط للبرامج ال ااادريبيااا األمنيااا  األجهزة عزيز الخبرات من خالل  ااادرياااب األفراد داخااال  .3

 .غيرها من المجاالت ال دريبي  األخرى  طبيق الممارسااااااات الفضاااااالى و و  رامج صااااااميم هذه البو 
(105) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 دراسات ركزم  رجم ، األمريكي للكونغرس ال ابع األبحاث خدم  مركز، " الفلسطينية للسلطة األمريكي األمني الدعم"  جيم، زانو ي  105

 .198ص ، 2009 ونيو الصحفي ،ي المعلومات و حليل
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بناء  فيأن تســــتند عليها الســــلطة الوطنية الفلســــطينية  علىت التي المقوما المطلب الثالث:
 :األمنيةأجهزتها 

 

ديدات مني  قوي  لحماي  المج مع من  هأبنا  أجهزة الى ان الدول  الفلساااااطيني  المسااااا قبلي   ح اج 
هذه مقومات ل بعين اإلع باريجب على صااااااااناع القرار االخذ لهذا ، الشااااااااعبعرض لها ي   لح مم

يه عل بنا ً و  نا  المؤسااسااي لهاحفاظ على البالو  حساان ادائهاح ى  م از بفاعلي ها و  األمني  األجهزة
حول هذه ، لهما  ين منفصااااااال ينالدك ور عزمي الشاااااااعيبي في دراساااااااحدد اللوا  عرابي كلوب و  لقد

 :هيو ا فقت الدراس ين على أهم هذه المقومات المقومات و 
 :الحيادية .1

 

  فإن اسااااا مرار بنا،  دخل لصاااااالح فصااااايل على حسااااااب فصااااايل آخرال عن األمني  األجهزةإبعاد 
لن يحقق عنصاااااااااااااار ، لطرف مااا موالياا أجهزة األمن باااالع ماااد على قيااادات ذات ان مااا  حزبي 

 ،أو شااااارعي ها أو مصاااااداقي ها باع بارها خادم  لجميع المواطنين األمني اسااااا قرار هذه المؤساااااسااااا  
 .ويعقد من عملي  ال بادل السلمي للسلط 

 

ل  عاني من فقدان الحيادي  بشاااك األمني  األجهزةان ، على ما سااابق من الدراسااا  ى الباحث  بنا ً  ر 
الجهاد و   ضاام جميع الفصااائل الفلسااطيني  ما عدا حرك  حماس األمني  األجهزةبمعنى أن ، جزئي

 .اإلسالمي في الضف  الغربي 
 
 :البناء القانوني  .2
 

ر بعض القوانين الم علق  بالخدم  في قوى األمن وبالرغم من صااااااااااااااادو  األمني  األجهزةما زالت 
نها مازالت  عمل بموجب  عليمات وأوامر إداري   صااااادر إف، الفلساااااطيني وقانون ال قاعد العساااااكري 

 .ل نظام المحاسب  والقضا  العسكري  فعي، عن السيد رئيس السلط  الوطني  الفلسطيني 
 عالبشاااااااكل ف قضاااااااا  عساااااااكري و  محاساااااااب  نظام ال يمكن  حقيقأنه  رى الباحث  في هذا الجانب 

صدار قوانين واضح  لعمل و  ناجح إال عن طريق  فعيل المجلس ال شريعي الفلسطينيو   ألجهزةاا 
 .الفلسطيني  األمني 
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  البناء المؤسسي .3
 

و حديد صااااالحيات كل ، الم شااااابه  األمني  األجهزةمن خالل دمج  األمني يكون بنا  المؤسااااساااا  
 .وال  خضع ألكثر من قرار واحد، رأس واحد اكهن وأن يكون ، منها
صاااالح البنا  المؤساااساااي داخل ن هناك محاوالت ل طوير و ألباحث  ا ع قد   ولكن  األمني  األجهزةا 

  .عملي  البنا  على أساس قانوني ومؤسسيمن المزيد الى بحاج  ليس بشكل كامل و 
 
  - :الرقابة الداخلية .4
 

 لمسئولينل ها للرقاب  من قبل المس ويين ال نفيذي والسياسي وقاد األمني أن ي م خضوع المؤسس  
 ألجهزةاوجميع ، ن جميع أجهزة األمن لها مرجعي  وفقا للقانون إحيث ، مباشرة عن هذه المؤسس 

اخلي  ال يمكن  نفيذ الرقاب  الد هنأ رى الباحث  و  .خاضااااااع  لمحاسااااااب  ومراقب  المجلس ال شااااااريعي
 األجهزةى من قبل المرؤوساااين عل أن  بقى الرقاب  اإلداري و  ساااطينيغياب المجلس ال شاااريعي الفلب

 .  جاوزاتال غير كاف للحد منبطبيع  الحال هذا و  فقط األمني 
  

  -:المهنية .5
 

ا ة وليس المهني  والكف ى قوم عل األمني  األجهزةيجب اع ماد معايير جديدة في اخ يار من ساااااابي 
 (106) .زبي أو الدينيعلى أساس االن ما  السياسي أو الح

 ال   جاوز ف رة األربع سنوات لف رة زمني  محددة بحيث األمني  األجهزةيجب ان ي م  عيين قادة و 
 (107).نهاي  الخدم و  ى حقوقهم لل قاعدحصولهم علو  األمني  األجهزةضمان حقوق العاملين في و 
 

                                                           
فلسطين ، الكوفي  برس، " الفلسطينية المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها المؤسسة األمنية "، رابيع، كلوب  106

http://kofiapress.net/main/article/34956 2014، مايو. 
صالحو  دراسات المبادرة االمنوقراطيات العربي ، " فلسطين، إصالح األمنعزمي" ، الشعيبي 107 رة منشورات مباد، القطاع األمني ا 

 .2ص، 2012، نيسان، فلسطين، اإلصالح العربي
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ال يمكن  ،منقوص  جميعها مني األ األجهزةمحددات ال ي  قوم عليها الالباحث  ان  ع قدمما سبق  
جو  الح  الوطني العمل وفقها لبنا  مؤسااااساااا  أمني  ناجح  وفاعل  إال عن طريق إكمال المصاااا  را ا 

شااااااااراك المج مع المدني في  حديد هذه المحددات و ، دور المجلس ال شااااااااريعي فعيل االن خابات و  ا 
 .جانب المج مع الدولي الى
 
 :الفلسطينية األمنية األجهزة راتبناء قد خطوات عملية الرابع: طلبالم

 

ي دائمًا  ن هي فو ، مراحل خمسالى يمكن  قساااااااااااااايمها و ، ي  بنا  القدرات  مر عبر مراحلعمل نّ إ
  لبنا  درج  االسااااا جابو ، مدى  عقيد عملي   قييم القدراتنها  ع مد على إحيث ، مدة زمني  واحدة

 (108):وهذه الخطوات كاآل ي، القدرات
 

 شراك أصحاب المصلحة في تنمية القدراتإ :ىاألولالخطوة 
 

جه  من مو و  يجب إشراك أصحاب المصلح  في بنا  القدرات ح ى  كون العملي  ذا ي  االس دام 
  (109).الداخل

 

 مني األ األجهزةفي وضااااع الخطط لبنا  قدرات  األمني إشااااراك المؤسااااساااا   ضاااارورة  رى الباحث و 
 ألجهزةلذلك من خالل الخطط اإلساا را يجي  و ، لي عمهذه الالمصاالح  الرئيسااي  في  صاااحب  األنه

ال شااااااااور مع الجهات المانح  حول األولويات و ، عملي  بنا  القدرات ولويات فيل حديد األ األمني 
 . نفيذه لهذه الدولف  ما يمكن معر مش رك  بالمشارك  بين الطرفين و  ووضع خطط عمل

 (110)لقدرات:احتياجات بناء ات و اتقييم إمكان :الخطوة الثانية
صااياغ  هذا ال قييم األساااس ل يشااكلو ، يقصااد هنا  حليل للقدرات المرجوة مقابل القدرات الموجودة

 . ر قي بمس وى القدرات الموجودةو ، اس جاب  مناسب  لبنا  القدرات
 

                                                           
108  UNDP،12ص، 2012، اك وبر، نيويورك،  نمي  القدرات :" المذكرة ال طبيقي  لبرنامج االمم الم حدة اإلنمائي. 
 13ص ، سابقالالمرجع  109 

 13ص  :سابقالالمرجع  110
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معرف  حجم ب األمني  األجهزة ي م من خالل قيام األمني  األجهزة  قييم قدرات بأن : رى الباحث و 
ا وبنا  على الخط  اإلس را يجي  ال ي من خالله، هيالللوصول   طمح معرف  ما و ،  يال ها الحقدرا

سااااااا طيع ه ح ى  يال ساااااااعى  ذيا لمعرف  ما هو الهدف المقارن هو   عكس الخطط ال نموي  الوطني 
 .هيالما يطمحون الى  الوصولو  بنا  قدرات أفرادها

 
 (111) ناء القدرات:الخطوة الثالثة: صياغة استجابة مناسبة لب

 

ل  في أحد المشااااااريع او البرامج الم سااااالسااااامج مجموع  من األعمال المدروسااااا  و هي عبارة عن د
 ؟اإذ؟ القدرات من اجل مقدرات لمن؟ الاإذوهي القدرات لم، ئل  جيب عن ثالث  أسو 
 

لوطني  ااو الميزاني  ،  كون االسااااااااااا جاب  لبنا  القدرات منعكسااااااااااا  في الميزاني  من الدول المانح و 
  .لضمان  وافر الموارد ل نفيذ األعمال المطلوب 

 

ريد ا  إذيجب  وضاااااااااااااايح لمو ،   العمل في بنا  القدراتيلآأن هذه الخط   حدد  رى الباحث  و 
 مساااااااااااااا هدف  في عملي  بنا  القدراتالفئ  ال يمن هو  األمني رفع قدرات أجهز ها  األمني  األجهزة

 معرف  حجم ال مويل المقدمو ، وعمل  قدير ل كلف  المشاااااااااااااريع ا؟إذمن اجل م األجهزةبنا  قدرات و 
  عدم كفاي  ال مويل المخصاااااص من هذه الجهات المخصاااااصااااا  لبنا  يالمن الدول المانح  الح م

 .البحث عن طرق بديل  لضمان اس مراري  ال نفيذو ، القدرات المطلوب 
 

 (112)الخطوة الرابعة: تنفيذ االستجابة المناسبة لبناء القدرات
 

منه  اً  شااااااااااااكل اساااااااااااا جاب  بنا  القدرات جز و  هي عملي   جري كجز  من ال نفيذ الكلي للمشااااااااااااروع
 .لضمان اس مراري  ال نفيذ

 

 رى الباحث  إن  نفيذ االساااااااا جاب  المناسااااااااب  لبنا  القدرات هي عملي   نفيذ المنهجي  المناسااااااااب  و 
ق ساااااااااااااااهم في عملي  البنا  وفأو  نفيذ مشاااااااااااااااريع   دوراتو  لبنا  القدرات إما عن طريق  دريبات

                                                           

 17سابق ص المرجع 111 
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 مع رصد ال قدم المنشود من عملي ، الخطط المش رك  ال ي  م وضعها خالل عملي  بنا  القدرات
 دابير الالزم  في حال الخروج عن الخطط الموضاااااااوع  وفق الخط  ال إذالبنا  ح ى ي سااااااانى ا خ

 مني األ األجهزةقدرات اإلصااااااااااااااالحات ال ي  برر الحاج  لبنا  و ، األمني  لألجهزةاإلساااااااااااااا را يجي  
  .الفلسطيني 

 
 (113) الخطوة الخامسة: تقييم بناء القدرات:

 

نا  في  حقيق محصااااااااااااااالت ب إن عملي  ال قييم  ركز على الكيفي  ال ي  سااااااااااااااااهم بها المخرجات
كن قياسااااااااااااااها مالن ائج في بنا  القدرات هو ال غيرات في األدا  ال ي يالقدرات وما يعكس ال قدم و 

 .الفاعلي لكفا ة و وفق معايير ا
 

هدف ا كانت عملي  بنا  القدرات حققت الإذعملي  ال قييم  سااااااهم في معرف  ما  ن  أ   رى الباحث  و 
الدورات المقدم  من اجل بنا   قييم المشااااااااريع و  األمني  األجهزةلذلك يجب على و  المنشاااااااود أم ال

 .ي القدرات وفق معايير وضعت مسبقًا في الخط  اإلس را يجي  الوطن
 

 :األمنيةالمجاالت الرئيسية لبناء قدرات المؤسسة  :المطلب الخامس
 

  : ات والمركبات و جهيزات المقر ، األمني المؤسااااااااااااااساااااااااااااا   ال ابع  مقراتالو  المبانيالبني  ال ح ي
 .واألثاث المك بي، بوسائل اال صال

 (األمني  األجهزة ومن سب)البني  البشري : األفراد. 
 األمني المؤسس   مع الذي ي بع له  الشعبي : المج البني. 
 األمني ال خطيط في المؤسس  القرار و  إذالبني  اإلداري : النظم والقواعد وقوانين ا خ. 
 (114).على اال صال وال واصل مع المانحين والمج مع األمني : قدرة المؤسس   يالالبني  اال ص 
 

                                                           
 20ص  :المرجع السابق 113
 المرجع السابق.، بنا  قدرات المنظمات غير حكومي  114
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نظم من  جهيزات ومنشآت و ، مني األبنا  القدرات يشمل جميع جوانب المؤسس   بأن رى الباحث  
فهي عملي  شااااااامل   كاملي   اً إذ، خطط هاعالقات المؤسااااااساااااا  الداخلي  منها والخارجي  ونظمها و و 

 .لكل البني  المؤسسي 
 

 :الفلسطينية األمنية األجهزةالمعيقات التي تواجه التحديات و  :سادسالمطلب ال
 

  المعيقات الخارجيةالتحديات و: 
 

 المساعدات من خالل  قديمأو من جيرانها ، الدول في شؤونها الداخلي  ى دخل إحداح مال  -1
اد و الجهأحماس  لحرك حزب   دعم مثل لل نظيمات الفاسااااااااااااااطيني  العسااااااااااااااكري  و  ي الالم

 (115).اإلسالمي
ساااب مبر في أمريكا فقد زاد اه مام  11: ان شاااار ظاهرة اإلرهاب الدولي بعد أحداث اإلرهاب  -2

ذو ، العالم في محارب ه ا كانت المصااااالح الفلسااااطيني  العليا  فرض على الساااالط  ال فاعل مع ا 
دول كثيرة حربًا على اإلرهاب فمن الضاااااااااروري بنا  مؤساااااااااسااااااااا  أمني  و  إعالن األمم الم حدة

  .قوي 
 هويد و  الجدار الفاصااااااااااااالو   عطيل المفاوضااااااااااااااتو  عملي  الساااااااااااااالم:  وقف عملي  الساااااااااااااالم -3

 (116).القدس
غير كاف قياسااااااااا بحجم االح ياجات  األمني للمؤسااااااااساااااااا  الدولي ضااااااااعف الدعم الرساااااااامي و  -4

 .األمني وال حديات 
 المعيقات الداخلية:و  التحديات 
 عطيل عجل  المصاااااااالح  لها اثر سااااااالبي و ، األمني  لألجهزة ةغياب مرجعي  واحد :االنقساااااااام -1

  .األمني  األجهزةعلى  طوير أدا  
ل ي   أثر   االفلساااطيني األمني السااايطرة غياب إسااا را يجي  واضاااح  للعمل في المناطق خارج  -2

عمل  مما يعيق، كثرة االج ياحات اإلساااااااااااااارائيلي  للمناطق الفلسااااااااااااااطيني بها باقي المناطق و 
  .األمني  األجهزة

                                                           
, P27 Building a Successful Palestinian StateRobert E. Hunter, Seth G. Jones,  115 

 10/9/2005، ال نفيذ "و   حديات ال طورو  الفلسطيني  السياس  األمني ، محمود، نوفل 116
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هي و ،   نظيميفي المناطق الفلسااطيني  عشااائري  و المجموعات المساالح : ثقاف  حمل السااالح  -3
ملك الوحيدة ال ي   هي األمني  األجهزةن  كون حيث ينبغي أ، من اكبر ال حديات الداخلي 

 (117).السالح ألغراض األمن الداخلي
 مني األ األجهزةعدم  شااااااااااااااريع قوانين للعمل في الفلسااااااااااااااطيني و غياب المجلس ال شااااااااااااااريعي  – 4

 .مما يعيق  قدمها، الفلسطيني 
  .الحدود بسبب االح الل اإلسرائيليفقدان السيطرة على المعابر و  -5
 مع ضعف الشراك  مع المجو ، الفلسطيني  األمني حيادي  المؤسس  و  ق  المج مع بقدرةعدم ث – 6

  .األمني في إعداد الخطط األولي  
سااو  اساا غالل المنصااب بساابب ضااعف النظم الرقابي  داخل ان شااار الوساااط  والمحسااوبي  و  – 7

  .غياب دليل ل قديم الخدمات للمج معو ، األمني المؤسسات 
ة على  وفير االح ياجات اللوجساا ي  ال ي   طلبها ال طورات السااريع  ال ي  طرأ ضااعف القدر  - 8

  .األمني على مهام وعمل المؤسس  
وال ركيز على مشاااااااااااارك   األمني أهمي   طوير منهجي  واضاااااااااااح  لل دريب في المؤساااااااااااسااااااااااا   - 9

دريبي  ااا وان  كون هاااذه البرامج  عبيرا عن اح يااااج، الم ااادربين في إعاااداد البرامج ال ااادريبيااا 
  .األمني مر بط بالسياسات والخطط 

من جه  ال رشااااايح وال عيين: االف قاد الى معايير  األمني  األجهزةإدارة الموارد البشاااااري  في  – 10
حيث يوجد في كل جهاز معايير ، موحدة في قطاع األمن  حكم عملي  ال رشااااااااااايح وال عيين

 (118).خاص  به
 الفلسطينية  األمنية األجهزةاء قدرات االطراف الفاعلة في بن :المطلب السابع

 

 ،هااذه األطراف هي ال ياألمنياا  األجهزةيمكن  حااديااد عاادد من االطراف الفاااعلاا  في بنااا  قاادرات 
 لسطيني : فعيل دورها في بنا  دول  فو  األمني  األجهزة س طيع القيام بدور ايجابي في بنا  قدرات 

 ألجهزةا كون على قناع  كامل  بأهمي   هبأن  يجب على الحكوم بأن رى الباحث   الحكوم : -1
كون هنااالااك عالقاا   نساااااااااااااايق يجااب ان  و ، دولاا لمااا  قاادمااه من خاادمااات للمج مع وللاا األمنياا 
ي  طوير ال شااااااااريعات ال و  في عملي   حديث النظم األمني  األجهزةيجب مساااااااااندة و ، و عاون 

                                                           
Robert E. Hunter, Seth G. Jones, Ibid, PP29 117 

 2013-2011، مرجع سابق، الخط  القطاعي  لالمن :وزارة الداخلي ، فلسطين118 
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بنا  قدرا ها العيني  ل  و ياللمل لقى المنح ا الفلساااااااااطيني  األمني  األجهزة سااااااااااهم في إثرا  دور 
 قها طبال ي اهداف الحكوم  الصاااااااااااال  عكس رؤي  و دعم مشاااااااااااااريعها ال منموي  ال ي هي باو 
 .وزارة االخلي  ووزارة ال خطيط وال نمي ب
لفلساطيني  ا األمني  األجهزةن يلعبون دورًا هامًا في  مويل المانحي بأن رى الباحث   :مانحون ال -2

او من خالل المشااااااااااااريع ال ي ،   المباشااااااااااارةيالها عن طريق المعونات الممن اجل بنا  قدرا 
الدعم  اللاو من خالل دعم البرامج ال دريبي  من خ، األمني  دعم البني  ال ح ي  للمؤسااااااساااااا  

 .يم الخبرا  الجرا  عملي  ال طوير قدو ، المؤسسي أو ال نظيمي
مج مع المدني  ساااااهم في عملي  :  رى الباحث  ان مؤسااااسااااات الت المج مع المدنيمؤسااااسااااا – 3

لخبرات في نقل ا  ساااااااام العالق  بينهما بال عاون ماعادة و ، األمني  األجهزةبنا  القدرات داخل 
 مع مؤسااسااات المج يجب ان  قوموال طوير ال نظيمي والمؤسااسااي و  من خالل برامج ال دريب
بناا   ليا على عم اام طالع على او  األمنيا  األجهزةال قييم على عمال و  المادني بادور الرقاابا 

  األمني  األجهزةالنزاه  على عمل و  روح الشفافي  قدرا ها المؤسسي  إلضفا 
ات العليا السااااااااياسااااااااوضااااااااع الخطط و جن  العليا لل دريب في :  ساااااااااهم اللالعليا لل دريب الهيئ  -4

 هزةاألج بنا  قدرات شاااااور مع الدول الداعم  ل طوير و الو ال نساااايق و  األمني  لألجهزة لل دريب
 .الفلسطيني  األمني 

 
 
 

 األمنيــــة األجهزة بنــــاء قــــدراتفي  األمريكيــــةالمعونــــات  قيــــاس دور :المطلــــب الثــــامن
 (119)الفلسطينية:

 

دليل قياس القدرات في برنامج األمم الم حدة اإلنمائي مسااااااااااااا ويات لقياس القدرات في   ثالثيوجد 
 األمني  األجهزةفي بنا  قدرات  يكي األمر الدراسااااااا  لقياس دور المعونات  هذه يمكننا إساااااااقاطه في

  كانت كاآل ي:و  الفلسطيني 
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دورات و  ما  قدمه من  دريباتفيالمعونات أثر صااااد هنا نقو ، ال غيير في مساااا وى البشاااار األثر: .1
مساااا وى  لىا غييرات على أدائهم الفلسااااطيني  وما أثر ه من  حسااااينات و  األمني  األجهزةألفراد 

 .مني األأعلى ليحقق أهداف المؤسس  

 غير المحصل  هي ال ن  إ، قدر ها على الموا م يير أدا  المؤسسات واس قرارها و  غ المحصلة: .2
دعمهااا أو ال غيير  الى األمريكياا الفعلي في األوضااااااااااااااااع اإلنمااائياا  ال ي  سااااااااااااااعى المعونااات 

 ي هي عادة ما  ر بط بال غييرات الو ، الفلسااااطيني  األمني المساااا هدف إدخاله على المؤسااااساااا  
م الموكل  القيام بالمهالفلسااطيني  على العمل بنحو أفضاال و ا األمني على قدرة المؤسااساا    طرأ
 .ل حقيق أهدافها وفق خط ها اإلس را يجي  لهاإ
المخرج ف، : يقوم المن ج أو الخدم  المقدم  على أساس قضايا جوهري  ل نمي  القدراتالمخرج .3

دعم في  وأقدم ه من دعم للبني  ال ح ي   امم، األمريكي هو الن يج  ال ى أحدث ها المعونات 
او قاد يكون حادث  غيير ، أي  غييرفمن الممكن ان  قادم المخرجاات دون حادوث ، ال ادرياب

 .معرف ه في دراس نا الىهذا ما نسعى و 
 

  120:األمنية لألجهزة المؤسسيةعوامل قياس القدرات : التاسع المطلب
 

الكفا ة ال ي  م لكها المؤسااااااااساااااااا  ل حقيق اعلي  و األدا  هو الجمع بين الف المؤســـــســـــة:أداء  -1
 .وجودهاالغرض من 

افها أهد األمني  لألجهزةان  رى الباحث  ، : هي درج   حقيق المؤساااااااااااسااااااااااا  ألهدافهاالفاعلية -أ  
الياات منهاا الو لادول األخرى و لكي  حقق أهادافهاا   لقى المعوناات الخاارجيا  من ارؤي هاا و و 

ألهدافها الم فق  األمني  األجهزةدرج   حقيق ، بالفاعلي هنا  فنقصاااااااااااااااد، األمريكي الم حدة 
هم ف األمنياا  األجهزةالاادولياا  ولكي  كون أكثر فاااعلياا  يجااب على  عليهااا في المعاااهاادات

في ادها و ات أفر ذلك من خالل  نمي  قدر و ، في  ال ي  كون بها أكثر فاعلي الكيالمجاالت و 
 .للمج مع األمني  قديم خدما ها 

 لكفا ةا رى الباحث  أن ، هي مقارن  ما  م إن اجه أو  حقيقه بالموارد المسااااااااااا خدم  :الكفاءة -ب 
الفلسااطيني  قياس الكفا ة  األمني  األجهزةفمن الضااروري لعمل  اتنسااب  ما يولد من مخرج
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أكثر ن  كو  األمريكي ح ى  ساااااااا طيع قياس جهودها ح ى ي م اساااااااا خدام أفضاااااااال للمعونات 
لحكوم  ا  حسااين صااورة على  عمل األمني لمساا وى للمؤسااسااات   ايالفان الكفا ة ع، كفا ة

حقيق  في اإلسااااااراع  الىان  حسااااااين مساااااا وى الكفا ة يؤدي المج مع و  نظر وشاااااارعي ها في
 .األهداف اإلنمائي  الوطني 

 استقرار المؤسسات:  -2
 

د قو ، مع مرور الوقت األمني  األجهزة قدم صااااااااااااااورة م حرك  عن مدى نجاح  رى الباحث  انها  
اساااااا قرار و  ،عه انعكاسااااااات كبيرة في وقت الحقمؤق ًا ي ب األمني  األجهزةيكون ال حساااااان في أدا  

ن حيث  ساا طيع ال قليل من  قلب األدا  م، األجهزةها يالهو الدرج  ال ي  صاال   األمني  األجهزة
 معايير جيدة ل  مكن من  قليص حجم المخاطرا  الصابغ  المؤساساي  من ممارساات و خالل إضاف

  :لكي ي حقق ذلك يجبو 
إن إضااافا  الصااابغ  المؤساااساااي  على معايير أدا   رى الباحث  : إضــفاء الصــبغة المؤســســية –أ 

( مع كي األمريالمعونات )الفلسااااااااطيني  يقلل من ال غيير في اساااااااا خدام الموارد األمني  األجهزة
قد  األمني  ةهز األجبمعني ان ال غيير الذي أحدث ه المعونات في ، إمكاني   وقع هذا ال غيير

الفلساااطيني   ألمني ا األجهزة س مسااا قرًا ي غير ب غير األفراد والمدرا  فيليو  اً مؤق  اً يكون  غيير 
  ي حديد رؤي  م عمق  في أات من ظم  ومدروسااااااااا  و يالجب دفع عملي  ال غيير بإجرا ات و في

 .يكي األمر من قبل المعونات  األمني  األجهزةمجاالت يجب فيها ال ركيز على دعم 
ان  كون م مكنااا  من  األمنيااا  األجهزةيجاااب على  رى البااااحثااا  : تقليص حجم المخــاطر –ب 

دار ها مثل: قضااايا الفسااادب ساايال نفيذ أسااو   صااميم  حديد ب ليم  ل حديد المخاطر و حليلها وا 
 ي األمريكيمكن وضااااااااااااااع برامج  دعمها المعونات  األمني  األجهزةالمخاطر ال ي   أثر بها 

ن إ، الضاااااعفهدف إلى معالج  نقاط ي ذيك ب ال نسااااايق األمني األمريكي المع م بال عاون و 
يمكنها اإلساااهام في جعل المؤساااسااا  أكثر  األمني الضاااوابط القوي  داخل المؤساااسااا  القوانين و 
 .اس قرارا

 :قدرة المؤسسات على المواءمة – 3
 

قبلي  بي  االح ياجات المساااا  لو  هي القدرة على األدا  في أوضاااااع مساااا قبلي ، القدرة على الموا م 
كل قوة ما يشااااالخارجي  و ف العوامل الداخلي  و فالمؤسااااسااااات  خضااااع دائمًا لل هديد النابع من مخ ل



65 
 

 ان االح ياجات، في المساااااااااا قبل اً يالع ن يكون هذا األدا ليس بالضاااااااااارورة أ، ادا  في الحاضاااااااااار
ن اس باق ر لكي ي مكن مال حسن المس مر و االب كاق ضي من المؤسسات االس ثمار و  ت ال حدياو 

 لكي ي حقق ذلك يجب:و  .الموا م  معها والرد عليهاو  لبيئ  المحيط ال غيرات الدائم  في ا
 جل إدخال ال غييرات الرئيسااااااي  علىأسااااااعى من يجب ال  رى الباحث االســــتثمار في االبتكار: –أ 

ى أدا  ل ي  قود إلا األمني  األجهزةداخل ب العمل والممارسات والسلوكيات يالالسياسات وأس
سااااااااااا باق  قديم المعونات ا الفلساااااااااااطيني  األمني  األجهزةأي يجب على ، مسااااااااااا دامأفضااااااااااال و 
 مني األ األجهزةاإلعداد المسااااااابق من اجل الموا م  مع ال غيير الم وقع في عمل بال خطيط و 

 .ل لقيها  لك المعونات
و ه األمني  األجهزةخل ان ال حسااااااان المسااااااا مر النابع من دا  رى الباحث المســــتمر:ب التحســــن 
في مجملها  األمني  األجهزةيجب على  إذ  م م جدًا لضاااااااااااااامان القدرة على المواعامل ها

 مرار مع ما ب عملها الداخلي  ان   وا م باساااااااااايالكل أساااااااااالوب من أسااااااااااومكونا ها الداخلي  و 
 ها كفا و  ميز بفاعلي ها   األمني  األجهزةا كانت إذبحيث ، معاييريساااااااااااااا جد من اح ياجات و 
من  أنهفي الوقت الحاضاااااااار فيجب األخذ بعين االع بار  األمريكي بمساااااااااعدة من المعونات 

سن جل اس مرار ال حأ   داخلي  منياليجب  صميم لذا ان  نقطع  لك المعونات  ممكن جداً ال
خضاع المؤسس  و ذ هذه اآللي  و نف   .م ابع  وا عادة ال نسيق باس مرارالللرقاب  و  األمني ا 
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 الفصل الثالث
  األمريكيةالمعونات الخارجية 

 
في تقديم  األمريكيةحدة نظرة عامة حول ســـــــــياســـــــــة الواليات المت االول: المبحث
 :الخارجية المعونات

 

دورا باالغ الحيويا  كاأداة ، األمريكيا الخاارجيا  اعادات بعاد الحرب العاالميا  الثاانيا  اح لات المسااااااااااااااا
ات ه  عزيز األمن القومي للواليبأنمسااااااااا وى الرسااااااااامي ل حقيق هدف أسااااااااااساااااااااي ي م  عريفه على ال

 نادراً ف العساااكري   رابط وثيق بين المسااااعدات االق صاااادي  والمسااااعدات هناكو ، األمريكي الم حدة 
ما كانت هناك مسااااااعدات اق صاااااادي  دون أن  ر بط بمسااااااعدات عساااااكري  ويعكس هذا االر باط 

  (121).أنظم  معين  في  عبئ  و قوي  األمريكي طابع اإلس را يجي  
 

: إن 1986نيساااان ابريل  16أوضاااح ري شاااارد ميرفي وكيل وزارة الخارجي  األمريكي الساااابق في 
ت المؤسااااسااااات ال ي ال زمبدور أساااااسااااي في  دعيم السااااياسااااات و  برنامج المعونات الخارجي  يقوم

  122.الحهاحماي  مصقوة عالمي   حاول زيادة نفوذها و بدعمها ك األمريكي الواليات الم حدة 
 :األمريكيةأهداف برنامج المعونات الخارجية للواليات المتحدة  -1

  ظمىع أكيد مكان ها كقوة  نمي  دورها الدولي و و  األمريكي  قوي  أمن الواليات الم حدة. 
  المعادن أسااااااواق العالم الرئيسااااااي  ومصااااااادر الطاق  و  الىمساااااااعدة أمريكا على الوصااااااول

 (123).اإلس را يجي 

                                                           
"المعونات األمريكي  مس قبل السيطرة على ، شبك  األخبار العربي :محمد،، القيا ي  121

 .2015، نوفمبر http://www.anntv.tv/new/ShowSubject.aspx?ID=35621#.Vvmbh9IrLIUالعالم"،
 .16ص ، 1990، 1ط، بيروت، الوحدة العربي مركز ، المعونات األمريكية إلسرائيل، عبد العزيز، ربيع 122

 .17ص ، 1990، المعونات األمريكية إلسرائيل، عبد العزيز، ربيعمرجع سابق،  123
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 للضااااغط على الدول المحيط  بإساااارائيل  المساااااعدات الخارجي الواليات الم حدة ام اساااا خد
من  لك الدول مقابل ، بهدف الحصااااااااول على أكبر  نازل سااااااااياسااااااااي ودبلوماسااااااااي ممكن

 (124).المساعدات ال ي ي م إرسالها لهم
 الشاااااااارق األوسااااااااط لم   غير ح ى إن  غير   جاه األمريكي سااااااااياساااااااا  الواليات الم حدة  إن

ة المنطق  لضاااااامان إحكام الساااااايطر ف واحدًا بإحكام الساااااايطرة على كن يبقى الهدال ك يك ل
  (125).على مصادر النفط وأمن دول  إسرائيل

 
  

                                                           
 .2013، حزيران، المساعدات الخارجية بين مبررات طلبها ودوافع تقديمهافلسطين،" ، خميس، سمارة  124

http://aelyanews.net/permalink/112701.html 
، أبحاث سياسي و  مواضيع، الحوار الم مدن، " " السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط، مصر، ني س، الحسيني 125

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204725 ، 2012شباط. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204725
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 األمنية لألجهزةفي بناء قدرات  األمريكيةالثاني: اســـــــــهامات المعونات  المبحث
 الفلسطينية

 

 األمني  ةاألجهز  بنا  قدراتل األمريكي من الواليات الم حدة  هاساااانساااا عرض المعونات ال ي قدم   
نشااااا  إ و  وقيع ا فاقي  أوساااالو : القساااام األول منذقساااامين الىساااانقساااام هذا المحور و ، الفلسااااطيني 

ح ى بد  العمل بمك ب ال نساااايق االمني االمريكي  1993في العام  الساااالط  الوطني  الفلسااااطيني 
 .خ ان ها  البحث اري 2015عام الح ى  2005 منذ العامالقسم الثاني و ، 2005عام ال

 
  2005- 1993 األمنية لألجهزة األمريكيةالمعونات  .1
 

منذ بد  انشااااااااااااااا  الساااااااااااااالط  الوطني   األمني  لألجهزةالمعونات  األمريكي قدمت الواليات الم حدة 
ومعدات ، ر الشرط لعناص مليون دوالر كروا ب 5الفلسطيني  منذ  وقيع ا فاقي  اوسلو فقد قدمت 

ن ملكن هذا لم يمنع الواليات الم حدة ، مثل الشااااااحنات العساااااكري  واالحذي   الي عساااااكري  غير ق
وال حكم ، عبر عدة طرق اب كر ها الواليات الم حدة مني الدوليالحفاظ على دورها في الدعم األ

 . نسيقهاو  باحرك  الدعم المقدم للسلط 
 

الرات بشااكل ماليين الدو  بإرسااال، بحسااب ما ورد في نيويورك  ايمز، (بيل كلين ون )الرئيس باشاار 
،و اساااااا مرت والمساااااااهم  في مكافح  االرهاب الفلسااااااطيني  سااااااري لبنا  قدرات ومهارة قوات األمن

ن على الرغم م، الفلسااااااااااااااطينيااا  منيااا األ لألجهزةب قاااديم المعوناااات  األمريكيااا الوالياااات الم حااادة 
حائط  عند اضطرابات اثر 1996أيلول في القدس داخل محيط لتحص االش باكات العنيف  ال ي

 .والجنود اإلسرائيليين الفلسطيني  الشرط  رعناص المبكى بين
  

د للعنف لوضع ح الفلسطينيينرائيليين و بين االس لواليات الم حدة دور الوسيطا كما لعبت
 لشيحافي شرم  "الم فشي من خالل اال فاقيات الم عددة مثل " قرير لجن   قصي الحقائق

ي ال و"خريط  الطريق" ، و"ورق  زيني"، و"خط   ينيت"، المعروف أيضا با" قرير مي شل"
و م  2002 في -وروبي وروسياالواليات الم حدة واألمم الم حدة واال حاد األ –عرض ها الرباعي  

. واس مر الدعم األمريكي السري لمشروع مكافح  اإلرهاب رغم  2003العام في اقرارها رسمياً 

http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php?title=1996&action=edit&redlink=1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php?title=2002&action=edit&redlink=1
http://www.palwiki.ps/index.php?title=2003&action=edit&redlink=1
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للسلط   قوات االمن ال ابع لاس مرار القوات اإلسرائيلي  ب دمير جز  كبير من البني  ال ح ي  
 (126) .الفلسطيني  

 

الرئيس  صااااّرح 2003ففي العام ، في دعم قوات االمن الفلسااااطيني  األمريكي إساااا مرت السااااياساااا  
أن بنا  قوات أمن فلساااااااااطيني  هو خطوة ضاااااااااروري  في سااااااااابيل بنا  الدول   األمريكي جورج بوا

سااااااعد وزيرة م، (ديفيد وولا)ذكر .الفلساااااطيني  ال ي  سااااا طيع العيا إلى جانب إسااااارائيل بساااااالم
ًا  قدم“أن الواليات الم حدة األميركي  قد حققت ، (كوندوليزا رايس) األمريكي الشااااااااااااااؤون الخارجي  

  و لقد شااكلت المساااعدات الدولي  للساالط  الوطني، الفلسااطيني  األمني في  دريب القوات  ملموساااً 
 (127).من اجمالي حجم المساعدات  %17الفلسطيني  في هذه الف رة بنسب  

 
 :2015-2005 األمنية لألجهزة األمريكيةالمعونات  - 2
 

ن ناول ساااا 2005 – 1993ما بين العام   األمني لألجهزة األمريكي بعد أن اساااا عرضاااانا المعونات 
 2005مابين عامي ل نسااااااايق األمني األمريكي بالقدس منذ بد  عمل مك ب ا األمريكي المعونات 

  األمني لمساعدة الفلسطينيين على إجرا  إصالحات في أجهز هم  2015-
  :(USSC)س مهام مكتب التنسيق األمني األمريكي بالقد .1

 ما يلي: سق األمني األمريكي بالقدمهام مك ب ال نسيمن مهام 
خلق كيان ينسااااااااااااااق بين مخ لف المانحين الدوليين بموجب خط  عمل واحدة  منع  كرار  -أ

 .الجهود
 عبئ  موارد إضاااااااافي  و بديد المخاوف اإلسااااااارائيلي  بشاااااااأن طبيع  قوات األمن الفلساااااااطيني   -ب

 .وقدرا ها
سااااادا  المشاااااورة إلى قاد ها األمني مسااااااعدة السااااالط  الفلساااااطيني  على  حديد حجم قوا ها  -ت  وا 

بشاااااااأن عمليات إعادة الهيكل  وال دريب الضاااااااروري  ل حساااااااين قدرا هم و طبيق مبدأ سااااااايادة 
 .القانون و حميلهم المسؤولي  عن قيادة الشعب الفلسطيني الذي يعملون من أجله

                                                           
الدعم االمني االمريكي ا USAID من المقدم  المنح  الدارة، حكومي  الغير المنظمات دليل، م المنظ قدرات بنا  و  قييم  126

http://www.palwiki.ps/index.php. 
 5 " مرجع سابق صوالتأخير والمماطلة السياسة تشوهات: الفلسطينية القوات تدريب عملية غلين كيسلر،"، الين، كنيكمار 127
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 .يلال عاون مع جميع البعثات األخرى في المنطق  ال ي   عامل مع الصراع العربي اإلسرائي -ث
 (128) . قديم ال دريبات ألفراد أجهزة األمن الفلسطيني  -ج

 ألمريكي امصادر ال مويل لمك ب المنسق االمني االمريكي المقيم بالقنصلي  بأما فيما ي علق  -
 (129) .(INCIE)فرض القانون هيئ  الدولي  لمراقب  المخدرات و بالقدس: فهي من ال

 

سااايق لقد قسااام مك ب ال نف، ساااطيني  جا ت عبر مراحلإلى قوات األمن الفل األمريكي إن العونات 
حل  مرحل ين المر الى ، الفلساااااااااااااطيني  األمني  األجهزةفي القدس خط  العمل مع  األمريكي األمني
وريد   جهيز وال قييم و الوهي مرحلا  البناا  وال ادرياب و  2012 الى العاام 2005 العاام من األولى
 اإلجرا ات طوير مرحل  ال طوير المؤساااااااااااااساااااااااااااي و  2017 الى العام 2012العام من ، الخدمات

مرحل  االسااااا دام  ما بعد  2017بعد و ، االح ياجعلى  طوير كاف  القدرات المبني  والساااااياساااااات و 
 ، البنا 
 2015 الىح ى وق نا الح األوليام دت المرحل  هناك  داخل في مراحل الخطط و  أصاااااااااااااابحلكن 

 (130) .ض المشاريع من المرحل  الثاني ب نفيذ بع األمريكيلكن بدأ الجانب ولم  ن هي و 

 
 قسااايم ب  قوم الباحث ساااوف ، الفلساااطيني  األمني  األجهزةو بسااابب  داخل مراحل خطط العمل مع 

 ألمني ا األجهزةبنا  األمني ودوره في عملي   طوير و  لفهم أعمق لعمل مك ب ال نسااااااااايق   دراسااااااااا
، هاومراقب  نشااااااااااطا  هذه األجهزة بنا  المسااااااااااعدة في إعادة الفلساااااااااطيني  وال ي كان هدفها العام 

 .ول عزيز ال عاون األمني بين إسرائيل والسلط  الفلسطيني 
 
 
 الجنرال وليم وورد:  -1 
 

                                                           
 the in Role America'sPeace through Security: ):y 7, 2009Ma institute(, Washington 128

, Services Security Authority Palestinian the of Development

-in-role-americas-security-through-analysis/view/peace-http://www.washingtoninstitute.org/policy

 -palestinian-the-of-development-the 
و حليل  ات رجم  مركز دراس، مركز أبحاث الكونجرس األمريكي، "الدعم األمني األمريكي للسلط  الوطني  الفلسطيني  "، جيم،  يزانو  129

 ،مرجع سابق2009المعلومات الصحفي ، 
المعونات  :24/11/2015القيادة العام  لألمن الوطني الثالثا  ، رام  ، مدير ال دريب في جهاز األمن الوطني، إيهاب، السعيدني  130

 مقابل  شخصي ، األمريكي  لجهاز االمن الوطني
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ن الجنرال  عيياإلساااااارائيلي و كانت مرحل  جديدة بعد وقف إطالق النار من الجانبين الفلسااااااطيني و 
ا صاااااافت ، 2005لسااااااابع من فبراير مهامه في ا اساااااا لم ورد منسااااااق األمني األمريكي الذيوليم و 

 م  كنلمفكك  و  األمني  األجهزةحيث كانت ، مرحل  وليم وورد بالجدي  لمساااااااااااااعدة الفلسااااااااااااطينيين
عونات مرجعي  هذه الم وحيد أصبح في هذه المرحل   ح  مقيدة بقناة واحدة للدعم ولكنالدول المان

 زم المج مع وبالفعل ال األمريكي  دةهي رأس السلط  الوطني  الفلسطيني  بطلب من الواليات الم ح
 (131) .األمنيالدولي ب وحيد المرجعي  ل قديم المساعدات وهي مك ب ال نسيق 

 

 منيااا األ األجهزةطواقم ال خطيط االساااااااااااااا را يجي في م اال فااااق بين المنسااااااااااااااق األمريكي و وقاااد  
لدول المانح  ممثلو او  األمن الوطني( سابقاً وزير الداخلي  و )سطيني  برئاس  اللوا  نصر يوسفالفل

لضااف  شاامال انسااحاب اإلساارائيلي من قطاع غزة و اال  لوضااع ال حضاايرات الالزم  اساا عدادًا لعملي
صاااااااااااالح  الىباإلضااااااااااااف  ، الغربي  من خالل المنساااااااااااق  األمني  األجهزةاع ماد ال نسااااااااااايق لدعم وا 

 (132) .األمريكي عن طريق وزارة الداخلي  الفلسطيني 
 

م  الفلسااطيني  في قطاع غزة بعد االنسااحاب اإلساارائيلي و  األمني رة و م وضااع خط  لفرض الساايط
ولقد اشااااااااارف بالفعل ، (133)على ضااااااااارورة إعادة هيكل  قوا ها إليجاد سااااااااالط  واحدةال أكيد خاللها 

أثنا   ،الفلساااااطيني  األمني  األجهزةخطط نشااااار و  األمني  األجهزةالجنرال وليم وورد على اسااااا عداد 
 (134).اإلسرائيلي االنسحاب

وان هت مهم  وورد أول قائد للفريق األمني األميركي الذي  عطلت مهم ه في أعقاب االنسااااااااااااااحاب  
 .2005األحادي من قطاع غزة الذي قام به شارون عام 

  2010أكتوبر  – 2005من  :الجنرال كيث دايتون  – 2
                                                           

صباحًا(: المعونات األمريكي  مابين  11:00الساع   26/11/2015رام  ،)لخميس ، نصر يوسف :الفريق، وزير الداخلي  السابق 131
 .مقابل  شخصي ، 2007 – 2005

قطع كاف  اال صاالت الجانبي  واع ماد اللوا  نصر يوسف كعنوان  –ي " ا فاق فلسطيني أمريكفلسطين،:(17/5/2005)دنيا الوطن  132
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/index.html 1ألي ا صاالت أمني  مع السلط  " 

 ، 60116العدد ، "واشنطن بوا وعباس يج معان على ضو  ال نسيق األمني وان قادات إسرائيلي  "(: ،2005 مايو 18)وكال  األنبا  ، 133
 http://www.alyaum.com/archive/2005-05-18 3ص 

 3ص ، ،11746العدد ، " وكال  االنبا  واشنطن غرف  عمليات مش رك  ل نسيق االنسحاب، (:2005أغسطس  12وكال  االنبا  )  134
http://www.alyaum.com/archive/11746 

 حول رالنظ وجهات و نسيق القدرات وبنا  األمني القطاع إصالح عملد مكرس األمريكي  األلماني  الشراك  منظم  هي مارشال مركز* 
 المش رك  األمني  ال حديات
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 يضاً ا هوو   رشال األوروبي للدراسات األمنيما .مدير مركز جورج سكان يشغل داي ون منصب 
 8000كثر من ألوبرامج ال وعي  وشاااااااااااااابك  دولي  والوكاالت ، مسااااااااااااااؤول عن  نساااااااااااااايق الدورات

وآسااايا الوساااطى وجنوب شااارق أوروبا في مجاالت ، المساااؤولين الحكوميين في جميع أنحا  أوروبا
جيا األمريكي في الخدم   قاعد من ال .الدولي  والدفاع والشااااااااااااؤون الخارجي  األمني الدراسااااااااااااات 

أثنا  له خر مهم  أ   توكان .عاما من الخدم  40بعد أكثر من ، 2010ديساااااااااااااامبر  فيي  الفعل
 (135)".منسق األميركي لشؤون األمن إلسرائيل والسلط  الفلسطيني  في القدسك  الخدم  الفعلي 

 

و خمساااااا  أي نح، الفلسااااااطيني  األمني  األجهزة أفرادعشاااااار ك ائب من قام الجنرال داي ون ب دريب 
 يب  واحد ك بحيث يكون ،في مركز  دريب الشااارط  الدولي في األردن برعاي  أميركي  آالف جندي

، والعاشااااار يشاااااكل اح ياطًا إسااااا را يجياً ، في الضاااااف  الغربي   لكل محافظ  من المحافظات ال ساااااع
حفظ النظام و عطيل الشااااابكات اإلرهابي  من وجه  نظر داي ون في الضاااااف  الغربي    كون مهم ها
 .اً يالالموجودة ح األمني ت إلى جانب القوا

 

من  جميع الدورات المقدم و  (JIPT)االل حاق بهذه الك ائب ل لقي ال دريب في وكان من شااااااااااااروط
 ك لحقوق اإلنساااااناو أي ان ها "عمل إجرامي"من أي  المرشااااح الجانب األمريكي هي خلو سااااجل

 (136)."بعمليات إرهابي "أي عالق  و 

 

 بنت الواليات الم حدة إس را يجي  ، 2007يونيو  /في حزيران ،بعد إنهيار حكوم  الوحدة الوطني 
 جميد و  حكوم  حماس دبلوماساااااااياً   في مقاطع هذه اإلسااااااا را يجي    مثلو  " الضاااااااف  الغربي  أوال "

دفع و ، زها جهيو  األمن الفلسااطيني   دريب قوات فيالمنسااق األمريكي  ساا مروأ، كاف  المساااعدات
  (137) .سرائيلا  و  مفاوضات السالم بين السلط 

  :دورات كبار الضباط -
 

                                                           

:Public Web -European Center for Security Studies  -Marshall Center  135 (2010)Keith W. ‘

Dayton, Lt. Gen., U.S. Army(ret.)” , George 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/en/nav-itemid-fix-bios-en/ 
(: "الجنرال مولر ي ولى مهام داي ون في الضف  ", 2010اك وبر  11شبك  الناقد االعالمي ) 136

http://www.naqed.info/naqed/news/45-2010-03-10-15-17-43/573-2010-10-11-19-58-32.html  
األمن أوال أولويات الواليات (:2009كانون الثاني / يناير )(32 ون )سلسل   رجمات الزي، االس شاراتو  مركز الزي ون  للدراسات 137

 http://www.alzaytouna.net/2009/01/16/%D8%AA .الفلسطينيين "و  الم حدة في  حقيق السالم بين اإلسرائيليين
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الشراك  دورة كبار الضباط ب تحاألمني األمريكي في عهد داي ون اف  ومن أعمال مك ب ال نسيق 
مدربين من  10شاااااااااااارف على الدورة فريق  دريب دولي وأو ، حيىيالمع وزير الداخلي  عبد الرزاق 

مفروزين  ضباط فلسطينيين 10مكون من  وفريق  دريب فلسطينيوبريطانيا  ألمانيا، كندا، ريكاأم
 :دورات كبار الضباط كال اليأهداف  و كانت، الفلسطيني  األمني  األجهزةمن 
 .يكونوا قادة أكفا  الدورة كي الى دريب المن سبين  -1
اديا  القيااام بمهااامهم القيااالى واإلساااااااااااااا را يجياا  ال ي  ؤهلهم  األمنياا ال اادريااب على القضاااااااااااااااايااا  -2

  .األمني  األجهزة طوير والمساهم  في 
القرارات الساااليم  قي الوقت المناساااب وبالمسااا ويات العساااكري  اإلسااا را جي   إذالقدرة على ا خ -3

 .والعمليا ي  من مراحل العمليات
 

لديهم اإلمكانيات  نمم، رائد –مقدم  –عقيد  –عميد  :ضابطًا من الر ب العليا 36شملت الدورة 
لى ونفذت دورة كبار الضاااااباط األو ، المناصاااااب القيادي و  ى الر بللوصاااااول في المسااااا قبل إلى أعل

 م  اادريااب فريق الماادربين الفلسااااااااااااااطيني ، 03/12/2008إلى  05/10/2008خالل الف رة من 
 وذلك من خالل خط  وضعت بال عاون مع الضباط و أهيلهم ل ولي مسؤولي   دريب دورات كبار

 (138).فريق ال دريب الدولي

 
 :2010شباط  متوسطة فيدورة القيادات ال -
 

ومن أهااداف هااذه الاادورة  ااأهياال مجموعاا  مخ ااارة من الضااااااااااااااباااط الفلسااااااااااااااطينيين من ذوي الر ااب 
ال طرق  وذلك عبر  عييناتوما ير بط بها من ، الم وسااااااااط  لوظائف في قيادات الوحدات الفرعي 

يز على ال ركمزيااد من إلى أهم المشاااااااااااااااااكاال العمليااا ياا  وال ك يكياا  كمااا  هاادف الاادورة إلى  وفير ال
بحيث  كون الدورة المغذي المح مل لحضااااااور ، لضااااااباط قوات األمن الفلسااااااطيني مهني العداد اإل

 (139).دورة كبار الضباط

                                                           
 الضباط في دورات كبار نسب  المشاركين من األجهزة األمني في مالحق االدراس  :  (3:1)انظر الجدول رقم  138
 نسب  المشاركين من كل جهاز امني في دورة القيادات الم وسط في مالحق الدراس  : (3:2الجدول) انظر 139
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دورة داخلياا   104 م  نفيااذ  2010وح ى  2008الاادورات الااداخلياا  ففي عااام الى إضااااااااااااااااافاا   -
  (140).شخص 2826وعددهم  األمني  األجهزةلمن سبي 

دورات  الىك ائب كما اشااااارنا ساااااابقًا إضااااااف   10الخارجي  فقد  م  دريب  الدوراتالى إضااااااف   -
عاادد الى كااان إجماالقوات الاادفاااع الماادني واألمن الوطني والحرس الرئاااسااااااااااااااي و   اادرياابإعااداد و 

 األمنيااا  األجهزةعنصاااااااااااااار من  9536هو  2010و العاااام 2008عاااام الالم ااادربين ماااا بين 
 (141).الفلسطيني 

دعم ي لبأنقدم الجانب األمريكي العديد من مشاااااااااااااااريع م، دريبي الى جانب عقد الدورات ال  -
كان النصيب و  الفلسطيني  لخلق بيئ  مناسب  لعملي  ال دريب األمني  لألجهزةالبني  ال ح ي  

  هيئالى الحرس الرئاساااااااااااااي و األكبر من هذه المعونات لجهاز األمن الوطني باإلضااااااااااااااف  
 (142).الدفاع المدنيدريب العسكري و ال 
سااااااااااااااطيني  ومن الفل األمني  لألجهزةالباحث  أن هناك زخم في  قديم الدورات ال دريبي  النوعي   رى 

زة أمنياا  أال وهي األمن الوطني المالحظ  ركيز الجااانااب األمريكي بااال اادريااب على ثالث أجه
بالرغم ان هذه المرحل  شااااااااااااااهدت نقد كبير لعمل مك ب ، الحرس الرئاساااااااااااااايوالدفاع المدني و 
م من هذا ن على الرغساااطيني  لكني األمريكي من المج مع المدني والفصاااائل الفلال نسااايق األم

،  ياا دعم بني هااا ال حو  األمنياا  األجهزةالنقااد يمكن القول أن مرحلاا   قااديم المعونااات ل اادريااب 
صالح ألجهزة كانت مرحل   طوير و    .الفلسطيني  األمني ا 

 
 2012حتى يوليو  2010مايكل مولر: من أكتوبر  -3
 

ط  عن ال نساايق األمني لدى الساال مسااؤوالً الجنرال مايكل مولر  راك اوباماالرئيس األمريكي بين ع
سااااااااارائيل خلفا للجنرال كيث داي ون  طيط مدير ال خ يشاااااااااغل منصااااااااابمولر كان و ، الفلساااااااااطيني  وا 

المركزي  القائم  في إحدى قواعد ساااااالح الجو  األمريكي والساااااياساااااات في المقر الرئيساااااي بالقيادة 
  (143) .ريكي بوالي  فلوريدااألم

                                                           
 .2015، ال دريب الداخلي:مالحق الدراس في ( 3:3جدول رقم)انظر  140
 .2015، ال دريب الخارجي:مالحق الدراس في  (3:4جدول رقم)انظر  141
 .2015، البني  ال ح ي و  المشاريع :دراس مالحق الفي ( 3:5رقم) جدولانظر  142
سرائيللدى السلطة الفلسطينية  األمنيمولر خلفا لدايتون مسؤوال عن التنسيق " :(13/7/2010صوت الحري  اإلخباري) 143 ، "وا 

 http://www.alhorya.com/arabic/?Action=Details&ID=6427 
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مولر ساااااياسااااا  الذي سااااابقوه من المنساااااقيين األمريكيين العاملين في مك ب ال نسااااايق األمني و ابع 
  الداخلي  ال دريبي ها وعقد الدوراتدعمو  األمني  لألجهزةالمشااااااريع البنائي  اسااااا مر في و  األمريكي

 3008 هي، 2012العام و  2010 معاعدد الدورات ال ي عقدها مابين الكان و منها والخارجي  
 الفلسطيني   األمني  األجهزةفردًا من  957.44رفع قدرات  هدف دورة 
 150، 2011مليون دوالر وفي عااام  100، 2010بلغ حجم المعونااات المقاادماا  في عااام  فيمااا

 (144).مليون دوالر 113، 2012مليون دوالر وفي عام 

 
  2014 – 2012يوليو  :بول بوشونغ األدميرال – 4
 

األدميرال بوشااااونغ ضااااابط في سااااالح البحري  األمريكي يشااااغل منصااااب قائد حوام في وسااااط المحيط 
رئيس مك ب قائد كما شاااغل منصاااب  (145).كرونيزياميفي الساااابق رئيس وفد البن اغون  شاااغل الهادئ

 (146).الجيا االمريكي اوروبا فيقوات النا و و 

 

لى ع الفلسااااااطيني  ووضااااااع خطط العمل بنا ً ات مع القياد تع مك ب ال نساااااايق االمني اج ماعا اب
ني بعملي  موفي هذه المرحل  اساا مر مك ب ال نساايق اال، الفلسااطيني  األمني اح ياجات المؤسااساا  

 في هاز الدفاع المدني م  حويل االه مام بجو  بنا  المزيد من المقراتاالشااااااراف على المشاااااااريع و 
 (147) .مام بال دريب على معدات االطفا  م االه و  في االردن هافراد دريب و  2012عام ال

 مقرات ال ابع  لجهاز االمنظ االه مام الكبير بعملي  بنا  من المالحواساااااااااااااا مرت مرحل  البنا  و 
لى عبسااااااااابب ان لألمن الوطني مهام كبيرة و  الوطني الفلساااااااااطيني بسااااااااابب انها اكبر عدد باألفراد

 ألنعدم الفاعلي  ت بالجمود و ساااااااااااااامفإن هذه المرحل  ا مع ذلك االرض لفرض النظام واالمن و 

                                                           
  2012-2005المالي  للسلط  الوطني  الفلسطيني  و  عدات األمني جدول المسا في مالحق الدراس  :( 3:6جدول رقم) انظر  144
 http://www.boraqpress.ps/News/5526، 23/11/2015" عيين األدميرال "بوشونغ" منسقا أمنيا بين السلط  و"إسرائيل" 145
، ال صعيد"البنا  في الضف  سيؤدي الى  :(: "خبرا  لرئيس الوزرا 2012-6-12شبك  بيت المقدس االخباري  )  146

http://aelyanews.net/permalink/42273.html 
، : المعونات األمريكي  لجهاز الدفاع المدني(24/11/2015)الثالثا  ، رام  ، مدير ال دريب في الدفاع المدني، يزن ، أبو سيف 147

 مقابل  شخصي 
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مال لم يكن له رؤي  واضااح  عن أعو ، لم  كن عسااكري  نوعا ما كسااابقيه بوشااونغ خلفي  االدميرال
 (148).الفلسطيني  األمني  األجهزةمهام و 

 

مناذ  نيا األم األجهزةبناا  قادرات  في األمريكيا عادد الادورات ال ادريبيا  ال ي قادم هاا المعوناات  ان
 20852اساااااااااااااا فاد من هذه الدورات دورة  دريبي  و  7047 ، بلغت2014عام  ح ىو  2008عام 

 (149).األمني  األجهزةفردًا من 

 حتى اآلن  2014رود شاريم  -5
 

االراضي  لىاطاقم ال دريب الفلسطيني لنقل ال دريب مس قبال قدرات ركزت هذه المرحل  على رفع 
موال المخصااااااصاااااا  إلصااااااالح حين من األمان  على اليالوذلك لكلف ه الع، ردنالفلسااااااطيني  من األ

د الدورات ال دريبي  ل نمي  المهارات االداري  ألفرا رمع اسااااااا مرا األمني  األجهزة نمي  قدرات افراد و 
  .الفلسطيني  األمني  األجهزة

 

 باطالضاااااااا من مخ ارة ت الدورات ال أساااااااايسااااااااي  لرفع قدرات مجموع فذ  ومن الدورات الهام  ال ي ن  
 والفصائل عي الفر  الوحدات قيادات في لوظائفبهدف شغل  الصغيرة الر ب ذوي  نم الفلسطينيين

ح ى  نفذت ال ي الدورات عددبلغ و  (أول مالزم – مالزم) ر ب  من ضاااااااابط 297،ال دريب ملشاااااااّ 
 نم الف رة خالل الساااااااااااااابع  ال أسااااااااااااايساااااااااااااي  القيادات دورة ، عقدت( دورات  دريبي 6) 2014عام 
 (150).أريحا – المركزي  ال دريب معهد في 10/09/2015 ولغاي  02/08/2015
 
 :للمرحلة القادمةلمكتب التنسيق األمريكي الخطط المستقبلية  -

 لفلسطيني ا األمني  لألجهزةفي بنا  قدرات  األمريكي اسهامات المعونات لقد اس عرضت الباحث  
لي ف يسااااااعى امن الخطط المساااااا قبلي  لمك ب ال نساااااايق االمريكي ال ي سااااااو و ، 2015ح ى العام 

 :العمل عليها كانت كاآل ي
                                                           

مقابل  ، معونات األمريكي  لجهاز االمن الوطني: ال(24/11/2015)الثالثا  ، رام  ، رئيس االمن الوطني، نضال، ابودخان 148
 شخصي 

، 2014ح ى نهاي   2008منذ عام  الدورات ال دريبي  ال ي نفذت في المؤسس  األمني  ( في مالحق الدراس  :3:7)انظر جدول رقم 149
 . 2015، فلسطين

 ،فلسطين، التأسيسية القيادات دورات في امني جهاز كل من المشاركين نسبة" ( في مالحق الدراس : :3:8)جدول رقمانظر  150
2015. 
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  الموارد البشري. 
 فلسطين الىنقل ال دريب من االردن و  خلق بيئ   دريبي  مالئم  لعملي  ال دريب. 
 (151).كاديمي  الضباط الفلسطينيينأد  بمشروع الب 

 مني األ األجهزة مأسااساا  في األمريكي معونات لل إسااهامات وجودالباحث   ى  ر ، من خالل ما ساابق
 :اإلسهاماتمن هذه  اً نس عرض بعض فيما يليو  الفلسطيني 

 .من كفا ة الضباط الفلسطينيين من خالل  دريبهم األمريكي رفعت المعونات  -1
في بنااا  مقرات جاادياادة مالئماا  لعملياا   األمنياا  األجهزة األمريكياا ساااااااااااااااااعاادت المعونااات  -2

  .ال دريب
كفا ة من العديد من الجنسااايات ل دريب  ي ذو ب قديم مدربين  األمريكي سااااهمت المعونات  – 3

  .األمني  األجهزةأفراد 
 ألجهزةاعدات وصاايان  ساايارات و يقوم الجانب األمريكي بم ابع  المعونات اللوجساا ي  كالم – 4

 .صيان ها المس مرةو  ها ياللضمان فع (الخ ...السلكي  ا
  .ي األمنالكثير من  طلعات المؤسس   األمريكي حققت المعونات  -5
 .لضباط قوات األمن الفلسطيني  في عملي  ال دريب ال ركيز على إعداد مهني - 6
إلعادة  أهيل و دريب  jiptc()في األردن مركز  دريب الشاااااااااااااارط  الدولي لقد  م اخ يار - 7

صالحو    :ذلك لألسباب اآل ي و  الفلسطيني من خالل وزراه الداخلي   األمني  األجهزة ا 
  من فلسطين لسهول  ال نقل وسرع  الوصول األردني اضي القرب الجغرافي لألر. 
 (152).المناسب  لل دريب األمني حال  الطقسع  األراضي األردني  و ضاريسها و طبي 
 أردني كادر  دريبي أمريكي، ى مركز  دريب الشرط  الدولييوجد لد. 
  منهاج  دريب أمريكي مطورمركز  دريب الشرط  الدولي،ي بع. 
 على حقوق اإلنسااااااان واالساااااا خدام ، مركز  دريب الشاااااارط  الدوليفي  يركز ال دريب

وكيفي  ال عامل مع االضاااااااااطرابات  الشاااااااااغبوالسااااااااايطرة على  ظاهرات  للقوهالخاص 
  .والقالقل المدني 

                                                           
مقابل  ، المعونات األمريكي  لألجهزة األمني  الفلسطيني  :(23/11/2015اريحا،)، هيئ  ال دريب، مك ب ال نسيق االمني االمريكي 151

 .شخصي 
(: المعونات األمريكي  مابين صباحاً  11:00الساع   26/11/2015رام  ،)لخميس ، نصر يوسف :الفريق، وزير الداخلي  السابق 152

 .مقابل  شخصي ، 2007 – 2005
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   بال دريب  األردنيبالجانب  إسرائيلثق 
 153القيادة و  الوحدة على  الحمى مركز  دريب الشرط  الدولي،يركز ال دريب لد. 
 صاا  على دورات م خصااال دريب ، في مركز  دريب الشاارط  الدولي األفرادريب ي م  د

 .الفلسطيني  األراضيفي  إسرائيل سمح بها ال 
  154حداث  المعدات المس خدم  في عملي  ال دريب جاهزي  المكان و 

  

                                                           

 .  "محاضرة الجنرال األمريكي كيث داي ون بعنوان " صناع  الفلسطيني الجديد، وكال  فلسطين اليوم االخباري   153 
https://paltoday.ps/ar/post/48630/  2009مايو. 

، : المعونات األمريكي  لجهاز الدفاع المدني،(24/11/2015)الثالثا  ، رام  ، مدير ال دريب في الدفاع المدني، يزن ، أبو سيف 154
 مقابل  شخصي  

https://paltoday.ps/ar/post/48630/
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ــالــث: المبحــث  لألجهزة األمريكيــةالتي تواجــه المعونــات  المعيقــاتو  التحــديــات الث
 نية:الفلسطي األمنية

 

بعمل مقابالت شااااخصااااي  مع مدرا  ال دريب  امت الباحث ساااا  قهذا الجانب من الدراعلى للوقوف 
 كي األمريالمعونات  ممن لديهم اإلطالع على األمني  األجهزةبعض المدرا  بو  األمني  األجهزةب

  :واس خلصنا من المقابالت هذه ال حديات ال ي  واجه عملي  ال دريب
ام قاا، فعلى ساااااااااااااابياال المثااال، األمنياا  لألجهزةدات األزماا  لعملياا  ال اادريااب عاادم  وفر المعاا - 1

ث لم حي، المدربون األردنيون بشااارا  والعات ساااجائر  شااابه المسااادساااات من الساااوق المحلي 
يكن لدى الم دربين الفلسااااااااااااطينيين أي  وسااااااااااااائل محسااااااااااااوساااااااااااا  وفعلي  لل درب على ال وقيف 

 رك لهم خيارًا أحيانًا سااااااااوى ال لويح بأصااااااااابعهم مما لم ي، واالع قاالت وغيرها من المناورات
 (155).األمريكيينمن المدربين  وذلك حسب ما ورد، لبندقيات أحياناً على شكل فوهات ا

 بإلغا ا مثل  دخلهاألردن  دخل االح الل اإلساااارائيلي في بعض برامج ال دريب الخارجي في  -2
 اااب ال نساااااااااااااايق األمني بعض ال ااادريباااات من البرناااامج بعاااد عرضااااااااااااااهاااا عليهم من قبااال مك

 (156).األمريكي
 منع من دخول سااااااااايارات عساااااااااكري  لقوى األمن للمسااااااااااعدة في عملي   ساااااااااياسااااااااا  االح الل -3

 (157).ال دريب
الموافق   ا  مإذسااااياساااا  االح الل ال ي  منع بعض األفراد من الساااافر الخارجي لل دريب ح ى  -4

عن  لم دربين الفلسااااااااطينينا إرجاع بعضحيث قامت إساااااااارائيل ب، على بعض األفراد األمني 
 (158).الحدود مع األردن

                                                           
  بمركز  رجم  خاص، "التأخيرو  تشوهات السياسة والمماطلة :عملية تدريب القوات الفلسطينية"، يسلرك ,غلين، ليانا، كنيكمار 155

 .2008آذار ، http://www.alzaytouna.net/2008/03/15 .عن واشنطن بوست األمريكي ، ونى للدراسات واالس شاراتالزي 
 .مقابل  شخصي  ، المعونات األمريكي  لجهاز حرس الرئيس، 16/3/2015االثنين ،  دريب حرس الرئيسمحمد، وشاح،  156
ال حديات ، 3/2015/ 22رام   األحد ، القيادة العام  لألمن الوطني، مدير ال دريب في قوات األمن الوطنيالسعيدني، إيهاب،  157

 مقابل  شخصي .، ال ي  واجه المعونات األمريكي  لجهاز االمن الوطني
، المعونات األمريكي  لجهاز الدفاع المدني، 24/11/2015الثالثا  ، رئيس جهاز الدفاع المدني الفلسطيني " رام  عيسى، محمود،  158
 بل  شخصي .مقا
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عدم و  قط  فالبني  ال ح يريب و على ال د األمني للمؤسااااااااااااساااااااااااا   األمريكي  ق صاااااااااااار المعونات  – 5
 الفلسااااطيني  و جهيزها كقوات األمني  دريب القوات  حيث ي م (159(زم الإمدادهم باألساااالح  ال

ات القو  النظر اإلساااااااااااارائيلي  فإن من وجه جيا قد يهدد الكيان اإلساااااااااااارائيلي و شاااااااااااارط  ال ك
  (160).الفلسطيني  ليست بحاج  الس خدام األسلح  الم طورة في األراضي الفلسطيني 

ذين  م ال األمني  األجهزةساياسا  االح الل في منح  صااريح عمل داخل إسارائيل لألفراد من  - 6
ن ربين مبااذلااك ي م  ساااااااااااااارب بعض رجااال األمن المااد،  اادريبهم من قباال الجااانااب األمريكي

 (161) .الخدم 
اقب  هيئ  الدولي  لمر الدراسااااااااااا  للمشااااااااااااريع بين الجانين يجب الموافق  من قبل بعد اإلعداد و  – 7 

 (162) .ا لم  وافق عليه ال ي م  نفيذهإذ( ل مويله فINCIE)فرض القانون المخدرات و 
 (163) .اإلجرا ات المعقدةو  الى الكثير من الوقت المشاريع والدورات  ح اج – 8
نقص في يزات و ال جهواد ال دريبي  و في الم، هناك إهمال و قصير كبيرين في  أمين الم طلبات-9

 .حيث أن المدربين األمريكيين الم عاقدين اضطروا الر جال المادة ال دريبي ، الموارد
ها كقوات الفلسطيني  و جهيز  األمني الحكوم  اإلسرائيلي  على أن ي م  دريب القوات  إصرار- 10
هذه المطالب زادت من  عقيدات البرنامج بحساااااب  .  ال كجيا قد يهدد الكيان اإلسااااارائيليشااااارط

 .ومنع وصول أسلح  م طورة لهم لل دريب عليها األمريكي المصادر 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
(: المعونات األمريكي  16/3/2015االثنين  :وميال، مدير جهاز االر باط العسكري ، سكر ير الرئيس العسكري سابقاً الجيوسي، جهاد،  159

 مقابل  شخصي .، لجهاز االر باط العسكري 
 .2008مرجع سابق، ، وال أخير عملي   دريب القوات الفلسطيني :  شوهات السياس  والمماطل ، يسلر,غلين, ك ليانا ,كنيكمار 160
 مقابل  شخصي  ، المعونات األمريكي ، :22/3/2015األحد ، مدير العمليات المركزي  لقوات األمن الوطني، إبراهيم، حنيحن  161
، كال دريب المش ر و  المعونات األمريكي  23/11/2015، اريحا، رئيس هيئ  ال دريب ورئيس اللجن  العليا لل دريبالحلو، يوسف،  162

 .مقابل  شخصي 
 مقابل  شخصي ، المعونات المريكي ، 24/11/2015لثالثا   مدير  دريب جهاز الدفاع المدني، يزن يوسف،  163
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 الرابع: الفصل 
 الدراسة ونتائج البحث أدوات

 :مقدمة
علومات حول دور المعونات ي ناول هذا الفصل االدوات ال ي اس خدم ها الباحث  لجمع الم  

 ط وقد اس خدمت الباحث  المالحظ  البسي، الفلسطيني  األمني األمريكي  في بنا  قدرات األجهزة 
، مبدئي ر  عن الظاهرة ل كوين فكرة أو  صو منها الحصول على معلومات و بيانات أولي الهدفو 

 مني األفي األجهزة  لينحيث وظف ها الباحث  من خالل مالحظ ها البسيط  لردات فعل العام
كما اس خدمت  ،لقد اس خدم ها ب حليل اجابات المبحوثين اثنا  اجرا  المقابالت معهمو  الفلسطيني 
ول مدرا  ال دريب حو  األمني أداة االس بيان لجمع المعلومات لمعرف  آرا  مدرا  األجهزة الباحث  

كيم من سطيني ،و  م اخضاع االس بيان لل حالفل األمني المعونات ألمريكي  في بنا  قدرات األجهزة 
ق  م ارفاق االس بيان في مالحو ، العلوم السياسي و  األمني قبل م خصصين في مجال العلوم 

يشمل و  عدا عن أدوات جمع المعلومات س  ناول الباحث  ال حليل االحصائي لالس بيان، الدراس 
  س  ناول الباحثو ، ج  الدراس لجرا ات معااو ، ثبات االداة، صدق االداةو  أدا هاو  مج مع الدراس 

ي م اس عراض فيما يلي سو ، اسئل  الدراس و   شمل الن ائج الم علق  بفرضياتو  عرض ن ائج الدراس 
 أدوات البحث:

 . أدوات البحث  1

 المالحظة  1.1
ي  م ل ا األمني لقد اس خدمت الباحث  اداة المالحظ  في مالحظ  ردود افعال الضباط في األجهزة 

من خالل المالحظ  البسيط  اس طاعت الباحث  و ، مقابل هم أثنا  الحديث عن المعونات األمريكي 
 : مثلت ن ائج المالحظ  بال اليو  الوصول الي عدة مالحظات م علق  بالدراس 
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 حذرين بعض الشي  في الخوض عقيد(و  ان اغلب الذين  م مقابل هم مابين ر ب  )مقدم 
 (لوا و    ال دريب مع الجانب االمريكي أما الر ب األعلى )عميدفي ال فاصيل عن عملي

 .كانوا يدلون بالمعلومات بأريحي  أكثر
 م العمل مع الجانب االمريكي في  قديم و  أن اغلب الم قاعدين العسكريين الذين سبق 

جدي  في ها غير مبأنكانوا م عصبين لهذه المعونات ووصفوها  األمني المعونات لألجهزة 
 .الفلسطيني  األمني   قدرات األجهزة بنا

  عقيد( كانوا م حمسين للمعونات و  من الر ب )مقدم األمني أغلب العاملين في األجهزة
 يدعمون فكرة  قديم المعونات من الجانب االمريكي.و  األمريكي 

  األمنيمدي دق  عمل األجهزة و  األمني  م مالحظ  المهني  العالي  للمدرا  في األجهزة  
 . سع  صدرهم للباحثين في  قديم المساعدةو   قديم المعلومات في

 أداة االستبيان:  2.1
فرضيات  فحصو  لوضع  ساؤالت لإلجاب  على اسئل  البحث مت الباحث  باس خدام االس بيانقا

 ي لمعرف  درج  المؤسسي  الو   م االخذ بعين االع بار منهج الدراس  المنهج المؤسسيو  الدراس 
لمعايير ذلك من خالل او  الفلسطيني  األمني معونات األمريكي  في بنا  قدرات األجهزة  راعيها ال

فبذلك ،  فككال ماسك ام ال، االس قاللي  ام ال بعي ، ال عقيد ام البساط ، االربع  ال كييف ام الجمود
ب  على جااالو  من خالل المعونات األمريكي  األمني  م دمج الهدفين معرف  درج  مؤسسي  األجهزة 

  ساؤالت الدراس  اضاف  الي فحص فرضيات الدراس .

اً  عليها  م ال عديل بنو  و قد  م عرض االسئل  على محكمين حيث  م  حكيمها بوضع مالحظا هم
قد  م  وزيع االس بيان جميعها في منطق  رام   لوجود المقرات الرئيسي  لألجهزة و ، قبل  وزيعها
قد واجهت الباحث  صعوب  في الوصول للمبحوثين مما ادى الي الذهاب الفلسطيني  بها،و  األمني 

لم يس رد و  اس بيان 50فقد  م  وزيع ، كذلك في جمعهاو  لمدين  رام   اكثر من مرة ل وزيعها عليهم
 م و  عدم  مكن الباحث  من اس رجعهاو  اس بيان بسبب انشغال بعض المبحوثين 40منها سوى 

 حليل اإلحصائي في  حليل الن ائج.االس عان  بم خصص بال 
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عونات ات المبحوثين نحو الم جاهات مناسب  لقياس  جاهوجدت الباحث  طريق  ليكرت لقياس ال 
ي كون و   طبيقهاو   م از بالسهول  النسبي  في  صميمهاو  هي أكثر المقاييس اس خداماً و  األمريكي 

 غير موافق ابدًا.، غير موافقهذا المقياس من خمس اس جابات موافق بشدة،موافق،محايد،

 ويقصد,  الً فع لقياسه وضع ماو  و اس خدمت معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أسئل  االس بيان
 صالح  كون   وكذلك س بان اال يشملهم سوف لمن ومفهوم  ومفردا ها وفقرا ها س بان اال وضوح
 س بان اال صدق من ولل أكد,  اإلحصائي لل حليل
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 واإلجراءات الطريقة. 2
 الفلسطينية األمنيةدور المعونات األمريكية في بناء قدرات األجهزة هذه الدراس    بحث

 ، ناول اإلجرا ات ال ي ا بع ها الباحث  في الدراس وفي الفصل الحالي سي م ، 2005-2015
وخطوات  ،الدراس  خ يار عين امن خاللها   ماإلجرا ات ال ي ، مج مع الدراس صف و كما سي ناول 

ضمن كما وس  ، وكذلك الخطوات الالزم  لل أكد من صدق وثبات هذه األدوات، بنا  أدوات الدراس 
 وصفا ل صميم الدراس  والمعالج  اإلحصائي .

 
 إجراءات الدراسة: 1.2

 قامت الباحث  باإلجرا ات ال الي :
 لدراس  الحالي .اإلطالع على األدب ال ربوي والدراسات السابق  ذات الصل  با 
 ل حديد دور المعونات األمريكي  في بنا  قدرات  الس بيانالدراس  و شمل بنا  ااة إعداد أد

 .2015-2005الفلسطيني   األمني األجهزة 
  الدراس  من قبل محكمين مخ صين واألخذ ب عديال هم. اةدأ حكيم 
  س  في مؤسسا هم ل طبيق الدرا، األمني رسمي من رؤسا  األجهزة  اً إذالحصول على

 .األمني 
 على مج مع الدراس . االس بيان  طبيق 
  ول خاص  و حليلها.اجدرصد الن ائج في 
  صدارعرض الن ائج ومناقش ها  ال وصيات في ضوئها. وا 

 
 الدراسة مجتمع. 3
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الفلسطيني  ومدرا  ال دريب في  لك  األمني ي كون مج مع الدراس  من رؤسا  األجهزة 
لى الطواقم المسؤول  بشكل إضاف  باإل، 2015-2005 العامبين لوا مناصبهم ما الذين شغاألجهزة 

وذلك . (208والبالغ عددهم)، األمني مباشر عن عملي  ال دريب وبنا  قدرات األفراد داخل األجهزة 
 م  وعليه، األمني دارة القوى البشري  في األجهزة إالحصول عليها من   م ال ي لإلحصائيات  بعا
، ي بطريق  عشوائباخ يار عين  فراد مج مع الدراس  أعلى عين   (50والبالغ عددها) س بان اال وزيع 

( 40د بلغت)ال ي اس عاد ها فق االس بياناتأما عدد ، حيث  ع بر هذه العين  ممثل  لمج مع الدراس 
 وفيما يلي  وضيح لألمور اإلجرائي  في البحث: .اس بان 
 :خصائص مجتمع الدراسة  1.3

 
 (4:1جدول رقم)

 خصائص مجتمع الدراسة

 
 يةئوالم النسبة التكرار المتغير

 الرتبة

 7.5 3 لوا 

 22.5 9 عميد

 30.0 12 عقيد

 40.0 16 مقدم

  سنوات الخبرة

 10.0 4 سن  15اقل من 

 50.0 20 سن  25 – 15من 

 40.0 16 25أكثر من 

 50.0 20 بكالوريوس
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 يةئوالم النسبة التكرار المتغير

المستوى 
 التعليمي

 45.0 18 ماجس ير

 5.0 2 أعلى من ماجس ير

 100.0 40 المجموع

 ليها ، %40ا كانت نسب هو  كانت الن ائج أن اعلى نسب  لم غير الر ب  من المبحوثين ر ب  المقدم
اقل الن ائج و ، % 22.5اما ر ب  العميد فكانت نسب ها، من المبحوثين %30ر ب  العقيد بنسب  
 مع الدراس .من مج  % 7.5 كانت لر ب  اللوا 

بنسب   ألعلىسن  هي ا 25-15أما ن ائج مج مع الدراس  حسب م غير سنوات الخبرة فكانت من 
كانت أقل الن ائج لم غير سنوات و ، من المبحوثين%40سن  بنسب   25 ليها اكثر من  50%

 من مج مع الدراس . %10سن  بنسب   15الخبرة ألقل من 
س بنسب  لدرج  البكالوريو  ألعلىالمس وى ال عليمي كانت ا اما ن ائج مج مع الدراس  حسب م غير

كانت اقل النسب و ، من المبحوثين % 45 ليها درج  الماجس ير بنسب  ، من المبحوثين 50%
 من مج مع الدراس . %2أعلى من ماجس ير بنسب  

 

 داة:صدق األ. 4
 خ صاص والخبرة م عرضها على مجموع  من المحكمين من ذوي اإل، داةلل أكد من صدق األ

 والطلب منهم إبدا  أرائهم حول صدقوذلك لل حقق من  االس قاللجامع  في جامع  القاهرة وفي 
ما  محكمين الجدول اآل ي اسو  و م االخذ ب عديال هم للوصول الى األداة بشكلها النهائي األداةفقرات 

 :االس بيان

 (4:2جدول رقم) 
 أسماء المحكمين

 لتخصصا الجامعة االسم الرقم
 العلوم السياسي  أس اذ جامع  القاهرة د. مصطفى علوي  1
 العلوم السياسي  أس اذ جامع  القاهرة د. سالي اسحق 2
 القياس وال قويم أس اذ جامع  االس قالل  د. محمد دبوس  3
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 مدير معهد ال دريب وال نمي  جامع  االس قالل  د. العقيد مجدي سرداح 4
األمن جهاز محاضر+ مدير  دريب  جامع  االس قالل  نيدالعقيد إيهاب السعي 5

 الوطني
 

 

 

 

 متغيرات الدراسة:. 5
 

مج مع  خصائص م اع ماد م غيرات الدراس  كي  ساعد الباحث  في ال حليل وذلك اس نادا لذلك 
 :وكانت كال الي س بان االوال ي  ضمن ها مقدم   الدراس 

 ت:أربعة مستوياا ولهالعسكرية الرتبة . 1
   لوا 
  عميد 
  عقيد 
  مقدم 

 
 مستويات: ثالث اسنوات الخبرة وله. 2

 سن  15قل من أ 
  سن   25 – 15من 
  سن  25أكثر من 

 
 المستوى التعليمي وله أربعة مستويات:. 3

   ثانوي  عام 
 بكالوريوس 
 ماجس ير 
 أعلى من ماجس ير 
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 ثبات االداة)المقياس( . 6

 هوو  ،بحساب معامل ثبا ها من خالل معادل )كرونباخ ألفا( قامت الباحث  بال أكد من ثبات األداة
ؤثر الثبات أهم الموضوعات ال ي  و   ع بر المصداقي و  ثبات االس بيانمعامل مقياس أو مؤشر 

  حيث بلغت قيم  معامل الثبات على الدرج  الكليقدر ه على  عميم الن ائج،و  في ن ائج البحث
لمحور دور  ألعلىكانت الن ائج او ، هي قيم  عالي  ومقبول و ، (0.906وفق معادل  كرونباخ ألفا)

ما يعادل  0.919الفلسطيني  بنسب   األمني لألجهزة  المعونات األمريكي  في بنا  القدرات المؤسسي 
ول ومعلومات ح األمني يليها محور دور المعونات األمريكي  في  طوير ادا  األجهزة ، فقرة 22

اقل الن ائج ل وجهات المدرا  في األجهزة و ، فقرة 15الفا ما يعادل  0.760الجهاز االمني فكانت 
 0.683الفلسطيني ،فكانت  األمني حول دور المعونات األمريكي  في بنا  قدرات األجهزة  األمني 

 فقرة.و الجدول ال الي يوضح معامل كرونباخ ألفا ثبات االس بيان. 11الفا ما يعادل 
 (4:3)جدول رقم

 بيانثبات االست اخ ألفامعامل كرونب
 

عدد  المجاالت
 قيمة ألفا الفقرات

 ةاألمنيودور المعونات األمريكية في تطوير أداء األجهزة ، الجهاز األمني
 0.760 15 الفلسطينية

 األمنيةدور المعونات األمريكية في بناء القدرات المؤسسية لألجهزة 
 الفلسطينية

22 0.919 

 0.683 11 حول طبيعة المعونات األمريكية األمنية توجهات المدراء في األجهزة

 0.787 48 الدرجة الكلية

 
 المعالجة اإلحصائية:. 7

 في هذه الدراس  سوف  س خدم المعالجات ال الي :
 : م وسطات حسابي  وانحرافات معياري .حصاء وصفيإ .2
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  مس وى الدالل  اإلحصائي  عند الدراس  فرضيات لفحص :حصاء استدالليإ .3
(0.05 α≤)اننا قيهاب طبي الباحثون  يقوم دراس  اي ن يج  لمحاكم  ما لحدث اح مالي  قيم  ،وهي 

 االخ بار هذا او البحث هذا اعدنا لو اننا يعني هذا فان، 0.05 مس وى  عند دال هذا نقول عندما
 ان في الخطا  نسب   كون  وسوف مره 95 الن يج  نفس على نحصل سوف فإننا مرة 100
 االخ بارات عن طريق، (0.05 اي) المئ  اصل من مرات خمس  هو مخ لف   يج ن على نحصل

 اآل ي :  اإلحصائي 
 بين للمقارن  وذلك، One way analysis of variance))األحادي ال باين  حليل اخ بار

 ندع األدا  م وسطات بين فروق  وجود عدم أو بوجود ي علق قرار إلى ال وصل أو الم وسطات
 من وسطم   جعل ال ي العوامل إلى ال وصل بهدف مخ لف  لمعالجات  عرضت ال ي المجموعات
 .األخرى  الم وسطات عن يخ لف الم وسطات
ذلك في حال  ساوى عدد أفراد المجموعات ي م مقارنات زوجي  و  (Tukey test)  وكي واخ بار

م رفض الفرضي  ي و  بين كل م وسطين لمعرف  فروق بين الم وسطين بعد  حليل ال باين االحادي
 الصفري  

 اإلحصائي  الرزم باس خدام برنامج وذلك (Cronbach alpha)ألفا كرونباخ الثبات ومعامل 
 (SPSS).االج ماعي  للعلوم
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 الدراسةنتائج  . 8
 منيةاألدور المعونات األمريكية في بناء قدرات األجهزة ن ائج الدراس  حول سوف نس عرض 

المس وى ، سنوات الخبرة، بيان أثر كل من م غيرات "الر ب و  2015-2005الفلسطينية 
 م  ،من خالل اس جاب  أفراد عين  الدراس  على األداة، ال عليمي. ومن أجل  حقيق هذا الهدف

ن نحو ولي م  حديد مس وى اس جاب  المس جوبي  حليل البيانات اإلحصائي  ال ي جمع ها الباحث .
ومن خالل  2015-2005 الفلسطينية األمنيةقدرات األجهزة  دور المعونات األمريكية في بناء

 م وسطات اس جابات أفراد عين  الدراس   م اع ماد الدرجات ال الي :

 :تصحيح األداة 
لقد  م اع ماد ال وزيع ال الي للفقرات في عملي   صحيح فقرات أداة الدراس  واس خراج الن ائج وفقا 

ها موافق بأنو  5ا كانت بدرج  إذ جداً كم على الن ائج موافق فقد  م الح، لطريق  ليكرت الخماسي 
غير موافق أبدًا و ، 2غير موافق بدرج   صحيح ، 3محايد بدرج   صحيح ، 4 بدرج   صحيح
 .1بدرج   صحيح 

 (  صحيح األداة 4:4) جدول رقم
 غير موافق أبداً  غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

 

 مفتاح التصحيح: 

 ( مف اح ال صحيح4:5دول رقم)ج
 المتوسط الحسابي الدرجة

 فما دون  2.00 جداً منخفض  
 2.80-2.01 منخفض 
 3.60-2.81 م وسط 
 4.20-3.61 عالي  
 5-4.21 جداً عالي  
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، فما دون  2.00ا كان الم وسط الحسابي لها إذ جداً ها منخفض  بأنفقد  م الحكم على الن ائج 
ذو  ا كان إذها م وسط  بأنو ، 2.80- 2.01كان الم وسط الحسابي لها ا إذا أنها منخفض  ا 

عالي  و  4.20-3.60ا كان الم وسط الحسابي إذعالي  و  3.60-2.81الم وسط الحسابي لها 
 .5-4.21ا كان الم وسط الحسابي إذ جداً 

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.8

 :للدراسة الرئيسي التساؤل

الفلسطينية الذين قادوا هذا القطاع المهم حول دور  األمنيةجهزة ما هي توجهات مدراء األ
صالح المؤسسة  المعونات التي تقدمها الواليات المتحدة األمريكية لبناء قدرات وتأهيل وا 

   .الفلسطينية األمنية

 والم وسطات، المئوي  النسب باس خراج الباحث  قامت السؤال هذا على اإلجاب  أجل من 
 دور المعونات فيو  الجهاز االمنيحول  ور االول في االس بيانمحالاالت الحسابي  لمج

 :،على النحو ال الياألمنيةتطوير أداء هذه األجهزة 
 

 لمحور المئوي  والنسب  المعياري  واالنحرافات الحسابي  الم وسطات( 4:6)رقم الجدول
 فرادأ اس جابات حسب، األمني دور المعونات في  طوير أدا  هذه األجهزة و  األمني الجهاز
 .العين 

الرقم في 
 ستبانةاال

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 جداً عالي   96.5 38. 4.83 على مدير الجهاز أن يلم بأهداف جهازه األمني 4

3 
دى ل األمني في  نمي  المهارات المعونات األمريكي   ساهم 

 جداً عالي   95.0 54. 4.75 هزة من خالل البرامج ال دريبي  المناسب من سبي األج

9 
 ساهم المعونات األمريكي  في بنا  مراكز  دريب مالئم  

 األمني لألجهزة 
 جداً عالي   93.0 53. 4.65

 جداً عالي   90.0 64. 4.50 موارد بشري  مؤهل  لبنا  قدرا ه  إلىيح اج جهازي األمني  10
 جداً عالي   88.5 55. 4.43 األمني  د واضح الخ صاص جهازكهناك  حدي 1
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الرقم في 
 ستبانةاال

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 جداً عالي   88.0 63. 4.40 هناك  حديد واضح لمسؤوليات جهازك األمني 2
 جداً عالي   87.5 67. 4.38 ه لبنا  قدرا  إس را يجي خطط  إلىيح اج جهازي األمني  12

13 
 ساعد المعونات األمريكي  في  نفيذ قرارات السلط  

 قضائي ال
 جداً عالي   84.5 70. 4.23

 عالي  82.0 81. 4.10  عديالت  شريعي  لبنا  قدرا ه  إلىيح اج جهازي األمني  11

7 
محددة وواضح  الخ يار المشاركين في الدورات  آلي هناك 

 ال دريبي  من جهازك األمني
 عالي  80.0 1.04 4.00

8 
ل حقين بي  للمن ائج الدورات ال دري هناك نظام محدد ل قييم

 عالي  78.5 76. 3.93  األمنيبها من جهازك 

5 
 ساهم المعونات األمريكي  في اس قاللي  عمل األجهزة 

 األمني 
 عالي  73.5 86. 3.68

6 
شاركت بشكل شخصي في دورات  دريبي  مقدم  من 

 عالي  73.5 83. 3.68 الفلسطيني   األمني الجانب األمريكي لألجهزة 

 عالي  73.0 98. 3.65 ظام شكاوى فعال داخل الجهاز األمني هنالك ن 15
 م وسط  70.0 1.01 3.50 يع مد الجهاز األمني على نفسه لبنا  قدرا ه 14

 عالية 83.6 36. 4.18 الدرجة الكلية  
 
 رى أنه على مدير ، % 96.5من المبحوثين  قدر بنسب   جداً نسب  عالي   بأن وصلت الدراس   

مني أن يلم بأهداف جهازه االمني وان المعونات األمريكي   ساهم في  طوير ادا  الجهاز اال
را  ينبغي أن يكون عليه مد  رى الباحث  أنه من خالل أرا  المبحوثين حول ماو ، األمني األجهزة 
 هناك اجماع في أرائهم حول أن يلم مدير الجهاز بأهداف جهازه االمني بأن، األمني األجهزة 

ت الجهازه األمني وهناك آلي  واضح  الخ يار المشاركين في الدورات ال دريبي  في اخ صاصاو 
 جهازه االمني.

مساهم  المعونات  من الوعي لدى المبحوثين بضرورة جداً و رى الباحث  وجود درج  عالي  
كانت ايضًا و ، % 93.0ذلك بنسب  و  األمني األمريكي  في بنا  مراكز  دريب مالئم  لألجهزة 

يح اج جهازه و  ،ه يح اج جهازه االمني الى الموارد البشري  مؤهل  لبنا  قدرا هبأن جداً نسب عالي  ال
ونات  ساهم في المع بأنبنسب  عالي  و ، برامج  دريبي و  االمني الى خطط إس را يجي  لبنا  قدرا ه
ن هناك نظام او  وفي  نفيذ قرارات السلط  القضائي  األمني بنا  مراكز  دريبي  مالئم  لألجهزة 
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موحد ل قييم ن ائج الدورات ال دريبي  للمل حقين الجدد في جهازه االمني،و كانت أقل النسب م وسط  
الجهاز االمني يع مد على  بأنو  حيث أشارت الي وجود نظام شكاوى فعال داخل الجهاز االمنى

 ا المحور.. لإلطالع على ن ائج ال حليل لهذ% 70.0ذلك بنسب  و  نفسه لبنا  قدرا ه

الفقرة "على مدير الجهاز أن يلم بأهداف جهازه األمني" جا ت في ال ر يب اوضحت ن ائج ال حليل  
 ني األم ساهم المعونات األمريكي  في  نمي  المهارات (. والفقرة "4.83األول وبم وسط حسابي)

وبم وسط  الثانيجا ت في ال ر يب  لدى من سبي األجهزة من خالل البرامج ال دريبي  المناسب 
(. كما  بين أن أقل الفقرات من حيث الم وسط الحسابي كانت "يع مد الجهاز األمني 4.75حسابي)

(.  ل ها الفقرة " هنالك نظام شكاوى فعال داخل 3.50وبم وسط حسابي)، على نفسه لبنا  قدرا ه
  (. 3.65الجهاز األمني " وجا ت بم وسط حسابي)

 

  ي  للمحور النسب  المئو و  االنحرافات المعياري و  سطات الحسابي قامت الباحث  بحساب الم و
 ةالفلسطينية على الموائم األمنيةدور المعونات األمريكية بدعم قدرات األجهزة ، الثاني
 :ذلك حسب آرا  المبحوثين،و كانت كال اليو 

 (4:7الجدول رقم)
األمريكية  دور المعوناتمحور الم وسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  والنسب  المئوي  ل 

 حسب اس جابات أفراد العين .  الفلسطينية على الموائمة األمنيةبدعم قدرات األجهزة 

الرقم في 
 ستبانةاال

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

1 
 ساهم المعونات األمريكي  من خالل بنا  قدرات 

على انجاز المهام المحددة  ألمني اأفراد األجهزة 
 للجهاز بما يحقق أهداف الجهاز

 عالي  76.5 64. 3.83

2 
 ساهم المعونات األمريكي  من خالل بنا  قدرات 

 باالس خدام األمثل للمعدات األمني أفراد األجهزة 
 عالي  76.0 79. 3.80

12 
 ساهم المعونات األمريكي  في  وفير المس لزمات 

 هيئ  ظروف العمل داخل األجهزة اللوجس ي  ل
 األمني 

 عالي  76.0 61. 3.80
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21 
 راعي المعونات األمريكي  مفاهيم حقوق اإلنسان 

  األمني في بنا  قدرات األجهزة 
 عالي  74.0 61. 3.70

15 
المعونات األمريكي   راعي ال نوع في البرامج 
 ألمني اال دريبي  ال ي  قدمها لبنا  قدرات األجهزة 

 عالي  73.5 80. 3.68

4 
 ساهم المعونات األمريكي  من خالل بنا  قدرات 

باالس خدام األمثل للوسائل الفني   األمني األجهزة 
 الحديث  في  أدي  العمل

 عالي  73.0 80. 3.65

6 
 ساهم المعونات األمريكي  في دعم البني  ال ح ي  

 األمني الموا م  الس قرار األجهزة 
 عالي  72.5 84. 3.63

22 
حول دور  األمني هناك رضا لدى أفراد األجهزة 

المعونات األمريكي  في صقل المهارات اإلداري  
 الحديث 

 م وسط  71.5 78. 3.58

حول  األمني هناك رضا لدى أفراد األجهزة  19
 ال دريبات ال ي ي لقونها لرفع قدرا هم العسكري  

 م وسط  71.0 78. 3.55

14 
أهداف  األمريكي  في  حقيق ساهم المعونات 

 بكفا ة األمني األجهزة 
 م وسط  70.0 85. 3.50

3 
هل  ساهم المعونات األمريكي  من خالل بنا  

باالس خدام األمثل للقوى  األمني قدرات األجهزة 
 البشري 

 م وسط  69.5 88. 3.48

5 
 ساهم المعونات األمريكي  في  حقيق ال عاون بين 

ل جنب  ضارب  ي األمنأفراد األجهزة 
 االخ صاصات

 م وسط  68.0 93. 3.40

13 
أهداف   ساهم المعونات األمريكي  في  حقيق

 بفاعلي  األمني األجهزة 
 م وسط  67.0 86. 3.35

17 
 ساهم المعونات األمريكي  في  حسين سياسات 

  جاه الديمقراطي  األمني األجهزة 
 م وسط  66.0 91. 3.30

20 
مريكي  دمج النوع االج ماعي  راعي المعونات األ

  األمني في عملي  بنا  قدرات األجهزة 
 م وسط  66.0 82. 3.30

11 
 ساهم المعونات األمريكي  في  حقيق أهداف 

 بطريق  واضح  األمني األجهزة 
 م وسط  64.5 83. 3.23

10 
 ساهم المعونات األمريكي  بوضع خطط عمل 

 عمله للجهاز طويل  المدى لضمان اس مراري 
 م وسط  64.0 97. 3.20

18 
المعونات األمريكي   عمل على  رسيخ مبدأ 

 الفلسطيني  األمني الشفافي  داخل األجهزة 
 م وسط  64.0 85. 3.20
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 رى الباحث  وجود نسب  عالي  من المبحوثين  رى ان المعونات األمريكي   ساهم من خالل بنا  و  
ب  ذلك بنسو  لجهاز بما يحقق اهداف الجهازعلى انجاز المهام المحددة ل األمني قدرات األجهزة 

س خدام باال األمني رات أفراد األجهزة المعونات األمريكي   ساهم من خالل بنا  قد بأنو ، % 76.5
المعونات األمريكي   بأنكذلك االمر للن ائج ، % 76.0ذلك بنسب  و  بدرج  عالي ، االمثل للمعدات

و انها  راعي ،األمني هيئ  ظروف العمل داخل األجهزة  ساهم في  وفير المس لزمات اللوجس ي  ل 
ثل للوسائل االس خدام األمو  األمني ال نوع في البرامج ال دريبي  ال ي  قدمها لبنا  قدرات األجهزة 

 .ي األمندعم البني  ال ح ي  الموائم  الس قرار األجهزة و  الفني  الحديث  في  أدي  العمل

حول دور  األمني هناك رضا لدى افراد األجهزة  بأن وسط  و اظهرت الن ائج وجود نسب  م
كذلك و ، %71.5ذلك بنسب  و  االداري  الحديث  األمني المعونات األمريكي  في صقل المهارات 

فع حول ال دريبات ال ي ي لقونها لر  األمني االمر بالنسب  الى ان هناك رضا لدى أفراد األجهزة 
 بكفا ة. األمني أهداف األجهزة ها  حقق بأنو ، قدرا هم العسكري 

درات المعونات األمريكي  لبنا  ق بأنأدنى النسب من وجه  نظر المبحوثين  بأناظهرت الن ائج و  
ك بنسب  ذلو  األمني  ساهم في وضع معايير لقبول المن سبين الجدد لألجهزة  األمني األجهزة 
ن الم وسط أ بين فيه ، ق  بهذا المحورأن ن ائج الدراس  الم عل إذ .من  وجهات المبحوثين 57.5%

، %68.3وبنسب  مئوي  ، (0.52حراف معياري مقداره)بأنو ، (3.42هي)، الحسابي للدرج  الكلي 
 األمنيةاألمريكية بدعم قدرات األجهزة  دور المعوناتالمتوسط الحسابي لمحور وهذا يدل على أن 

9 
 ساهم المعونات األمريكي  في بنا  قدرات 

للوصول إلى  األمني الكفا ات في األجهزة 
 المراكز القيادي 

 م وسط  62.5 1.09 3.13

8 
 األمني نا  قدرات المن سبين الجدد لألجهزة ب

و دريبهم هو محور المعونات األمريكي  لهذه 
 األجهزة

 م وسط  61.5 1.02 3.08

16 
المعونات األمريكي   ساهم في  رسيخ مبدأ 

 األمني المحاسب  داخل األجهزة 
 م وسط  59.0 90. 2.95

7 
 ي األمنالمعونات األمريكي  لبنا  قدرات األجهزة 

 ساهم في وضع معايير لقبول المن سبين الجدد 
 األمني لألجهزة 

 م وسط  57.5 1.16 2.88

 متوسطة 68.3 52. 3.42 الدرجة الكلية  
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  ح أن الفقرة "  ساهم المعونات األمريكيكما ا ض، متوسطةكان بدرج   الفلسطينية على الموائمة
على انجاز المهام المحددة للجهاز بما يحقق أهداف  األمني من خالل بنا  قدرات أفراد األجهزة 

(. والفقرة " ساهم المعونات األمريكي  3.83الجهاز" جا ت في ال ر يب األول وبم وسط حسابي)
س خدام األمثل للمعدات" جا ت في ال ر يب الثاني باال األمني من خالل بنا  قدرات أفراد األجهزة 

(. كما  بين أن أقل الفقرات من حيث الم وسط الحسابي كانت "المعونات 3.80وبم وسط حسابي)
 ساهم في وضع معايير لقبول المن سبين الجدد لألجهزة  األمني األمريكي  لبنا  قدرات األجهزة 

فقرة "المعونات األمريكي   ساهم في  رسيخ مبدأ  ل ها ال .(2.88" وبم وسط حسابي)األمني 
 (.2.95" وجا ت بم وسط حسابي) األمني المحاسب  داخل األجهزة 

مدى إسهام المعونات األمريكية على دعم استقرار األجهزة نتائج المحور الثالث الذي يوضح 
  :كانت كال اليو ، حسب اس جابات أفراد العين  الفلسطينية األمنية

 (4:8قم)الجدول ر 

مدى إسهام المعونات الم وسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  والنسب  المئوي  لمحور 
  حسب اس جابات أفراد العين . الفلسطينية األمنيةاألمريكية على دعم استقرار األجهزة 

الرقم في 
 ستبانةاال

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

درجة 
 رالتقدي

3 
هناك  أثير لل طورات السياسي  اإلقليمي  على حجم 

  األمني المعونات األمريكي  لألجهزة 
 عالي  80.5 73. 4.03

1 
هناك  عاون بين الجانب األمريكي والمانحين بخصوص 

 الفلسطيني  األمني بنا  قدرات األجهزة 
 عالي  78.5 62. 3.93

9 
نا  يني  في بالفلسط األمني هناك  عاون بين األجهزة 

من خالل  بادل الخبرات  األمني قدرات أفراد األجهزة 
 بينها

 عالي  76.0 69. 3.80

7 
 األمني  لبي المعونات األمريكي  اح ياجات األجهزة 

 الفلسطيني  في بنا  القدرات
 عالي  75.5 66. 3.78

5 
 الفلسطيني   خدم األمني المعونات األمريكي  لألجهزة 

 ي المنطق مصالح أمريكا ف
 عالي  73.5 94. 3.68

8 
هناك رضا عن المدربين األمريكان الذين يقومون ببنا  

 الفلسطيني  األمني قدرات األجهزة 
 م وسط  72.0 74. 3.60
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الرقم في 
 ستبانةاال

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

درجة 
 رالتقدي

4 
هناك  أثير لالنقسام الفلسطيني على حجم المعونات 

 األمني األمريكي  لألجهزة 
 م وسط  71.5 1.01 3.58

10 
ال في ح األمني نا  قدرات األجهزة هناك خطط بديل  لب

 انقطاع المعونات األمريكي 
 م وسط  71.5 75. 3.58

6 
 الفلسطيني   خدم األمني المعونات األمريكي  لألجهزة 

 المصالح اإلسرائيلي  في المنطق 
 م وسط  68.0 1.06 3.40

11 
هناك خط  بديل  ل دبير الموارد المالي  داخل الجهاز في 

 لمعونات الخارجي  عام ً حال انقطاع ا
 م وسط  61.0 1.08 3.05

2 
الجانب األمريكي يشرك المج مع المدني الفلسطيني فيما 

  األمني يخص بنا  قدرات األجهزة 
 م وسط  59.0 81. 2.95

 عالية 78.5 62. 3.93 الدرجة الكلية  
 
اسي  االقليمي  ورات السيهناك  أثير لل ط بأننسب عالي  من المبحوثين  بأنحيث اظهرت الن ائج .

ان هناك  عاون بين الجانب و ، % 80.5بنسب   األمني على حجم المعونات األمريكي  لألجهزة 
، من آرا  المبحوثين % 78.5بنسب   األمني المانحين بخصوص بنا  قدرات األجهزة و  األمريكي

 األمني زة قدرات أفراد األجهالفلسطيني  في بنا   األمني هناك  عاون بين األجهزة  بأنكذلك االمر 
كانت و ، من وجه  نظر المبحوثين، المعونات األمريكي   خدم مصالح أمريكا في المنطق  بأنو 

 ألمني اهناك رضا على المدربين األمريكان الذين يقومون ببنا  قدرات األجهزة  بأنالن ائج م وسط  
نقسام الفلسطيني على حجم المعونات هناك  أثير لال بأنكذلك االمر ، % 72.0الفلسطيني  بنسب  
هناك خطط بديل  لبنا  قدرات األجهزة في حال انقطاع المعونات  بأن،و األمني األمريكي  لألجهزة 
ني  الفلسطي األمني المعونات األمريكي  لألجهزة  بأناظهرت الن ائج و  % 71.5األمريكي  بنسب  

وكانت اخفض النسب في الن ائج من ، % 68.0 خدم المصالح االسرائيلي  في المنطق  بنسب  
ان هناك خط  بديل  ل دبير الموارد المالي  داخل الجهاز في حال إنقطاع ، وجه  نظر المبحوثين

الجانب االمريكي يشرك المج مع المدني الفلسطيني  بأنو  % 61.0المعونات األمريكي  بنسب  
  %59بنسب  األمني فيما يخص بنا  قدرات األجهزة 

كية مدى إسهام المعونات األمريأن الم وسط الحسابي للدرج  الكلي  لمحور  من الن ائج ي ضح إذ
، (0.62حراف معياري مقداره)بأنو ، (3.93هي) الفلسطينية األمنيةعلى دعم استقرار األجهزة 
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مدى إسهام المعونات المتوسط الحسابي لمحور وهذا يدل على أن ، %78.5وبنسب  مئوي  
الفقرة  كما ا ضح أن، عاليةكان بدرج   الفلسطينية األمنيةى دعم استقرار األجهزة األمريكية عل

" جا ت  مني األ"هناك  أثير لل طورات السياسي  اإلقليمي  على حجم المعونات األمريكي  لألجهزة 
(. والفقرة " هناك  عاون بين الجانب األمريكي والمانحين 4.03في ال ر يب األول وبم وسط حسابي)
الفلسطيني  " جا ت في ال ر يب الثاني وبم وسط  األمني بخصوص بنا  قدرات األجهزة 

(. كما  بين أن أقل الفقرات من حيث الم وسط الحسابي كانت " الجانب األمريكي 3.93حسابي)
" وبم وسط  األمني يشرك المج مع المدني الفلسطيني فيما يخص بنا  قدرات األجهزة 

لفقرة " هناك خط  بديل  ل دبير الموارد المالي  داخل الجهاز في حال  ل ها ا .(2.95حسابي)
  (.3.05انقطاع المعونات الخارجي  عامً  " وجا ت بم وسط حسابي)
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 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: 2.8

الباحث  لفحص صح  أو خطأ فرضي  الدراس  الرئيسي  وهي: "ال  وجد فروق ذات دالل  قامت
الفلسطيني   جاه المعونات  األمني من وجه  نظر مدرا  األجهزة  (≥0.05αمس وى) إحصائي  عند

صالح المؤسس    وثين.ومن خالل إجابات المبح، الفلسطيني  األمني األمريكي  في بنا  و طوير وا 

الفلسطيني   األمني وجهات نظر مدرا  األجهزة  ولفحص الفرضيات الفرعي  للدراس  لمعرف  إن كانت
صالح المؤسس   جاه ا  باخ الف  لف خ الفلسطيني  األمني لمعونات األمريكي  في بنا  و طوير وا 

باس خدام  الباحث  قامت. والمس وى ال عليمي، سنوات الخبرة، م غير الر ب  وهي، م غيرات الدراس 
وجهات نظر جل دراس  مدى وجود اخ الفات بين اس جابات أمن Anova  حليل ال باين األحادي

صالح المؤسس   األمني   األجهزة مدرا الفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في بنا  و طوير وا 
 وصلت الباحث  و ، والمس وى ال عليمي، سنوات الخبرة، باخ الف م غير الر ب  الفلسطيني  األمني 

 فيما بالفرضيات الفرعي  إلى الن ائج ال الي :

 األولى الفرعية الفرضيةعلق بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يت: 
 (4:9جدول رقم)

 ألمنيةامدراء األجهزة ستجابات المبحوثين)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال
ة تبعا الفلسطيني األمنيةالفلسطينية تجاه المعونات األمريكية في تطوير اداء المؤسسة 

 المستوى التعليمي ، سنوات الخدمة، الرتبة لمتغير

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد متغيرال

 الرتبة

 10. 4.36 3 لوا 
 41. 4.36 9 عميد
 26. 4.22 12 عقيد
 37. 4.01 16 مقدم

 36. 4.18 40 المجموع

 الخبرةسنوات 
 60. 4.03 4 سن  15اقل من 
 35. 4.21 20 سن  25 – 15من 

 32. 4.18 16 25أكثر من 
 36. 4.18 40 المجموع

 39. 4.07 20 بكالوريوس المستوى التعليمي
 30. 4.26 18 ماجس ير
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد متغيرال
 19. 4.53 2 أعلى من ماجس ير

 36. 4.18 40 المجموع
ال  وجد فروق ذات دالل  إحصائي  عند مس وى الدالل  اس طاعت الباحث  إثبات صح  فرضي  

 ني األمجه نظر مدرا  األجهزة من و بين م وسطات اس جابات المبحوثين  (≥α 0.05اإلحصائي )
 عا لم غيرالفلسطيني   ب األمني الفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في  طوير ادا  المؤسس  

 :كانت كال اليو ، ،المس وى ال عليميسنوات الخدم ، الر ب 

  العقيدو  لعميداو  لر ب  اللوا  جداً عالي  ، كانت الن ائج حسااااااااااااب م غير الر ب  :م غير الر ب 
  كانت الن يج  عالي  لر ب  مقدمو 

 سااااااااان  15عالي  ألقل من و  سااااااااان  25 -15من  جداً كانت الن ائج عالي   :م غير سااااااااانوات الخبرة
 سن   25أكثر من و 
 ليها  ألعلى من ماجساااااااااااااا ير  جداً كانت اعلى الن ائج عالي  :م غير المساااااااااااااا وى ال عليمي

 ائج عالي  اما البكالوريوس كانت الن ، جداً الماجس ير كانت عالي  
ريكي  الفلساااطيني   جاه المعونات األم األمني األجهزة في مدرا  ال كانت الن ائج عالي  ل وجهات اّ إذ

  وى ال عليمي.المسو  سنوات الخبرةو  لم غيرات الر ب  الفلسطيني  األمني المؤسس   ادا في  طوير 
 

( ONE WAY Analysis of Variance)( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي4:10جدول رقم)
الفلسطينية تجاه المعونات األمريكية في تطوير اداء  األمنيةمدراء األجهزة ستجابات المبحوثين)ال

 ،المستوى التعليميسنوات الخدمة، الرتبة الفلسطينية تبعا لمتغير األمنيةالمؤسسة 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الرتبة

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 المجموعات

.840 3 .280 2.388 .085 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

4.221 36 .117   

    39 5.061 المجموع



101 
 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

سنوات 
 الخبرة

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 المجموعات

.100 2 .050 .374 .691 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

4.961 37 .134   

    39 5.061 المجموع

المستوى 
 التعليمي

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 المجموعات

.630 2 .315 2.632 .085 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

4.431 37 .120   

    39 5.061 المجموع

 

وهي بذلك ليست ، 0.05أكبر من  sigباالس ناد إلى اخ بار ال باين األحادي  بين أن قيم  و 
لذا فإننا نقبل الفرضي  الصفري  القائل  بعدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند ، دال  إحصائيا

من وجه نظر بين م وسطات اس جابات المبحوثين  (≥α 0.05)   الدالل  اإلحصائي  مس وى 
 ألمني االفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في  طوير ادا  المؤسس   األمني مدرا  األجهزة 

  المس وى ال عليميو سنوات الخدم ، الر ب  الفلسطيني   بعا لم غير

  روق ذات ال  وجد ف الفرضية الثانية:فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة
بين م وسطات اس جابات  (≥α 0.05دالل  إحصائي  عند مس وى الدالل  اإلحصائي )

الفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في  األمني من وجه نظر مدرا  األجهزة المبحوثين 
المس وى و  سنوات الخدم ، الفلسطيني   بعا لم غير الر ب  األمني دعم اس قرار المؤسس  

 ال عليمي.
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 (4:11جدول رقم)

فلسطينية ال األمنيةمدراء األجهزة ستجابات المبحوثين )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال
سنوات ، بةالرت تبعا لمتغير الفلسطينية األمنيةتجاه المعونات األمريكية في دعم استقرار المؤسسة 
 التعليمي.الخدمة والمستوى 

 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد المتغير

 الرتبة

 50. 3.76 3 لوا 

 47. 3.51 9 عميد

 26. 3.26 12 عقيد

 68. 3.42 16 مقدم

 52. 3.42 40 المجموع

 الخبرةسنوات 

 52. 3.51 4 سن  15اقل من 

 63. 3.38 20 سن  25 – 15من 

 39. 3.44 16 25أكثر من 

 52. 3.42 40 لمجموعا

 المستوى التعليمي
 60. 3.32 20 بكالوريوس

 45. 3.52 18 ماجس ير

 03. 3.43 2 أعلى من ماجس ير

 52. 3.42 40 المجموع

  المقدم و  قيدالعو  عالي  اما ر ب  العميد كانت الن ائج م وسط  لر ب  اللوا  :م غير الر ب
درا  مب الن ائج كانت م وسط  حول  وجهات فكانت الن ائج م وسط  من المالحظ ان اغل

 ألمني االفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في دعم اس قرار المؤسس   األمني األجهزة 
 الفلسطيني 

 سن   20 -15سن  كانت الن ائج م وسط  أما من  15اقل من  :م غير سنوات الخبرة
ط  ايضًا فمن المالحظ أن سن  كانت الن ائج م وس 25اكثر من و  كانت الن ائج عالي 

ريكي  الفلسطيني   جاه المعونات األم األمني مدرا  األجهزة أغلب الن ائج م وسط  ل وجهات 
 الفلسطيني  األمني في دعم اس قرار المؤسس  

 ر كانت الن ائج م وسط  بالنسب  للبكالوريوس اما درج  الماجس ي :م غير المس وى ال عليمي
يعها نالحظ هنا الن ائج جم، من ماجس ير كانت الن ائج م وسط  فكانت الن ائج اما اعلى
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 األمني را  األجهزة مدبنفس المس وى الم وسط لجميع المس ويات ال عليمي  للفرضي  الثاني  
 .طيني الفلس األمني الفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في دعم اس قرار المؤسس  

لمس وى ال عليمي او  سنوات الخيرةو  لم غيرات الثالث  الر ب   طابق ن ائج ال حليل بالنسب  ل اً إذ
 ألمني ا جاه المعونات األمريكي  في دعم اس قرار المؤسس   األمني ب وجهات المدرا  في األجهزة 
 الفلسطيني  بدرج  م وسط  

  وهي بذلك ليست دال، 0.05أكبر من  sigباالس ناد إلى اخ بار ال باين األحادي  بين أن قيم  
القائل  بعدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند  صفري لذا فإننا نقبل الفرضي  ال، إحصائياً 

من وجه نظر مدرا  بين م وسطات اس جابات المبحوثين  (≥0.05αمس وى الدالل  اإلحصائي  )
طيني  الفلس ي األمنالفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في دعم اس قرار المؤسس   األمني األجهزة 

 المس وى ال عليميو سنوات الخدم ، الر ب   بعا لم غير

 
 ONE WAY Analysis of)( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي4:12جدول رقم)

Variance )الفلسطينية تجاه المعونات األمريكية  األمنيةمدراء األجهزة  ستجابات المبحوثينال
توى ،المسسنوات الخدمة، الرتبة تبعا لمتغير الفلسطينية األمنيةفي دعم استقرار المؤسسة 

 التعليمي

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الرتبة

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 المجموعات

.723 3 .241 .868 .467 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

9.999 36 .278   

    39 10.723 المجموع

سنوات 
 الخبرة

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 882. 126. 036. 2 072. جموعاتالم

داخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
   288. 37 10.650 المجموعات
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مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

    39 10.723 المجموع

المستوى 
 التعليمي

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 المجموعات

.370 2 .185 .661 .522 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

10.353 37 .280   

    39 10.723 المجموع
 

 روق ذات : ال  وجد فلثةالفرضية الثاالنتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق ب
بين م وسطات اس جابات  (≥α 0.05دالل  إحصائي  عند مس وى الدالل  اإلحصائي )

الفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في  األمني من وجه نظر مدرا  األجهزة المبحوثين 
 ات الخدم سنو ، الفلسطيني  على الموائم   بعا لم غير الر ب  األمني دعم قدرات ألجهزة 
 والمس وى ال عليمي 
 :و كانت الن ائج كال الي

  (4:13جدول رقم)

 ألمنيةامدراء األجهزة ستجابات المبحوثين)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال
ى الفلسطينية عل األمنيةالفلسطينية تجاه المعونات األمريكية في دعم قدرات ألجهزة 

 المستوى التعليمي، الخدمةسنوات ، الرتبة تبعا لمتغير الموائمة

 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد المتغير

 الرتبة

 92. 3.55 3 لوا 

 34. 3.64 9 عميد

 33. 3.42 12 عقيد

 40. 3.66 16 مقدم

 41. 3.58 40 المجموع

 الخبرةسنوات 
 59. 3.84 4 سن  15اقل من 

 30. 3.53 20 سن  25 – 15من 

 48. 3.57 16 25أكثر من 
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 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد المتغير
 41. 3.58 40 المجموع

 المستوى التعليمي
 41. 3.56 20 بكالوريوس

 45. 3.59 18 ماجس ير

 06. 3.59 2 أعلى من ماجس ير

 41. 3.58 40 المجموع

  لمقدم ل وجهات عالي  لر ب  او  العقيدو  العميدو  كانت الن ائج م وسط  لر ب  اللوا  :م غير الر ب
 ألمني االفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في دعم قدرات ألجهزة  مني األمدرا  األجهزة 

 .ًا  بعًا لم غير الر ب  فان الن يج  م وسط إذ، الفلسطيني  على الموائم 
 سن  25 -15م وسط  من و  سن  15كانت الن ائج عالي  ألقل من :م غير سنوات الخبرة 

 ني األممدرا  األجهزة ل وجهات خبرة كانت ًا  بعًا لم غير سنوات الإذ، سن  25أكثر من و 
 ى الموائم الفلسطيني  عل األمني الفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في دعم قدرات ألجهزة 

 م وسط  
 اعلى من و  الماجس يرو  كانت الن ائج م وسط  لدرج  البكالوريوس:م غير المس وى ال عليمي

لفلسطيني   جاه ا األمني مدرا  األجهزة ل وجهات ليمي ًا  بعًا لم غير المس وى ال عإذالماجس ير 
  . م وسط الفلسطيني  على الموائم  األمني المعونات األمريكي  في دعم قدرات ألجهزة 

ونات الفلسطيني   جاه المع األمني مدرا  األجهزة ل وجهات ًا ن ائج فحص الفرضي  الثالث  إذ
 .كانت م وسط  فلسطيني  على الموائم ال األمني األمريكي  في دعم قدرات ألجهزة 
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 ONE WAY Analysis of)( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 4.14جدول رقم )
Variance )الفلسطينية تجاه المعونات األمريكية في  األمنيةمدراء األجهزة ستجابات المبحوثين )ال

وى سنوات الخدمة والمست، الرتبة تبعا لمتغير الفلسطينية على الموائمة األمنيةدعم قدرات ألجهزة 
 التعليمي.
 
 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الرتبة

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 477. 848. 146. 3 438. المجموعات

داخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
   172. 36 6.199 المجموعات

    39 6.637 المجموع

سنوات 
 الخبرة

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 لمجموعاتا

.328 2 .164 .962 .391 

داخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

6.309 37 .171   

    39 6.637 المجموع

المستوى 
 التعليمي

بااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااان 
 979. 021. 004. 2 007. المجموعات

داخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
   179. 37 6.630 المجموعات

    39 6.637 المجموع
 

وهي بذلك ليست دال  ، 0.05من أكبر  sigباالس ناد إلى اخ بار ال باين األحادي  بين أن قيم  
لذا فإننا نقبل الفرضي  الصفري  القائل  بعدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند ، إحصائيا

من وجه نظر بين م وسطات اس جابات المبحوثين  ≥α) 0.05)   مس وى الدالل  اإلحصائي 
 ي األمندرات ألجهزة الفلسطيني   جاه المعونات األمريكي  في دعم ق األمني مدرا  األجهزة 

 سنوات الخدم  والمس وى ال عليمي.، الر ب  الفلسطيني  على الموائم   بعا لم غير
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 :فيما يتعلق بأداة االستبيان نتائج الدراسة 3.8
الفلسطيني  ساهمت بشكل كبير في  طوير أدا   لك  األمني أن المعونات األمريكي  لألجهزة  .1

مريكي  /محور إسهام المعونات األ س بان االظر إلى ن ائج  حليل وي ضح ذلك من خالل الن، األجهزة
حيث أظهرت  لك الن ائج أن المعونات أسهمت ب طوير أدا   األمني في  طوير أدا  األجهزة 
إلضاف  إلى أن  لك األجهزة غير قادرة على االع ماد على نفسها لبنا  ااألجهزة بشكل عالي. ب

، يج  مع الن ائج وال وصيات ال ي  وصلت إليها كل من دراس )ياسينكما   طابق هذه الن ، قدرا ها
( حيث خلصت هذه الدراسات إلى مجموع  soref,symposlum,2006( ودراس )2014، سائد

من الن ائج أهمها أن المساعدات الخارجي  األمريكي  ساهمت في  غطي  االل زامات ال ي  ح اجها 
 وساعدت أيضًا على  حسين األدا  والجاهزي  لمن سبي، منالسلط  الفلسطيني  من أجل  حقيق األ

وأن المعونات األمريكي   ساعد السلط  الفلسطيني  على إعادة هيكل  أجهزة األمن ، هذه األجهزة
 و حسين قدرا هم.

ا م  األجهزة على المو   ساهم بشكل م وسط بدعم قدرات األمني إن المعونات األمريكي  لألجهزة  .2
درة وق األمني ك الن ائج أن المعونات األمريكي  أسهمت بدعم قدرات األجهزة حيث أظهرت  ل

ي  المناسب   سو وفير المس لزمات اللوج ها،من سبيها على إنجاز المهام الموكل  لهم بما يحقق أهداف
حقيق و  ألمني اوالس خدام األمثل لها و وفير البرامج ال دريبي  المالئم  لبنا  قدرات من سبي األجهزة 

 أهداف  لك األجهزة بفاعلي .
، فريدريك، Robert,Gates,2010و  فق هذه الن يج  مع بعض الن ائج ال ي  وصلت إليها دراس  

حيث اشارت  لك الدراسات إلى أن أهم األمور ال ي يجب مراعا ها إلصالح القطاع  2007، روالند
واحدة للمساعدات المقدم  لقطاع  األمني هي الدعم والمشارك  الخارجي  مع ضرورة  وفير قناة

قطاع األمن وأن ل األمن ل حقيق االر قا  بمس وى إدارة الموارد البشري  و عزيز ال دريب والجهوزي 
 هديدات ال ي  واجه أمن الواليات الم حدة   طلب بنا  قدرات الشريك وي م ذلك من خالل  قديم 

 .ألمني اال دريبي  وغيرها من أشكال المساعدات  الدعم و وفير المعدات اللوجس ي  والخطط والبرامج
ك من وي ضح ذل،  ساهم في دعم اس قرار  لك األجهزة األمني إن المعونات األمريكي  لألجهزة  .3

/محور دور المعونات األمريكي  بدعم اس قرار األجهزة  س بان االخالل النظر إلى ن ائج  حليل 
لمعونات ساهمت بدرج  عالي  في دعم اس قرار  لك حيث أظهرت  لك الن ائج أن هذه ا األمني 

األجهزة كما أظهرت الدراس  أن هذه المعونات مر بط  بشكل مباشر بال طورات السياسي  واإلقليمي  
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ورق  المعونات كقد  س خدم هذه ، وأن هناك عالق  بين حجم هذه المعون  وال طورات السياسي 
ت اليها ق هذه الن يج  مع بعض الن ائج ال ي  وصلضغط على الموقف السياسي الفلسطيني و  ف

المعونات األمريكي  مر بط  بالمواقف السياسي  الى أن وال ي أشارت  2014، سائد، دراس  ياسين
نها  س خدم كأداة للضغط على الجانب الفلسطيني ألن العالق  بين الواليات الم حدة  الفلسطيني  وا 

سرائيل هي عالق  اس را يجي  وهذه ات العالق  هي ال ي  حكم الممارسات األمريكي  بما فيها المعون وا 
  جاه السلط  الفلسطيني .

 ،الفلسطيني  بحاج  إلى خطط إس را يجي  وبرامج  دريبي  م طورة األمني ان بنا  القدرات لألجهزة  .4
باإلضاف  إلى ضرورة ال حديد الدقيق الخ صاص ومسؤوليات كل جهاز وضرورة وجود خطط 

 ل عزيز قدرات األجهزة في حال انقطاع المعونات األمريكي . بديل 
ت الموزع  إلى أن معظم المبحوثين لديهم قناعا س بان االأشارت ن ائج  حليل السؤال األخير في  .5

بشكل حقيقي وأن هذه المعونات مر بط   األمني المعونات األمريكي   خدم مصالح األجهزة  بأن
وفي معظم األحيان  س خدم كوسيل  ضغط على الجانب الفلسطيني  باألوضاع السياسي  اإلقليمي 

ل حقيق بعض ال نازالت منه  جاه القضي  الفلسطيني  وهذا يظهر في االنحياز الواضح للسياس  
 األمريكي  بشكل عام  جاه إسرائيل.

لى أن إ أما فيما ي علق باخ يار فرضيات الدراس  فقد أشارت ن ائج ال حليل اإلحصائي ال ي أجريت .6
 جاه  مني األوالطواقم العامل  في ال دريب في األجهزة  مدرا  ال دريبو  األمني رأي رؤسا  األجهزة 

ودعم اس قرار  لك األجهزة واس قرارها غير  األمني المعونات األمريكي  في  طوير أدا  األجهزة 
 .عونات مخ لف وال يوجد  أثير للر ب  أو سنوات الخبرة على رأيهم  جاه  لك الم

 
الن ائج الم علق  بفحص درج  المؤسسي  للمعونات االمريكي  لبنا  قدرات االجهزة االمني  الفلسطيني   .7

: 
لفحص درج  ال كييف فقد اظهرت الن ائج بأن المعونات االمريكي   ساهم بشكل عالي في  –أ 

م  و الدعم ئالموا دعم البني  ال ح ي دعم االجهزة االمني  الفلسطيني  على ال كييف عن طريق 
 الفني و اك ساب مهارات جديدة و  نظيم العمل داخل االجهزة االمني  المقرون بال خصص العلمي.

لفحص درج  ال عقيد فقد اظهرت الن ائج بأن المعونات االمريكي   ساهم بدرج  م وسط  في  -ب
ارات ي  و صقل المهدعم االجهزة االمني  الفلسطيني  عن طريق االس خدام االمثل للقوى البشر 
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طنى الى االح ياجات الفلسطيني  من منظور و  ي طلب أن  س جيب  لك المعوناتو اإلداري  الحديث  
لعسكري  و ا بمخ لف ر بهمخالص من شأنه أن يسهم في بنا  قدرات المن سبين للمؤسس  االمني  

 هذا بالواقع يفضي إلى بنا  قوات  س جيب للنموذج اإلح رافي .
درج  االس قاللي  فقد اظهرت الن ائج بأن المعونات االمريكي   ساهم بدرج  م وسط   لفحص –ج 

في دعم االجهزة االمني  عن طريق بنا  قدرات المن سبين الجدد وفي وضع معايير لقبول المن سبين 
الجدد لالجهزة االمني  الفلسطيني  و كانت ادنى الن ائج بأن المن سبين الجدد هم محور اه مام 

 لمعونات االمريكي ا
ي فلفحص درج  ال ماسك فقد اظهرت الن ائج بان المعونات االمريكي   ساهم بدرج  م وسط   –د 

ه ز  حقيق ال عاون بين أفراد األجهزة االمني  ل جنب  ضارب االخ صاص و  حسين سياسات االجه
 االمني  الفلسطيني .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



110 
 

 االستنتاجات :.  9

 اآل ي:الدراس  سوف نعرض اس ناجات الدراس  و كانت كائج ن بعد االطالع على 

  الفلسطيني األمني ساهمت المعونات األمريكي  بدرج  عالي  في دعم اس قرار األجهزة   
  ر بط المعونات األمريكي  بشكل مباشر بال طورات السياسي  واإلقليمي  وأن هناك عالق  بين 

 حجم هذه المعون  وال طورات السياسي .
 قدرات هذه األجهزة على  بشكل م وسط بدعم األمني اهم المعونات األمريكي  لألجهزة  س

 الموا م 
 .ساهمت المعونات األمريكي  ب طوير أدا  األجهزة بشكل عالي 
  غير قادرة على االع ماد على نفسها لبنا  قدرا ها.االمني  الفلسطيني  إن األجهزة 
  بشكل حقيقي. األمني ة المعونات األمريكي   خدم مصالح األجهز 
 األمني اس را يجيات األجهزة و  ال يوجد  دخل من المعونات األمريكي  في وضع أهداف 

  .الفلسطيني 
 المعونات االمريكي   ساهم بدرج  م وسط  في دعم االجهزة االمني  عن طريق بنا   إن

 ي  الفلسطيني االمنقدرات المن سبين الجدد وفي وضع معايير لقبول المن سبين الجدد لالجهزة 
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 :توصيات الدراسة .10
   بحااااجااا  إلى إمكاااانياااات مااااديااا  غير مر بطااا  لطاااالماااا أن بناااا  قااادرات األجهزة االمنيااا

 بالمساعدات الخارجي  فإن ذلك ي طلب 
اإلساا فادة من ريع الوقف االسااالمي في فلسااطين بإع باره مال مسااجل على عين    -أ

جهزة االمني  الفلسااااااااااااطيني  و  حريرها من شااااااااااااروط ليساااااااااااا فيد منه في بنا  قدرات األ
 المانحين 

 االس فادة من خبرات المؤسس  العسكري  المصري  في إطار ال صنيع و االن اج .  -ب
   بحيث ي م االس غنا  عن هذه  حديد السقف الزمني لإلس عان  بالمعونات الخارجي

قيق طلوب الالزم ل حالمعونات في اقرب وقت ممكن ل صبح هذه األجهزة بالمس وى الم
 األهداف ال ي وجدت من أجلها.

  ان  راعي وبشكل واضح ودقيق  األمني يجب على المعونات األمريكي  المقدم  لألجهزة
االح ياجات ال دريبي  ل لك األجهزة وضرورة إشراك الجانب الفلسطيني المخ ص بشكل 

 ممكن  من الكفا ةعند وضع الخطط والبرامج ال دريبي  ل حقيق اعلى درج   يحقيق
 والفاعلي  في اس خدام هذه المعونات لصالح أهداف  لك األجهزة.

 
  المحاسب و الشفافي  الفلسطيني  لزيادة درج   األمني  فعيل نظام الشكاوى في األجهزة 

 .المسا ل و 
  و في إطار  حديد  األمني اشراك المج مع المدني فيما يخص بنا  قدرات األجهزة

 .ني  للمج مع الفلسطيني االح ياجات االم
  سياسات االمن الوطني ضرورة أن  راعي المعونات األمريكي  دمج النوع االج ماعي في

 األجهزة االمني  مس جيب  إلح ياجات النوع اإلج ماعي . و السعي الن  كون خطط
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 :المالحق
 ( 1ملحق رقم ) الجداول 

 لضباط كبار دورات في المشاركين نسبة( 3:1)مرق جدل
 

 اسم الدورة
 المؤسسة، الجهاز

الحادية  العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
 عشر

 الثانية
 عشر

 الثالثة
 عشر

 الىإجم
عدد 
 المقاعد

 104 7 6 6 6 4 4 11 10 10 10 9 10 11 الشرطة
 69 2 5 2 3 3 4 6 8 7 7 9 7 6 لوطنياألمن ا

 61 5 3 6 3 4 3 5 4 6 5 5 7 5 األمن الوقائي
 56 5 3 3 3 4 3 5 4 6 5 5 5 5 المخابرات العامة
 26 - - 1 1 2 1 3 5 1 3 3 3 3 الدفاع المدني

 28 - - 2 2 1 2 2 3 4 3 5 2 2 االستخبارات العسكرية
 27 - 2 - - - 2 4 4 2 4 2 4 3 الحرس الرئاسي
 1 - - - - - - - - - - - 1 - مكتب الرئيس

 3 - 1 - - - - - - - - 1 - 1 هيئة التدريب العسكري 
 - - - - - - - - - - - - - - هيئة التنظيم واإلدارة
 2 - - - - - - - - 1 1 - - - هيئة اإلمداد والتجهيز
 3 - 1 2 - - - - - - - - - - هيئة القضاء العسكري 

مات الطبية الخد
 العسكرية

- - - - -   - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - ة المركزيةيالاإلدارة الم
 9 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - ارتباط عسكري 

شرطة عسكرية/أمن 
 3 - - - - - - - - 2 1 - - - وطني

التوجيه السياسي 
 والوطني

- - - - - 1 1 - 1 1 1 1 - 6 

 1 - - - 1 - - - - - - - - - ة الجمركيةالضابط
 1 - - - - - 1 - - - - - - - وزارة الداخلية

 20 22 24 21 20 20 37 40 40 40 40 40 36 الى اإلجم المجمـــــوع
400 
 ضابط

 ال طوير و  وحدة ال خطيط، مك ب المساعد االمني، وزارة الداخلي  :المصدر
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 المتوسطة القيادات دورات في امني جهاز كل من اركينالمش نسبة يوضح (3:2)رقم جدول
 اسم الدورة
 
 

 المؤسس ، الجهاز

 الىإجم 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 عدد

 المقاعد

 142 7 7 7 12 8 8 10 10 10 8 10 11 10 8 6 10 الشرطة

 132 7 8 8 3 8 12 13 10 6 9 9 8 8 6 8 9 األمن الوطني

 80 4 4 4 4 6 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 األمن الوقائي

 87 4 5 5 6 6 5 7 3 5 5 6 6 6 6 6 6 المخابرات العامة

 57 4 3 3 4 - 3 - 3 3 3 6 4 5 6 7 3 الدفاع المدني

 72 4 4 4 6 6 3 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 االستخبارات العسكرية

 58 3 3 3 4 - - 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 الحرس الرئاسي

 12 4 3 3 - 1 - 1 - - - - - - - - - يب العسكري هيئة التدر 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - هيئة التنظيم واإلدارة

 9 1 - - - - - - - - - - 2 1 1 2 2 هيئة اإلمداد والتجهيز

 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - هيئة القضاء العسكري 
الخدمات الطبية 

 العسكرية

- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - ة المركزيةالى اإلدارة الم

 15 1 1 1 - 2 - 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1 ارتباط عسكري 

شرطة عسكرية/أمن 
 وطني

- 1 2 1 1 - - - - - - - - - - - 5 

التوجيه السياسي 
 والوطني

2 2 2 2 2 2 2 1 - - 1 - - - - 1 17 

 13 1 1 1 1 2 - - 2 1 1 - - - 1 1 1 مركيةالضابطة الج

 2 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - وزارة الداخلية
5 50 الى اإلجم المجمـــــوع

0 

50 49 50 50 42 40 41 44 37 40 40 40 40 43 706 
 ضابط

 ال طوير و  وحدة ال خطيط، مك ب المساعد االمني، وزارة الداخلي  :المصدر
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 التدريب الداخلي  (3:3)رقمجدول 
عدد الدورات  العام م

 التي نفذت
عدد 

 المستفيدين
1 2008 3 111 
2 2009 54 1588 
3 2010 47 1138 
4 2011 83 1651 
5 2012 69 1182 
6 2013 66 1612 
7 2014 32 519 

 7787 دورة  372 الى االجم
 متدرب 

 ال طويرو  وحدة ال خطيط، يمك ب المساعد االمن، وزارة الداخلي  :المصدر

 
 التدريب الخارجي  (3:4)جدول رقم

 عدد المستفيدين نوع التدريب الجهاز م
 من التدريب

 5000 ك ائب 10إعداد و دريب عدد  قوات األمن الوطني 1
 2000 ك ائب 3إعداد و دريب عدد  قوات الحرس الرئاسي 2

 الدفاع المدني 3

لت أفراد الدفاع المدني وشم  نفيذ ثالثون دورة إلعداد و دريب
 :ةالى الدورات ال خصصي  ال 

 دورات إطفا   أسيسي  -
 دورات إطفا  م وسط  -
 دورات إطفا  م قدم -
 دورات إطفا  حرائق الغابات -
نق -  في حاالت الكوارث الطبيعي  إذدورة بحث وا 

1500 

4 
 قوات األمن الوطني
 قوات الحرس الرئاسي

ئب على النحو  دريب  نشيطي و خصصي ألفراد الك ا
 :الىال 

 .م درب( 4160)شملت  دريب (دورة  نشيطي  32) .1
 .م درب( 640)شملت  دريب (دورات م قدم  16) .2

4800 

 ال طوير و  وحدة ال خطيط، مك ب المساعد االمني، وزارة الداخلي  :المصدر
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يوضح  تيالجدول اآل الفلسطينية األمنية لألجهزةمشاريع دعم البنية التحتية  (3:5)جدول رقم
 :الفلسطينية األمنية لألجهزةي التي قدمت من الجانب األمريكي بأنالمشاريع الم

 

حالة 
 المشروع

السنة المتوقعة 
 النتهاء المشروع

قيمة المشروع 
 المعتمدة بالدوالر

الجهة 
موقع  اسم المشروع المستفيدة

 م المحافظة المشروع

 2013 معلق مؤق اً 
USD 

581.113.33 
الدفاع 
 يالمدن

 1 أريحا مرج نعج  مركز دفاع مدني

 2014 قيد ال نفيذ
USD 

120.000.00 

هيئ  
ال دريب 
 العسكري 

إعادة ال صميم 
لمعهد ال دريب 

 (11)العسكري 
 2 اربحا أريحا

 2014 قيد اإلحال 
USD 

88.000.00 
بلدي  
 أريحا

اإلشراف على 
 نفيذ خزان ما  
 عين الديوك

عين 
 الديوك

 3 أريحا

 2013 قيد ال نفيذ
USD 

2.133.33 
 الشرط 

أعمال ال صميم 
 لمركز إصالح

  أهيل أريحاو 
 4 أريحا أريحا

 م  نفيذ 
 المشروع

2013 
USD 

815.122.13 
 الشرط 

مركز شرط  
 العوجا

 5 أريحا العوجا

 م  نفيذ 
 المشروع

2013 
USD 

548.200.92 
الدفاع 
 المدني

دورا إنشا  مركز 
 الدفاع المدني

 6 الخليل دورا

نفيذ  م  
 المشروع

2013 
USD 

15.605.26 
 الشرط 

إعادة ال صميم 
 لمبنى الشرط 

 حفظ النظامو 
 7 الخليل الخليل

 م  نفيذ 
 المشروع

2011 
USD 

829.547.52 
 الشرط 

األعمال اإلنشائي  
 لمبنى الشرط 

 حفظ النظامو 
 8 الخليل الخليل

المشروع قيد 
 ال نفيذ

2014 
USD 

45.789.47 
األمن 
 الوطني

ال صميم  أعمال
لمشروع معسكر 
 العمليات

 9 الخليل الظاهري 

 م  نفيذ 
 المشروع

2012 
USD 

84.841.87 
األمن 
 الوطني

 مبنى المنام 
مقاطع  
 الخليل

 10 الخليل

 2014 قيد ال نفيذ
USD 

2.733.455.83 
األمن 
 الوطني

 مبنى الخدمات
B1 

مقاطع  
 الخليل

 11 الخليل

 قيد ال نفيذ
 

2015 
USD 

2.165.082.63 
األمن 
 الوطني

مبنى القائد العام 
B3 
 

مقاطع  
 الخليل

 12 الخليل

 2015  م ال نفيذ
USD 

2.704.222.07 
االمن 
 الوطني

 مبنى القائد
B3 

مقاطع  
 الخليل

 13 الخليل

 2013 قيد ال نفيذ
USD 

457.844.53 

الدفاع 
 المدني
 

انشا  مركز الدفاع 
 المدني

 14 القدس الرام
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حالة 
 المشروع

المتوقعة  السنة
 النتهاء المشروع

قيمة المشروع 
 المعتمدة بالدوالر

الجهة 
 المستفيدة

موقع  اسم المشروع
 المشروع

 م المحافظة

 م  نفيذ 
 المشروع

2010 
USD 

412.000.00 
االمن 
 الوطني

االعمال الخارجي  
في معسكر 
 العمليات

النويعم  
 الفوقا

 15 اريحا

 م  نفيذ 
 المشروع

2010 
USD 

4.127.736.43 
األمن 
 الوطني

ي المنامات بأنم
في معسكر 
 العمليات

النويعم  
 الفوقا

 16 أريحا

 م  نفيذ 
 المشروع

2010 
USD 

587.907.89 
األمن 
 الوطني

 صال  طعام
الغرف الصفي  و 

في معسكر 
 العمليات

النويعم  
 الفوقا

 17 أريحا

 م  نفيذ 
 المشروع

2010 
USD 

1.024.925.65 
األمن 
 الوطني

دة في مبنى القيا
 معسكر العمليات

النويعم  
 الفوقا

 18 أريحا

 م  نفيذ 
 المشروع

2010 
USD 

229.177.63 
االمن 
 الوطنى

مخزن الطعام في 
 معسكر العمليات

النويعم  
 الفوقا

 19 أريحا

 م  نفيذ 
 المشروع

2010 
USD 

353.927.19 
االمن 
 الوطني

الخزانات المائي  
في معسكر 
 العمليات

النويعم  
 الفوقا

 20 يحاأر 

 م  نفيذ 
 المشروع

2010 
USD 

612.231.47 
االمن 
 الوطني

 مبنى الخدمات
 صيان  المركباتو 
ابراج الحراس  في و 

 معسكر العمليات

النويعم  
 الفوقا

 21 اريحا

        
 

 المنشآتو  وحدة المشاريع :وزارة الداخلي المصدر: 
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  (3:6)جدول رقم
 2012– 2005ة من العام الياعدات الممن المس األمنيةالمساعدات حصة 

نوع 
 المساعدة

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

الدعم 
 االمني

- - - 25 184 100 150 113 

        المجموع
572 
مليون 
 دوالر

  في السياسي دورها في  حقيقو  للسلط  الفلسط  الوطني  الفلسطيني  األمريكي المساعدات ، ائدياسين،س :المصدر
 .2014، رسال  ماجس ير غير منشورة فلسطين،جامع  النجاح، ز االمني نموذجًا(االجه) الضف  الغربي  دعم

 
 لعاما بداية منذ  األمنية المؤسسة في نفذت التي التدريبية الدورات ( يوضح3:7)جدول رقم
 .2014 العام نهاية وحتى 2008

  
 األعوام

 مؤشرات التدريب
عدد  الىإجم

ت الدورا
 التدريبية

عدد  الىإجم
المستفيدين من 

الدورات 
 التدريبية

عدد 
الدورات 
التدريبية 
 الداخلية

عدد 
المستفيدين 
من الدورات 
 الداخلية

عدد الدورات 
التدريبية 
 الخارجية

عدد المستفيدين 
من الدورات 
 الخارجية

2008 450 11920 238 7432 212 4488 
2009 881 14991 533 13555 348 1436 
2010 1234 18699 933 15087 301 3612 
2011 951 13188 713 10505 238 2683 
2012 823 13070 497 11428 326 1642 
2013 1093 19724 709 16452 384 3272 
2014 1615 19647 1120 15928 495 3719 
 20852 2304 90387 4743 111239 7047 المجموع

 

 وحدة ال خطيط وال طوير ، ساعد االمنيمك ب الم، وزارة الداخلي  :المصدر
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  التأسيسية القيادات دورات في امني جهاز كل من المشاركين نسبة ( يوضح3:8جدول)

 الجهاز
 
 
 

 المؤسسة

 عدد الىإجم السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المقاعد

 49 8 8 8 8 9 8 الشرطة

 54 8 9 10 9 9 9 األمن الوطني

 35 5 6 5 5 6 8 من الوقائياأل

 30 4 6 5 5 5 5 المخابرات العامة

 22 4 4 4 4 2 4 الدفاع المدني

االستخبارات 
 العسكرية

5 6 5 5 5 5 31 

 20 2 2 4 3 5 4 الحرس الرئاسي

هيئة التدريب 
 العسكري 

3 2 3 2 3 5 18 

هيئة التنظيم 
 واإلدارة

- - - - - - - 

هيئة اإلمداد 
 والتجهيز

1 1 1 1 1 - 5 

هيئة القضاء 
 5 1 1 1 1 1 - العسكري 

الخدمات الطبية 
 العسكرية

- 1 1 1 1 1 5 

ة الى اإلدارة الم
 المركزية

- - - - - - - 

 13 1 2 2 4 2 2 ارتباط عسكري 
التوجيه 
السياسي 
 والوطني

- - - - - - - 

الضابطة 
 الجمركية

1 1 1 1 2 1 7 

 1 1 - - - - - جامعة اإلستقالل
 2 2 - - - - - وزارة الداخلية
المجمـــــوع 

  الىاإلجم
 ضابط 297 48 50 49 50 50 50

  ال طوير و  وحدة ال خطيط، مك ب المساعد االمني، وزارة الداخلي  :المصدر
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 ( االستبيان2) ملحق 

 
  ..... المحترم.سيادة مدير الجهاز االمني

  بركاتهو  السالم عليكم ورحمة هللا

 ألمنيةا األجهزةفي بناء قدرات  األمريكيةالستبيان إلى التعرف إلى دور المعونات يهدف هذا ا
وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  2015-2005 الفلسطينية

هذه المعلومات لن تستخدم  بأنأمانة؛ علمًا و  راجيُة منكم إبداء آراءكم بصدق، جامعة القدس
  .لميإال ألغراض البحث الع

ينقسم االستبيان الي ثالثة محاور: حيث أن المحور االول تضمن معلومات عامة عن المبحوث 
أما المحور ، األمنية األجهزةفي تطوير أداء  األمريكيةمدى اسهام المعونات و  الجهاز األمنيو 

المحور  اما ،الفلسطينية األمنية لألجهزةفقد تركزت أسئلته حول بناء القدرات المؤسسية  الثاني
ول دور الفلسطينية ح األمنية األجهزةالثالث فقد تركزت أسئلته لقياس ومعرفة توجهات مدراء 

 .الفلسطينية األمنية األجهزةفي بناء قدرات  األمريكيةالمعونات 

ان هذا االستبيان فرصة للمساهمة وإلضافة قيمة للبحث من شأنه تحسين عملية بناء قدرات 
  شاكرة لكم تعاونك   .طينيةالفلس األمنية األجهزة

 الباحثة                                                        

 داليا هواري                 
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 اسئلة عامة شخصية وأسئلة حول الجهاز األمني الذي تعمل به :المحور االول

 الشخصي  أوال: المعلومات
 عك:المربع الذي ي وافق م في (×) إشارة وضع يرجى

 
 مقدم      عقيد      عميد   لوا  :الرتبة -1

 25أكثر من    سن  25 – 15 من    سن  15 من اقل  :الخبرة سنوات -2

أعلى من     ماجس ير بكالوريوس    ثانوي  عام   :المستوى التعليمي -3
 ماجس ير

 ي األمن األجهزة طوير أدا  في  األمريكي ودور المعونات ، أسئل  حول الجهاز األمني :ثانياً 
 الفلسطيني 

غير  العبارة #
موافق 

 أبداً 

غير 
 موافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة 

هناك  حديد واضح الخ صاص جهازك  1
 االمني 

     

هناك  حديد واضح لمسؤوليات جهازك  2
 االمني

     

 في  نمي  األمريكي المعونات   ساهم 3
 ةاألجهز لدى من سبي  األمني المهارات 

 من خالل البرامج ال دريبي  المناسب 

     

على مدير الجهاز أن يلم بأهداف جهازه  4
 األمني

     

لي  في اس قال األمريكي  ساهم المعونات  5
  األمني  األجهزةعمل 
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شاركت بشكل شخصي في دورات  6
 دريبي  مقدم  من الجانب األمريكي 

 الفلسطيني   األمني  لألجهزة
اجابة هذا السؤال تنحصر بموافق أو )

 (غير موافق

     

هناك آلي  محددة وواضح  الخ يار  7
المشاركين في الدورات ال دريبي  من 

 جهازك األمني

     

 ن ائج الدورات هناك نظام محدد ل قييم 8
ال دريبي  للمل حقين بها من جهازك 

 االمني 

     

في بنا   األمريكي  ساهم المعونات  9
  األمني  لألجهزةمراكز  دريب مالئم  

     

يح اج جهازي االمني الى موارد بشري   10
 مؤهل  لبنا  قدرا ه 

     

يح اج جهازي االمني الي  عديالت  11
  شريعي  لبنا  قدرا ه 

     

يح اج جهازي االمني الى خطط  12
 اس را يجي  لبنا  قدرا ه 

     

ذ في  نفي األمريكي  ساعد المعونات  13
 قرارات السلط  القضائي  

     

يع مد الجهاز االمني على نفسه لبنا   14
 قدرا ه

     

هنالك نظام شكاوى فعال داخل الجهاز  15
 االمني 
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 األمنية لألجهزةفي بناء القدرات المؤسسية  األمريكيةدور المعونات  :المحور الثاني
 الفلسطينية

غير  العبارة 1
موافق 

 شدةب

غير 
 موافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

من خالل  األمريكي  ساهم المعونات  2
 على األمني  األجهزةبنا  قدرات أفراد 

انجاز المهام المحددة للجهاز بما يحقق 
 أهداف الجهاز

     

من خالل  األمريكي  ساهم المعونات  3
 األمني  األجهزةبنا  قدرات أفراد 
 داتباالس خدام االمثل للمع

     

ل من خال األمريكي هل  ساهم المعونات  4
م باالس خدا األمني  األجهزةبنا  قدرات 

 االمثل للقوى البشري 

     

من خالل  األمريكي  ساهم المعونات  5
م باالس خدا األمني  األجهزةبنا  قدرات 

االمثل للوسائل الفني  الحديث  في  أدي  
 العمل

     

ق في  حقي مريكي األ ساهم المعونات  6
 جنب ل األمني  األجهزةال عاون بين أفراد 

  ضارب االخ صاصات

     

ني  في دعم الب األمريكي  ساهم المعونات  7
 األجهزة( الس قرار 164ال ح ي  الموا م  )

 األمني 

     

 هزةاألجلبنا  قدرات  األمريكي المعونات  8
 ساهم في وضع معايير لقبول  األمني 
 األمني  لألجهزةن الجدد المن سبي

     

                                                           
 تقصد الباحثة بالموائمة " القدرة على التكيف مع التغيرات الزمنية والبيئة والمجتمعية لتحقيق استقرار واستمرار العمل في الجهاز. 164
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 زةلألجهبنا  قدرات المن سبين الجدد  9
و دريبهم هو محور المعونات  األمني 
 األجهزةلهذه  األمريكي 

     

في بنا   األمريكي  ساهم المعونات  10
 األمني  األجهزةقدرات الكفا ات في 

 للوصول الي المراكز القيادي 

     

ط بوضع خط ريكي األم ساهم المعونات  11
عمل للجهاز طويل  المدى لضمان 

 اس مراري  عمله

     

ق في  حقي األمريكي  ساهم المعونات  12
 بطريق  واضح  األمني  األجهزةأهداف 

     

ر في  وفي األمريكي  ساهم المعونات  13
المس لزمات المادي  ل هيئ  ظروف العمل 

 األمني  األجهزةداخل 

     

 قفي  حقي األمريكي عونات  ساهم الم 14
 بفاعلي  األمني  األجهزةأهداف 

     

 قفي  حقي األمريكي  ساهم المعونات  15
 بكفا ة األمني  األجهزةأهداف 

     

 راعي ال نوع في  األمريكي المعونات  16
 البرامج ال دريبي  ال ي  قدمها لبنا  قدرات

 األمني  األجهزة

     

 ساهم في  رسيخ  األمريكي المعونات  17
 األمني مبدأ المحاسب  داخل 

     

ن في  حسي األمريكي  ساهم المعونات  18
 جاه  األمني  األجهزةسياسات 
 الديمقراطي 

     

 عمل على  رسيخ  األمريكي المعونات  19
 األمني  األجهزةمبدأ الشفافي  داخل 

 الفلسطيني 
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  ياألمن األجهزةهناك رضى لدى أفراد  20
حول ال دريبات ال ي ي لقونها لرفع 

 قدرا هم

     

دمج النوع  األمريكي  راعي المعونات  21
االج ماعي في عملي  بنا  قدرات 

  األمني  األجهزة

     

مفاهيم  األمريكي  راعي المعونات  22
 األجهزةالديمقراطي  في بنا  قدرات 

  األمني 

     

 األمريكيةحول طبيعة المعونات  األمنية األجهزةاء في توجهات المدر  - 1 :المحور الثالث

غير  العبارة #
موافق 

 أبداً 

غير 
 موافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

هناك  عاون بين الجانب االمريكي  1
والمانحين بخصوص بنا  قدرات 

 الفلسطيني  األمني  األجهزة

     

الجانب االمريكي يشرك المج مع  2
  يخص بنا المدني الفلسطيني فيما

  األمني  األجهزةقدرات 

     

هناك  أثير لل طورات السياسي   3
االقليمي  على حجم المعونات 

  األمني  لألجهزة األمريكي 

     

هناك  أثير لالنقسام الفلسطيني على  4
 لألجهزة األمريكي حجم المعونات 

 األمني 

     

 األمني  لألجهزة األمريكي المعونات  5
ي   خدم مصالح امريكا في الفلسطين
 المنطق 
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 األمني  لألجهزة األمريكي المعونات  6
الفلسطيني   خدم المصالح االسرائيلي  

 في المنطق 

     

 اح ياجات األمريكي  لبي المعونات  7
الفلسطيني  في بنا   األمني  األجهزة
 القدرات

     

هناك رضى عن المدربين األمريكان  8
 األجهزةن ببنا  قدرات الذين يقومو 

 الفلسطيني  األمني 

     

 األمني  األجهزةهناك  عاون بين  9
 ألجهزةاالفلسطيني  في بنا  قدرات أفراد 

 من خالل  بادل الخبرات بينها األمني 

     

 زةاألجههناك خطط بديل  لبنا  قدرات  10
في حال انقطاع المعونات  األمني 
 األمريكي 

     

  بديل  ل دبير الموارد المالي  هناك خط 11
داخل الجهاز في حال انقطاع 

 المعونات الخارجي  عام ً 

     

 

 ؟ األمنية األجهزةلبناء قدرات  األمريكيةارجو كتابة رأيك بدور المعونات  - 2

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 

 

 نشكرك على تعاونك 


