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 تقـديـرالشكـر و ال

 علىًا ساتذة واألصدقاء من كان لي عونفقني إلتمام هذا البحث، وهيأ لي من األهلل الذي و الحمد 

لى  إإنجاز هـذا العمـل المتواضع، لذا فإنني أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير العميق 

ذه الدكتورة روال هردل المشرفة على رسـالتي، والـتي تفـضلت بقبـول اإلشراف على ه أستاذتي

لقيمة تها ام توفر جهدًا في مساعدتي بإرشاداتها الـسديدة، ونـصائحها الدقيقة، ومالحظاالرسالة، فل

سم ، فكل الشكر لها.  وكذلك أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتورة آمنة بدران رئيسة ق

ة على فقالمواسات اإلقليمية، وكذلك أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلـى األساتذة الذين تفضلوا باالدر 

ثرائها.  مناقشة هذه الدراسة وا 

الذين و مـن األصـدقاء واإلخوان الشكر واالمتنان لكل من ساعدني ولو بالقليـل كما أتقدم بجزيل 

يد شجعوني ووقفوا بجانبي وخصوصا جهاز الشرطة الفلسطينية ممثال باللواء حازم عطاهلل والعق

رطة أبو الرب وأيضا وزارة الداخلية والش طارق دوابشة والعقيد رمضان الشرقاوي والعقيد أحمد

 األوروبية.

ياكم لما يحبه ويرضاه.  وفقني هللا وا 
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 مصطلحات الدراسة

 2004سنة : تم تصميم سياسة الجوار إثر التوسع الذي شهده اإلتحاد األوروبي سياسة الجوار

قريب أوروبا من ت بهدفخلق حدود جديدة داخل أوروبا وذلك لتجنب  بدخول بلدان أعضاء جدد

ط بلدان الجوار حفظا لمصالحها المتبادلة كما تهدف هذه السياسة إلى تشجيع الدول التي تحي

ن دون أبباإلتحاد على مشاركة اإلتحاد بالم ثل الديمقراطية وزيادة اندماجها باإلتحاد األوروبي 

  (Euneighbours, 2011).عضاءاألدول من التكون 

 لشراكةالتسهيل تطبيق  "ميدا" أداة مالية أساسية لالتحاد األوروبي، يعد برنامج :برنامج ميدا

وروبية أمليارات وحدة نقد أوروبية، من موازنة  3.425المتوسطية. ويبلغ حجم البرنامج  األوروبية

مليارات وحدة نقد أوروبية، مخصصة لتمويل التعاون بين االتحاد األوروبي  4.685تبلغ 

% من "ميدا" إلى 90,وتذهب نسبة  1999إلى  1995قرت من والشركاء المتوسطيين، أ

ة الشركاء المتوسطيين )الجزائر ومصر واألردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والسلط

% مخصصة لنشاط إقليمي للبلدان المذكورة، 10الفلسطينية(، عبر قنوات اتصال ثنائية، و

 . )9Europa,200 (إضافة إلى إسرائيل وقبرص ومالطا

والتي بدأت عام   ,أو عملية برشلونة أو يوروميد :)EUROMED (الشراكة األورومتوسطية

بي من خالل مؤتمر برشلونة األورومتوسطي والذي اقترحته اسبانيا ونظمه اإلتحاد األورو  1995

 تقترحلتعزيز عالقاته مع البلدان المطلة على البحر المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا كما ا

 يد من السياسات من بينها األمن واالستقرار في منطقة حوض البحر األبيض المتوسطدفيه الع

دلة باإلضافة إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان وتحقيق شروط تجارية متبا

 (.Europa,2011)  مرضية لشركاء المنطقة
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 ملخص ال

ن ملشرطة تنمية وتطوير جهاز ا ىهذه الدراسة إلى بيان أثر سياسات الدعم والتمويل عل تهدف 

في الضفة  إلتحاد األوروبي في تطوير جهاز الشرطةالذي يلعبه ا خالل توضيح أهمية الدور

ؤكد على دوره التنموي الفعال في تنمية جهاز الشرطة ، حيث ت20016-2006الغربية بين 

قدرته على صياغة سياسة خارجية موحدة  عدم الفلسطيني، ولكن دوره السياسي محدود بسبب

يل لك بسبب تباين مواقف الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي واعتراض اسرائتجاه فلسطين، وذ

 المبدئي على إدخال أوروبا كطرف فاعل في الصراع الفلسطيني االسرائيلي.

ية دور تمويل اإلتحاد األوروبي في تطوير وتنمية جهاز الشرطة الفلسطينأيضا الدراسة  وضحوت

وأثرها على  هذه المساعداتنوعية الل معرفة خمن  2016-2006في الضفة الغربية بين 

 .أيضا إلى فهم سياسات اإلتحاد األوروبي في دعمه وتمويله لجهاز الشرطة تهدفو الجهاز. 

اد اإلتحفي كونها ستقوم بتقديم دراسة نظرية للتمويل الدولي المقدم من  تكمن أهمية الدراسة

ب ية، والتي استفادت من تمويل برامج تصلجهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغرب األوروبي

 في حقل التنمية السياسية.

التمويل والدعم من اإلتحاد األوروبي  بأنّ  الدراسة إلى أهم النتائج التي تم التوصل إليها تخلصو 

لجهاز الشرطة في الضفة  دور في تحقيق التنمية والتطوير إلى السلطة الفلسطينية، كان له

المدني  األمنحاد األوروبي ألجهزة األمن وخاصة جهاز الشرطة هو لخدمة وأن دعم اإلت. الغربية

كتوفير الحماية للمواطنين، ومنع الجريمة، وتطبيق القانون، وتنظيم حركة السير، فمن أساسيات 

بناء أي دولة الوصول إلى جهاز شرطي فاعل يقوم بدوره على أكمل وجه. وأيضا توصلت 

وال  ،األوربية تقوم بدور استشاري فعال لتطوير أداء جهاز الشرطةأن بعثة الشرطة  الدراسة إلى



 ذ
 

 القرارجهاز الشرطة هو صاحب ف ،الشرطة لقبول أي مشروع أو تدريبتقوم بالضغط على 

بتحقيق أمن مدني نسبي واستقرار  وروبي من خالل هذا الدعممساهمة اإلتحاد األن أو  .والسيادة

ية التي يحاول اإلتحاد األوروبي إيصالها واضحة من خالل ن الصورة المثالإ .المنشود المجتمع

، الدعمجريت لهذه الدراسة، وتأكيدهم عدم وجود منطلقات أمنية وسياسية لهذا أالتي  المقابالت

في أن الدعم والتمويل . وتوصلت الدراسة أيضًا وهي فقط من منطلق دعمهم لحقوق اإلنسان

وبالتالي  وهو من وجهة نظر اإلتحاد األوروبي، طقةلجهاز الشرطة هو لدعم االستقرار بالمن

  إلى جانب أميركا كقوة مؤثرة في العالم. فاعالا  اً حماية مصالح اإلتحاد األوروبي ليبقى طرف
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“The Impact of the EU Funding Policies on the Development of the 

Palestinian Police Forces”. 

Prepared by: Rasha Albattat 

Supervised by: Dr. Rula Hardal 

Abstract 

The aim of this study is to explain the impact of support and funding policies on the 

development of the Palestinian Police Force, through clarifying the importance of the 

developmental role of the European Union in consolidating the police force in the 

West Bank between the years 2006 - 2016.  

 

The study emphasizes theEU’s effective developmental role in the progression of the 

Palestinian police force. The study notices the inability of the EU to formulate a 

unified foreign policy towards Palestine because of the varied positions of the EU 

member states, and because of the Israeli persistent objection to the inclusion of 

Europe, as an active player, in the Palestinian-Israeli conflict. 

The study also shows the role of EU funding in the development of the Palestinian 

Police Force in the West Bank between 2006 and 2016, by knowing the quality of this 

assistance and its impact on the police apparatus. It also aims to recognize the EU 

policies in its support and funding of the Palestinian police. 

The importance of the study is that it will present a theoretical research on the 

international funding provided by the European Union to the Palestinian police in the 

West Bank, which has benefited from the financing programs in the field of political 

development. 

The study concludes with the most important findings that the funding and support of 

the EU to the Palestinian Authority has played an important role in the development 

of the police apparatus in the West Bank; and that the EU support to the security 

services, especially the police, is to serve civil society, such as providing protection to 

citizens, preventing crime, law enforcement, and traffic regulation. The study 

confirmed that it is essential to build a state that has access to an active police 

apparatusthat can do its job perfectly.  



 ز
 

The study also concluded that the European Police Mission had played an effective 

advisory role in improving the performance of the Palestinian police force, and does 

not pressure it to accept, against its will, any project or training; knowing that the 

Palestinian Police is the party who should decide on such programs. The European 

Union's contribution through this support tries to achieve relative civil security and 

stability. 

 

Through the interviews conducted for this study, it was obvious that the ideal picture 

the EU was trying to convey is that there is no security or political hidden motives for 

this support. The study also found that the support and funding of the police force is 

to support stability in the region, and thus protect the interests of the European Union 

to remain as an active actor alongside America as an influential force in the world. 
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 الفصل األول: 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقد مة  1.1

م جداًل يع اتفاقيات السالن اإلسرائيلي والفلسطيني حين تم توقالجانبيضات بين المفاو  لقد أثارت

د في , عق1993ومع بدء عملية التسوية السلمية المتمثلة بتوقيع اتفاقية أوسلو في عام  اً واسع

ينية أكتوبر من نفس العام بواشـنطن مؤتمر للدول المانحة بهدف تقديم المساعدات المادية والع

دارة ـًا إلفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها، والتي تتـولى حاليلمنظمة التحرير ا

 من حجم المساعدات  ي الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانالشـؤون المدنيـة والخدمات العامة ف

كثر أقد بلغ  2001تى نهاية العام وح 1994الفترة الممتـدة مـن عام  خالل قبل الدول المانحة 

ة الوطنية ( كمـنح ومساعدات للسلط3,737,796,000) يارات دوالر أمريكيملثالثة من 

 (.102ص ،2004)لبد،  الفلسطينية

يث رت حولها العديد من التساؤالت، حالمواضيع التي أثييعّد تمويل الدول المانحة من أكثر  

ي الفلسطين تكبيل المشروع يهدف الى من المراقبين والمنتقدين أن هذا التمويلاعتبر الكثير 

كمشروع وطني تحرري وا عطاء إسرائيل الفرصة الكافية الستكمال مشروعها الصهيوني تحت 

 غطاء السالم.

( هذه السياسات حين بدأ التمويل األمني من الواليات 2010جيم زانوتي )يوضح ي هذا الصدد ف

اع غزة وأجزاء من المتحدة للسلطة الفلسطينية أثر إنشاء قوات األمن الداخلي الفلسطيني في قط

الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو الذي عقد بين منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات 

سرائيل في أواسط التسعينات، وقد جاء انشاء قوات األمن الداخلي ضمن إطار اتفاق (آنذاك)  وا 
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ت االحتالل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة القابعة تحإعالن حكم ذاتي فلسطيني 

زانوتي أن هناك التزامات على السلطة الفلسطينية تتمثل في وضع حد  وضح، حيث اإلسرائيلي

لكافة أشكال العنف وبذل جهد لتوقيف كل األفراد والجماعات المتورطة في تخطيط أو تنفيد أي 

ميع أعمال ضد االسرائيليين وتوحيد سلطات قوى األمن بمنأى عن االرهاب والفساد وتوحيد ج

 في ثالثة هيئات ترفع تقاريرها الى وزارة الداخلية التنظيمات األمنية الفلسطينية

 (.97،ص2010)زانوتي،

لتي ااتية باإلضافة لذلك أقر الرئيس الراحل عرفات إنشاء العديد من التنظيمات األمنية واالستخبار 

نظمة األمن تتبع له شخصيا والتي ليست مفوضة في اتفاق أوسلو، على سبيل المثال م

الرئيس الراحل  "ويؤكد البعض أن  Palestinian Preventive Security(PPS)الوقائي

يث حرية، في الدول العربية الدكتاتو  عرفات نظم القوى األمنية وفقا للنموذج العربي التقليديياسر 

دف ة بهتتعدد التنظيمات األمنية وتكون القوى المعنية مسؤولة عن العديد من المهام المتداخل

 الحؤول دون اختالل توازن القوى لصالح احدى التنظيمات األمنية الموجودة على الساحة على

 قادهم. ولم يعارض القادة اإلسرائيليون تشكيل هذه الهيئات جزئيا العت"حساب التنظيمات األخرى 

ر عرفات مساحة أكبالرئيس الفلسطيني بأن طبيعتهم األقل رسمية من قوات األمن قد تمنح 

 (.99ص،2010المناهضة التفاق أوسلو )زانوتي، لتعديل نشاط الجماعات الفلسطينية

مثل األردن ومصر لمتحدة واألطراف الدولية األخرى وساهم تشكيل هذه القوى في دفع الواليات ا

إلى زيادة تقديم التمويل والتدريب لجهاز الشرطة الفلسطينية  تحاد األوروبيدول اإلواليابان و 

لم تقدم الواليات المتحدة أكثر  1996في تطويره ودعمه. قبل العام أكبر  اً ي لعب دور وبالتال

ماليين دوالر على شكل رواتب لعناصر الشرطة ومعدات معظمها شاحنات وأحذية،  خمسة من

ولي الموالي لكن هذا لم يمنع الواليات المتحدة من الحفاظ على دورها في الدعم األمني الد
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ابتكرتها الواليات المتحدة والتحكم بـحركة التبرع وتنسيقها عدة طرق  للفلسطينيين عبر

 (.103،ص 2010،زانوتي)

ية تدخلها عبر الضغوط السياسدت الواليات المتحدة األمريكية من زا 1996في آذار من العام و 

 يإلسرائيلالتي بذلتها لتعزيز التعاون األمني بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في الصراع ا

تون ات التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل، فرجحت إدارة كلينالفلسطيني بعد سلسلة  العملي

حمود منذئذ أن هذه الهيئات والتنظيمات األمنية المرتبطة شخصيًا بالرئيس الفلسطيني الحالي م

ي ، بحسب ما ورد فلذا باشرت إدارة كلينتون  ن أكثر فعالية من الشرطة الرسمية،عباس قد تكو 

إرسال ماليين الدوالرات بشكل سري في سبيل زيادة خبرة ومهارة قوات األمن ب نيويورك تايمز،

 (.105ص ،2010 زانوتي،)افحة الجماعات المناهضة إلسرائيل الفلسطينية والمساهمة في مك

حيث يقول  عمد االتحاد األوروبي إلى إطالق برنامج خاص به لمكافحة هذه الجماعات،وبدوره  

خرين ل النرويجي "برينجار ليا" في هذا السياق أن الواليات المتحدة وبعض المتبرعين اآلالمحل

ل ا بشكتجاوزوا السلطة الفلسطينية والطرق الدولية المعتمدة لتنسيق المساعدة األمنية ليتعاملو 

مباشر مع التنظيمات التي يختارونها من الداخل الفلسطيني، فهذه الوسيلة هي التي عززت 

قسام الفلسطيني في سبيل تحقيق أهداف المستقبل القريب، وغفلت األطراف المانحة عن االن

الدعوات التي كانت تطلقها بنفسها لتكرس وحدة الصفوف الفلسطينية وبخاصة فيما يتعلق 

)اقتبس لدى زانوتي  بالقوات األمنية المتحكمة باألوضاع المدنية وفرض النظام والقانون 

 (.107 ،ص2010
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  مشكلة الدراسة 2.1 

  ،1994عام  منذالفلسطينية الوطنية سلطة لل يالمانح الرئيسو يعّد اإلتحاد األوروبي الممول 

العملية السلمية بين طرفي تحقيق مناخ موات إلنجاح لهدف رئيسي يمكن تلخيصه بالرغبة في 

ي فرض يسهم بشكل فاعل فجهاز شرطة لبناء تم توظيف الكثير من التمويل قد و  الصراع.

ظمة النظام والقانون في المناطق "أ" وفق تصنيف اعالن المباددئ الموقع بين اسرائيل ومن

أن  ىى األولتر  من خاللها ت وجهتي نظر إزاء ذلك،وبرز  .1993التحرير الفلسطينية عام 

ق م يحقلالشرطة ة الوطنية الفلسطينية والموجهة نحو بناء جهاز لطالتمويل والمنح التي تلقتها الس

ي هذه المساعدات ف جو منها وفق تصور الممول والمانح، وتم هدر الجزء األكبر منالهدف المر 

جهة و أما  .مشاريع ال تعتبر ذات فائدة وال تصب في تطوير األجهزة األمنية أو السلطة الوطنية 

 ةرتبطالنظر الثانية فترى أن التمويل والمنح التي حصلت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية الم

منه، وحالة  وجر ببناء المؤسسة األمنية الفلسطينية وليس فقط جهاز الشرطة حقق الهدف الم

                               اته. األمن وفرض القانون والحفاظ على النظام العام في األراضي الفلسطينية ي عد من أهم مؤشر 

تتحدد مشكلة الدراسة في الرئيس اآلتي: لباحث أن يوجز مشلكة الدراسة في التساؤل لوهنا يمكن 

معرفة اآلثار اإليجابية أو الحقيقية التي تتركها المساعدات التي يقدمها اإلتحاد األوروبي للشرطة 

الفلسطينية على إقامة دولة فلسطينية قادرة على الصمود والنمو في المستقبل بعيدًا عن اإلعتماد 

                                                           ة.             المساعدات الخارجي على
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 أهمية الدراسة 1.3

لتمويل ابدراسة وتحليل سياسات وأهداف الدعم و كمن أهمية الدراسة في كونها ستقوم ت

    الغربية،  لجهاز الشرطة الفلسطيني في الضفةتحاد األوروبي اإلالدولي المقدم من 

  محاولة استكشاف األهداف من وراء هذا الدعم، وفحص سياسات اإلتحاد األوروبي 

    ثير كواحد من أهم الداعمين الرئيسيين للسلطة واألجهزة األمنية والشرطة بشكل خاص وتأ

     هذه السياسات على عمل جهاز الشرطة كجهاز خدماتي لخدمة وحماية المواطنين.

ي فالتي يعتمدها األوروبيون  بحث في األبعاد النظرية والعمليةالدراسة في ال همتس       

 مقارباتهم السياسية واالقتصادية والمالية تجاه القضية الفلسطينية.

 ة واألخالقية والسياساتية لإلتحاد األوروبي في دعمهيفهم وتقصي المرتكزات السياس .1

 لجهاز الشرطة.

ا قرارهإة المساعدات التي يقدمها اإلتحاد األوروبي وكيفية تقدم الدراسة معلومات عن نوعي .2

  .وتوزيعها داخل جهاز الشرطة

 يني.عند التعاون الفلسطيني األوروبي في استقرار األمن المدني للمجتمع الفلسطالوقوف  .3

 الدراسة: هدافأ 1.4

 :تحقيق األهداف التالية سعى الدراسة إلىت 

طة للسل في دعمه تحاد األوروبيقية والسياساتية لإلواألخال دراسة المرتكزات السياسية .1

وتعميق الفهم حول انعكاسات  ،بشكل خاصالفلسطينية الفلسطينية بشكل عام والشرطة 

ما وفي على الوضع األمني في الضفة الغربية سياسات التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية

 أذا كانت له أبعاد أمنية وسياسية.
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تجاه فلسطين عامة وجهاز الشرطة بشكل  تهاد األوروبي وآليسة سياسات اإلتحادرا .2

خاص ودراسة اآلليات واإلستراتيجيات التي يتبعها اإلتحاد األوروبي من أجل تنفيذ 

 .سياساته

 وكيفية إقرارها ات التي يقدمها اإلتحاد األوروبيتقديم معلومات عن نوعية المساعد .3

 .وتوزيعها داخل جهاز الشرطة 

 جهاز الشرطة في الضفة الغربية فيالمساعدات المالية المقّدمة ل وردالوقوف على  .4

مل تطوير جهاز الشرطة واستراتيجياته وقيامه بوظائفه وتطوير الجوانب الخدماتية في ع

ي فوأهميته  ،في سياق بناء الدولة الفلسطينيةالتعرف على أهمية هذا الدعم الجهاز، و 

 تطوير جهاز الشرطة.

 ة أسئلة الدراس 5.1

  الدراسة باإلجابة على  األسئلة التالية: قومت

 كيف يمكن فهم سياسات اإلتحاد األوروبي في دعمه بجهاز الشرطة وعلى ماذا ترتكز هذه. 1

 السياسات، وكيف تنعكس هذه السياسات في قيام الشرطة بخدماتها على أكمل وجه؟

الشرطة على تطوير جهاز  تحاد االوروبيالدعم و التمويل من اإل اتما هو أثر سياس.2 

               ؟أبعادها ، وفي الضفة الغربية الفلسطينية

 . ما دور التمويل األوروبي المقدم لجهاز الشرطة على تطويره كجهاز خدماتي في الضفة3 

                                                        ؟ الغربية
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ينية المقّدمة لجهاز الشرطة في السلطة الوطنية الفلسط كيف تساهم المساعدات التمويلية. 3 

                في تطوير جهاز الشرطة في الضفة الغربية؟

هو  روربيهل الملكية المحلية في إدارة المساعدات للشرطة فلسطينية أم أن اإلتحاد األ .4

 الذي يتحكم بنوعية وشكل المساعدات؟

 فرضيات الدراسة 1.6

وبي األساسية في هذه الدراسة في أن الدعم والتمويل المقدم من اإلتحاد األور تتمثل الفرضية 

ل ن خالوتكنولوجيًا وذلك م ز الشرطة خدماتيًا وتدريبيالجهاز الشرطة ساهم فعليًا في تطوير جها

من شرطية قادرة على توفير األ ت واللوجيستيات الالزمة لصقل قياداتتزويده باآلالت والمعدا

على النهوض كافة أوجهها حيث أسهمت المساعدات األوروبية ب لمواطن وخدمته،والحماية ل

بجهاز الشرطة مهنيًا وتنظيميًا، وساعدت في إقامة أمن مدني فلسطيني نسبي، وتأتي هذه 

 الفرضية من الناحية التنموية.

حه مصال وتتمثل الفرضية الثانية في أن سياسات الدعم والتمويل من اإلتحاد األوروبي هي لدعم

ي فمني ستقرار األسعي اإلتحاد االوروبي في سياساته الخارجية الى دعم اإلبالمنطقة من خالل 

ر وأن إقامة جهاز شرطة مدنية قوي سيؤدي إلى استقرا ،ومن ضمنها فلسطين الدول التي يدعمها

 .حماية مصالحها ومكانتها كقوة مؤثرة في العالم بالمنطقة وبالتالي األوضاع السياسية

 منهجية الدراسة 1.7

جمع المقابلة ل أداةاد اعتموتم  واألسلوب الوصفي (النوعي)المنهج الكيفي اتبعت الدراسة 

ودراسات ”Semi-structured interviews“ مقابالت شبه منظمة المعلومات المبني على 
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ألهدافها. مة لموضوع الدراسة وتحقيقًا الموضوع؛ وهو األسلوب األكثر مالءوأبحاث سابقة حول 

بعمل مقابالت حيث تم اختيار مجموعة من المقابالت وعددها تسعة  وقد قامت الباحثة

و كانت  بالموضوع حول الموضوع وهم يشغلون وظائف ذات صلة مقابالتمقسمة على مجموعتين

مدير العالقات الدولية ومدير  ووزارة الداخلية حيث شملت كل من المقابالت في جهاز الشرطة

طة الفلسطينية ومدير دائرة التخطيط والتطوير ومدير مكتب العمل المشترك بين الشر  التدريب

مع أما المقابالت  مدير وحدة التخطيط االستراتيجي في وزارة الداخليةو  والشرطة األوروبية،

لقسم ومديرة ا لبعثة الشرطة األوروبية ها مع الخبير االستراتيجيالشرطة األوروبية فقد تم اجراؤ 

 .تشاري للبعثة األوروبيةساإل

 حدود الدراسة  1.8

 .األراضي التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية: للدراسة الحدود المكانية

اء ، أما فترة إجر 2016 -2006: هي الفترة الممتدة ما بين بداية للدراسة الحدود الزمانية

 .2-7إلى  1-31خي ما بين تاري 2017فكانت في شهر شباط لعام  لهذه الدراسة المقابالت

 مساعداتوال سياسات الدعم والتمويل الحدود الموضوعية: ينحصر موضوع الدراسة في تناول أثر

 تحاد األوروبي على دعم وتنمية جهاز الشرطة الفلسطينية. القادمة من اإل

 حثيةسئلة البهدافها وفرضياتها، وكذلك األأ على ما تقدم من استعراض لموضوع الدراسة و  بناءاً 

  ، سوف تتكون الدراسة من الفصول التالية: جابة عليهاالتي تسعى لإل
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ز : مقدمة الدراسة، وفيه لمحة عن سياسات الدعم األوروبي ومفهومها لدعم جهاالفصل األول

 .ومشكلتها وأسئلتها وفرضيتها الشرطة الفلسطيني وعن أهمية هذه الدراسة وأهدافها

ذه راسات السابقة، ويتضمن النظريات التي تتبلور ضمن ه: اإلطار النظري والدالفصل الثاني

 تحاد األوروبي.الدراسة، باإلضافة إلى دمج الدراسات السابقة المتعلقة بسياسات دعم اإل

ذا ، في ه: الهيكلية, التحديات وقضايا التمويلالشرطة الفلسطينيةجهاز  نشأة: الفصل الثالث

نجازاتها وسبل دعمها  الفصل سنتحدث عن أهمية الشرطة الفلسطينية وأهدافها وخدماتها وا 

نجاحها بتحقيق أهدافها.  وا 

روبي نشأة االتحاد األو يتضمن هذا الفصل  .عالقات االتحاد األوروبي بفلسطين: الفصل الرابع

ين وتطوره ووجوده في فلسطين وسياساته تجاه القضية الفلسطينية وعمليات التسوية بين الجانب

 ي.الفلسطيني واإلسرائيل

 . يتناول هذا الفصل : سياسات التمويل والدعم لجهاز الشرطة الفلسطينيالفصل الخامس

 يتهاافها وهيكلبعثة الشرطة األوروبية، وصالحياتها وأهد و من اإلتحاد األوروبي سياسات الدعم

 .ومساهمته د مسؤوليات اإلتحاد األوروبييحدومجاالت عملها، وت

 ئج. النتا التلخيص و :الفصل السادس

 

 

 

 



10 
 

 الفصل الثاني: 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

يقوم بتحليل الدراسة من  يقوم هذا الفصل بمناقشة اإلطار النظري للدراسة، حيث

خالل نظريات العالقات الدولية التي تفسر عالقات الدول بعضها ببعض. وقد قمت كباحثة 

موضوع الدراسة، حيت تعتبر هاتان النظريتان من باختيار النظريتين الواقعية والليبرالية وربطهما ب

حيث  أهم النظريات التي حاولت تقديم تفسير لسلوك الدول وكيفية تحركها في النظام الدولي.

يهدف هذا الفصل لتحليل عالقات الدول ببعضها البعض خصوصًا في موضوع المساعدات 

 والتمويل وربطها من خالل هذه النظريات.

قات الدولية العديد من النظريات التي ناقشت وحللت عالقات الدول ببعضها يوجد في حقل العال

البعض ومن هذه النظريات النظرية الواقعية والواقعية البنيوية والنظرية المثالية والليبرالية  , ولقد 

اخترت النظريتين الواقعية والليبرالية ألنهما األقدر على تحليل الموضوع قيد البحث حيث أن 

رية الواقعية تفسر عالقات الدول القائمة على المصالح الذاتية بدون أي أهمية لمصالح الدول النظ

األخرى، حيث تعمل في عالقاتها على تحقيق أهداف ذاتية، وترى أن القوة والنفوذ هما أفضل 

ببساطة تسعى الوسائل لتحقيق أهداف الدول، فهي تفسر الواقع كما هو. أما النظرية الليبرالية 

لتأسيس عالقات دولية بين الدول تقوم على السالم العالمي وليس الحرب، وذلك عن طريق نشر 

الديمقراطية وقيم الليبرالية في الداخل والتوسع في التجارة الحرة بين الدول في الخارج، فتعمل قيم 

الم واألمن الليبرالية والسوق الحرة على زيادة التفاهم والتواصل بين شعوب العالم مما يحقق الس

 والمنفعة للجميع.
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 النظرية الواقعية 2.1

تجاه نظري موحد ومتماسك فإن أردنا تتبع جذور هذه إيصعب ضبط النظريات الواقعية ضمن 

ه نتخقات القوة التي تقوم عليها عبر أر فهي تعود الى أسس ثيوسيديدس للواقعية ولعال النظرية،

سبرطيا  ذاهل في ، والتي عرفت بـ"الحرب البيلونيزية"، وقد قاللحرب التي دارت رحاها بين أثينا وا 

عل قوي يفأن "إرساء معايير العدالة يعتمد على نوع القوة التي تسندها، وفي الواقع، فإن ال الصدد

" فليس عليه سوى تقبل ما ال يستطيع رفضهما تمكنه قوته من فعله، أما الضعيف 

(George,2007,p395). 

ارات مجموع القر "السياسـة الخارجيـة بأنهـا " Holsti "هولستي ألمريكيالعالم السياسي ا فيعرف

ل مارسي"واألعمال التي تقوم بها الدولة تجاه البيئـة الخارجيـة  لتحقيق أهداف معينة .ويعرفها 

ا من هذميرل" بأنها النشاط الحكومي الموجه نحو الخـارج، أي مشـاكل تطـرح مـا وراء الحدود". و 

ـاط ح بأن السياسة الخارجية هـي قـرارات وأفعال. فهي قرارات ألنها جزء من النشالتعريف يتض

 ،1999)نعمة، الحكـومي الموجـه إلـى الخارج، وأفعال ألنها تعالج مشاكل تطرح ما وراء الحدود

 (.18ص

ول: ( في كتابه "تحليل السياسة الخارجية" تعريفـا خاصا بالق1989ويعرفها محمد السيد سليم )

ين من ب قصد بالسياسة الخارجية برنامج العمـل العلنـي الـذي يختاره الممثلون للوحدة الدولية"ي

ذا .يحتوي ه"مجموعة البدائل البرامجية المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الدولي

، علنيةالتعريف على مجموعة من الصـفات تمتـاز بهـا السياسـة الخارجية، منها: وجود برنامج، ال

 .(16،ص1989االختيارية، الرسمية، الغائية)سليم،
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ومن هذه التعريفات يمكن التوصل إلى أن أي سياسة خارجية ألي بلد تهدف إلى تحقيق مصالح 

 مثل المحافظة على أمنها واستقاللها أو حماية مصالحها االقتصادية . لذلك يمكن القول أن

ضية قألمن واالستقرار بالمنطقة ,ألن فلسطين تعتبر مصالح االتحاد األوروبي في فلسطين لدعم ا

ذا تم بناء مؤسسات الدولة ودعمها ودعم بنيتها التحتية وأجهزتها ا ة ألمنيذات وزن في العالم وا 

لتزم وبي مفهذا حتما سيدعم االستقرار فيها ومن ثم دعم االستقرار في المنطقة, وألن اإلتحاد األور 

ناك هاء الدولة الفلسطينية المستقبلية فليس من مصلحته أن يكون بموقفه تجاه حل الدولتين وبن

 ام.لم العأي حرب وصراع مع اسرائيل لذلك يقوم بدعم وتمويل السلطة لبنائها وحفاظًا على السّ 

ه السياسة الخارجية للكثير من الدراسة والتحليل وقد حدد الباحثون كيفية تفسير  خضع مفهوم

ة ة, وكانت النظرية الواقعية إحدى أهم النظريات لتفسير السياسوتطبيقه بطرق فلسفية مختلف

صل الخارجية. فالسياسة الخارجية لبلد ما هي مجموعة األهداف السياسية التي تحدد كيفية توا

لى إهذا البلد مع البلدان األخرى في العالم. وبشكل عام تسعى الدول عبر سياساتها الخارجية 

وقد  صادي،ها الداخلي وأهدافها الفكرية األيديولوجية وازدهارها االقتحماية مصالحها الوطنية وأمن

تحقق الدولة هذا الهدف عبر التعاون السلمي مع األمم األخرى أو عبر الحرب والعدوان 

ياسة ارتفاعًا ملحوظًا في درجة أهمية الس وب األخرى، وقد شهد القرن العشرون واالستغالل للشع

 لعالم اليوم تعتمد التواصل والتفاعل مع أية دولة أخرى بواسطةالخارجية وأصبحت كل دول ا

 (.65ص،1987صيغة دبلوماسية ما )مقلد،

العالقات القائمة ما بين "العالقات الدولية بأنها  كوينسي رايت العالم السياسي األمريكي يعرف

 في موضعبينما يرى   ".مجموعات سياسية ذات سلطة مع التشديد على مكانة الدولة القومية

سواء كانت عالقات  عالقات شاملة تشمل مختلف الجماعات فـي العالقـات الدولية"آخر بأنها 



13 
 

إلى أن الموضوع األساسي في دراسة العالقـات  ديفيد فايتلويشير  ."غير رسميةرسمية أو 

 (.109ص ،1997الدولية هو دراسة الحكومات في عالقاتها الخارجية )خلف،

(، Hans Morgenthau) ينتاوت بشكل وثيق بمؤسسها هانز مورجارتبط الواقعية الكالسيكية

،حيث يؤكد  1948والتي برزت بعمق في ثنايا كتابه "السياسة بين االمم" الذي صدر عام 

ن مصراع او على أن جوهر العالقات الدولية هي السياسـة الدولية التي مادتها األساسية التمورجين

فيها  السيادة. ومن وجهة نظره فإن السياسة الدولية هي عملية يتمأجل القـوة بـين الـدول ذات 

الث: ثتسـوية المصالح القومية المختلفة. ويرى بأن السياسات الدولية والمحلية ليست إال إحدى 

 أيضا سياسة تسعى للحفاظ على القوة، وسياسة تسعى لزيادة القوة، وسياسة تتظاهر بالقوة. ويؤكد

لى شرح العالقات التي تدور بين الدول وتفسير معضالت التحركات أن الواقعية قادرة ع

رسي ية أعالمية الثانالدبلوماسية وتحكم على السياسات الخارجية لألممم المختلفة.  وبعد الحرب ال

 او أسس الواقعية الكالسيكية في كتابه السياسة بين االمم الذي أصبح اإلطارهانز مورغينت

وضع  ولقد حاول من خالل هذا الكتاب العمل على ،د للكتابات الواقعيةالتنظيري المرشد فيما بع

ا او بمتينجروحات مور نظرية علمية للعالقات الدولية بعيدًا عن الطبيعة البشرية. وتتلخص أط

 :يلي

 : أن الدول األمم هي الممثل األهم للعالقات الدولية. أوال

 ة الخارجية.يجب التمييز بين السياسة الوطنية والسياس ثانيا:

 ،1965)مورجينتاو، ثالثا: السياسة العالمية هي صراع من أجل السلطة وبعدها من أجل السالم

 (.136ص
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ن كانت ال تتلخص ها في قيام عالقات سياسية بين الدول بصفت لذلك  فإن العالقات الدولية، وا 

تى حأن الدولة هي  غيب عن األذهانالممثلة الشرعية لألمم والشـعوب، إال إنـه ال ينبغي أن ي

اخل ادة داآلن المركز األساسي فـي عملية اتخاذ القرار في الحياة الدولية، وصاحبة الشرعية والسي

 (.49ص،2007،حدودها)فرج

 ب هذامـن العالقـات الدولية، ولكن أصحا أساسياً  اً وال شك في أن العالقات السياسية تشكل جزء

ولية يعرف "محمد سامي عبد الحميد" العالقات الد . .انهـا تقتصـر عليهـأتجاه يركزون على اإل

مـا  بأنها "كل عالقـة ذات طبيعة سياسية أو من شأنها إحداث انعكاسات وآثار سياسية تمتد إلى

تكون تأن العالقات الدولية  Duroselle ديروزيل .ويؤكد ". وراء الحدود اإلقليمية لدولة واحدة

ة مع دولة، ومن ثم عالقات مجموعات أو أفراد من جانبي عن طريق "العالقات السياسية لدول

 (.54،ص1997خلف،لدى )ية ومظهرهـا األول السياسة الخارج الحدود،

ته القول أن اإلتحاد األوروبي يحاول أن يكون مؤثرا في العالم, لذلك فإن سياس وليس جديداا 

 يحاول فهوقوانينه واتفاقياته، حسب  الخارجية تدعم األمن والسالم والديمقراطية وسيادة القانون 

 على القوة مع الواليات المتحدة اا دائما من خالل تمويله أن يكون له أثر وأن يكون منافس

 األمريكية التي تهيمن على العالم.

سة فهناك من الباحثين من يركز على موضوع السـلم الـدولي كهـدف للعالقـات الدوليـة والسيا

ربما إن مسألة " George Shakarhnazarov ــورجي شــاخنزاروفالخارجية ، فمـثال يـرى "ج

 التي الحفاظ على السالم في ظروف تنامـت فيها الثورات والحركات االرهابية هي من أهم القضايا

 لذلك يظل تحقيق السالم الهدف األسمى للسياسات الخارجية في ظل  العالقات تواجه البشرية

 .(15، ص2012توفيق،لدى ) الدولية
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اء اآلب في الواليات المتحدة ومن ثم انتشرت الى باقي العالم وكتب برزت النظرية الواقعية وسادت

ورها الخلفيـة الفكرية ألهم العناصر المفاهيمية التي أسست بد زالمؤسسون مثل ميكافيللي وهوب

طوط ، والخالفتراضات نظريـة تركز على عالقات القوة والصراع علـى القـوة والمصـلحة القوميـة

ا التي لقضاياالعريضة ألهم القواعد التفسيرية التي قدمها النموذج الـواقعي للسياسة الدولية، وأبرز 

 Doyle,1997, p44). )تسيطر على أفضليات الـدول فـي سياساتها الخارجية

ية ارجلخاوتتمثل الالفتة األساسية التي تساعد الواقعية في العثور على طريقها في تفسير السياسة 

في مفهوم المصلحة القومية لذلك فـإن فكـرةالمصالح القومية توضح جانب االستمرار في 

ك السياسات الخارجية .إن الدولة في الواقعية تتمثل في حماية نفسها من الدول األخرى، وذل

 مرادف لألمن القومي الذي يتمحور حول امتالك القوة الكفيلة بحماية مصالح دولة معينة من

احية ئها وتحتاج الدولة لحماية مصالحها الوطنية ويدخل ضمن ال وجود لقوة فوقية، فمن النأعدا

األكاديمية تزامن صعود الواقعية الموضوعية كمذهب مركزي للعالقات الدولية مع تحولين 

ن اهتزاز االفتراضات واألسس المثالية التي تكرست في فترة ما بين الحربي األول،أساسيين: 

 لصعودتزامن ا هو أما الثاني .ن لعدم القدرة على تجاوز واقع الحرب العالمية الثانيةالعالميتي

 (.67،ص1987)كانتوري، الواقعي مع االرتقاء األمريكي إلى سدة الزعامة العالمية

وتشكل القضية الفلسطينية وتفاعالتها وتشابك العناصر المكونة لها مجموعة من التفاعالت 

ية من والدولية،وهي من القضايا التي تستحق الدراسة، وذلك لما لتلك القضالداخلية واإلقليمية 

ز آثار وتأثيرات وانعكاسات. وعند دراسة سياسات الدعم والتمويل من اإلتحاد األوروبي لجها

ير ير المستمر، وذلك نتيجة لتغوالتغ الشرطة الفلسطينية نالحظ أن هذا الدعم يمتاز بالتطور

 حداث والمتغيرات الدولية.نماذج العالقات واأل
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وانطالقًا من هذا التصور لما يجري في السياسة الفلسطينية، وربطها بالسياسة الخارجية  

ار في إطوالعالقات الدولية ومع تعدد المفكرين والمدارس السياسية ترى الباحثة أن هذه النظرية و 

ت مالءمة لدراسة موضوع ن أكثر النظريام -سب رأي الباحثةح –مقوالتها ومفاهيمها تعتبر 

 الدراسة واستخدامها لدراسة المشكلة البحثية للدراسة.

اسية تمثل النظرية الواقعية السياسية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ردة فعل أسحيث 

في  على تيار المدرسة المثالية، وهي تهدف إلى دراسة وفهم سلوكيات الدول، والعوامل المؤثرة

ا مع بعض، وتتناول المدرسة مفهوم المصلحة القومية إلى جانب مفهومي القوة عالقة بعضه

س وميزان القوى وهو مفهوم متجذر تاريخيًا يصلح ألن يكون أداة تحليل سياسي كما يصنف "هان

 ائمة،مورجنتو" المصالح لعدة أنواع تبدأ من المصالح األولية األساسية، إلى مصالح ثانوية، ود

، وخاصة. كما ويقدم "مورجنتو" تصنيفًا لألحالف على أساس العالقات بين ومتغيرة، وعامة

مصالح الدول األعضاء في الحلف الواحد، ويفترض افتراضات حول العالقة بين األحالف، 

ة دراس والمصالح القومية، ويرى "مورجنتو":أن السياسة الدولية تتميز)وتنفرد( "كفرع أكاديمي عن

 (.51ص ،1987لي واألحداث الجارية واإلصالح السياسي")مقلد،التاريخ، والقانون الدو 

وعليه فهي على عكس المدرسة المثالية، وال تؤمن بإمكانية إدارة السياسة الخارجية للدولة عبر  

مبادئ مثالية عالمية،بل تتبنى موقفًا ي عنى بالمصالح القومية للدولة بالدرجة األولى، وال يبالى 

إن اقتضى األمر، وترتبط السياسة الخارجية الواقعية لبعض الدول عادة بمصالح الدول األخرى 

باستخدام القوة وال تدين العدوان على بعض الشعوب، وال تدين حتى الحروب بين بعض الدول، 

قد تكون)طبيعية(،ومطلوبة لحماية المصالح  ،من وجهة النظر الواقعية هذه ،ألن الحروب

اسة الواقعية،ويؤمن أنصار هذه المدرسة عادة بأن النظام العالمي الخاصة للدولة التي تتبنى السي



17 
 

بمثابة مباراة ال تحقق أي ربح،بل يمكن القول: إن الربح الذي تحققه يعادل الصفر، أي أن الربح 

التي تتكبدها دولة أخرى، والعامل الحاسم المستخدم في  الذي قد تحققه دولة ما يعادل الخسارة

 (.69ص ،1986ة المطلقة، والقوة العسكرية)جيمس،هذه اللعبة هي السلط

ويرى الواقعيون أن وضع الدولة في المنظومة الدولية يحدد مصالحها القومية وينبئ عن 

يفية سياستهاالخارجية.أما الليبراليون فيقولون:إن المصالح القومية تعرف بماهو أكثر ثراء لك

وع القومية بالنسبة لهم إلى حد بعيدعلى نتشكيل المصالح القومية حيث يعتمد تعريف المصالح 

ة لتجار المجتمع الداخلي لتلك الدولة.فعلى سبيل المثال:المجتمع الذي يولي الرخاء االقتصادي وا

أهمية قصوى،أو الذي ينظر إلى الحروب ضد الدول الديمقراطية األخرى على أنهاعمل غير 

ختلف كثيراعن تعريف المجتمع الذي مشروع،مثل هذا المجتمع يعرف مصالحها لقوميةعلى نحوي

ذه يعيش في دولة يحكمها طاغية،ولهانفس الوضع في المنظومة الدولية.ويقول الليبراليون إن ه

فوضى ال السيما حين تتسم المنظومة الدولية باالعتدال،أي ما لم تكن تسودها الرؤية تكون سليمة

 (.70، ص1986)جيمس،

ن االستجابة الواقعية األكثر أهم ية أتت من كينيث وولتز الذي أعاد صياغة مذهب الواقعية في وا 

)نظرية السياسة الدولية( الذي نشر ألول  العالقات الدولية في شكل جديد ومختلف. ففي كتابه

استجاب للتحدي الليبرالى وحاول أن يصحح أخطاء الواقعية الكالسيكية عند  1979مرة في العام 

ألكثر علمية والذي أصبح معروفا بالواقعية البنيوية أو النيو او عن طريق منهجه ايتنجهانز مور 

واقعية.ففي حين استمد مورغنثو نظريته في الصراع من أجل السلطة التي ربطها بالطبيعة 

البشرية، بذل وولتز جهدا ليتجنب أي نقاش فلسفي للطبيعة البشرية ووضع بدال من هذا نظرية 

العالم السياسي  . حيث يؤكدmicroeconomicsالمجهري  في السياسة الدولية مشابهة لالقتصاد
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قتصاد المحلي لديها نفس وولتز أن الدول في النظام الدولي كالشركات في اإلكينيث  األمريكي

أما من الناحية الدولية، فإن بيئة أفعال الدول أو بنية أنظمتها  " المصلحة الرئيسية وهي البقاء،

عض الدول تفضل البقاء على نهايات أخرى يمكن اكتسابها على تعبر عنها الحقيقة القائلة أن ب

لتز( عن منظور و )و  ويدافع المدى القصير وهي تتصرف باكتفاء نسبي لتحقق تلك النهاية".

منظومي، بعبارة أخرى، عن رؤية تنطلق من منظومة ما، أي من مجمل المنظومة الدولية التي 

وتصرفاتها عن طريق مظاهرها الضاغطة  معينة على شكل وحدات المنظومة تفرض طريقة

حداتها، وفي هذا يقول والتز بأن فالمنظومة الدولية هي بنية تفرض نفسها على و  إذًا، والصائغة.

لدى )ة ل خيارات السياسة الخارجية للدول"بنية النظام الدولي هي التي تشكل ك

 (.71،ص1986جيمس،

 دواعي استخدام هذه النظرية: 2.2

النظرية مفاهيمهما وأدواتها وواقعها على مختلف النظريات األخرى، والتي كرست لقد فرضت هذه 

كل اهتمامها لتفسير الواقع الذي تعيشه الدول، وذلك لمحاولة وضع اإلجراءات الوقائية الداعمة 

لعوامل االستقرار واألمن الدولي، ومبعدة للعوامل المسببة للصراع،والذي بدورة سيؤدي إلى 

خدام القوة،وفي بداية القرن الماضي استفاق العالم على حربين عظيمتين،أدت إلى الحروب واست

وأدتا إلى تأجيج الصراع وسباق التسلح الذي بدوره أفقد  الكثير من الكوارث االجتماعية والبيئية،

ين العالم عوامل األمن واالستقرار، مما أكد أن القوة وأدواتها واقع البد من اعتماده كمقياس للمهتم

والمفكرين في معرفة ترتيب الدولة بالنسبة لمعيار القوة، وفي دراستنا فإن اإلتحاد األوروبي تبنى 

اإلشراف على المعاهدات واإلتفاقيات الدولية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين مثل اتفاقية أوسلو 

نطقة، ومن خالل إدارة عملية السالم واستقرار الم وخارطة الطريق  وحل الصراع بينهم محاوالً 
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تفاقيات التزم اإلتحاد األوروبي بدعم جهاز الشرطة المدنية لمساعدة السلطة تلك المعاهدات واإل

ستقرار واألمن ستقرار في المناطق الفلسطينية من جهة، واألالوطنية الفلسطينية بإرساء األمن واإل

هذا ما نسعى اليه هو إلحدى حلفائها في الشرق األوسط وهي دولة إسرائيل من جهة أخرى، و 

 ربط الواقعية بفهم سياسات االدعم والتمويل من اإلتحاد األوروبي لدعم وتطوير جهاز الشرطة.

ن اإلتحاد األوروبي هدف إلى تمكين الشرطة وتطويرها وتنميتها لتدعيم وجوده بالمنطقة . وأل

 لتكون عسكرية ألن الشرطة المدنية تعنى بالمواطن بالدرجة األولى فهو ال يدعمها ويدربها

مع الشرطة جهاز مدني وظيفته حماية المواطن بالدرجة األولى. لذلك فإنه إذا تحقق أمن المجت

قرار والمواطن فهذا سيؤدي إلى اإلستقرار واذا ما تحقق اإلستقرار المدني فإنه سيؤدي الى است

والتي قد تكون  الوضع األمني الذي بدوره سيحافظ على مصالح اإلتحاد األوروبي بالمنطقة

 مصالحها مع اسرائيل. 

م السال هناك مساعي للدول المجاورة واإلقليمية لدفع عمليةأن وبما أننا بصدد بناء دولة حديثة و 

 وقفهامن بين تلك الجهود الفاعلة والتزاما من مو  حتى يتسنى للفلسطينيين بناء دولة خاصة بهم،

دة لتزام بمساععلى عاتقه اإل حاد األوروبي أخذفإن اإلت، طينيةوالتزامها تجاه القضية الفلس

ثة رسال بعإالفلسطينيين في بناء دولة، حيث أنها بدأت بتقديم الدعم للشرطة الفلسطينية عبر 

عزيز الشرطة األوروبية لتطوير ومساندة الشرطة الفلسطينية، أي أنها اهتمت بالقطاع المدني لت

 ألمور.األمن في األراضي الفلسطينية ومسك زمام ا
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  النظرية الليبرالية 2.3

تدور هذه النظرية حول مجموعة أفكار ونظريات حول أهمية النظام السياسي في العالقات 

ونشأت هذه النظرية في القرن التاسع عشر كمشروع فكري ترجع جذوره إلى فولتيير  ،الدولية

النظم السياسية ديفيد هيوم كمشروع سياسي إصالحي يدعو الى إصالح و  وجان جاك روسو

وحيث أكدت على ضرورة إصالح النظم السياسية وفق قيم  ،ويعارض النظم السياسية القديمة

لفرد هو افأما الفاعل األساسي في النظام الدولي  ،جوهرية والفصل بين السلطات وتقييد السلطات

ة نظريل، فهذه الكهدف لحفظ استقرار الدو  يهوالمنظمات الدولية وتهتم باألمن اإلنساني وتنظر ال

والتي تهدف الى أن  ،هي األكثر فائدة كمصادر للتبصر في تصميم دولة مؤسسات مثل المحاكم

 يكون لها تأثير على السياسة الداخلية.

أي أنها أحدثت ثورة في  تبلورت النظرية الليبرالية في علم العالقات الدولية كنظرية تكوينية

لتغيير وانشاء القواعد التي تحكم وتنظم سير العالقات بحيث تدعو  نظريات العالقات الدولية

الدولية، وتعتبر من أولى المدارس النظرية في هذا الحقل المعرفي، ذلك أنها ظهرت بشكل 

واضح كنظرية سياسية في أعقاب الحرب العالمية األولى بالرغم من ارتكازها على فلسفات مثالية 

لعالقات الدولية كحقل معرفي مستقل، حيث اعتبر انبثقت في عصر التنوير وقبل ظهور علم ا

الف بين الليبراليين المؤرخ اإلنجليزي ادوارد هاليت كار وهو أفضل من بحث جوانب الخ

من الناحية الفكرية هم ورثة التفاؤل الفكري لعصر التنوير في القرن  الليبراليينأن  والواقعيين

لنظرية الليبرالية تدافع ر من جهة ثانية. قامت االثامن عشر من جهة وليبرالية القرن التاسع عش

وأكدت على حقوق الفرد والمبادئ الدستورية  النية العلمية والحرية وحتمية التقدمعن العق

والديمقراطية والقيود على سلطة الدولة، وأن التنظيم االقتصادي على أساس رأسمالية السوق 

ة تناغم المصالح وأن مصلحة الفرد تلتقي يشجع لرفاهيم واستقرار الجميع. وقامت على فكر 
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ومصلحة المجموع وأن هذا التناغم يتعاظم ليشمل الكيانات األكبر بحيث إن مصلحة أي أمة ال 

يمكن أن تتعارض ومصلحة البشرية، إال أنها لم تتجاهل تأثير المصالح الذاتية، مع أنها آمنت 

ن الجماعات المتنافسة في الحياة السياسية أن التوازن الطبيعي سيظهر في الحياة االقتصادية بي

 .(247،ص 2007،فرج)

ن مأول ، و وكان من أهم التطورات داخل النظرية الليبرالية ظاهرة معروفة باسم السالم الديمقراطي

( حيث يصف السالم Immanuel Kantإمانويل كانت ) وصف السالم الديمقراطي هو

ت لليبرالية التي تعرف بأنها ناضجة الديمقراطياغياب الحرب بين الدول ا الديمقراطي بأنه:

 الليبرالية.

ن بدأ ميفالنظرية الليبرالية تنطلق من الداخل إلى الخارج أي أن تغيير الواقع الدولي ينبغي أن 

حيل تغيير نظم الحكم الداخلية لتكون أكثر ديمقراطية وليبرالية. فتحقيق السالم ليس شيء مست

 لسالمة التي تجعل الصراع والحرب هو أساس العالقات الدولية، بل أن اكما ترى النظرية الواقعي

ئي هو أساس العالقات دولية وذلك على عكس النظرية الواقعية التي ترى في السالم وضع استثنا

مع رب، فبين الحروب، كذلك وفقًا لهذه النظرية يؤدي انتشار قيم الليبرالية إلى نفور عام من الح

ض تشار ثقافة التسامح وقبول األخر والتعايش وحقوق اإلنسان يصبح هناك رفتغير الثقافة وان

ي فشعبي للحرب باعتبارها ال أخالقية وسلوك همجي، كما حدث من تغير في القيم العالمية أدى 

ء النهاية إلى رفض العبودية ومن ثم إلغاءها. فيمكن القضاء على ظاهرة الحرب كما تم القضا

 (.2006الرفاعي،على ظاهرة العبودية)

مم المتحدة تنطلق من منظور ليبرالي بحت ، فهي تأسست بعد الحرب ن االتحاد االوروبي و األإ

العالمية الثانية على هدف رئيس خصوصًا بعد دمر نصف العالم ، ففكروا في طريقة تجنبهم ما 
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بح طموح حصل مرة أخرى فكان الحل في ارساء قواعد دولية ومؤسسات لها سلطة تمكنها من ك

 (.2006)الرفاعي، أي دولة

ئيسية روع ر قسم البروفيسور مايكل دويل المدرسة الليبرالية في دراسة العالقات الدولية الى ثالثة ف

 حسب أبو زيد: هي

 :(Liberal Imperialism) الليبرالية األمبريالية 

ي رية هن النظم الجمهو ويعارض فيها دويل الفكرة التقليدية التي أرساها نيقوال ميكافيللي عن كو 

امت دأكثر النظم مياًل للتوسع واستخدام العنف والميل للصراع. ويجادل بعكس ذبك ان الدول ما 

 غير مهددة فإنها ال تميل للتوسع أو الستخدام العنف لضمان تحقيق أمنها وضمان استقرارها

 .(30)أبو زيد، وبقائها

 :Liberal Pacifism)الليبرالية المسالمة )

سالم لة اللرأسمالية والديمقراطية وسيادة حاتي ربط فيها بين العالقة الطردية بين عدد الدول اوال

 عتمداً واالمن العالمي، وجادل بأن الدولة الرأسمالية هي باألساس دول غير عنيفة وغير توسعية م

د، )أبو زي في ذلك على اطروحات جوزيف شومبيرت التي قدمها بعد الحرب العالمية الثانية

30). 

 :Liberal Institutionalism)) النظرية الليبرالية المؤسساتية أما

ن بالمؤسسات الدولية التي تقوم ببعض الوظائف بشكل يسميت بهذا االسم بسبب اهتمام الليبرالي

أفضل مما تقوم به الدولة ولها دور في تحقيق األمن واالستقرار بين الشعوب،و يؤكد أصحاب 

ات كبيرة للخصوم لتحقيق أهدافهم األمنية على وجه أفضل عبر السياسات هذه النظرية إمكان



23 
 

ن الدول تلجأ الى التعاون لتفادي المعضلة األمنية  التعاونية بداًل من السياسات التنافسية، وا 

الناجمة عن مخاطر السعي وراء المزايا النسبية، إذًا فإنه وفقًا لهذه النظرية فان المؤسسات 

 . (30أبو زيد، ص( أساسي أكثر من الدولة الدولية هي فاعل

وك م السلتعتبر أن سبب الحروب يعود إلى الطبيعة األنانية والشريرة التي تحك الليبراليةالمدرسة 

ديد جالبشري، وأنه لتجنب هذه الحروب يجب تجاوز نزعة الشر هذه، وهذا ال يتم إال ببناء عالم 

هذه  ؤمن بوجود قواعد ومقايس أخالقية مطلقة إال أنيقوم على احترام األخالق والقانون، كما ت

ولى المقاييس غالبا ما يتم إسقاطها، أي أنها تتبنى المنهج التطبيقي المجسد ببيئة دولية تت

يير مؤسساتها الحفاظ على السلم و واألمن الدوليين من خالل تطبيق القواعد القانونية والمعا

 للدولة وهذا خير ضمان لضبطيقاع حركتها والحد من األخالقية على السلوك السياسي الخارجي

 .(86- 85ص ،2007ميولها واندفاعاتها في سعيها لتحقيق مصالحها )فهمي،

وأبرز ما يميز المدرسة الليبرالية هو التفاؤل وأحيانًا المثالية في التعاطي مع العالقات الدولية 

الكثير من الدعوات المطالبة  بإمكانية إقرار والطبيعة البشرية فلطالما ترافق التطور الليبرالي مع 

نشاء منظمات دولية تنظم العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية بين الدول،  قانون دولي وا 

على سبيل المثال اعتقد الفيلسوف األلماني إيمانويل كانت بإمكانية تأسيس نظام فيدرالي عالمي 

عضها للوصول إلى حالة سالم واستقرار دائمين تجتمع تحت سقفه جميع الدول وتتعاون مع ب

ولكن يتطلب الوصول لذلك النموذج المثالي تحقيق ثالثة شروط وهي انتشار الديمقراطية على 

مستوى العالم، وزيادة عدد المنظمات والمعاهدات الدولية ، وأخيرا تمتين الترابط االقتصادي 

ن أردنا ترجمة  هذه الفكرة بلغة عصرنا الحالي نجد أنها أقرب إلى والثقافي واألمني بين الدول ، وا 

كيان شبيه باإلتحاد األوروبي ولكن على مستوى أوسع يشمل جميع دول العالم. ومن مميزات 

النظرية الليبرالية في دراسة العالقات الدولية االعتقاد بوجود ترابط بين المؤسسات والسياسات 
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ية وسياساتها الخارجية ، فمنذ أن كتب كانت كتابه الداخلية ضمن الدولة وبين عالقاتها الدول

الشهير "السالم الدائم" ساد االعتقاد بين الليبراليين بوجود رابط عضوي بين شكل نظام الحكم 

بالدولة ومدى نزوعها للحرب أو السلم، على سيبل المثال رأى كانت أن الدول الديمقراطية أكثر 

أصبحت الحقا القاعدة التي بنيت عليها النظرية المعاصرة  ميال نحو التعاون والسلم وهذه الفكرة

لى جانب ذلك ، يركز الليبراليون على دور مؤسسة وتقنين العالقات  في السالم الديمقراطي وا 

الدولية في الوصول الى عالم أكثر أمنًا واستقرارًا وذلك مبني على اعتقاد أن السبب وراء انخفاض 

لعشرين يعود الى التزايد المضطرب في عدد المنظمات عدد الحروب منذ مطلع القرن ا

تحادات العالمية إضافة إلى ازدياد عدد المعاهدات واالتفاقيات الدولية ،وأيضا يسود اعتقاد واإل

بين الليبراليين أن زيادة المعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية سيسهم حتمًا في تطوير فكرة 

قات بين الفاعلين الدوليين كالدول والمنظمات الحكومية غير القانون الدولي وتنظيم العال

 . ( (John,2014الحكومية 

ية دستور و تقوم الليبرالية على الحرية والمساواة والسالم ويدعون إلى إقامة الدولة الديمقراطية  

قامة اإلنتخابات الحرة والعادلة وحقوق اإلنسان والحريات العامة، وترى أن الف  هو ردالدولة وا 

ة لوحرياالمعبر الحقيقي عن اإلنسان فاإلنسان يخرج الى هذه الحياة فردًا حر له الحق في الحياة 

 (.75ص ،2007وحق الفكر والمعتقد فالليبرالية ال تعني أكثر من حق وحرية الفرد )مقداد،

ل على فهم يمكن اعتبار النظرية الليبرالية من النظريات المنشأة التي ال تكتفي بتفسير والعمحيث 

واقع العالقات الدولية فحسب ولكنها تعمل أيضا على تشكيل واقع دولي جديد أكثر سلمًا واقل 

حروبًا. فالنظرية الليبرالية كما أنها تنطلق من منظور يحمل القيم الليبرالية العقالنية والفردانية 

أيضا أن هذه القيم إذا والمبادئ الدستوري والديمقراطية والقيود على سلطة الدولة، فإنها ترى 
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انتشرت داخل الدول فستصبح قادرة على إنشاء وضع دولي جديد يسوده السالم، كما أن رأسمالية 

السوق تشجع على رفاهية الجميع من خالل توزيع أكفئ للموارد النادرة. وهو ما ي عبر عنه بمقولة 

الحرة يمكن تحقيق السالم  أي أن عن طريق الديمقراطية والتجارة”. الديمقراطيات ال تتحارب“

 (.77ص ،2007العالمي والقضاء على الحروب) مقداد،

لمي فالنظرية الليبرالية ببساطة تسعى لتأسيس عالقات دولية بين الدول تقوم على السالم العا

ارة وليس الحرب، وذلك عن طريق نشر الديمقراطية وقيم الليبرالية في الداخل والتوسع في التج

بين  تواصلول في الخارج، فتعمل قيم الليبرالية والسوق الحرة على زيادة التفاهم والالحرة بين الد

 شعوب العالم مما يحقق السالم واألمن والمنفعة للجميع.

وفي حالة فلسطين فإنها على كل األحوال عالقة في أزمة صعبة الحل وهي وجود االحتالل 

ن ن تكو مام للمعاهدات واإلتفاقيات الدولية وأاالسرائيلي لكن هذا ليس عائق ، فلديها فرص لإلنض

ام النظ جزءا من نشاطات كثيرة لتعود عليها بالفائدة، فالمفهوم األساسي لليبرالية نستقيه من أن

ذه هن في العالمي يوفر فرصًا للتعاون أو النزاع بين وحداته ويبقى على الدول أو الفاعلين اآلخري

 دة من تلك الفرص أو ال.النظام حرية االختيار بين اإلستفا

فالليبراليون ينظرون الى ميدان العالقات الدولية على أنه منجم فرص للتعاون لتحقيق أهداف  

مشتركة بين الجميع أي أن باب التعاون دائما قائم بعكس الواقعية التي ترى تحقيق مصلحة على 

ب، حيث يستنفذون كل حساب مصالح اآلخرين، فاألهم لدى الليبراليون هو األمن وليس الحر 

الفرص التي قد تجنبهم الدخول في نزاع مسلح ، ألن التعاون مع المؤسسات الدولية وتتبع القانون 

الدولي سيكون هناك حلول تقبلها كل األطراف المتنازعة ، وأكبر المنظمات والمؤسسات الدولية 

، فهي تأسست بعد الحرب تنطلق من منظور ليبرالي بحت مثل األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي
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العالمية الثانية على هدف رئيس خصوصًا بعد دمر نصف العالم ، ففكروا في طريقة تجنبهم ما 

رساء قواعد دولية ومؤسسات لها سلطة تمكنها من كبح طموح إحصل مرة أخرى فكان الحل في 

قافها قبل أن أي دولة مثلما حدث مع ألمانيا حين اعتدت على جيرانها حيث كان باإلمكان إي

 Jerneck, 2004).) تشعل النار في نصف الكرة األرضية

فالفكرة أن مشكلة فلسطين ليست مشكلتها لوحدها وأن على باقي الدول والمنظمات أن تساعد  

في نهوضها ووصولها لالستقرار وبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية ألن النزاع الموجود فيها يؤثر 

،واإلتحاد األوروبي ربما هو أفضل مثال على مؤسسة ليبرالية حيث يتمتع في النظام العالمي  

بقوة كبيرة وله تأثير وقد قاموا بالكثير لمساعدة الدول التي يوجد في صراعات لتحقيق االستقرار 

فيها، وهذا يفسر أيضا مساعدتهم وتمويلهم لبناء جهاز الشرطة الفلسطينية لما له من أهمية من 

ن المجتمع وحقوق اإلنسان وغيرهًا بالتالي يحفظ اإلتحاد مصلحته في تدعيم الحفاظ على أم

سميت بهذا االسم بسبب اهتمام الليبرالين  وأيضاً اإلستقرار بالمنطقة ليبقى قوة مؤثرة في العالم .

بالمؤسسات الدولية التي تقوم ببعض الوظائف بشكل أفضل مما تقوم به الدولة ولها دور في 

االستقرار بين الشعوب،و يؤكد أصحاب هذه النظرية إمكانات كبيرة للخصوم تحقيق األمن و 

لتحقيق أهدافهم األمنية على وجه أفضل عبر السياسات التعاونية بداًل من السياسات التنافسية، 

ن الدول تلجأ الى التعاون لتفادي المعضلة األمنية الناجمة عن مخاطر السعي وراء المزايا  وا 

إذن . إنه وفقًا لهذه النظرية فان المؤسسات الدولية هي فاعل أساسي أكثر من الدولةالنسبية، إذًا ف

فمن دواعي استخدام النظرية الليبرالية و الليبرالية المؤسساتية بأنها تفسر لنا العالقة بين اإلتحاد 

األوروبي الذي هو بمثابة مسؤول مباشر عن مؤسسات دولية تعنى باألمن و اإلستقرار في 

نطقة ووفقًا للحالة في االراضي الفلسطينية و طبيعة الصراع العربي االسرائيلي هدفها الرئيسي الم

الفلسطينية خاصة لما له هو إستقرار األمن عن طريق دعم المؤسسة األمنية و جهاز الشرطة 
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من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع وحقوق اإلنسان وهو جانب تنفيذي للقوانين  وغيرها، 

 لك يقوم االتحاد االوروبي بالمحافظة على  مصالحه في تدعيم جهاز الشرطة.وبذ

يساعد  في بناء الدولة الفلسطينية و يساهم في نهوضها ووصولها  وروبيوأن االتحاد األ

لية ية خالالستقرار، و هو مايسعى له االتحاد االوروبي القامة دولة فلسطينية بجانب دولة اسرائيل

 ضطرابات .من النزاعات و اال

المساعدات الدولية باستعراض ما كتب عن الموضوع من باحثين سابقين حول  أقوموسوف 

حيث ستقوم الباحثة باستعراض الدراسات السابقة حسب  المقدمة للسلطة الوطنية بشكل عام،

ية نفلسطيالدولية والتمويل والسياسات التمويلية للسلطة ال مساعدات: المحورين رئيسيين هما أوالً 

 ها.ها وهيكليت: دور األجهزة األمنية وبناؤ ثانياً و  تحاد األوروبي.الواليات المتحدة واإل من

 مويل والسياسات التمويلية للسلطةالمحور األول: المساعدات الدولية والت
 .الفلسطينية من الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي

جهزة األمن الفلسطينية , فبالنسبة لهذاالموضوع كانت الواليات المتحدة األمريكية ممواًل أساسيًا أل

المساعدات األمريكية المقدمة ف ببالتعري( 2014سائد ياسين ) قام، وهو التمويل لقطاع األمن

إلى السلطة الفلسطينية، ودورها في تحقيق التنمية السياسية في الضفة الغربية دعم )الجهاز 

ساعدات األمريكية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية األمني نموذًجا(، فكشف )ياسين( عن أثر الم

على األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، ليتوصل )ياسين( إلى أّن هناك عالقة 

سرائيل تكون من خاللها جميع الممارسات األمريكية تجاه  إستراتيجية بين الواليات المتحدة وا 

لطرف اإلسرائيلي سواء من خالل الخطط السلطة الوطنية الفلسطينية تصب في مصلحة ا

والبرامج التي تطرحها الواليات المتحدة األمريكية كخارطة الطريق، أو من خالل المساعدات 

فتمحور ( 2009) زانوتيجيم المالية التي تقدمها للسلطة الوطنية وخاصة األجهزة األمنية، أما 
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لى التنسيق مع إسرائيل، مسلطًا الضوء عحديثه عن الدعم األمني األمريكي للسلطة الفلسطينية ب

قتصادية في الفلسطينية، والمجتمع المدني والحكم والتنمية اإل –العملية السياسية اإلسرائيلية

األراضي الفلسطينية، إضافة إلى رصد جهود وضع حد لالنقسامات الداخلية الجغرافية والحزبية 

( 2008ي )سلوكومبوالتر  و كراوشجاي دي نلك بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أن األمن أواًل وهو من أولوليات الواليات المتحدة في تحقيق السالم بين اإلسرائيليين  أكدا

والفلسطينيين،فقد قّيما األمن اإلسرائيلي الفلسطيني في ظل رعاية الواليات المتحدة لعملية السالم 

أّنه يمكن أن تنجح العملية  الى سألة األمن، وتوصالعلى ملفلسطينية مع التركيز اإلسرائيلية ا

السلمية فقط عندما تصبح قوات األمـن الميدانية التابعة للسلطة الفلسطينية على استعداد لمحاربة 

إسـرائيل ويشجعها على رة على ذلك، وهو ما سيزرع الثقة لدى الجماعات المناهضة إلسرائيل وقاد

 سحب قواتها من الضفة الغربية.

نية من خالل هذه الدراسات نرى أن سياسات الواليات المتحدة األمريكية في دعمها للسلطة الوط

عمومًا ولألجهزة األمنية  بشكل خاص هي سياسات واضحة؛ فهي تهدف إلى حماية اسرائيل 

 بالدرجة الألولى وأيضا تهدئة الوضع القائم بين فلسطين واسرائيل. 

تناول عماد ، كال التمويل والدعم للسلطة الوطنية الفلسطينيةلكن فيما يخص اإلطار العام ألش

التعرف إلى ( تجربة السلطة الفلسطينية في استغالل المساعدات الدولية و 2004)سعيد لبد 

طبيعة المساعدات الدولية المقدمة من طرف الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأثرها 

مة، وأثـر ذلـك علـى تطورات األوضاع االقتصادية على االقتصاد الفلسطيني بصورة عا

لى التعرف على مدى قدرة السلطة الوطنية الفلسـطينية فـي التغلـب علـى  واالجتماعية، وا 

المعوقـات والصعوبات التي تحول دون اإلستغالل األمثل للمساعدات الدولية فقد أظهر عماد 

لطة الوطنية الفلسطينية لم تحقق األهـداف سعيد لبد أن المساعدات الدولية المقدمة عبر الس
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المرجوة منها، وسواء كان ذلك بسبب العوامل المتعلقة بالجانب الفلسطيني أو العوامل الخارجية، 

لبد( أن اإلعتمـاد علـى  وخاصة التي تتعلق بالجانب اإلسرائيلي والدول المانحة ذاتها، واستنتج )

ى الجانب الفلسطيني، وتحديدًا في قدرته علـى تحقيـق المساعدات الدولية أصبح يمثل عبئًا عل

 .اسـتقالله اإلقتصادي والسياسي

محمد نصار وداليا الصيرفي أما في موضوع التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية فقد بحث فيه 

فقاما بقراءة في التمويل الدولي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية من : ( في دراستهما2014)

، وتحدثا عن التمويل األجنبي للسلطة الفلسطينية بشكل عام وأهدافه 2014حتى  1993 العام

ومردوداته وشروطه تبعًا للحالة السائدة واإلستجابة والمعطيات الداخلية الفلسطينية والخارجية 

كذلك بما فيها إسرائيل، والتقارير الصادرة لقياس األداء، وقد قسم الكاتبان التمويل الخارجي 

سلطة على ثالث مراحل طبقًا ألهم األحداث السياسية واإلقتصادية التي مر بها الشعب لل

(: وفيها مرحلة تأسيس السلطة ودخولها فلسطين 2000-1994الفلسطيني؛ األولى منذ عام )

وما رافق ذلك من تحديات متمثلة في قلة الخبرات اإلدارية والقانونية، فبلغت قيمة المساعدات 

، وكانت متذبذبة لعدة مليون دوالر( 645رجية حوالي ستمائة وخمسة وأربعين )الدولية الخا

أسباب، لعل أهمها كان استالب القرارات اإلقتصادية والذي تجلى بتوقيع إتفاقية باريس 

( 4ي وصل حوالي أربعة )ذ(: وكان التمويل ال2006-2001اإلقتصادية، والثانية منذ عام )

جراء اإلصالحات السياسية مليار دوالر، مشترطًا فيها  اإللتزام واإليفاء بشروط السالم الدولية، وا 

واإلدارية الالزمة من وجهة نظر الداعمين وطبقًا لرؤيتهم السياسية واإلقتصادية، أما الفترة الثالثة 

( والتي وصلت فيها قيمة المساعدات حوالي 2013-2007فهي تلك التي امتدت منذ عام )

ر، كانت مليئة باألحداث الدراماتيكية والمحورية في تاريخ القضية ( مليار دوال9تسعة )

الفلسطينية. لعبت األطراف الخارجية الممولة للسلطة الفلسطينية دورًا محوريًا في إدارة الصراع 
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القائم، وتعزيز اإلنقسام بناًء على مصالحها السياسية في المنطقة اتجاه الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي. 

( سياسات 2007 بالحديث حول سياسات اإلتحاد األوروبي تناول عصام بني فاضل )وأخيراً 

تدخل في  (، والتي2007-1991اإلتحاد األوروبي التنموية في األراضي الفلسطينية المحتلة )

صلب موضوع سياسات اإلتحاد األوروبي التنموية للوقوف على سياسات اإلتحاد األوروبـي 

فة ي الضيرها على األوضاع اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية واألمنية فالتنمويـة، ومعرفـة تأث

ة سطينيالغربيـة وقطـاع غزة، وفيما إذا ساهمت في بناء إقتصاد فلسطيني يساعد على قيام دولة فل

ن مستقلة، أم أنها كانت مجرد سياسات أمنية ذات طابع إقتصادي تنموي لحماية إسرائيل، وضما

اضل( إلى أن هدف اإلتحاد األوروبي من وراء تقـديم هذه المساعدات هو أمنها، فتوصل )ف

 حماية أمن إسرائيل، من خالل ربط هذه المساعدات بمدى التـزام السـلطة بمكافحة اإلرهاب،

ي ظل وقمعها للمنظمات )اإلرهابية(، و الهدف هو البحث عـن دور سياسـي فـي العملية السلمية ف

 ة األمريكية على المنطقة وعلـى ملـف التسـوية السلمية.هيمنة الواليات المتحد

 دور األجهزة األمنية وبناؤها وهيكليتهاالمحور الثاني:  

أن طبيعة عملية إعادة بناء القطاع يزيد صايغ يقول ، بناء األمن الفلسطينيأما فيما يختص ب

ونظام دستوري، ال  مة ديمقراطيةضفة الغربية وقطاع غزة من دون حكو األمني وهيكلته في ال

يهّدد أمن المنطقة على المدى الطويل وحسب، بل القدرة أيضًا على تحقيق هدف إقامة الدولة 

وا عادة دمج قوات أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان سيطرة  الفلسطينية

صحاب الحكومة على األمن في اإلقليمين، ووضع رؤية جديدة لألمن القومي من خالل إشراك أ

المصلحة كافة، أما طرطير فقد تحدث عن بناء األجهزة األمنية منذ اتفاقية أوسلو إلى تهاية عام 
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تفاقية أوسلو ودخول السلطة إوالتي قسمها إلى ثالث محاور رئيسية؛ األولى هي مرحلة  2013

ها الزماني من نتفاضة الفلسطينية الثانية، وحدد إطار الفلسطينية، والمرحلة الثانية، وهي مرحلة اإل

، أما المرحلة الثالثة، والتي اخذت طابع األهمية في هذه الدراسة، هي الحقبة 2000-2006

طارها الزمني  ، ، فيضع )طرطير(  عدة جوانب ميزت هذه المرحلة2013-2007الفياضية وا 

شعار المرحلة "قانون واحد، سالح واحد، سلطة واحدة" وهو نموذج عمل إصالحي يتعلق ف

صالح وهيكلة  كبيراً  لة بأسرها ويخصص جزءاً بالمرح ليحدد السمات الخاصة بإعادة بناء وا 

الوضع األمني الفلسطيني وأجهزة السلطة األمنية، بما يتفق مع قانون فلسطيني جامع ينظم 

جسام مسلحة ال تتبع السلطة أإطارها القانوني والشرعي، وينفي صفة الشرعية عن أي 

، كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها لحكم الواحد الذي تندرج تحتهتيجية االفلسطينية، ويبين استرا

فنرى أن لهذا التطور والتقدم والتدخل الخارجي تكلفة باهظة الثمن على القضية الفلسطينية وواقع 

إن األجهزة األمنية  حتالل اإلسرائيلي وكذلك الحياة اليومية المباشرة للمواطنين.المقاومة لإل

نتهاكات لحقوق تي تم العمل على إعادة إصالحها، اتهمت بارتكاب العديد من اإلالفلسطينية ال

تجاه مواطني الدولة الفلسطينية، والتعدي على حرية التعبير عن الرأي، وحرية الممارسة إنسان اإل

 بخلق نظام بوليسي  ودولة سلطوية توليتارية شمولية. مهم أيضاً اتم اته، و السياسية

بناء األجهزة األمنية وربطاها بالحرب على غزة  ركزا علىف ابرين أمرو طرطير وصعالء لكن 

 المليار دوالر،  نحو 2013المساعدات الذي وصل عام والرؤية لما بعد ذلك، فتطرقا إلى مبلغ 

% من الموازنة الحكومية لنفس العام، ومقارنة هذه النسبة بالتعليم الذي 26 نسبة لهو ما يمثو 

%. وتحدث كالهما 9الموازنة، وقطاع الصحة الذي كان نصيبه  % من16حصل على نسبة 

عن هدف المساعدات لقطاع األمن، الذي تمثل في إطاره العام بتشكيل قوة شرطية قوية، لتتولى 

مهام الحفاظ على األمن الداخلي للفلسطينيين بينما تحتفظ إسرائيل بالدفاع عن المنطقة )فلسطين 
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سرائيل( ضد أي أخطار خارجي ة بما في ذلك حماية الحدود. كما تطرق الكاتبان للشروط وا 

المفروضة مقابل هذا التمويل والتي تمحورت حول الحفاظ على أمن إسرائيل، والتغطية المستترة 

ومقاومة ما يسمى اإلرهاب المتمثل في المظاهر المسلحة  ةعلى األعمال االستيطانية اإلسرائيلي

متجاهلين التركيبة  ،وفلسطين عموماً  الضفة الغربية خصوصاً المقاومة لإلسرائيليين في مناطق 

جتماعية الداخلية. وتطرق للقناعة الفلسطينية التي تشكلت لدى القادة بأن اعتماد شروط الدول اإل

المانحة سيضمن بالضرورة تحقيق مطالب الفلسطينيين بإقامة الدولة. وسلط الكاتبان الضوء على 

سكت السلطة الفلسطينية بإصالح القطاع األمني وفق شروط المانحين، معادلة مفادها أنه كلما تم

كلما تعزز العمل لصالح المصلحة اإلسرائيلية كمتعاقد خفي. وفيما عدا ذلك، فإن أفكار المرجع 

 السابق كانت جلية ومتكررة. 

المدخل  (2007صاغ كل من فريدريك وليتهود ) في موضوع إصالح األمن في فلسطينوأيضا 

حيث يقترحا إجراء تغيرات مادية ملموسة على اإلطار ، إصالح القطاع األمني في فلسطين إلى

القانوني الذي ينظم قطاع األمن الفلسطيني وهيكلة القوات األمنية واآلليات الالزمة لممارسة 

خضاعها للمساءلة من خالل تسليط الضوء على العديد من المداخل الضرورية  الرقابة عليها وا 

القطاع األمني حيث تشكل هذه المجموعة من وجهات النظر الذي يبديها مؤلفو فصول  إلصالح

تجاه الذي يرغب حتياجات الفلسطينية واإلهذا الكتاب مساهمة تمكن القارئ من فهم اإل

إيجاز تاريخ ناقش ب (2013ي )الفلسطينيون برؤيته في قطاعهم األمني. لكن عزمي الشعيب

ية باختالف تفرعاتها ومشاكل بنيتها وممارستها في مراحل مختلفة، المؤسسة األمنية الفلسطين

وأيضًا خصوصية تشكيل قوى األمن الفلسطيني وعالقتها بالمكونات الحزبية والسياسية الداخلية 

الفلسطينية من أحزاب وفصائل وقوى سياسية، وأهمية وثيقة اإلصالح األمني الصادرة عن 

والتي شارك بوضعها العديد من مؤسسات  16/5/2016يخ المجلس التشريعي الفلسطيني بتار 
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المجتمع المدني، ودورها في تحديد دور المؤسسة األمنية الفلسطينية بوصفها أداة من أدوات 

لة المجلس التشريعي مع توفير كل متطلبات واحتياجات دولة تخضع للمستوى السياسي ولمساءال

دفاع عن الحاكم أو الحزب الحاكم، وكذلك تناقش عملها في الدفاع عن الوطن والمواطن وليس لل

لتباس في مهامها، وكذلك الرتب العسكرية، ومحددات و اإلأفروع األجهزة األمنية لعدم الخلط 

بأوجه  أو تالعباً  المؤسسة األمنية بشكل عام بما ال يضر بالنظام السياسي وال يشكل تدخالً 

على أن استقرار  الشعيبي فيؤكد الدكتور عزميالممارسات السياسية والديمقراطية لمواطنيه؛ 

من والسلطة، عتماد عليه في فرض األالدولة لن يتحقق بوجود انتماء حزبي للقوى األمنية، واإل

وهو ما يزعزع ثقة المواطنين قي هذه المؤسسات وشرعيتها ومصداقيتها واستقرارها بوصفها خادمة 

للسلطة، ويشتت من دور القوى األمنية ايضًا  لجميع المواطنين، ويحول دون التبادل السلمي

 بوصفها أداة للحكم وليس للحاكم في مواجهة االخرين.

درج بتصميم موازنة لقوى األمن تن فريدريك وليتهود وكذلك الشعيبيفنرى أهمية ما قاله كل من 

ظمة األنفي إطار الموازنة العامة للحكومة ورقابة أجهزة الدولة الرقابية عليها وفق األصول و 

ى والوقف الفوري لسياسة التمويل العشوائي التي كانت متبعة سابقًا بما ينعكس عل المتبعة،

لتي من والتي من شأنها تحسين الصورة النمطية السلبية اصالح السلوك األمني لعناصر قوى األإ

 سادت بين المواطنين عن األجهزة األمنية.

دراسات السابقة أن نظرية الواقعية تتفق مع ال نرى من خالل هذا اإلطار النظري والدراسات

أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم مستمر في بنيتها  المطروحة سابقًا بما يمكن تلخيصه

التحتية وتطور قطاع األمن وخاصة جهاز الشرطة في سبيل إنشاء الدولة المستقبلية، وأنه لكي 

بالمنطقة فإنه يجب عليه أن يدعم األمن المدني يحفظ اإلتحاد األوروبي مصالحه باستقرار األمن 

الذي ال يمكن أن يكون إال بوجود جهاز شرطة مدنية قوي وفعال. وحسب دراسة عصام بني 
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فاضل التي توصل فيها الى أن دعم اإلتحاد األوروبي هو لحماية أمن اسرائيل ،فقد توصل أيضا 

لقطاع األمن، تمثل في إطاره  كل من عالء الطرطير وصابرين أمروف أن هدف المساعدات

العام بتشكيل قوة شرطية قوية، لتتولى مهام الحفاظ على األمن الداخلي للفلسطينيين .فهذا التباين 

في القدرة على تحديد أهداف التمويل يمكن ارجاعه الى عدم وجود سياسة واضحة من اإلتحاد 

ية لإلتحاد األوروبي للشرق األوروبي تجاه فلسطين ألن فلسطين تدخل في السياسة الخارج

األوسط. ولكن وظيفة اإلتحاد األوروبي كداعم للديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون وألنه 

ال يدعم األجهزة العسكرية واالستخباراتية، فيمكن القول يمكن أن تمويله لجهاز الشرطة بشكل 

يدعم جهاز الشرطة المدنية خاص ليس بالضرورة أن يكون وراءه أهداف سياسية بحتة، ألنه 

ليقدمه كجهاز خدماتي يساعد المواطنين ويهدف لخدمتهم ومساعدتهم من منطلق مبادئه المتعلقة 

بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ومن منطلق التزامه ببناء مؤسسات الدولة للوصول 

 نشاء الدولة المستقبلية . ا  لى حل الدولتين و إ
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 :لثلثاالفصل ا

 وقضايا التمويل. ت: الهيكلية والتحدياالشرطة الفلسطينيجهاز نشأة 

 مقدمة 1.3

ز أة جهاالفصل نشأة األجهزة األمنية الفلسطينية وتأسيسها، وعن السياق التاريخي لنشيتناول هذا 

 تجازاالشرطة الفلسطيني والمهام المناطة به، ووظائفه، والهيكلية العامة له، ثم نتطرق إلى ان

ضح ًا نو قوى األمن الفلسطيني، وعن اإلدارة المالية لألجهزة األمنية والشرطة الفلسطينية، وأخير 

 الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه األجهزة األمنية وخاصة جهاز الشرطة الفلسطيني.  

وامر ذ األيتتولى الشرطة الفلسطينية مهام الحفاظ على األمن والنظام العام، وتطبيق القوانين، وتنف

وذلك حفاظًا على أموال الناس وأعراضهم وحرياتهم وحقوقهم وسالمتهم الشخصية في حدود 

ت تباشر الشرطة اختصاصها بقيادة مدير عام الشرطة الفلسطينية، وتح، بحيث النظام والقانون 

تتمثل رؤية الشرطة الفلسطينية في أنها شرطة تحفظ أمن الشعب ، فوزارة الداخلية إشراف

وقع ) الملسطيني وتحظى بثقته، وشريكًا حقيقيًا في بناء الدولة الفلسطينية، دولة القانون الف

 . لكتروني لللشرطة الفلسطينية(اإل

أما رسالة الشرطة الفلسطينية فهي السعي بقوة القانون لتوفير األمن واألمان للمجتمع بمهنية 

ي للحفاظ على مبدأ سيادة وتميز وصون حقوق اإلنسان، وتعمل الشرطة ضمن إطار قانون

القانون، وقادرة على تقديم خدمات شرطية فعالة، بكفاءة ومهنية، تفي باحتياجات المجتمع، وقادرة 

تقانعلى إدارة مواردها البشرية والمالية، بكفاءة وفاعلية، وتقوم بمهامها بصدق وأمانة  واحترام  وا 

ثل أهداف الشرطة الفلسطينية اإلستراتيجية لتتم ، من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرةاإلنسانحقوق 

في بناء وتعزيز قدرات الشرطة المدنية الفلسطينية، وتوفير األمن واألمان في البيئة والمجتمع، 
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)الموقع اإللكتروني  ومحاربة وضبط الجريمة والحفاظ على سيادة القانون في الشرطة والمجتمع

 . للشرطة الفلسطينية( 

 (2016-1993وبناؤها ) الفلسطينية منيةاأل نشأة األجهزة 2.3

السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل الذي نتج عنه تأسيس و  1992منذ مؤتمر مدريد عام 

مت والتي شكلت نهاية مرحلة الثورة الفلسطينية، واتس 1993مبادئ في أوسلو إعالن الإتفاقية 

دة نتيجة تشتتها في بلدان عدي لقوات الثورة الفلسطينية ةالعسكري هذه المرحلة بضعف البنية

 وبعيدة ومن الناحية التنظيمية والتدريبية كانت تعاني من نقص حاد وملحوظ من اإلمكانات.

 طينيةوتكلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلس

سلطة التنفيذية رئيسًا لمجلس ال ياسر عرفات رئيس اللجنة الراحلنتقالية وكان في المرحلة اإل

)قرار انشاء السلطة الفلسطينية صادر عن  1993الوطنية الفلسطينية وذلك في تونس أكتوبر

 .(1993المجلس المركزي الفلسطيني،

نتقالي اإلإعالن المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي (،منذ 2010) أبو الفيه عبد القادربحسب و 

سرائ ية للسلطة الوطنية تفاقأتاحت هذه اإل 1993يل في شهر أيلول بين منظمة التحرير وا 

ألمن ثم ا الشرطة المدنية الفلسطينية، وكانت كاآلتي: األمنية إنشاء األجهزةالفلسطينية فرصة 

الشرطة و  الدفاع المدنيثم  المخابرات، وبعدها (17)قوات ال األمن الرئاسيو  األمن الوقائيو  العام

رتباط العسكري والشرطة الجوية. وهذه ستخبارات العسكرية واإلجهاز اإل يفأض، بعد ذلك البحرية

-1994) عدد منتسبيها، واتسمت هذه الفترة ما بين العام في تضخم تسببت التشكيلة األمنية

حيث تمكنت بعض الشيء من فرض النظام  األمنية، بالتفاوت في أداء هذه األجهزة (2000
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تها ومسؤولياتها ناهيك عن عدم الكفاءة وغياب اإلطار وكان هناك تداخل واضح في صالحيا

 (.86ص،2010التشريعية والقضائية)أبو الفيه، القانوني وضعف الرقابة

ضات المفاو إلى العودة و   2000التي بدأت عام  الثانيةضة نتفاوقف اإللوبدأت المساعي الدولية 

 تئنافتفاقيات الموقعة واسين باإلنهاء العنف والتزام الطرفإومن ضمنها لجنة ميتشل وقد أوصت ب

ت اوضاالمف التعاون األمني، وبناء الثقة أي اعتماد فترة تهدئة إلعادة بناء ثقة الطرفين، واستئناف

 .(2002صالح التي قدمها المجلس التشريعي للرئيس الرحل ياسر عرفات،)وثيقة اإل

ح لعمل هيكلية اإلصال فقدم المجلس التشريعي بناًء على طلب الرئيس ياسر عرفات وثيقة

، انيةة الثبعد انهيار البنية التحتية لألجهزة األمنية في االنتفاض األجهزة واألمن وتشكيل اللجان

 جاء فيها:ف

 مهامها. تحديدينية و الفلسط األمنية إعادة هيكلة األجهزة -1

 هزةصدار قانون أساسي وقوانين ذات صلة من مبادئ وأسس منظمة التحرير لعمل األجإ -2

 الفلسطينية، وتحديد صالحياتها واختصاصاتها. األمنية

خضاع األج تقليص عدد األجهزة -3  )لوزير الداخلية( هزة الفلسطينية لسلطة مدنيةاألمنية وا 

 ورقابة المجلس التشريعي.

 . قتصادي أو اإلعالميالمجال اإل المسؤولين فيها من العمل في أو األمنية منع األجهزة -4

 األمنية. ات واألجهزةجنة األمن القومي كهيئة عليا لإلشراف على المؤسستشكيل ل -5

مع الجانب اإلسرائيلي إال في حدود التنسيق  لمؤسسة األمنيةحظر اتصاالت ا – 6

 .ق(به )المصدر السااألمني المتفق علي

 :أنه (2009حمدي صالح )حيث يحدد 
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للدولة الفلسطينية، ورؤيته  24/6/2002خطاب الرئيس األمريكي في وبعد " 
والحل السياسي المنشود، عقدت سلسلة مشاورات بين أقطاب اللجنة الرباعية التي 

شروع سالم في المنطقة، وهكذا اليها ترجمة مسودة األفكار األمريكية إلى م  عهد
مشروع إصالح السلطة، وكان على  2003صياغة مسودة خارطة الطريق تمت 

في  الرئيس ياسر عرفات، وتنظيم األجهزةاألمنية رأس أولوياتها تحجيم صالحيات
 ثالثة أجهزة، وربط نجاح المرحلة األولى من خارطة الطريق بقدرة األجهزة

يقاف االنتفاضة وجمع السالح  (.2009)صالح،  "األمنيةعلى ضبط األمن وا 
 

 (:2009)محمود عثمانوبحسب 

م بإلقاء خطاب أمام المجلس  2003قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في العاشر من مارس "

دعا فيه إلى استحداث منصب رئيس وزراء حيث وافق المجلس التشريعي  ،التشريعي الفلسطيني

يخ على استحداث هذا المنصب وتعديل القانون األساسي للسلطة الفلسطينية، وصدر التعديل بتار 

فصائل الفلسطينية أعلنت جميع ال ،2003 /6/ 29وفي  في الجريدة الرسمية، 19/3/2003

وفي التاسع  ،11/11/2004وبعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات في ، وقف العمليات العسكرية

لسيد تعتبر الحكومة الفلسطينية السادسة برئاسة او انتخابات رئاسية، تم إجراء  2005من يناير 

 "يسطينلسياسي الفلفي رسم معالم المشهد ا أساسياً  لعب دوراً  بارزاً  محمود عباس أبو مازن حدثاً 

 (76ص ،2009)عثمان،

ة سبق ترى الباحثة أن هناك محاوالت جادة في ترتيب البيت األمني ومحاوالت ناجحفي ضوء ما 

صالح قطاع األمن واألجهزة شراك المجتمع في عملية اإلصال األمنية لتطوير وا  ح الفلسطينية وا 

 الفلسطينية. األمنية ألجهزةوالتطوير ويعد هذا من التطورات الهامة منذ بدء نشوء ا
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 السياق التاريخي لنشأة الشرطة الفلسطينية:  3.3

ع إلى نشأة السلطة الفلسطينية، عقب توقي بشكل رئيسي تعود نشأة جهاز الشرطة الفلسطيني

نتقالي" بين ما يعرف باسم "إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي اإل أواألولى أوسلو  ةتفاقيإ

. وكذلك اتفاق أوسلو الثاني 1993أيلول عام  13صراع الفلسطيني اإلسرائيلي، في طرفي ال

. حيث جاء في 1995أيلول عام  28والمعروف باتفاقية محادثات الحل النهائي  والموقع بتاريخ 

البند الثامن من اتفاقية أوسلو األولى نصًا صريحًا بضرورة تشكيل قوة شرطة فلسطينية قوية 

من الداخلي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تكون مهمة لعام واألتضمن األمن ا

 .1بإسرائيلمناطة  اإلسرائيليينالدفاع عن المخاطر الخارجية وبقية المناطق وأمن 

ي واألمن الداخل ، ولغايات حفظ النظام العامعلى أنهوسلو الثانية، فقد نصت أما اتفاقية أ

بها  لغربية وقطاع غزة، ستشكل السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية تناطللفلسطينيين في الضفة ا

مركز شرطة في  25هذه المهمة. وفي سياقه التأسيسي، نصت االتفاقية على ضرورة تأسيس 

 (.94Arieh,2001,1)نية في الضفة الغربية وقطاع غزة المدن والقرى الفلسطي

 : مهام الشرطة بشكل عام 4.3

حقاق شكل عام يتمحور حول إدارة و إن مفهوم الشرطة ب التي  النظام وتنفيذ القوانينصون األمن وا 

ن يمين الحكو لشرطة وظيفيًا يتمركز حول الموظفيت لخدمة المواطنين. أما المفهوم الحديث لقر أ

من. ويمكن استخالص النظام وحماية األفرض القانون و الذين أسندت إليهم مهمة تطبيق 

 باآلتي:  (1998حسب )زياد، ومهدي، وأنيسة،  امالوظائف الشرطية بشكل ع

 حفظ النظام. .1

                                                           
 القدس، جريدة يومية فلسطينية تصدر في القدس.جريدة  1
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 منع الجريمة وضبطها عند وقوعها.  .2

صالح المجرمين.  .3  تقويم وا 

 إنفاذ القوانين.  .4

شتبه يأما سياسيًا، فيناط بالشرطة المهام المتعلقة بمالحظة التجمعات غير القانونية أو التي 

 طاراً وضبط الجرائم التي تتخذ من الباعث السياسي إ بقيامها بأعمال منافية للقانون والشرعية،

ود القي ضتنفيذية بفرض بع إدارةوقد اجتمع القانونيون والمشرعون على حق الشرطة كونها ، لها

 .(2008بقصد حماية األمن والنظام العام  )الفرجاني،  فراد تحد من حرياتهمعلى األ

 :يةالمناطة بالشرطة الفلسطينوالوظائف المهام  5.3

 :(1998)مدنيعوني محمود ل بعدد كبير من المهام وفقاً تقوم الشرطة الفلسطينية 

 المحافظة على النظام واألمن العام. .1

 منع الجرائم وضبطها والعمل على اكتشاف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.  .2

قرار السكينة العام .3  ة. حماية األرواح واألعراض واألموال والحفاظ على الصحة العامة وا 

دية تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من تكاليف ومساعدة السلطات العامة في تأ .4

 وظائفها طبقًا ألحكام القوانون. 

 مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.  .5

 إدارة السجون )مراكز اإلصالح والتأهيل( واإلشراف على حراسة النزالء وتأهيلهم.  .6

 والمواكب العامة في الطرق واالماكن العامة.  اإلشراف على االحتجاجات واالحتفاالت .7
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 .استالم اللقطات واألموال غير المطالب بها طبقًا الحكام القانون  .8

، ( 1998) أبو حارثيةمحمد كما ورد في دراسة  إن عمل الشرطي ينحصر في جانبين رئيسين

 هما: 

 القيام بالوظيفة األمنية الشرطية بكل واجباتها.  .1

 جهاز الشرطة. إدارة وتنظيم أفرع  .2

ثلة ولغايات تحقيق المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة الفلسطينية، وتحقيق أهداف وجودها المتم

لى في خدمة الشعب من خالل األعمال األمنية التي تكفل للمواطنين الطمأنينة واألمن وتسهر ع

فإن  ح من واجبات،حفظ النظام العام واألمن واآلداب، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائ

 :  (195،ص1998)أبو حارثية  محمدفصلها كما ي الشرطة الفلسطينية تقوم بالوظائف التالية

دف ة، تهويكمن جوهر هذه الوظيفة في القيام بعمليات إدارية وقائية بحت الوظيفة اإلدارية: .1

ن درة مالصا إلى منع الجريمة قبل وقوعها. إضافة إلى قيام الشرطة بتنفيذ األحكام واألوامر

 الجهات القضائية ويقصد بها المحاكم، ومساعدتها في تنفيذ القوانين. 

على سبيل الذكر ال  –ولهذه الغاية، يتطلب عمل بعض التدابير واإلجراءات التي تضم 

ال الحراسة على المنشآت والمؤسسات العامة والهامة، وتنظيم حركة القيام بأعم -الحصر

ارات فيذ قر حريات والمراقبة، وتسيير الدوريات الراكبة والراجلة، وتنالمرور في الشوارع، والت

م قانون االستيالء على األراضي للمصلحة العامة، وتنفيذ أوامر الحجز، وتنفيذ أحكا

. الضم والطاعة، وجباية متأخرات البلديات من كهرباء وماء األحوال الشخصية في دعاوى 

 وشبيهاتها بالوظيفة اإلدارية للشرطة.  اءاتاإلجر سميت مجموعة هذه  األسبابولهذه 
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 لشرطةاإذا وقعت الجريمة، رغم التدابير الوقائية السابق ذكرها، فإن  الوظيفة القضائية: .2

وهو ما يسمى  –تقوم بعدة إجراءات للبحث عن مرتكبي الجريمة، واألدلة، وتقديمها للعدالة 

م حرية األفراد، لما يستلزمه من تدخل يعتبر مساسًا بصميوألن هذا ال .-بضبط الجريمة

إجراءات ضبط وتفتيش، فأنه من الواجب أن تكون ممارسة هكذا أعمال تحت إشراف 

 ة. السلط لعدم إساءة استخدام السلطة القضائية، والتي تتمثل بالنائب العام ووكالئه، ضماناً 

ب لة األسباإن هذه الوظيفة تتمثل في الوقاية من الجريمة بإزا :جتماعيةاإلالوظيفة  .3

ابع ذات الط اإلجراءاتوالعوامل التي تدفع باألفراد الرتكابها. وتأخذ هذه الوظيفة شكل 

يئات تساهم في تقديمها مع اله أوجتماعي والتي تقدمها الشرطة الفلسطينية للجماهير، اإل

والتوعية من أضرار  اإلصالحالمختصة ذات الشأن. ومن ذلك، تأهيل نزالء مراكز 

مخدرات، والتوعية بخصوص إجراءات السالمة على الطرق، وفي مجاالت ومخاطر ال

يادة ز إلى بناء عالقات اجتماعية قوية تهدف إلى  باإلضافةالحفاظ على النفس والمال. هذا 

ع تلفة مالثقة بالشرطة الفلسطينية وفعاليتها من خالل المشاركة في األنشطة المجتمعية المخ

 كافة الفئات. 

لة، تهدف إجراءات الشرطة في هذا المجال إلى حماية اقتصاد الدو  صادية:قتالوظيفة اإل .4

بنوك، كالمحافظة على األموال العامة، مثل محطات توليد الكهرباء، والمياه، والبريد، وال

ه، والمواصالت العامة، ومنع أعمال التزييف، والتزوير ومكافحة الرشوة والفساد بأنواع

ال إعتداء على أمالك الغير، وأراضي الدولة، وغيرها... إلجتماعي، واخصوصًا الفساد اإل

ن الشرطة تمارس هذه الوظيفة في المجتمعات بدرجات متفاوتة طبقًا للصالحيات أ

 ."ا، والتي تختلف من دولة إلى دولةالممنوحة اليه
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 الهيكلية العامة لجهاز الشرطة الفلسطينية 6.3

ه دارتإوالذي تندرج تحته لجهاز الشرطة القائد العام هو الفلسطيني الرئيس ن أينص القانون على 

وزارة  ، وعلى رأس هذه الهيكيليةكونه القائد العام للقوات الفلسطينيةالعامة للجهاز الهيكلية 

دير نها مينبثق م بالتسلسل قوى األمن الداخلي التيليه الفلسطينية، ثم وزير الداخلية لت الداخلية

 (. 2013، )الفرجاني هاالعاممدير العامة للشرطة الفلسطينية، و القيادة ا هذ عام األمن الداخلي، بعد

 الرسمي موقعالحسب  عدة إدارات وهيللشرطة الفلسطينية القيادة العامة طار إفي تندرج و 

  كاآلتي: 1ةلشرطة الفلسطينيل

دارة البحوث والتخطيط والتطويرو  إدارة العالقات العامة واإلعالم ، داريةإدارة الشؤون اإل، ا 

دارة إ، إدارة التدريب، تحاد الشرطة الرياضيةإ، وحدة النوع االجتماعي ،دارة القوى البشريةإ

احث المبإدارة شرطة القضائية، الدائرة الحراسات،  ةإدار ، إدارة الجودة الشاملة، التسليح

ارة مراكز إد ،شرطة المرورإدارة ، احة واآلثاريشرطة السإدارة ، إدارة المعابر والحدود، العامة

دائرة ، إلدارة الماليةا، هندسة المتفجراتإدارة مكافحة المخدرات، إدارة ، اإلصالح والتأهيل

كلية الشرطة ، قوات الشرطة الخاصة إدارة األمن الداخلي، ،المظالم وحقوق اإلنسان

  .وحدة حماية األسرة والطفلو  مفوضية التوجيه السياسي، الفلسطينية

 للشرطة الفلسطينيةو  لألجهزة األمنية ليةاإلدارة الما 3.7

دارة المشاريع األمنيةضمن أولويات قطاع األمن واحتياجاته، كما أن  تم تطوير آلية للتمويل وا 

متمثلة  ةالعمل مستمر لتنسيق المساعدات لقطاع األمن وأهمية توحيد قنوات التمويل بقناة واحد

مصروفات  إن. رة وتنسيق المساعدات لقطاع األمنإداأن تتولى مسؤولية  اعليهبوزارة الداخلية و 

                                                           
 http://www.palpolice.psموقع الشرطة الفلسطينية  1
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% من إجمالي الموازنة العامة لقطاع األمن الفلسطيني خالل 28 شكلت قطاع األمن الفلسطيني

 . ()تقرير لوكالة معاً  ألف 70وبلغ عدد العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة قرابة  2014

 ،طينيوحسب النظام المالي الفلس، ة الفلسطينيةالسلط اإلدارة المالية للشرطة منذ تأسيس تأسست

ية دير من التخطيط المالي وا عداد الموازنات التق ،للقيام بالمهام الموكلة اليها حسب النظام

حسب األوجه  دارة المالية المركزية وضبط صرفهمن اإل واالشراف على استالم النقد المالي

 .( 2012، لتنفيذية لإلدارة المالية للشرطةة اطالخ المحددة في النظام المالي الفلسطيني )

 ،المالية اإلدارةمتخصصة ضمن الجهاز هي  إدارةمن قبل تدار ميزانية الشرطة الفلسطينية و 

ا العلي اإلدارةوهي تعنى بإدارة الشؤون المالية وتأمين االحتياجات الضرورية للشرطة ورفد 

عراف يتعلق بالشؤون المالية وفق النظم واألبالمعلومات التخاذ القرارات بالوقت المناسب فيما 

زمة المعمول بها محليًا ودوليًا. وتتخصص اإلدارة في التخطيط المالي وا عداد الموازنات الال

دارة األموال الوافدة حسب األنظمة، والتعاون مع الجهات الرقاب ، يةللشرطة، وكذلك استالم وا 

ها نة العامة للدولة، وما يأتي عبر از من المو تعتمد مالية الشرطة بشكل رئيس على مخصصاتها و 

 يتحاد األوروبحدة األمريكية واإلمن منح وتمويل من الخارج وبشكل أساسي من الواليات المت

 (.78ص ، 2014)ياسين، 

فإنه يتم تحديد موارد المالية للشرطة  ،2012دارة المالية للشرطة لعام لخطة التنفيذية لإلوفقا ل

اعتمادها كباقي األجهزة األمنية في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية عن  الفلسطينية من خالل

مالية ويتم الصرف عن طريق حواالت  .طريق اإلدارة المالية المركزية ومن ثم اعتمادها أصوال

)المالية العسكرية(. وىعدها يتم الصرف بإحدى طريقتين: األولى  إلى اإلدارة المالية المركزية

والطريقة الثانية يتم دفع النفقات مباشرة  رة إلى األجهزة ومن ضمنها الشرطة،ة مباشحواالت مالي
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عن األجهزة األمنية إلى أصحابها والجهات ذات العالقة وأهمها الرواتب والمهمات الخارجية 

باإلضافة إلى دفع النفقات المهمة للعطاءات المركزية واللوازم العامة من لوجيستيات وتموين 

 ين الكبار بحواالت مالية حسب األصول.والمورد

يل طويرية  و تحو خارج الموازنة  العامة للشرطة ضمن النفقات التويتم اعتماد بعض المشاريع 

 به  إلى أصحابها ضمن النظام. وتتبع اإلدارة المالية للشرطة النظام المالي المعمول المبالغ

تم تخصيص الئحة استثنائية خاصة , ويوالمقر من المجلس التشريعيبالوزارات الحكومية 

 باألجهزة األمنية في حاالت الصرف لبعض األمور الطارئة.

 ( المهام الرئيسية لإلدارة المالية بالتالي:2012وتلخص الخطة التنفيذية )

 إعداد ورسم وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المالية للمديرية العامة للشرطة. .1

 قارير المالية والحسابات الختامية.إعداد الموازنات السنوية والت .2

عامة إعداد التقارير المالية الدورية التي تظهر النشاطات الهامة في أنشطة المديرية ال .3

 للشرطة.

 إدارة الموارد المالية للشرطة وحسن استخدامها. .4

 ية.متابعة األمور المالية ذات العالقة والمشاركة في اللجان المتعلقة بالقضايا المال .5

 جازات قوى األمن الفلسطينيةنإ 3.8

قطاع يجية للخطة اإلستراتل ضمن وزارة الداخلية وفقاً  تقسم قوى األمن الفلسطينية إلى ثالثة أقسام 

 وهي: 2016-2014األمن الفلسطيني ما بين عامي 

 قوات األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. .1
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 قوى األمن الداخلي. .2

 المخابرات العامة. .3

تعلق باإلنجازات التي حققتها قوى األمن الفلسطينية، والتي تتضمن جهاز الشرطة وفيما ي

نجازات على النحو ( توضح اإل2016-2014الفلسطينية فإن الخطة االستراتيجية لقطاع األمن )

 اآلتي: "

ون، إنهاء ظاهرة الفلتان األمني  وفوضى السالح والمسلحين، وفرض النظام واحترام القان .1

 من واألمان للمواطن، باإلضافة إلى تهيئة األجواء االستثمارية اآلمنة. وتوفير األ

قام قطاع األمن بعمل ناجح على مستوى إعادة تنظيم وهيكلة وتطوير المؤسسة األمنية  .2

من  ،ووفق أولويات فلسطينية تتوافق مع النظام والقانون، إضافة إلى تطوير أساليب عملها

 دمات بكفاءة وفاعلية. أجل توفير األمن واألمان والخ

وفتح  تم العمل وبقدرات ذاتية ومحدودة، على نشر القوات األمنية في مدن  الضفة الغربية، .3

مراكز شرطة جديدة في أكثر من عشرين قرية، في إطار سياسة أن الجميع سواسية أمام 

 القانون.

يكلة وتنظيم تم العمل على تحقيق التقدم في الجوانب اإلستراتيجية التي تمس بنية وه .4

 ريعاتلتوفير التش المؤسسة األمنية وعقيدتها األمنية، إضافة إلى العمل الجاري والمتواصل

 ظمة لعمل قطاع األمن. والقوانين المن

 تعزيز النظام وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء.  .5

 ن. لقطاع األم ،حسب ما توافر من إمكانيات ودعم ،والمعدات يواء والتدريبتأمين اإل .6
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اإلصالح والتطوير اإلداري والمالي والقانوني للقطاع األمني سواء كان ذلك بوضع  .7

اخلية مقترحات إلعادة تنظيم وهيكلة قطاع األمن في ثالثة أجهزة أمنية بمسؤولية وزير الد

ارية الفلسطيني أو من خالل بناء مركز التدريب، دليل التوجيه األمن الوطني، النظم اإلد

عم والمجال اللوجستي )الد والمالية )تطوير القدرة المالية( مال البشري()قدرة رأس ال

يع اللوجستي( ومجاالت التدريب والتي يتم العمل على تطويرها، الخطط والبرامج والمشار 

 التي تتم في مؤسسات قطاع األمن، األطر القانونية والتشريعية التي تعد.

 جراءاتإتعامل البّناء مع الحرائق، والتأكد من األمن المجتمعي والسالمة العامة من حيث ال .8

 السالمة العامة في البنوك ومحطات الوقود والمصانع والحرف.

مية في مجال التدريب المجتمعي والمؤسساتي وبناء شراكات مع المجتمعات المحلية واإلقلي .9

عاون والتوالدولية سواء كان ذلك في برنامج التطوع لمواجهة الكوارث أو من خالل الشراكة 

ات مع مجلس وزراء الداخلية العرب واللجان المنبثقة عنه أو من خالل العمل في المؤتمر 

 والمنتديات الدولية ذات االهتمام بقطاع األمن. 

 نضباط الداخلي. حالة اإلفتيش ومراقبة الرقابة والت .10

دارة المشاريع األم .11 ن نية ضمالدعم الدولي لقطاع األمن: لقد تم تطوير آلية للتمويل وا 

سيق أولويات قطاع األمن واحتياجاته، كما أن العمل جار لتعميم مبادئ باريس الخمسة لتن

 ( تكون  وزارة الداخلية المساعدات لقطاع األمن وأهمية توحيد قنوات التمويل بقناة واحدة )

مسؤولة عن إدارة وتنسيق المساعدات لقطاع األمن. إضافة إلى تفعيل عمل مجموعة 

 هم في تطوير عمل قطاع األمن.مني كمجموعة قطاعية تسالعمل األ
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في  إظهار الجهد واإلصرار الذي يميز عمل المؤسسة األمنية بقيادتها وضباطها وأفرادها  .12

لنظام لمواجهة التحديات وبناء مؤسسة أمنية على أسس من المهنية، تقوم بأداء واجبها وفقا 

ة نية التي تستهدف النيل من هذه المؤسسوالقانون، خاصة في ظل الظروف السياسية واألم

 الوطنية التي تقف في الخندق المتقدم للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

 الصعوبات والتحديات التي تواجه األجهزة األمنية والشرطة بشكل خاص: 3.9 

جه ى و من الصعوبات التي تواجه األجهزة األمنية الفلسطينية عمومًا والشرطة الفلسطينية عل

كل سالح ال يندرج تحت إطار ها والتي يقصد ب ظاهرة التسلح غير الشرعيالخصوص هي 

ن مالفلسطينية، وغيرها والحركات السياسية  األحزابة، مثل سالح يالقوى األمنية الفلسطين

لقة األسلحة التي ال تأتي عبر اإلطار الشرعي للسلطة الفلسطينية. وكذلك عدم السيطرة المط

ة ي إعاقالمناطق الفلسطينية. ولهذا دور رئيسي فشرطة الفلسطينية أمنيًا على جميع لل والكاملة

تحركاتهم األمنية خصوصًا على صعيد مكافحة المخدرات ومروجيها، وتجارة السالح، 

 (.46ص ،2013جرمين الهاربين من العدالة )شلبي، والم

 الصعوبات المادية 

رى تطبيقية فغياب وضوح السياسات على المستوى هناك صعوبات مادية وغيرها لوجستية وأخ

ففي ظل سعي  الوطني أفرز بالضرورة غيابها على المستوى القطاعي والمؤسسي لقوى األمن،

المؤسسة األمنية الفلسطينية القتراح سياسات أمنية مستجيبة ومنسجمة مع توجهات المستوى 

ية في هيكل وبنية المؤسسة األمنية السياسي أدى إلى خلق فراغ قائم في بعض المواقع القياد

نص عليه قانون الخدمة في قوى األمن، وانعكاس ذلك على عمل ومرجعية المؤسسة  لما وفقاً 

األمنية وأهمية وجود مرجعية سياسية واحدة لها إضافة إلى أهمية تنظيم اختصاصاتها، والحاجة 
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، فنتج عن ذلك ضعف في تخطيط إلى تفعيل األطر واآلليات التي تعالج العمل األمني المشترك

الموارد البشرية، فنحن بحاجة الى وجود سياسة منهجية واستراتيجية موحدة للتدريب واختيار 

)الخطة  المرشحين على مستوى قطاع األمن، تجنبا لتشتت الجهود وتداخل الصالحيات

 (.2013-2011االسترتيجية لقطاع األمن،

 الصعوبات التقنية 

قات يوجد فرو  حيثفي جميع المجاالت  لى التطوريفتقر إي األجهزة األمنية قطاع التكنولوجيا ف

آلية موحدة  إلىآخر. وكذلك االفتقار  إلىواضحة في التطور التكنولوجي من جهاز أمني 

ت و الفروع لنفس الجهاز، من حيث تراسل المعلومامنية و األ األجهزةلالتصال المعلوماتي بين 

 يةاألمنتحد من قدرة و كفاءة األجهزة  األموركل هذه  الالسلكي، تصالتصال الصوتي و اإلاإل

آمنة حديثة تغطي جميع تصال موحدة إباإلضافة إلى عدم وجود شبكة ، في تحقيق أهدافها

منية االتصال بين األجهزة األسرعة وسرية نقل البيانات والمعلومات و ، تؤمن المحافظات

 ة فنية واحدة للمؤسسة األمنية تتابع الشبكات وغياب جهة تنسيقي، وكذلك أيضًا المختلفة

 (.2013-2011)الخطة االسترتيجية لقطاع األمن، دات و الجهات المانحةالترد

 صعوبات تمويلية 

حتياجات والتحديات بحجم اإل الدعم المالي الدولي المقدم للوزارة وللمؤسسة غير كاف قياساً 

دعم المؤسسة األمنية كقطاع وليس كأجهزة  األمنية إضافة إلى فقدان التوازن والشمول في

مراكز في  في التزامات المانحين تجاه الحماية المدنية اً واضح اً هنالك ضعف ن، إمنفردة

يجب إعداد موازنة الجهاز األمني بطريقة لذلك ، لألمنوالتأهيل والمشاريع القطاعية  اإلصالح

مج متشابهة هناك برافة من البرامج، البرامج واألداء، حيث تقسم كل موازنة جهاز إلى مجموع
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العمل على الموازنة كموازنة برامج للمؤسسة  2013عام لم يتم لغاية  في أكثر من جهاز أمني

ح لكثير من الدراسة وتوضين بشكل شمولي، حيث أن ذلك يستدعي ااألمنية أو لقطاع األم

فة البرنامج الواحد المعمول لمؤسسة األمنية، ومن ثم معرفة تكلالمهام واألدوار والهيكليات ل

 .1عليه من عدة أجهزة، وتحديد فيما بعد الجهة المسؤولة أو المنفذة لهذا البرنامج

 المشكالت المطروحة 

-2011لقطاع األمن بين عامي ومن أبرز المشكالت التي طرحتها الخطة االستراتيجية 

2013:  

 ه. هيله وبناؤ أضعف في البنية التحتية الحالية ومحدودية ما تم إعادة ت .1

 التي يمكن تخصيصها إلقامة منشآت أمنية. دودية األراضي الحكومية مح .2

 ( مما يعيق استكمال األطر القانونيةغياب دور السلطة التشريعية )المجلس التشريعي .3

 . األمنوالتشريعية المنظمة لعمل قطاع 

 لمتطلباتها. مواكبة التغييرات األمنية واالستجابة  المدني علىضعف قدرة القضاء  .4

 تنازع الصالحيات بين القضاء المدني والقضاء العسكري.  .5

ية السلطة التنفيذ يعرض ائية بدون إصدار األحكام مماتراكم القضايا لدى السلطة القض .6

 أخذ القانون باليد.  يسمى شجع علىلردات الفعل وي

ء وا عادة عدد السجون الموجودة حاليا غير كاف وغير مالئم ألغراض احتجاز السجنا .7

 تأهيلهم. 

                                                           
 )غير منشور(. 2013-2011الخطة االستراتيجية لقطاع األمن  - 2013وزارة الداخلية الفلسطينية، 1
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 عدم وجود ورش تدريب وتأهيل مهني.  .8

، اءية وبالذات فيما يتعلق بالكهربجميع المراكز تحتاج ألعمال صيانة في البنية التحت .9

 .لصرف الصحي، والمطابخ، والمراحيضاو ، والتهوية وشبكة المياه

 ة والضروريةجميع المراكز بحاجة لتجهيز العيادات الطبية بالمعدات واألجهزة الالزم .10

 لمعالجة النزالء.

رة عدم وجود ميزانية مستقلة لنظام مراكز اإلصالح والتأهيل فهي تعامل معاملة أي إدا .11

ث من إدارات الشرطة وعدم مراعاة وجود عنصر النزالء وهذا فارق عن باقي اإلدارات حي

 حتياج.أن الموازنات الحالية ال تفي بالحد األدنى من اإل

 اإلصالحات الرقابة واإلشراف المنصوص عليها في قانون مراكز ضعف في تطبيق آلي .12

 . والتأهيل

جراءاته العسكرية واألمنية :اإل .13  حتالل اإلسرائيلي وا 

 أ. سيطرة أمنية محدودة.

 ب. اإلجتياحات اإلسرائيلية. 

 ج. االستيالء على المباني والمرافق واألراضي. 

 د. القيود على الحركة والحواجز والجدار. 

 التنسيق األمني من حيث اإلجراءات، وتعدد القنوات، وضعف القدرات.  ه.

 و. عدم وجود سيطرة على الحدود والمعابر. 

 ز. عدم التزام الجانب اإلسرائيلي باالتفاقيات والعاهدات الموقعة. 

 ح. تعدد وتداخل قنوات الدعم والتمويل لقطاع األمن بما يشمل شروطه.
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بالتحدث الدعم والتمويل لجهاز الشرطة كان من المهم أن نبدأ قبل الخوض بموضوع سياسات 

 وجهاز الشرطة ونشأته وتمويله واإلنجازات، ها ودورها بشكل عامعن األجهزة األمنية وبنائ

والتحديات التي تواجهه بشكل خاص. حيث أن جهاز الشرطة تطور بشكل تدريجي وملحوظ في 

يل لهذا الجهاز من اإلتحاد األوروبي . وسيتم تفص اآلونة األخيرة وذلك بسبب الدعم المستمر

 في عملية التسوية في الفصلعالقات اإلتحاد األوروبي بفلسطين والقضية الفلسطينية ودوره 

 . التالي
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 :رابعالفصل ال

 تحاد األوروبي بفلسطينعالقات اإل 

 مقدمة 4.1 

 ا، وهييتم في الجغرافيا السياسية ألوروب أكبر تغيير تعتبر األوروبي ندماجواإلتجربة التكامل 

حققه  في العالم، ورائدة بكل المعايير بسبب النجاح الكبير الذي االندماجيةاألهم في التجارب 

بعالقات  األوروبي تحادترتبط دول اإلحيث قتصادي، على الصعيد اإل خاصة تحاد األوروبياإل

ظومة يمي مشترك ومنومميزة، لتشكيل تكتل إقل دينية وثقافية واقتصادية وتاريخية وسياسية خاصة

 ، تنافس التكتالت الدولية األخرى. أوروبية موحدة

تحاد األوروبي ووجوده في فلسطين وسياساته تجاه القضية اإلعالقات  هذا الفصل في نتناول

ي ه بين الجانبين الفلسطينية، لنرى أهمية الدور األوروبي وحدودالفلسطينية وعمليات التسو 

مدى و اإلسرائيلي، وسنبّين أيضًا في هذا الفصل العالقات االقتصادية األوروبية اإلسرائيلية و 

حيث أن سياسات اإلتحاد األوروبي تحدد عالقة  .تأثيرها على السياسة الخارجية األوروبية

ترام اإلتحاد األوروبي وتأثيره على كيفية ونوعية تطوير جهاز الشرطة كجهاز خدماتي ي عنى باح

نفاذ القانون وتطبيقه.ح  قوق المواطنين وحمايتها وا 

 فلسطين وتحاد األوروبي اإل  2.4

 يعتمد على سياسة مبدأ أنا أعلن، أنا أ مول، إذن منذ سبعينات القرن الماضي وروبياإلتحاد األ

تجاه  المتقدمةوروبية على الرغم من التصريحات األ (2014سائد ياسين )فيقول أنا موجود. 

 إلىوالوعود  اإلعالناتلم ينتقل بعد من سياسة  األوروبيتحاد اإل أن إالفلسطينية القضية ال

لم تستطع أوروبا عمليًا تنفيذ ، فعلى ارض الواقع وا عالناتهسياسة التطبيق الفعلي لسياساته 
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، 2014)ياسين،سياساتها وبياناتها على األرض، أو تحقيق أي نفوذ سياسي على أطراف الصراع

 .(87ص

نجح في التدخل إيجابيًا في بعض  تحاد األوروبيأن اإل إلى اإلشارةالبد من باحثة هنا، أنه أرى ك

ينجح  ، إال أن االتحاد األوروبي لم1األزمات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين كحادثة كنيسة المهد

يطان، وال فال الدولة الفلسطينية الموعودة أ قيمت، وال توقف االست ،في تنفيذ بياناته وسياساته

توقفت السياسات اإلسرائيلية األحادية الجانب في القدس، بل على العكس تعايشت إسرائيل مع 

االتحاد في الحصول على أي ثمن سياسي يلبي هذا االنتقادات األوروبية اللفظية، ولم ينجح 

ًا على مقتصر  االتحاد األوروبي ومازال دور ،طموحاته ويتناسب مع دعمه المالي لعملية السالم

منذ انطالق عملية ، فعبر المساعدات المالية والتقنية دور الممول الذي يحاول شراء السالم

 لن يعمد إلى ، لذلكهمن أولوياتات واالتحاد يعتبر عملية السالم يالتسعين أوائلالسالم في 

 .المخاطرة بتدميرها أو وقف دعمه لها

يفضل لى تحليالته أن اإلتحاد األوروبي سالعتماد عنقدًا با (2009جيم زانوتي )لذلك يقدم 

غير  أطرفاً التي قد تجلب  كتاتوريةالديعلى  يمقراطيةالداالستقرار على الفوضى وسيفضل 

أسيرة  هذه الجهود إالأنللتواجد في المنطقة سياسيا  أوروبامرغوب بها.على الرغم من جهود 

األوروبي والتدخالت الخارجية في ر الناجمة عن آلية صنع القرا األوروبيةالصراعات الداخلية 

الدور  إضعافهموا في أسن من جانبهم و الفلسطينيف ؛الخارجية تجاه المنطقة العربية سياسته

بشكل منفرد ومحاولة اللعب على التناقضات  بيةو األور الدول  ألبوابعبر طرقهم  األوروبي

سة انتقائية تجاه المساعدات سيا يون بما يخدم القضية الفلسطينية. ومارس الفلسطين األوروبية

                                                           
لمعرفة المزيد عن حصار كنيسة المهد على الموقع اآلتي:  1

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=101310&issueno=8557#.WTf9lJLyu1s 
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هة للبنية التحتية األوروبية الموجبما يخدم مصالحهم. ففي حين قبلوا المساعدات  األوروبية

جتماعية والثقافية للمجتمع اإلتغيير البنية  إلىالفلسطينية ترددوا في قبول المساعدات التي تهدف 

 .(49،ص 2009)زانوتي،  الفلسطيني

 حتى لو ثبتت اتهاماتكان له رأيًا آخر عن الفساد فيكتب ( 2016ز )محمد أمين أبو العلكن 

 :الفساد فإن أوروبا لن تستطيع وقف مساعداتها ألي طرف إلدراكها

 .تعني فقدانها مكانها على طاولة المفاوضات الم غيبة أصاًل عنهاتلك أن خطوتها  :أوالً 

الم ة السفلسطينية، وبالتالي انهيار عمليوقف المساعدات يعني انهيار األجهزة األمنية ال ثانيًا:

 وهو ما يعني تنامي اإلرهاب ووقف التعاون لقمعه.

ة وروبيوقف المساعدات يعني فقدان اإلحساس بالراحة النفسية التي تمنحها المساعدات األ ثالثًا:

 .لصناع القرار األوروبيين الذين وجدوا فيها ضالتهم في تعويضهم عن عجزهم السياسي

حتالل أول من أكد على عدم مشروعية اإل 1980أوروبا في إعالن البندقية لعام كانت 

عتراف بالمبادرات اإلسرائيلية األحادية في مدينة القدس. وفي بيان برلين اإلسرائيلي، وعدم اإل

كانت أوروبا أول من دعا إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع  1999لعام 

ونتيجة للمواقف األوروبية المتقدمة والمتزنة إلى حد ما  نها بعين االعتبار؛ل مع أخذ أمإسرائي

أصبحت بياناتها وثائق توجيهية للمجتمع الدولي، تم اعتمادها من قبل الواليات المتحدة التي 

ومنذ انطالق مسار التسوية  .1991بدورها استخدمتها كمرجعية في مؤتمر مدريد في عام 

األوروبي الممول األكبر للسلطة الفلسطينية، وبدون المساعدات األوروبية  تحادالسلمية أصبح اإل

الفلسطينية أن  مليون دوالر سنويًا ما كان للسلطة 300المالية والتقنية التي تصل إلى نحو 

 (.70ص ،2016تستمر )أبو العز،
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ر" الجوا رزمةأصدرت " التي المفوضية األوروبية( فخص حديثه عن 2014أما محمد نصار)

ه ، فهذةتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنيالممثل األعلى لإلالسنوية بالتعاون مع 

رات تقرير دولة حول التطو  12تتكون من بيان يقترح مراجعة لسياسة الجوار األوروبي، و الرزمة

عن  اً قرير وت اً يقطاع اً عن األراضي الفلسطينية المحتلة، وتقرير  اً ، بما يتضمن تقرير 2010في العام 

طينية أنجزت السلطة الفلس"، 2010في العام  )الشراكة الشرقية( الشراكة الشرقية، وقال التقرير

امين طة العجل إدارة دولة فلسطين المستقبلية، بما يتماشى مع خأفي بناء قدراتها من  متيناً  تقدماً 

نسيق جنة تقرير البنك الدولي إلى للرئيس الوزراء د. سالم فياض لبناء الدولة، والتي أشار إليها ت

، وأكد التقرير حصول 2010ر أيلول هالمساعدات إلى الشعب الفلسطيني في االجتماع في ش

 تقدم في العديد من المجاالت )الحكم، إدارة التمويل العام( في ظل االحتالل، حيث استمرت

 سطينية، كما حصل أيضاً عمليات التوغل اإلسرائيلي داخل مناطق تقع تحت سيطرة السلطة الفل

ن، بعض التقدم في مجال سيادة القانون، لكن مكامن القلق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسا

از خاصة من قبل القوات األمنية، لم تتناقص بما يشير إلى الحاجة لجهود إضافية لتعزيز الجه

 ."القضائي

لمؤسسات في الضفة الغربية ن اإلصالحات كانت محصورة في اأكد أالتقرير نالحظ هنا أن 

ضع على التدهور المستمر في المؤشرات اإلنسانية في قطاع غزة، كما أن الو وأشار أيضًا فقط، 

 .جتماعي في غزة ما زال سيئا بسبب الحصارقتصادي واإلاإل

داليا ه تبناًء على ما كتب تحاد األوروبي رزمة شمولية لتحديث معبر كرم أبو سالماقترح اإل

معابر غزة أمام  ايا للمساهمة بشكل إضافي تجاه فتح جميعمع وجود نو  (2014(الصيرفي 

قتصاد في األراضي الفلسطينية المحتلة مستمر في المساعدات والتجارة واألفراد، وأشار إلى أن اإل
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الفلسطينية، عبر أداء %، وخالل هذه الفترة قامت السلطة 9,3بنسبة  2010النمو في العام 

حدوث  وأدى إلى، بتخفيض عجزها المالي، 2010ى حد كبير مع موازنة العام إل مالي متماش  

تقدم في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية المنصوص عليها في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، 

لة المالية واإلدارة السليمة أيضًا، خاصة في مجال تحسين المساءوالتي انعكست في خطة العمل 

تحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية خطوات إضافية نحو تعزيز الحوار اإل اتخذفللتمويل العام، 

السياسي واإلصالح داخل إطار سياسة الجوار األوروبي، وبدأ العمل إلعداد خطة عمل جديدة، 

إلى تحاد األوروبي في توفير دعم هام ر اإل. واستم2011ويتوقع أن يتم انجازها خالل عام 

 (.2014)الصيرفي،  ظر إلى المساهمة نحو جهود تنفيذ حل الدولتينالسلطة الفلسطينية مع الن

تحاد األوروبي أن اإلت أوضح (2011)فحسب بيانات جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني لعام 

لبناء القدرات  اً جديد اً نتخابات المركزية، وأطلق برنامجاستمر بتوفير الدعم المالي لتطوير لجنة اإل

ستئناف إلل إعداد هذه المؤسسة الهشة  لجأس التشريعي الفلسطيني من لصالح سكرتارية المجل

لى وجود قليل من األدلة على تكامل واندماج أفضل لألجهزة األمنية و الفعال للعملية التشريعية،  ا 

تحت مظلة وزارة الداخلية، وأشار إلى استمرار بعثة الشرطة األوروبية في األراضي الفلسطينية 

جل المساعدة في أالتدريب، بما يتضمن التدريب في مجال حقوق اإلنسان، من  المحتلة في توفير

تحاد األوروبي الصادرات من األراضي الفلسطينية المحتلة إلى اإلفبناء جهاز شرطي مهني، 

% في حين صادرات االتحاد األوروبي إلى األراضي الفلسطينية المحتلة 43,7ارتفعت بنسبة 

تحاد األوروبي التجارة بين األراضي الفلسطينية المحتلة واإلين أن في ح ،%56,8ارتفعت بنسبة 

المستوى المعيشي في األراضي الفلسطينية و ، وشركاء آخرين في المنطقة ما زالت محدودة جدا

%، بينما تشير 25,7المحتلة متدن بشكل استثنائي حيث تصل معدالت الفقر اإلجمالي إلى 
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)تقدم متين في بناء  لسكان تحت خط الفقر في قطاع غزةا% من 38التقديرات إلى وجود نسبة 

 (.2011قدرات السلطة إلدارة الدولة، 

 تحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينيةسياسات اإل  4.4

في  يداً متزاو  ، حيث يمارس دورا محورّياً اً  رئيسفي الساحة الدولية فاعالً  ي عّد االّتحاد األوروبيّ 

 ثيركه في ّية واإلقليمّية، خاّصة في منطقة الّشرق األوسط. وقد بدا دور العديد من القضايا الّدول

ؤية والمضمون واألدوات، عن مواقف الواليات المّتحدة من األحيان مختلًفا، من حيث الر 

ّي العرب ويالحظ أّن أوروبا تمّكنت من رسم معالم سياسة خارجّية خاّصة تجاه الّصراع، األميركّية

 .اإلسرائيليّ 

الذي  1980إعالن البندقّية لعام  أصدرت الجماعة األوروبّيةأن  (2011) صايغحمدي د فيحد

ة لمشروعبالحقوق ا اً اعترافوتضمن  من الّصراع اً  واضحاً ل بيان أوروبّي رسمّي يحّدد موقفكان أوّ 

ا أّول ظهور ألوروبف .إسرائيل في الوجود حقللّشعب الفلسطينّي في تقرير مصيره، إلى جانب 

عبر  كان ارك فاعل في عملّية الّسالم، بعد أن اكتسبت رسميًّا صفة المراقب داخل المؤتمر، كمش

ّلفت بتناول القضايا الفّنية و  ن الّتعاو  قضاياالمساهمة الفاعلة في الّلجان متعّددة األطراف، والتي ك 

 ى أراضيهاعل 1991قد مؤتمر مدريد للّسالم عام المشترك في المنطقة. وقد وجدت أوروبا في ع

 مكن أن تلعبه في عملّية الّسالم.تغّيًرا مهمًّا في الّدور الّسياسّي الذي ي

سرائيلي من الصراع العربي اإل ّتحاد األوروبيّ ومع ذلك، يبقى الّتأكيد على أّن تحليل موقف اإل

ّتحاد ال يتّم خارج إطار الجهد الذي يبذله اإل( 2011) اسماعيلمحمد هشام حسب ما أورده 

تحاد األوروبّي سياسة مستقّلة بذاتها تجاه لم يصغ اإلفوروبّي لينفرد بسياسة  خارجّية حقيقّية، األ

من سياسة  أشمل قد تّتسع لتشمل  اً جزء ينظر إليها بوصفها القضّية الفلسطينّية، بل كان دوماً 
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األوروبّي مصلحة ّتحاد عاّم. ولكن للّدول العربّية واإل المنطقة العربّية أو الّشرق األوسط بشكل

سرائيل ااد دوًرا متزايًدا في عملّية التسوية السياسّية للصراع، عكس ّتحمشتركة في أن يلعب اإل

 ور األوروبّي وتهميشه.مصلحة مشتركة واضحة في تحجيم الدحدة الّلتين لهما والواليات المت

ن إلقليميياوالتكامل  التعاون التجربة في هذه لقد تطورت تقدم فتعد التجربة األوروبية مثااًل للحيث 

على مدى أكثر من نصف قرن حتى باتت على مشارف وحدة سياسية تضم غالبية دول أوروبا، 

خر إلى أن وصلت إلى اتحاد يتوسع أفقيًا )جغرافيا( ورأسيا )من حيث عمق التكامل(، ومنذ أوا

جية ة للنشاطات الخار سرئي مكونات ةعتماد على ثالثات من القرن المنصرم، فقد تم اإليالتسعين

ثيق ن الو وذلك بهدف التعاو  ؛لالتحاد، وهي: السياسة التجارية، التنمية والتطوير، والبعد السياسي

قعة الوا تحاد لتنفيذ مهامه اإلنسانية ومهام حفظ السالم واالستقرار في أجزاء العالمبين دول اإل

 (.2007على مقربة منه )المنارة، 

ي تحاد األوروبلإلاألهداف السياسية الخارجية واإلستراتيجية ( 2007عصام بني فاضل )ويعدد 

 بشكل وعلى رأسها السعي لتأسيس أوروبا مستقرة ذات نفوذ مؤثر في العالم، وفي المنطقة العربية

اع قتصادية والثقافية والحضارية، وبسبب الجوار وخطورة تردي األوضخاص بسبب ارتباطاتها اإل

مل ى األمن األوروبي، وحتى ال تتمكن الواليات المتحدة من التهام كافي المنطقة العربية عل

تحاد يساعد على إنجاز هذه األهداف وذلك من خالل توسيع اإلف ؛في الشرق األوسط (الكعكة)

 مليون مستهلك، إضافة إلنهاء حالة الخالف والفرقة الطويلة 450خلق سوق داخلية ألكثر من 

ارات كل ابتك تحاد لعالقاته الدولية حول العالم يمكن رؤيتها فيليها اإلفاألهمية التي يو  ؛في القارة

 (.2007، بني فضل) من المفوضية األوروبية ومجلس الوزراء
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دة في مواقفه في المنتديات الدولية المتعدوضوح الشمس تحاد واضحة اإل من هذا نرى أن آراءف

لى عن واألمن في أوروبا، والعمل معهم األطراف كاألمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاو 

 إيجاد أوضاع مستقرة لألهداف المشتركة بالسالم واألمن.

 تحاد األوروبي تنتقل بين األعضاء كل ستة أشهر، بحيثإلدورية لالرئاسة األوروبية تكون  

ية رجلخاتكون نوعًا من االستمرارية في السياسة الخارجية من قبل الممثل األعلى العام لسياستي ا

 نجاحف ،واألمن، واألمانة العامة لمجلس المفوضية، والدولة العضو التي تتولى الرئاسة القادمة

وة الجماعة األوروبية في تحقيق وحدتها يجعل منها قوة اقتصادية وعسكرية وتقنية منافسة للق

ية لدولاياسة األمريكية واليابانية، مما سيعطي أوروبا قدرة كبيرة على القيام بدور متميز في الس

 (.2008ش، او )كر  والنظام الدولي بكل متغيراته

 (،نائب رئيس قسم االستشارات في الشرطة األوروبية)ففي مقابلة أجرتها الباحثة مع آنا كنتور 

نما نقدم النصح أن الدعم األقالت  وروبي موجود منذ أحد عشر عامًا وأننا ال ندعم هنا ماديًا وا 

نقدم الدعم االستراتيجي والتخطيط الصائب ونقوم فقط بدعم مشاريع والمشورة، فنحن موجودون ل

ما ، فيفالجزء األكبر من الدعم هو الدعم الفنيصغيرة أقصى حد تصل إلى عشرين ألف يورو، 

تحاد : أن اإل(في الشرطة األوروبية الوزير االستراتيجي لخبراء الشرطة) يقول جان جراس

م، فمعيار الدعم هو ليس موعة بلدان تعمل معًا من أجل الدعاألوروبي لديه نماذج للدعم وهو مج

نحن ندعم الشرطة من أجل تحقيق منظومة مدنية ال عسكرية، فالسلطة الفلسطينية عسكريًا، 

نجاحه، بعبحاجة إلى نظام قانوني جيد تستطيع  هدفها هنا فنية ال ناثتالشرطة القيام بتحقيقه وا 

إلسرائيليين، روبي وهو فكرة إنشاء دولتين للفلسطينيين ولاألو تحاد تحقيق وخدمة الهدف العام لإل
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-2-7)مقابلة أجريت بتاريخ  البعثةقبل تقوم كل دولة منها بدفع رواتب مبعوثيها، وليس من و 

 .  , رام هللا(2017

 تحاد األوروبي وعملية التسوية للقضية الفلسطينيةإل ا 5.4

 : (2011،أحمد سعيد نوفل)يقول الباحث  

بية قتصادي، هو التعامل مع الدول العر تحاد األوروبي الجغرافي والسياسي واإلقدر اإل أن "

أن  هتمام بما يدور في الشرق األوسط وبالقضية الفلسطينية، كما أن قدر الدول العربيةواإل

مصالحها وقضاياها، في عالم تهيمن عليه الواليات المتحدة تبحث عن حليف لها يدافع عن 

لكن و بهذه العبارات يمكن إجمال دوافع كال الطرفين تجاه اآلخر، سي إلسرائيل. الحليف الرئي

 "المتغيرات والظروف الدولية كان لها دورها في تغير وجهة ومجال ومحل اهتمام كل منهما

 (.2011)نوفل، 

 ، لم تكن ألوروبا سياسة جماعية تجاه الصراع1967فحتى الحرب العربية اإلسرائيلية عام 

ي تشعر بصعوبة فأوروبا كانت ف( 2012عبد الفتاح الرشدان ) كما صاغها اإلسرائيليالعربي 

بي، العر  تعاملها مع المنطقة بين االلتزام نحو أمن إسرائيل وبين مصالحها التقليدية في العالم

ها مشاكلولكنها فشلت في تقديم بديل النفراد الواليات المتحدة بقيادة التحالف الغربي نتيجة ل

قتصادية ، ومن أجل تحقيق مصالحها اإل1973وبعد أزمة النفط عام  ،تصادية والماليةقاإل

أخذت أوروبا تسعى إلى المشاركة من أجل البحث عن تسوية سلمية من ناحية، واإلسهام في 

 (.2012ى )الرشدان، عملية تنمية المنطقة من ناحية أخر 

( قد أبطلت الحوار العربي 1988 -1981التي حدثت في الفترة )والمتغيرات  ألحداثن اا

وعلى رأس  ،األوروبي والحد من التدخل األوروبي في السعي إلى حل النزاع العربي اإلسرائيلي
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هذه األحداث وصول ريغان إلى السلطة في الواليات المتحدة وتاتشر في بريطانيا وميتران في 

 .(2001)جاد،  فرنسا

لتصاق غير المشروط بالموقف األمريكي، اال أنه من ضمن المتغيرات أيضاً  نرى فمثال 

واإلصرار على إحياء التضامن األطلسي وعلى إزالة الخالفات بين الجماعة األوروبية 

ي هذا إضافة إلى مجموعة من األحداث التي قللت من االهتمام األوروب .والواليات المتحدة

-1985لنفطية المضادة بالقضية الفلسطينية؛ ومنها الغزو اإلسرائيلي للبنان، والصدمة ا

الث الث ، وازدياد التوترات بين العرب، واالهتمامات األوروبية بشؤونها الداخلية؛ التوسع1986

ان وك، وكذلك ظروف الحرب العراقية اإليرانية. 1986للمجموعة بدخول إسبانيا والبرتغال عام 

ا ، عندم1988في عام من آخر التحركات التي قامت بها أوروبا بالنسبة للقضية الفلسطينية 

ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في شهر أيلول من نفس  الراحل تمت دعوة

لقاء خطاب أمام البرلمان األوروبي في ستراسبورغ ، )عبد الفتاح العام، إلجراء مباحثات وا 

2007). 

تجاه إلبح اولية فقد أصونتيجة للمتغيرات الدولية الجديدة وانفراد الواليات المتحدة بالسياسة الد

 نحو تحجيم الدور األوروبي في عملية التسوية السلمية في المنطقة؛ حيث كان دور أوروبا

ات ، وأصبحت الواليات المتحدة األمريكية الراعية لمحادث1991شكليًا في مؤتمر مدريد عام 

 12/9/1993التسوية والتوقيع عليها، إذ تم التوقيع على اتفاق أوسلو في واشنطن في 

 (.2004)حمدي، 

( التراجع األوروبي إلى المقاعد الخلفية في 2014)بدر رفعت ميشيلحلل  هذا السياق،في 

هم إال في المباحثات المتعددة األطراف من خالل لجان خاصة لم تسالمحادثات الجارية، ف
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تماعاتها في متعلقة بقضايا الالجئين والمياه ونزع أسلحة الدمار الشامل، والتي عقدت معظم اج

بخصوص الصراع العربي  يومنا هذاوهكذا فإن الدور األوروبي حتى  .العواصم األوروبية

لعدة أسباب، وعلى رأسها عدم موافقة وقبول واشنطن لهذا الدور،  اإلسرائيلي كان محدوداً 

حصل عندما ولكن  ،ورفض إسرائيل له، وعدم وجود دور عربي مساند وفاعل للدور األوروبي

سرائيل، أوروبي نوعي على أهمية العالقة توافق إلى التمويل  ذلك أدى بين منظمة التحرير وا 

 .(٢٠١٤)بدر،  .سرائيلإ األوروبي للسلطة الفلسطينية وتعزيز عالقة التعاون مع

سة المسيرة الدبلوماسية األوروبية تجاه الصراع بسيا صفأهنا كباحثة أستطيع أن  وبالتالي

تقصاء للمعلومات والبحت عن بعض المبادرات، على اعتبار أن اإلعالنات ومهمات االس

السالم ال يمكن فصله في الشرق األوسط، الذي يحتوي على بحيرة كبيرة من الطاقة التي 

 .قتصاد العالمي واألوروبي بالتحديدتشكل عصب اإل

ا هو ( الذي أصبح بيانه1996حزيران  22ولكن االتحاد األوروبي، ومنذ قمته في فلورنسا )

أكد أن  المحطة الرئيسة في انطالق هذا الدور والمرجعية السياسية التي يستند عليها فيما بعد،

حسب ما  كان من أهم الخطواتف ،تحاد األوروبيالسالم في المنطقة يشكل مصلحة أساسية لإل

 1996تحاد األوروبي في الخامس من تشرين األول عام التي اتخذها اإل (2014عّبر )بدر، 

لعملية السالم، كخطوة نوعية في الموقف األوروبي في عملية  مبعوث دوليتعيين  هو

تحول نوعي في االهتمام بقضية مهمة، وكذلك تأكيد ربط الدور يؤدي إلى التسوية، 

 األماكن المقدسةبزيارة تحاد في عملية التسوية بدور سياسي محتمل، تمثل قتصادي لإلاإل

 (.2014)بدر،  اإلسالمية والمسيحية
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 عقد مؤتمر شتوتغارت في ألمانياتم ، 1999نيسان عام  16-15الفترة ما بين  بالحديث عنو 

ومن أهم ما جاء فيه هو تأييد حل سلمي للنزاع الفلسطيني  تحاد األوروبي،من قبل اإل

الشراكة اإلسرائيلي في منطقة الشرق األوسط، لكنه لم يرق إلى مستوى الطموح العربي من 

دًا مترد األوروبية المتوسطية. وبالنتيجة فقد بقي القرار األوروبي في العملية السلمية خجوالً 

ة قتصادية. ولكنه ال يجرؤ على تجاوز الدور األمريكي الفتقاره لإلراديحاكي المصالح اإل

تالي وبال، السياسية التي تتيح له استخدام أوراق الضغط التي بحوزته ليؤثر في عملية السالم

 (.2012)الرشدان،  اً فردي ًا دور  أصبح أي دور أوروبي 

نية أن السياسة األمريكية كانت واضحة في انتهازيتها وتشددها تجاه القضية الفلسطي خصوصاً 

ينية المقاومة الفلسط , حيث دعمت دون تحفظ الخيارات األمنية للحكومة اإلسرائيلية واعتبرت

ائيل فظائع شارون في مناطق السلطة الفلسطينية، واستغالل إسر  مرتع "اإلرهاب"، للتغطية على

لتلك الوضعية لتعميق الصورة السلبية عن العرب واإلسالم من خالل الخلط بين العرب 

قاتها مع دول واجهت أو تواجه عال هاب من جهة أخرى، لتعزيزواإلر واإلسالم من جهة، 

 تعاطفها مع العرب في النزاع الفلسطينيوتؤثر في الدول األوروبية في ، ةكالت إرهابيمش

 (.2013)الديك،  اإلسرائيلي

، وضحت الخطوط العامة للدور األوروبي في الشرق 2002وأوائل  2001وفي أواخر عام 

األوسط في لجوئه لدبلوماسية الوجود المتواصل في المنطقة من خالل إبقاء وزير خارجية 

ة زيارات مكثفة للمفوض األعلى للسياسة الخارجيفي المنطقة، والقيام باألوروبي االتحاد 

 .(2003مارك أتوي، والدفاعية المشتركة )
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 إدارة على حجم االلتزام األوروبي بعملية السالم وتأكيد احترام قواعد اللعبة فيكل ذلك يدل 

ومن ثم موافقة وترحيب العرب والعالم في ظل هذه األجواء السياسية  ،الصراع والتسوية

ة المعبأة ضد الفلسطينيين، إضافة للضغوط التي تفرضها واشنطن على السلطة األمريكي

سار الفلسطينية، وخاصة بعد تعيين الجنرال المتقاعد أنتوني زيني للقيام بالوساطة على الم

هذا  مهمة الفلسطيني اإلسرائيلي واالهتمام بالجوانب األمنية وتنحية الجوانب السياسية، فلم تكن

ءات ورت حول إجرامريكية للدولة الفلسطينية، بل تمحبكيفية تطبيق الرؤية األالوسيط تتعلق 

تنفيذ تقرير لجنة ميتشيل وتوصيات تينيت، وهي جوانب أقل جذرية في التعجل بالتسوية 

 (.2008)األسد،  الفلسطينية، ودون االهتمام بالرؤية األوروبية

ي فتحاد األوروبي لتي كانت تترأس اإلتحاد األوروبي، فقد ساندت الدنمارك اوضمن جهود اإل

في إطار خطة إلحياء عملية السالم  2005قيام دولة فلسطينية مستقلة عام  2002عام 

ت والياالمتوقفة في الشرق األوسط، وأعلنت بأن الخطة تستند إلى أفكار بعض الدول العربية وال

وتتكون الخطة من ثالث المتحدة وألمانيا، وأنها تهدف إلى تحقيق موقف أوروبي مشترك، 

 (:2013) الشلبيأمين حسب ما كتبه  لمراح

 وضع اتفاق أمني بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ينهي دوامة العنف الحالية.  -1

إعداد إصالحات داخلية فلسطينية من بينها اعتماد دستور ديموقراطي ونظام قضائي  -2

 مستقل. 

ة جديدة تشمل مسألة ودولة فلسطيني إجراء مفاوضات نهائية حول الحدود بين إسرائيل -3

 مدينة القدس.
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ة ألمثلومن ا تحاد األوروبي؛وكانت إسرائيل تتعمد توجيه الكثير من الضربات القاسية والمهينة لإل 

 (:2013حسين أبو النمل )اعتمادًا على آراء على ذلك 

 ن جتماع بالرئيس عرفات عندما كاتحاد باإلعدم السماح لبعض المسؤولين في اإل

 .لية في مقره بمدينة رام هللايمحاصرًا من قبل القوات االسرائ

  نطوني زيني ووزير الخارجية األمريكية كولن باولأسماحها للمبعوث األمريكي الخاص 

 إلى المبنى الذي يقطن فيه عرفات.  بالدخول فوراً 

 .تحدي شارون لإلرادة الدولية وشنه حرب اإلبادة ضد الشعب الفلسطيني 

 المسؤولين األوروبيين الخضوع للرغبات اإلسرائيلية مما جعلهم يفضلون عدم رفض بعض 

 زيارة المنطقة حسب اإلمالءات اإلسرائيلية. 

 دعمت تحاد بوقف هذا البناء، و إقدام إسرائيل على بناء السور الفاصل فقد طالبت دول اإل

 .طلب الجمعية العامة لألمم المتحدة

الخسائر  كل -كمجتمع وكأفراد-لفلسطينيين اض فشلت المساعدات في أن تعوّ  لقد

واألضرار التي يتسبب بها االحتالل اإلسرائيلي وسياساته وممارساته العدوانية بل لعله، 

وعلى العكس، ساهمت هذه المساعدات بغير قصد في أن تخفف من العبء عن كاهل 

تصادية والخدماتية قحتالل مجبرة عرفًا وقانونًا بالجوانب اإلاالحتالل، بوصف دولة اإل

فقد مّكنت هذه المساعدات السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات غير  ؛جتماعيةاإل

يتوقع أن يكون  ال أحدن أ ، بالمقابلقديم الخدمات األساسية للفلسطينيينالحكومية من ت

حتالل وانتهاكه للموارد الطبيعية قتصاد الفلسطيني في ظل تحكم اإلهناك نمو حقيقي لإل

تحاد األوروبي، فبوصفه تجمعًا لدول قوية أما اإل، لرئيسية وفي طليعتها األرض والمياها

تضم اثنين من األعضاء الدائمين في مجلس األمن في األمم المتحدة، وبوصفه أيضًا 
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حتالل، فإنه يحمل إلى جانب مسؤوليته التاريخية الشريك التجاري األول لدولة اإل

تحاد توصل لحّل للصراع في الشرق األوسط. وعلى اإلأخالقية بخصوص ال  مسؤولية

األوروبي أن يلعب دورًا سياسيًا أكثر فاعلية في عملية السالم، وأال يكتفي بكونه مجّرد 

تمر السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية ؤ )ملخصات عمل م ممّول لهذ العملية

 .(2010 ،الفلسطينية

ة التسوية بين الجانبين الفلسطيني ية الدور األوروبي في عمليأهم 6.4
ونظرة على العالقات االقتصادية بين اإلتحاد األوروبي والسلطة ، واإلسرائيلي
 الفلسطينية.

ي يمكن الحديث عن أهمية الدور األوروبي في عملية التسوية للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ف

 (:2012)ذبيان سامي حسب  ةاألمور اآلتي

ة حتقان الذي قد يحصل أحيانًا في العالقات العربيي في تنفيس اإلهم الدور األوروبيس -1

األمريكية في إطار المفاوضات، والذي قد يسببه غياب التجاوب األمريكي مع متطلبات 

لدور اوبالتالي يساعد الوضع أو انشغال الواليات المتحدة بقضايا بعيدة عن الشرق األوسط. 

ى أن يصبح بمثابة محفز للسياسة األمريكية. مما أداألوروبي في احتواء كل توتر محتمل ب

 إلى تشكيل اللجنة الرباعية التي وضعت خريطة الطريق.

ي مختلف األطراف العربية واألوروبية تؤكد مركزية الدور األمريكي وموقعها المتميز ف -2

عملية المفاوضات، إال أنه ال يعني القبول بحق واشنطن في مرحلة التسوية أن تضع 

حمراء أمام دور اآلخرين. وبخاصة عندما يدعم هذا الدور باتجاه تحريك هذه  اً خطوط

 العملية والرجوع إلى المفاوضات. 
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ادي قتصتحاد األوروبي للعديد من األوراق المهمة إضافة إلى وزنه السياسي اإلامتالك اإل -3

ى ور. وعلعلى صعيد عالقاته مع إسرائيل، ومن الممكن توظيفها إذا أراد لمصلحة هذا الد

وروبي تحاد األسرائيل إلى اإلاالرغم من التحفظ اإلسرائيلي على الدور األوروبي فإن حاجة 

في بعض دوله الرئيسة يضعف هذا التحفظ، إذا تعاملت أوروبا بحزم وأظهرت رغبتها 

رف االشتراك في المفاوضات، وبخاصة ورقة المساعدات، باعتباره كما قيل سابقًا، أكبر ط

 اعدات في إطار دبلوماسية التسوية. مانح للمس

 تحاد األوروبي على الحوار الفلسطينيوكذلك فإن الدور األوروبي يتمثل في تشجيع اإل -4

اإلسرائيلي وعقد المؤتمرات المتخصصة للبحث عن حلول للمشكالت التي تواجه عملية 

 . السالم، وذلك بخلق نوع من الثقة بين الطرفين

 ن مليو ن وستة وستين مئتي حواليب ،2006عام  نهاية إلى 1995عام  نمتحاد األوروبي التزم اإل

 األوروبي ستثماراإلبنك  ككذلو  .منح شكلب الفلسطينيينلمساعدة  (2660000000يورو )

 مبلغ األوروبي تحاداإل تعهد( فيما 187,000,000,000بمائة وسبعة وثمانين بليون يورو )

)موقع  2003إلى  1999من  للفترة (,000,000400قيمته أربعمائة مليون يورو ) إضافي

 الشرطة األوروبية االلكتروني(.

أداة مالية أساسية يدا )م برنامجوضع  الطارئة، حتياجاتاإل وارتفاع نتفاضةاإل بسبب ولكن

نحو خمسة  حيث خصص، األوروبي، لتسهيل تطبيق الشراكة األوروبية ـ المتوسطية( تحادلإل

 ٪ سنويا6حوالي  الفرد نصيب نموأي أن  2006-2000ترة للف (5000000ن يورو)ماليي

 المستويات من اً ءبد تعافى قد الواحد للفردي الحقيق اإلجمالي المحلي الناتج ولكن ،2003خالل 

قدم  ،2002عام  نهاية إلى 1994عام ذ من، ف2000 عام نتفاضةاإل اندالع قبل المسجلة
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 وكذلك وقروض، منحعلى شكل  (1000000000بليون يورو ) مايقرب وروبياأل تحاداإل

 .)موقع الشرطة األوروبية االلكتروني(لألونروا المساهمات في (500) خمسمائة مليون 

ول دن أسرائيلية وروبية اإلفيما يتعلق بالعالقات األبالتعقيب على هذا الفصل أستنتج كباحثة 

على سلوكها العنيف ضد تحاد تدرك أنها ال تستطيع الذهاب بعيدًا في معاقبة إسرائيل اإل

نها مغبة وروبيين ر رائب األموال دافعي الضأالفلسطينيين وعلى تدميرها بنيتهم التحتية التي بنيت ب

في  نتقاد المفرط قد يحرمها من أي دور مستقبليمعها إلدراكها أن اإل مصلحتهافي الحفاظ على 

 المنطقة.

 ن الفلسطيني واإلسرائيلي لدعم عمليةدور الممول الهام للطرفياألوروبي تحاد قد لعب اإلل

ة تحاد األوروبي هو األهم واألبرز في عمليإلقتصادي لالتسوية؛ لقد كان وما زال الدور اإل

عدات تحاد األوروبي المساالسالم، إذ بدأ مع بداية العملية السلمية في المنطقة، حيث قدم اإل

ردن فة إلى تقديم الدعم والمساعدات لألالمالية لطرفي السالم الفلسطيني واإلسرائيلي، باإلضا

ق وسوريا ولبنان ومصر لتدعيم التعاون اإلقليمي في الشرق األوسط، وليكون لها دور في تحقي

 أمن واستقرار المنطقة عن طريق إشراكها في العملية السلمية. 

ن بدت مؤيدة للقضايا والمطالب العربية وبخاصة مواقف اإل نرى هنا قضية تحاد األوروبي وا 

الح ها لصالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي من خالل محاوالته االشتراك في عملية التسوية والتأثير في

ورًا دئمًا العرب، إال أنها لم تسع أبدًا إلى تجاوز الدور األمريكي في المنطقة، ألنها اعتبرته دا

لب م تطالمي، كما إنها لرئيسيًا ال مجال لتخطيه وبخاصة بعد الهيمنة األمريكية على النظام العا

 سرائيل للقبول بتسوية سلمية وعادلة، ولكن على العكسابفرض عقوبات أو تضييق الخناق على 

 قتصادي مع إسرائيل.تجاري واإلتحاد في تعاملها المن ذلك فقد استمرت دول اإل
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ون دخرى، في إرضاء الجانب العربي بطريقة أو أ تهمن رغب الموقف األوروبي كان منبعثاً  وأيضاً 

سرائيل ألي خطر، وأيضًا عدم وجود  تعريض مصالحها اإلستراتيجية والحيوية مع أمريكا وا 

شتت ة التتحاد األوروبي، واهتماماته الداخلية بعد عملية التوسع شرقا، وحالسياسة موحدة لدول اإل

الدور في مقابل  على تفعيل الدور األوروبي لصالحه والضعف في الموقف العربي وعدم قدرته

في  روبيةاألمريكي المهيمن والمنحاز إلسرائيل، وكان عدم االرتياح األمريكي لفكرة المشاركة األو 

خرى بخاصة، من أهم صنع سياسة الغرب عامة، وتجاه منطقة الشرق األوسط وربما في أماكن أ

 لدور األوروبي.هذه المعوقات أمام ا
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 خامس:الفصل ال

 م لجهاز الشرطة الفلسطينيوالدعسياسات التمويل 

 مقدمة 5.1

هم أ جهاز الشرطة في دول العالم الواجهة الرئيسية للتعامل مع المواطنين، كما ي عتبر يعتبر 

نقاذ القانون وتطهير المجتمع لمجرم من ا األجهزة األمنية المكلفة بتنفيذ األمن الداخلي للمجتمع وا 

شكلها بيتمتع بها بحكم النظام والقانون، فالشرطة والجريمة نظرًا للصفة والطبيعة الخاصة الذي 

جل تنفيذ القرارات التي أالعام البسيط أول ما ظهرت منذ أن وجدت أول تجمعات بشرية من 

عيشه اآلن ن تصدر من حكام تلك التجمعات فتطور عملها إلى أن وصلت الحد أو الشكل الذي

سواء على مستوى حفظ األمن أو على كافة نواحي الحياة  ـبير وشملتبحيث أصبح لها دور ك

 .ستوى إنفاذ القانون وكشف الجريمةم

 تحاد أوروبي تلعب دورًا مهمًا على صعيد دعمإأوروبا اليوم كمنظومة قارية وجيوسياسية وك

ت ى تثبيالتنمية وبناء الدولة والمؤسسات السيادية القادرة عل الفلسطينيين والجهد الفلسطيني في

يجب  فهناك العديد من المواقف األوروبية المختلفة، إقامة دولته المستقلة الحق الفلسطيني في

ي تحليلها بشكل شفاف ومحايد مما يساعد في فهم المواقف السياسية ليس فقط لالتحاد األوروب

 في احكمنظمة كونفدرالية عالمية تمتد على مساحة كبيرة، وتمتلك الكثير من مقومات القوة والنج

إلى االعتبارات الداخلية والخارجية التي تؤثر في سياسات الدول  وصوال مختلف المجاالت

 األوروبية بشكل فردي فيما يتعلق بموقفها تجاه فلسطين والقضية والفلسطينية.

ترجمة المواقف األوروبية المتقدمة من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بمستوياتها لذا وجب علينا 

دانة االحتالل الرسمية والشعبية على شكل سيا جراءات تنفيذية لدعم الحق الفلسطيني وا  سات وا 
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ومحاصرته ومعاقبته، واشار أن الرؤية الفلسطينية الحالية للتعاطي مع االحتالل والتعامل مع 

مخرجاته السلبية على الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية يجب أن يأخذ شكل اإلستراتيجية الشاملة 

ماتها وشعوبها ودولها ورأيها العام ومنظماتها اإلنسانية والحقوقية جزءًا بحيث تكون أوروبا بحكو 

، فدعم االتحاد األوروبي في هاما  من إستراتيجيتنا لمحاصرة االحتالل في المحافل الدولية

ن لتقديم الفلسطينيي، يحث دولة 28جهد متبادل من قتصادية والسياسية واألكاديمية بالمجاالت اإل

مشاريع كغيرهم من المتقدمين في مناخ من المنافسة، ولكن على الثماني وعشرين طلب لتمويل ال

دولة أن تقوم بفحص دقيق حتى تتأكد من أن المشاريع األفضل فقط هي من ستتلقى الدعم 

األوروبي وخاصة بتمويل األجهزة األمنية وخاصة جهاز الشرطة الفلسطيني الذي يعتبر العمود 

 لفلسطيني.الفقري لحياة المواطن ا

 سياسات اإلتحادلى إلسطينية ونتطرق اإلتحاد األوروبي والقضية الفسنتناول  في هذا الفصل

عن بعثة الشرطة  سنتحدث أيضاً وتمويله لجهاز الشرطة.  الخارجية وسياسة الجوار األوروبي

 لدعما األوروبية، وصالحياتها وأهدافها وهيكليتها ومجاالت عملها، ثم ننتقل بالحديث عن أقسام

نجازات هذه البعثة، بعدها نحدد مسؤوليات اإلتحاد األوروب ي في بعثة الشرطة األوروبية، وا 

ة بإعطاء أمثلة على عمليات دعم جهاز الشرطة والمشاريع المنفذة الخاصة بالشرطة الفلسطيني

 تحاد األوروبي واستراتيجياته.اإلكيفية مساهمة  ة، ونخلص الىوكذلك المشاريع المستقبلي

  بي في فلسطين: المواقف والسياسةورو تحاد األ اإل  5.2

تحمل مسؤولياته للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية ال بد أن على االتحاد األوروبي 

الفلسطينية وحث الطرف اإلسرائيلي على االنخراط في عملية سياسية حقيقية ذات إطار محدد 

، والتي 2016عام  للرباعية الدولية رير األخيراألبعاد ولها أفق وسقف زمني واضح، لكن التق
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تحاد األوروبي أحد أطرافها، جاء مخيبًا لآلمال والذي ساوى مساواة غير عادلة بين يعد اإل

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي متناسًيا أن الجانب الفلسطيني هو الذي يطالب بحقه في أرضه 

قائمة باالحتالل، فال بد من السعي للتوصل إلى تسوية المحتلة وأن الجانب اإلسرائيلي هو القوة ال

نخراط كأحد الفاعلين الدوليين تحاد األوروبي باإلعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، والتزام اإل

الموقف الثابت والقوي لجامعة الدول العربية فيما بالمؤثرين في تحقيق هذه التسوية، وتشديد دوره 

تبارها القضية المركزية لألمة العربية، مؤكًدا ضرورة حصول أبناء يخص القضية الفلسطينية باع

حقوقهم وعلى رأسها حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة وفًقا لقرارات الشرعية ى الشعب الفلسطيني عل

 مبادرة السالم العربية.  الدولية والمرجعيات ذات الصلة وفي إطار ما نصت عليه

شرطة مدير دائرة المشاريع والمكتب المشترك لل) ضان الشرقاوي مع العقيد رم هاجريتفي مقابلة أ

أن الدعم األوروبي لفلسطين هو دعم سياسي  رمضان ( يؤكد العقيدالفلسطينية واألوروبية

دم المق باألساس والمواقف األوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية ال يمكن فصلها عن الدعم المادي

 ادعم في فلسطين، فقد كان الدعم في البدايةقطاع العدالة  لجهاز الشرطة أو قطاع األمن أو

 ثم تحول إلى دعم مالي بعد قدوم السلطة وبناء مؤسسات السلطة، فطبيعة هذا الدعم اً سياسي

سة اتفاقية مع رئاإلى فلسطين وهذا ما جعل وزير الداخلية يوقع ت تنحصر بإرسال الخبراء كان

؛فقد افني ابقدر ما كان دعم افلم يكن الدعم المالي كبير  .روبيةالوزراء إلستقدام بعثة الشرطة األو 

على أساس مساعدة الشرطة على التطور بأدائها  ةوروبيمن الشرطةاأل 50قاموا بجلب 

 ، رام هللا(.2017-1-31)مقابلة أجريت بتاريخالمهني

ة األوروبية فكان أكثر الدعم فني مهني حتى أن موقع بعثة الشرط 2005واستمر هذا لغاية عام 

وكانوا  ،كان داخل وزارة الداخلية أي أن مكتب  الشرطة األوروبية كان في مبنى وزارة الداخلية

مجموعة قليلة ولكن كانوا على األقل يقدمون خدمات مهنية وساعدوا الشرطة في وضع أول 
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 حيث مهماً  اإلطار االستراتيجي للشرطةويعد  ،2008وفي  2005للشرطة في  استراتيجية خطة

على أساسه الدعم األوروبي الممنهج للشرطة، فتشكل المكتب المشترك من أجل العمل على  جاء

 شكالية بالدعم فمثالً إهناك  تكان 2008قبل  األوروبي للشرطة الفلسطينية ألن تنسيق الدعم

ن أهذا كان سبب و  ،مثل المركبات الخاصة بالشرطة اً معين اً أو دعم كل دولة تقدم تمويالً كانت 

دارات ال تأخد شيئاً تأخد بعض اإل كان كل مانح يعمل لوحده وعلى هواه  فقد ،دارات سيارات وا 

نوع سيارة مختلفة مما يكلف  25 مشكلة حاليأ نعاني منها حيث يوجدوهذا ما خلق للمؤسسة 

ألن أسطول مركبات الشرطة  ويكلف تكاليف أكثر في قطع الغيار، مصاريف أكثر في الصيانة 

السياسات  بسبب هذه لذا فالشرطة، نواع على أكثر تقديرأ 4أو على األقل  اً يكون موحديجب أن 

بعد  كثيراً تغيرت األمور  2008كلفت الكثير. بعد  المختلفة وغير المنسقة لإلتحاد األوروبي

من  حولتوالتي  2010تشكيل المكتب المشترك وصياغة الخطة اإلستراتيجية األولى وهي خطة 

وأصبحنا  ومن هنا أصبح زمام المبادرة بيد الشرطة الشرطية إلى برامج ومشاريع دافهاألخاللها 

قادرين كشرطة فلسطينية أن نقول لألوروبيين تفضلوا هذا ما نحتاجه لبناء شرطتنا وهذه هي 

أخذه تحت مبدأ احتياجاتنا التطويرية والمالية في البنية التحتية، قبل ذلك كان أي دعم يقدم كنا ن

" سواء كان يلزم أو ال يلزم وهذا ما أدى الى وجود بعض األجزاء بالشرطة ه كي ال يضيع"نأخذ

)مقابلة أجريت  هذا الوضعتغير  2008حرومة جدا ولكن بعد ال قوية جدا وبعضها م

 .، رام هللا(2017-1-31بتاريخ

 قات الدوليةنائب مدير الديوان ومدير العال )العقيد طارق دوابشة وفي مقابلة أخرى أجريت مع 

 2006لخص أن بعثة الشرطة األوربية بدأت بممارسة عملها سنة ، (في الشرطة الفلسطينية

وكان ذلك من مخرجات خارطة الطريق ومنظور حل الدولتين لبناء شرطة عصرية قادرة على 

 إلى شرطة الدولة القادمة. حفظ األمن واألمان للشعب الفلسطيني وصوالً 
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 المشتركة واألمنية األوروبيةالسياسة الخارجية  5.3

حاد تحاد األوروبي مطلبًا رسميًا وشعبيًا، لكي يكون اإلتالسياسة الخارجية الموحدة لإل تعد

قد العالمية و على الساحة الدولية وحتى يقوم بحماية مواطنيه من التهديدات  األوروبي مؤثراً 

ي الت ل أهمها معاهدة ماستريختومرت بعدة مراح تطورت السياسة الخارجية األوروبية تدريجياً 

حدد الجزء الخامس من و  .1993والتي دخلت حيز التنفيذ عام  1992-2-7وقعت بتاريخ 

بي سة الخارجية واألمنية المشتركة لإلتحاد األورو امعاهدة ماستريخت األهداف الرئيسية للسي

 وجاءت كالتالي:

ا تحاد، وقد اتخذ هذة استقالل اإلتحاد وصيانحماية القيم المشتركة والمصالح األساسية لإل

 وردت في نص ماسـتريخت، ويتبين ذلك من اإلضافة التي أكثر منه دفاعياً  سياسياً  اإلعالن بعداً 

 تحاد األوروبي،والتي نصـت علـى ضـرورة الدفاع عن استقالل اإل 1997في معاهدة أمستردام 

خارجي –ع النطاق له بعد دفاعي وعن حدوده الخارجية بوجه أي اعتداء محتمل وهو مفهوم واس

الدوليين،  محافظة على األمن والسلمال جاء من ضمن األهداف داخلي في آن  معًا وأيضاً  –وأمني

ودعم  6/1992وتعزيز التعاون الدولي مع أفضلية للجوار األوروبي حسب اتفاقية لشبونة 

 .(2009، مقلد) الديمقراطية واستقالل القضاء واحترام حقوق اإلنسان

يًا  األوروبية وهي إحدى جهات صنع القرار داخل اإلتحاد األوروبي دورًا أساسوتؤدي المفوضية 

في السياسة الخارجية األوروبية وخصوصا في منع وقوع النزاعات والقيام بإدارة ومعالجة 

ناء األزمات. يشتمل ذلك على قطاعات واضحة كالمساعدات اإلنسانية وا عادة التأهيل وا عادة الب

ناء فضاًل عن وسائل أخـرى عديدة وغير مباشرة والتي تتضمن المساعدة على تطبيق القانون والب

 .(451ص ، 2004، )نافعة المؤسساتي فضـاًل عـن صياغة السياسة التجارية
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( صور وأشكال السياسة الخارجية واألمنية األوروبية المشتركة ب 2004) ويحدد حسن نافعة

 ثالثة أشكال :

سترتيجيات المشتركة وهي تعكس وجود أرضية مشتركة بين الدول األعضاء تصلح أوال: اإل

وبي ألور اتحاد لتكوين رؤية واضـحة ومحـددة المعـالم لعالقة استراتيجية يراد لها أن تربط بين اإل

وبين الدولة أو مجموعة معينة من الدول تحتل موقعًا أو مكانة خاصة على قائمة أولوياته 

 بمصـالح سياسـية أو أمنيـة أو اقتصادية أو غيرها.  ألسباب تتعلـق

ـي فبونة ثانيا: العمليات المشتركة تم تعريفها في تقرير اجتماع المجلس األوروبي المنعقد في لشـ

تحاد لتحديد وتحقيق سياسة ما في إطار السياسة وهـي إجراءات يتخذها اإل 1992حزيـران 

قديم تكة، وفي مسألة محددة. وقد تأخذ هذه العمليات شكل الخارجية والدفاعية واألمنيـة المشتر 

خابات نتافي قوات لحفظ السالم، أو المشاركة في اإلشراف على  اإلغاثة اإلنسانية، أو المشـاركة

في إطار عملية لبناء عملية السالم في نهاية أزمة، وغيرها. ومن تلك العمليات: مجموعة 

 ار الـدور الذي أوكل إليه بموجب اتفاق السالم الخاصالعمليات التي قام بتنفيذها في إطـ

نذ عام مالموجودة في لبنان  كذلك القوة( 1995بالبوسنة والهرسك )اتفـاق بـاريس/ دايتـون لعـام 

يطاليا وقـوات البحريـة األلمانية، وذلك لدعم مهمة األمم المتحد ،2006 ة في بقيادة فرنسا وا 

يضًا قائمة أكما تضم هذه الوالمقاومة اللبنانية. حـتالل الصـهيوني جنوب لبنان بعد الصراع بـين اإل

ي برى فالعمليات الميدانية المتنوعة في مناطق أخرى عديدة من العالم شـملت منطقة البحيرات الك

 فو بعدتحاد بعثة إلى كوسو ومنطقة شرق أوروبا وجنوبها وأفغانستان وفلسطين. وأرسـل اإلفريقيا إ

مدى لتشرف على إنشاء أجهزة الدولـة في هذا اإلقليم وتحل بال 17/2/2008ها في إعالن استقالل

 .القريب محل بعثة األمم المتحدة. وحسب لشبونة اسـتبدلت العمليـات المشتركة بالقرارات



77 
 

ة تحاد األوروبي ورؤيته لقضايا دوليالمواقف المشتركة هي مواقف تعكس وجهة نظر اإل ثالثا:

. وقد تصدر هذه المواقف على شكل بيان مشترك ن يحـدد موقفًا بشأنهامن واجبه أيرى أن 

 يصدر عن القمة أو عـن مجلـس الوزراء أو عن الممثل األوروبي للشؤون الخارجية، أو يعكسه

ذه هإعالن موقف أو تصـويت مشـترك داخل المنظمات الدولية أو اإلقليمية المعنية . وقد تعكس 

ظهار حسن النيات أو مشاعر الرضاالمواقف المشتركة مجرد ال أو  تعبير عـن التعاطف والتفهم وا 

االستنكار أو الغضب تجاه طرف مـا أو تصرف آخر، كما قد تأتي مصحوبة بإجراءات معينة 

مثل فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية أو عسكرية، وفي هذه الحالة يتعين أن تصدر 

وفضاًل عن   .المجلـس األوروبي نفسه وباإلجماع المواقف المشتركة عن مجلس الوزراء أو عن

، يرمن أمـوال المسـاعدات الرسـمية للتطو  %55تحاد األوروبي ما معدله هذه المواقف يقدم اإل

ن مستثمار األوروبي وقد ارتفعت حصة المساعدات التي تمت إدارتها من قبل المفوضية وبنك اإل

ر المفوضية األوروبية تدي المجموع العـام فـإن%. وفي  17عامًا إلى ما نسبته  30% قبل  7

 . (457ص ،2010، )نافعةبليون يورو 6.9حقيبة للمساعدات الخارجية السنوية تبلغ نحو 

 تجاه فلسطين السياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي  5.4

 طقة العربيةالسياسة الخارجية لألتحاد األوروبي تجاه فلسطين ضمن سياسة موحدة للمنتندرج 

إلتحاد األوروبي تجاه حيث أنه ال توجد سياسة واحدة خاصة ينتهجها ا، والشرق األوسط عموماً 

. فاألهداف األولية للسياسة الخارجية واألمن تتمثل في حتالل االسرائيليلوجود اإل فلسطين نظراً 

الذي األمر  ،الحفاظ على قوة الدفع لزيادة قوتها االقتصادية ومزيدا من التعاون االقتصادي

من التنسيق في المجاالت السياسية واألمنية وزيادة دورها في تحقيق األمن  اً يقتضي مزيد

تسعينيات . كما أن انطالق عملية السالم في الشرق األوسط في بداية الواالستقرار على حدودها
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بين  ساهم في تفعيل التقارب 1993االتفاق الفلسطيني االسرائيلي عام  من القرن العشرين وتوقيع

لذلك سعى اإلتحاد األوروبي إلى التركيز في جميع مشاريعه  ،اإلتحاد األوروبي والدول العربية

مع الدول العربية على تأمين االستقرار فيها للمحافظة على مصالحه االستراتيجية في المنطقة 

 2010ش،)طاف ألن موضوع القضية الفلسطينية وتسويته يزيد من استقرار المنطقة العربية نظراً 

 .(183،ص

ور دتفعيل  وبشكل عام تسعى التوجهات األوروبية في المنطقة العربية لتحقيق أهداف عدة منها :

اد واستعادة موقع اإلتح ،عربية ليتناسب مع ثقله االقتصادياإلتحاد األوروبي في المنطقة ال

ربية ي المنطقة الععلى الصعيد اإلقليمي والدولي واالستفادة من حجم دوره فوروبي السياسي األ

قيق وتح سرائيليلتفعيل سياساته األمنية والدبلوماسية وخصوصا في مسألة الصراع الفلسطيني اإل

 (.185،ص 2010ش،)طاف تسوية عادلة وشاملة بهذا الشأن

القيود  ة تجاه فلسطين وقضيتها ناتج عنوروبا على صياغة سياسة خارجية أمنيأعدم قدرة إن 

ة من هو  ن الدور األوروبي يعانيأتحاد نفسه: من المفيد القول لقوى داخل اإلالمؤسساتية ومراكز ا

تية مؤسسامر بالقيود الكبيرة بين الطموحات المعلنة والدور الفعلي الذي يؤديه، وقد يفسر هذا األ

لدول ابين  منية. كما ال يمكننا أن نغفل دور التباينوروبية الخارجية واألجرائية للسياسات األواإل

العضاء حول الموقف من القضية الفلسطينية وخاصة التباينات بين مراكز النفوذ الكبرى ا

ة وروبيالمتمثلة بـ: بريطانيا والمانيا وفرنسا )ملخصات أوراق عمل مؤتمر السياسة الخارجية األ

 .(2010،تجاه القضية الفلسطينية

طاولة المفاوضات والقضية على  وروبي كان دائما مهمشاً أن دور اإلتحاد األالى باإلضافة 

وأن يبذل المزيد من الجهد للتقدم في اتجاه  فاعالً  الفلسطينية لذلك كان يجب عليه أن يلعب دوراً 
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ألراضي وعندما اجتاحت اسرائيل ا 2000نتفاضة األقصى عام إففي  ،حل القضية الفلسطينية

وطالب بوقف أعمال اه األزمة تحاد األوروبي بالتحرك تجقام اإل ،الفلسطينية ضمن اتفاقية أوسلو

العنف من الجانبين مع اتهام اسرائيل باستخدام القوة العسكرية بشكل مفرط بحق الشعب 

 (.188،ص 2010، )طافش الفلسطيني

ياسة كسإلتحاد األوروبي لم ينظر أبدا لسياسته تجاه القضية الفلسطينية وكما ذكرنا سابقا أن ا

ة من سياسة أشمل قد تتسع لتشمل المنطق ها بوصفها جزءاً مستقلة بحد ذاتها بل كان ينظر الي

لذي وقد أعلن اإلتحاد األوروبي بدوره في مؤتمر القمة ا، العربية أو الشرق األوسط بشكل عام

 تأييده للمواقف العربية في محاولة منه ،ومؤتمر ليون الذي عقد في فرنسا عقد في فلورنسا

قع طبق على الواعالنات لم تإ يكية ولكن تبقى هذه مجرد ستقالل عن الواليات المتحدة األمر لإل

 (.190،ص 2010)طافش، 

ي دورا بالمائة من المواطنين األوروبيين يريدون أن يؤدي اإلتحاد األوروب 70أكثر من  لذلك فإن

حاد تأكبر في الشؤون الدولية لذا يجب أن تكون السياسة الخارجية ذات أهمية كبرى بالنسبة لإل

ـرف وتوجـد اليوم رغبة جامحة ومطالبة قوية بسياسة خارجية أوروبية مشـتركة، ويعت ،األوروبي

ا ما ه: إذبحتمية مفادها بأنّ يـع داخـل وخارج االتحاد وبين االوساط الشعبية والنخب السياسية الجم

 تركةاردها لبناء سياسة خارجية مشأرادت أوروبا أن تكون مؤثرة في العالم، فعليها أن تحشد مو 

 (.2009،)مقلد

نهاء االحتالل وخطة إصالح وتنمية؛ لذلك قام  واتضحت جهود السلطة الفلسطينية لبناء الدولة وا 

تحاد األوروبي بدعهما سياسيًا وماليًا، فترتب على ذلك ترسيخ األهداف التنموية االجتماعية اإل

ًا إذا استمرت السلطة تحاد األوروبي، ليؤكد البنك الدولي دعمه أيضًا مؤكدقتصادية مع اإلاإل
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الفلسطينية بالحفاظ على أدائها في بناء المؤسسات وتوفير الخدمات، فإنها في الطريق الصحيح 

لبناء الدولة في المستقبل القريب الذي يضمن دعم الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق 

جتماعية والتجارة ئية واإلتفاقيات الدولية والبياإلنسان واألمن اإلنساني مع اإلمتثال إلى اإل

 (. 2011نهج جديد لتمويل العمل الخارجي،  –المفتوحة وبرامج العمل )أوروبا العالمية 

 ادراً قفعندما تكون السلطة الفلسطينية على استعداد وقدرة كاملة للتقدم، يكون النهج األوروبي 

سمح يفيهدف هذا النهج بأن أكثر على التعاون السياسي والتكامل االقتصادي التدريجي، بفاعلية 

ت للسلطة الفلسطينية بأن تطور ذاتها حسب تطلعاتها واحتياجاتها وقدراتها وتنفيذ اإلصالحا

تركة رة مشوتطبيقها وعلى درجة من االلتزام بالمعايير الدولية وتنفيذ األولويات المتفق عليها بصو 

 (.2011على نحو متزايد )استعراض سياسة الجوار األوروبية، 

عميق الجزء األساسي من الرؤية اإلستراتيجية نحو بناء دولة فلسطينية ذات سيادة متكاملة هو ت

 العالقات الثنائية الفلسطينية األوروبية ليتضمن:

 ن.ء الفلسطينيين ونظرائهم األوروبييتكثيف االتصاالت بين الوزرا 

 .تعميق التعاون بالتصدي ألي تهديدات أمنية مشتركة 

 ل الصراعات اإلقليمية وتعزيز التعددية.المساهمة في ح 

 .عقد اجتماعات سنوية مع مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في اللجنة السياسية األمنية 

 قب إطالق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الكاملة والتي من شأنها أن تعقد رسميًا ع

 (.2011غير منشور(، تحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية )عمل اإلتقرير  ) إقامة الدولة

إلى تقريب أوروبا وتهدف  لجوار ضمن السياسات الخارجية لإلتحاد األوروبيل السياسة األوروبية

اسة إثر التوسع الذي المتبادلة وقد تم تصميم السي كي تحافظ عل مصالحهامن بلدان الجوار 
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حدود جديدة بلدان أعضاء جديد لتجنب خلق  10بدخول  2004األوروبي سنة  شهده اإلتحاد

بلدا منها فلسطين والمغرب  16داخل أوروبا. وتنظم سياسة الجوار عالقات اإلتحاد األوروبي مع 

في إطار  فهي معنية بأنشطة التعاون العابر للحدود ،وليبيا واألردن واسرائيل ومصر والجزائر

كوسيلة  لبلدانقتصادية في هذه ا. حيث تدعم اإلصالحات السياسية واإلسياسة الجوار األوروبية

لدفع السالم واالستقرار والرخاء االقتصادي في كامل المنطقة وقد تم استحداثها للتركيز أكثر على 

الجوار) السياسة  األوروبية  تحاد األوروبي وكل من بلدانالعالقات الثنائية بين اإل

                                                                             (.2016،للجوار

دية تقوم بجهود واضحة لدعم التنمية االقتصا ثحيوتحدد السياسة األوروبية للجوار أولوياتها 

قتصادي .ومن ضمن واالجتماعية من ناحية خلق فرص عمل للشباب لترسيخ االستقرار اال

منع  أولويانها أيضا قطاع األمن حيث تشدد على التعاون في هذا القطاع وخاصة في مجاالت

وتتمثل األولويات األخرى في  ،نشوب النزاعات ومقاومة اإلرهاب وسياسات مناهضة التطرف

)المصدر  التنقل اآلمن والقانوني ومعالجة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر والتهريب

 .السابق(

ر قتصادي واألمني يتصدّ أصبح استقرار المنطقة على المستوى السياسي و اإلذلك في إطار  

دان اه بلأهداف السياسة الجديدة كما تؤّكد هذه األخيرة على مبدأين وهما اعتماد مقاربة مميزة تج

و  تحاد األوروبيالجوار احتراما لتطّلعاتها المختلفة و للحفاظ بطريقة أفضل على مصالح اإل

                            .لدول األعضاءأكبر من قبل البلدان الشريكة و اوتبني  مصالح شركائه

 :ومفاوضات التوسعة الجوار لسياس المفّوض األوروبي يوهانس هان حسبو 
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رهاب و التطّرف تهّددنا مامنا في ضمان استقرار الجوار فالصراعات و االأ "يتمّثل أكبر تحدّ 

ادة ى إعلذلك سنتولّ ن أيضا مصادر لعدم االستقرار و الحوكمة الّرديئة يشّكالجميعا ولكّن الفساد و 

ستكون  الحنا المشتركة وكيز عالقاتنا مع شركائنا عندما تستدعي الحاجة لذلك على مصتر 

  "ءاتالتنمية االقتصادّية بالخصوص مسألة محورّية بالتركيز على تشغيل الشباب و اكتساب الكفا

بية تحاد األوروبي، فتدعم السياسة األورو تعتبر فلسطين من دول الجوار التي لها عالقة باإلو 

ص قتصادي، لتحقيق فر ستقرار اإلالحات السياسية واالقتصادية كوسيلة لبناء السالم واالاإلص

اصة تحاد األوروبي لتشديد التعاون مع السلطة الفلسطينية خعمل للشباب الفلسطيني، فتوجه اإل

 (. EU Neighbors, 2015في قطاع األمن لمنع ظهور النزاعات ومقاومة اإلرهاب )

 ية األساسية لمساعدة السلطة الفلسطينية هي اآللية األوروبية للجوار والشراكةأما اآللية التمويل

(ENPI) هي أداة تعاون تدار بواسطة المديرية العامة لقسم المعونة األوروبية للتنمية ، التي

إلى أعمال ومشروعات  حيث يتم تحويل القرارات السياسية ( Europe Aidللمفوضية األوروبية )

، لبناء العالقات واإلصالح وخلق مساحة من 2007افتتحت نشاطها عام قع، وقد على أرض الوا

القيم المشتركة واالزدهار، فسياستها تتميز بالمرونة فتعتمد تخصيص األموال حسب حاجة 

 (.2015موقع الجزيرة اإلخباري،)على مستوى التنفيذ  ستيعابيةالسلطة الفلسطينية لها وقدرتها اإل

أن  لتقو  (نائب رئيس قسم االستشاريين في البعثة األوروبية) كنتورآنا مع  ةلمقاب على وبناءاً 

، سطينيمة دولة للفلسطينين فقد بدأت بالتدريب لجهاز الشرطة الفلااالتحاد األوروبي ساهم في إق

جيا ومن ثم تقوم الجهات المانحة بشراء السيارات وبناء محطات وأبراج، وتطوير نظام التكنولو 

 ت، ومعرفة كيفية توظيف المهارات وبلورة المفاهيم.والمعلوما
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 تحاد األوروبي مسؤوليات اإل  5.5

ي تحاد األوروبي الجهة المانحة األكبر إلى الشعب الفلسطيني حسب ما تم كتابته فعتبر اإلي

ة وبرامج تحاد األوروبي بتمويل النفقات المتكرر ( فيساعد اإل2012)  مقال بعنوان أوروبا العالمية

لتنمية بما يتماشى مع أولويات السلطة الفلسطينية كما ذكرت في خطة اإلصالح والتنمية ا

 دامةستالفلسطينية والدعم المالي المستمر للشعب الفلسطيني وما يرافقه من تدابير لمساعدة اإل

رد الموابالمالية طويلة المدى، والدعم المقدم لالجئين الفلسطينيين من خالل وكالة الغوث، رهنًا 

ها في دماجالمتوفرة، وتوفير الدعم التقني لتعزيز القدرة اإلدارية للمؤسسات الفلسطينية تمهيدًا إل

ضفاء  النظام المتعدد األطراف وتكثيف اإلصالح والتطوير على القطاع األمني الفلسطيني، وا 

ظل  الطابع المؤسسي على الرقابة الديمقراطية المدنية للخدمات األمنية وضمان عملها في

 حترامااالحترام الكامل لحقوق اإلنسان من خالل التنظيم السليم والتدريب المناسب، فبذلك يضمن 

وق ة لحقالحريات األساسية وحقوق اإلنسان وفقًا للمعايير الدولية وتعزيز تنفيذ المعايير الدولي

 (.2012هج جديد لتمويل العمل الخارجي، ن –اإلنسان )أوروبا العالمية 

 تحاد األوروبي:نا أهم مسؤوليات اإلنستعرض ه

 توفير الدعم المستمر لجهاز القضاء. .1

 الدعم المالي المستمر للشعب الفلسطيني. .2

دارة الخدمة المدنية. .3  تحسين إدارة السياسات وا 

 تطوير قطاع خاص فلسطيني قادر على المنافسة. .4

اقة ل والطالدولية )النقكات البنية التحتية اإلقليمية و بتكثيف الجهود لتسهيل االتصال بين ش .5

 والمياه واالتصاالت(.
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تطوير سياسات مستدامة لتحقيق التنمية االقتصادية واالندماج الجماعي)عمل االتحاد  .6

 (.2011األوروبي والسلطة الفلسطينية )غير منشور(، 

 ة،مقد قمت كباحثة بمقابالت عديدة لإلجابة عن أسئلة تطرح دومًا، فمن بين هذه األسئلة المهل 

 ددةتعلماذا يدعم االتحاد األوروبي جهاز الشرطة الفلسطينية وما هي غاياته، فكانت اإلجابات م

شرطة مدير دائرة المشاريع والمكتب المشترك لل)العقيد رمضان الشرقاوي ومن هذه اإلجابات قال 

هو  وروبياألألن أوروبا تؤمن بحقوق اإلنسان وأن دعم اإلتحاد  هو أوالً الفلسطينية واألوروبية(: "

كل  ،ألساس في أي دولة هو جهاز الشرطةدعم سياسي باألساس هم يدعمون دولة فلسطين وا

دولة يوجد بها أجهزة أخرى ولكن الجهاز الذي يخدم المواطن ويحافظ على حقوق اإلنسان هو 

ن جهاز الشرطة وهذا ال يعني أن األجهزة األمنية األخرى غير مهمة فكل جهاز له وظائفه ولك

 اعالفألن السلطة الفلسطينية ال تزال تحت االحتالل فالجهاز الوحيد الذي يمكن أن يعمل ويكون 

نيف جبقضايا حقوق اإلنسان ومعاهدات  هتم كثيراً ي. وبما أن اإلتحاد األوروبي هو جهاز الشرطة

ذلك ل ،طةشر جهاز المنهم بالقضية الفلسطينية دعموا  تفاقيات الدولية والتزاماً والبروتوكوالت واإل

 صوالً ية وو لتزام األول سياسي بالقضية الفلسطينية واتجاه مواقفهم الثابتة من القضية الفلسطينفاإل

 . ، رام هللا(2017-1-31)مقابلة أجريت بتاريخ الى الدعم المالي والفني لجهاز الشرطة"

العقيد طارق ل هاز الشرطة الفلسطيني، يقو تحاد األوروبي لجطبيعة الدعم الذي يقدمه اإلوعن 

نائب مدير الديوان ومدير العالقات الدولية لجهاز الشرطة الفلسطيني(: "إن طبيعة الدعم )دوابشة 

بمعدات عمل  الشرطة الذي تقدمه بعثة الشرطة األوروبية هو دعم مادي بمعنى تجهيز وتزويد

ة الفلسطينية شرطية والتدريب بمعنى تقديم دورات تدريبية واستشارية للوصول بمستوى الشرط

 للمعايير العالمية وليس فقط المحلية أو المنطقة عن طريق احترام سيادة القانون والحريات

تدريب في الشرطة مدير إدارة ال) وتطبيق حقوق اإلنسان. وهذا ما يؤكده العقيد أحمد أبو الرب 
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عدات وأجهزة : الدعم من اإلتحاد األوروبي على شقين، إما دعم مالي على شكل مالفلسطينية( 

أو دعم تدريبي، الدعم المادي يكون حسب احتياج كل إدارة في الشرطة الفلسطينية والتدريب  

قديم التدريب يتمركز مع إدارة التدريب التي تقوم بدورها بالتنسيق مع باقي اإلدارات بهدف ت

 نية( يثني علىمدير إدارة التخطيط والتطوير بالشرطة الفلسطي -العقيد عمر البزوراألفضل. أما 

المجاالت خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل واألحداث  أن الدعم عبارة عن تدريب في جميع

وأيضا مشاريع وأثاث وسيارات ومشاريع صغيرة وتطويرية وأدوات وأجهزة لتطوير القدرات في 

  .وهو دعم إيجابي ويصب بمصلحة الشرطة العمل المؤسسي

حاد أن دعم اإلت (مدير وحدة التخطيط االستراتيجي بوزارة الداخلية)الدكتور وحيد جمعة  ويرى 

 وهو استحقاق دولي لإلتحاد األوروبيتثبيت لموقفهم تجاه القضية الفلسطينية  األوروبي هو

ام عكشريك دولي يدعم المؤسسة األمنية وعملية السالم وحل الدولتين منذ بداية عملية السالم 

لها عالقة  ستحقاق ألسباب سياسيةالي هو مؤمن ومقتنع بهذه اإلوبالت)اتفاقية أوسلو( 1994

 لوصولوبناء القدرات الفلسطينية ل وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية بدعم السالم وحل الدولتين

 بهم إلى الحكم الرشيد.

للمواقف  اً وروبي قد يكون مؤيديدل على أن موقف اإلتحاد األ هذاأرى هنا كباحثة أن و 

اساته في يلذلك يحاول تطبيق س ،منهاحالل السالم ا  نهاء الصراع و إيريد  وهو فعالً  ةالفلسطيني

مويل والدعم وبناء مؤسسات حالل األمن والسالم وتطبيق الديمقراطية والعدل عن طريق التإ

ة الشرطية في المناطق التي تعاني من فيقوم اإلتحاد األوروبي بدعم وتمويل األجهز الدولة. 

حالل السالم لهم بعثة الشرطة األوروبية لدعمهم ومساندتهم  صراعات ويرسل لتطبيق القانون وا 

األوروبي لجهاز تمويل اإلتحاد  حماية المواطنين في بالدهم. لذلك نتناولواألمن واألمان ل
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إحدى أهم أذرع اإلتحاد األوروبي لدعم ومساندة الشرطة الشرطة بشكل عام ونغطي بالمعلومة 

حيث تقوم بدور كبير وفاعل في تطوير وتنمية جهاز  عثة الشرطة األوروبيةالفلسطينية وهي ب

 . الشرطة

 تمويل اإلتحاد األوروبي لجهاز الشرطة الفلسطينية 5.6

حيث تم  48الشرطة الفلسطينية أول ما شكلت بعهد االنتداب البريطاني لفلسطين حتى عام 

قم وتبين صالحيات الشرطة منها قانون ر إصدار العديد من القوانين في تلك الفترة التي تحدد 

 .1934( لعام 30وقانون رقم ) 29( لعام 49وقانون رقم ) 26( لعام 17)

وقيام إسرائيل باحتالل القسم األكبر من ارض فلسطين،  وآنذاك تم إصدار  1948عام  وبعد 

ث طبقت  قرار مشترك من جامعة الدول العربية بضم الضفة الغربية إلى السلطة األردنية حي

القوانين األردنية عليها إما قطاع غزة فقد أنشأت مصر إدارة خاصة هناك ) إدارة الحاكم العام 

، 36( لعام 6لقطاع غزة( وصدر قانون خاص بالشرطة هناك سمي بقانون الشرطة رقم )

تم حل الشرطة  67وباحتالل إسرائيل لجميع أراضي فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

وجودة على األرض وشكلت قوة شرطية جديدة بالتعاون مع الجيش اإلسرائيلي، وفي مرحلة الم

أخرىالحقة مرت بها الشرطة الفلسطينية فقد نشأت الشرطة الموجودة حاليًا وبشكلها ونظامها 

الحالي وبلونها الفلسطيني في مكان تواجد السلطة الفلسطينية باألراضي الفلسطينية والتي كان 

في تلك األثناء اللواء/ غازي الجبالي وذلك بعد اتفاق أوسلو اتفاق إعالن المبادئ  يرأسها 

( وجاءت االتفاقية االنتقالية بواشنطن والتي حلت 1994،  وبعدها اتفاق )غزة أريحا عام 1993

( وتحت فصل ترتيبات األمن والنظام العام 12محل اتفاقية القاهرة والتي اشتملت في المادة )

 .االلكتروني( الفلسطينية )موقع الشرطة على نص تشكيل قوة شرطية فلسطينيةاشتملت 



87 
 

ت الشرطة الفلسطينية رض فلسطين نشأأفمنذ اللحظة األولى لقيام السلطة الفلسطينية على 

 بخطوات سريعة اتجاه االعتراف بالعمل الشرطي كمهنة جديرة باالحترام، وأن معظم ما وسارت

ا والمعدات، كم  د يتصل بالتقدم العلمي والفني في األساليب والوسائلأمكن تحقيقه في هذا الصد

 ب بذلأن النواحي االجتماعية والسلوكية سايرت التقدم بنفس الدرجة، إال أن الموقف الزال يتطل

وقع )م المزيد من الجهود لتنمية عالقات المواطنين بالشرطة وتحقيق االرتباط والتعاون بينهما

 .ة االلكتروني(الشرطة الفلسطيني

حة فالعمل الذي تقوم به الشرطة يقوم على مبدأ الشراكة مع المجتمع ومؤسساته ألن األمن مصل

مرموقة في نفوس أبناء  ةومكان اً متميز  اً الجميع، من جانب آخر نجد أن لرجل الشرطة موقع

ظفًا مو هو ليس المجتمع وذلك لطبيعة العمل المسند إليه والمسؤوليات العظيمة التي يقوم بها، ف

يشمل مختلف لوتشعب وأصبح أوسع وأكبر واجبه بل تعدد  عاديا يقوم بعمل محدد وحسب،

ة الفئة مقصورًا على مالحقمناحي الحياة بعيدًا عن الحصر والتحديد، فلم يعد عمل الشرطة 

 طموحة وتعددت هأهداف ام اإلداري للشرطة تطور وأصبحتالقليلة الخارجة عن القانون، فالنظ

 خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم ويمكن القول بأن الشرطي لم يعد جنائياً مجاالت عمله في 

ت وزارافقط فهناك من األعباء االجتماعية وأنواع الخدمات العامة التي يقوم بها بالتعامل مع ال

 المدني. والهيئات األخرى ومؤسسات المجتمع

على شكل اتفاقية  1997حاد األوروبي عام تأولى تعاقدات السلطة الفلسطينية مع اإل فكانت

شراكة حول التجارة والتعاون لصالح الحكومة الفلسطينية، فأول توقيع كان ضمن سياسة الجوار 

لتثبت الحكومة الفلسطينية أنها قادرة على أن تكون شريكًا كاماًل في  2005األوروبية في أيار 

 2009ت األوروبية، لتتجدد هذه الشراكة عام هذه السياسة وذلك من خالل المشاركة في المؤتمرا

والذي على أثره  لمواصلة تطوير العالقات الثنائية بين أوروبا والسلطة الفلسطينية لتخدم الجانبين
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)قرارات مجلس الشؤون الخارجية لإلتحاد  يواصل اإلتحاد األوروبي دعمه لجهاز الشرطة

 (. 2009األوروبي، 

حو إحداث تغييرات جذرية ن طلبات إحداث التنمية التي تهدف إلىأهم متيمكن اعتبار التمويل و 

. ولكن كان وال زال التمويل الدولي بشكل عام وتمويل اإلتحاد األوروبي بشكل خاص األفضل

م محاطا بالغموض والخفاء وهذه تعتبر إحدى إشكاليات الدعم ألن الممولين ال يوضحون أسبابه

كون قد ي حضارية وتنموية في الوقت الذي اً دافهم المعلنة أهدافبل تبقى أه ،الخفية من وراء الدعم

 (.44ص،2014،وراء هذا  الدعم أهداف سياسية أو دينية أو غيرها)أبو عيشة

تها لتفرض الدول المانحة أجندتها لسياس اً لذلك يمكن القول أن التمويل غالبا ما يكون مشروط

 لشروط أن الممول ستكون له السلطة العلياالخارجية على المستهدفين من التمويل فمن ضمن ا

مشاريع معينة ومن ضمن األهداف  للضغط على الممنوح في اتخاذ قرارات معينة أو اختيار

 ل علىأيضا أن أجندة الدول المانحة تبرمج أهدافها وتمويلها لتجبر الدول المستفيدة من التموي

. همحدهم عبر استغالل كفاءاتهم وقدراتة مؤسساتهم لو يالجري خلف المال فقط دون التفكير بتنم

 حتياجوأحد األهداف أيضا أن الدول المانحة تحدد المشاريع المستهدفة بعملية التمويل وليس اال

 (.46ص ،2014،أبو عيشة) الوظيفي أو التنموي والمؤسسي

 وفي هذا الصدد قمت كباحثة بإجراء مقابالت وفحص إذا ما كان دعم اإلتحاد األوروبي لجهاز

ة أو ن يتدخلون بشؤون الشرطة الداخليمعينة أو فيما إذا كان األوروبيو  بشروط الشرطة مشروطاً 

شرطة الأو فيما اذا كانت هناك تنازالت من قبل الشرطة الفلسطينية لصالح  اختيار مشاريع معينة

 .األوروبية
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 ا،طر ال يشكل خالدعمأن  العقيد أحمد أبو الرب مدير إدارة التدريب في الشرطة الفلسطينيةيقول 

يجية والشرطة األوروبية ال تتدخل بأمور التدريب أو في أمور وضع الخطط التدريبية أو االسترت

وهو ناصح أو   Advisorالشرطة األوروبية تقدم للشرطة الفلسطينية مستشارين فقط  ،للشرطة

 ثر منم النقاش في أكوبالعادة يت  ،مستشار ,لك أن تأخد بنصيحة هذا المستشار أو تتركها جانبا

ه جلسة بخصوص الخطة التدريبية وبالنهاية نأخذ ما هو لصالح الشرطة الفلسطينية ويتم تطبيق

 2016 - 2015 –2014في برامج تدريبية وللعلم الخطة التدريبية السنوية إلدارة التدريب لعام 

)مقابلة  يق فلسطيني محض واألوروبيون قاموا فقط بترجمة الخطةوضعت من فر  2017 -

 .(، رام هللا2017-2-1 أجريت بتاريخ

دعمون فقط بل ي أنهم ال يدعمون تقنياً  (الوزير االستراتيجي للشرطة األوروبية)ويقول جان جراس 

ا من الشرطة الفلسطينية حسب احتياجاته لهدف حل الدولتين وأن المشاريع يجب أن تأتي أوالً 

من وأنه ال توجد أي شروط سوى أن يكون األ ،اجون ألنهم هم من يعرفون ماذا يريدون وماذا يحت

 .(2014-2-7مقابلة بتاريخ ) والديمقراطية وسيادة القانون موجودة لالرتقاء بمؤسساتهم وتطويرها

أن أسباب الدعم ويؤكد الدكتور وحيد جمعة مدير وحدة التخطيط االستراتيجي بوزارة الداخلية 

بين  وهناك اتفاق ،ين الذي التزموا فيه في خارطة الطريقعن موقفهم لدعم حل الدولت تأتي تعبيراً 

وأن من يحدد  ،على الملكية المحلية والوطنية لجميع المشاريع الجانب الفلسطيني واألوروبي

وأن الجهة األقدر على البناء التدريجي هو الجانب الفلسطيني  ،االحتياج هو الجانب الفلسطيني

تحاد األوروبي حقق الكثير من النتائج في وأن اإل .بالمشاريع أو تداخل بمعنى أنه ال يوجد تكرار

تطوير الشرطة الفلسطينية من خالل الدعم الذي يقدمه ولكن هذه االحتياجات ستبقى مستمرة 
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أننا نعيش في بيئة متغيرة بسبب الممارسات  وصوال إلى حالة من االستدامة وخصوصاً 

 (.2017-2-6 )مقابلة بتاريخ االسرائيلية

 بعثة الشرطة األوروبية .75

 :بأنها  (2014ياسين سائد )يمكن تعريف بعثة الشرطة األوروبية حسب ما عرفها 

امية طليعة الجهود الر  ضمن، تحاد األوروبي تعمل في األراضي الفلسطينيةإلبعثة تابعة إلى ا"

مدنية تسعى إلى تحقيق دعم الشرطة الو أولوياتها و إلى إحالل السالم في الشرق األوسط، 

يز . وفي هذا السياق، تعتبر البعثة عنصرا هاما في تعز "الفلسطينية في بسط القانون والنظام

تحت إشراف ممثل  2006 عاماألمن داخل المناطق الفلسطينية، وقد باشرت البعثة مهامها في 

ة في الشرق األوسط، وهي تعبير صادق عن استعداد قاد لعملية السالم تحاد األوروبي الخاصاإل

ي تقديم لرغبتهم الحقيقية ف وتجسيداً  2004تحاد األوروبي الذين أعربوا عنه في حزيران/يونيو اإل

ات بقدر  الدعم إلى السلطة الفلسطينية بغية تحّمل المسؤولية لبسط القانون والنظام عبر االرتقاء

 (.31ص،2014)سائد، الشرطة المدنية الفلسطينية وتمكينها من إنفاذ القانون 

 الشرطة األوروبية  بعثةالحيات وأهداف ص 5.8

المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم الى هذه البعثة تهدف 

المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة 

، بما يتفق والمعايير الدولية، وبالتعاون مع برامج عتبار الملكية الفلسطينيةالقانون، آخذة بعين اإل

تحاد األوروبي والتي تعقدها المفوضية األوروبية ومع الجهود بناء المؤسسات التابعة إلى اإل

الدولية الحثيثة ضمن السياق األوسع لقطاع األمن، بما في ذلك إصالح قطاع العدالة الجنائية، 

بشأن بعثة  2005تشرين ثاني/نوفمبر  14المشترك في إلى بيان صادر عن مجلس العمل  وفقاً 
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تحاد األوروبي في األراضي الفلسطينية: "بعثة الشرطة األوروبية لتنسيق الدعم إلى شرطة اإل

دعم السلطة الفلسطينية في لتحاد األوروبي الشرطة المدنية الفلسطينية هي تعبير عن استعداد اإل

خارطة الطريق، خاصة فيما يتعلق باألمن وبناء المؤسسات. اإليفاء بالتزاماتها المعلن عنها في 

تحاد األوروبي إلى الشرطة المدنية الفلسطينية باإلضافة إلى ذلك، يهدف الدعم الذي يقدمه اإل

لى خدمة األجندة الوطنية للسلطة الفلسطيإلى توفير األمن إلى السكان الفلسطيني نية في ين وا 

 .الشرطة األوروبية( )موقع بعثة تعزيز سيادة القانون 

 : أن(يةفي الشرطة األوروب يننائب رئيس قسم اإلستشاري)كنتور آناتؤكد  معها، في مقابلة أجريتها

عدة عامًا، والهدف األساسي من وجودنا هو مسا 11المساعدات األوروبية للفلسطينيين بدأت قبل 

 رام، 2017-2-7لة بتاريخ)مقابهجهاز الشرطة الفلسطيني على تحقيق أهدافه وتلبية احتياجات

 .هللا(

 (الوزير االستراتيجي لخبراء الشرطة في الشرطة األوروبية) جان جراسيرى وفي مقابلة أخرى 

 لسطينبأن مساعدات اإلتحاد األوروبي تركز جهودها وتمويالتها على البلدان التي فيها صراع، فف

ة ) مقابل  لمجتمع المدني ويحميهجزء منها، وبذلك ندعم جهاز الشرطة الفلسطيني الذي يخدم ا

 . (رام هللا ،2017-2-7بتاريخ 

 الشرطة األوروبية بعثة هيكلية 5.9

 .قسم مستشاري الشرطة وقسم سيادة القانون  :تقوم البعثة األوروبية على ركيزتين رئيسيتين

 تحـاداإل فـي األعضـاء الـدول مـن خبـرة ذوو شـرطة ضـباط مـن الشـرطة مستشـارو قسـم يتـألف

 .وتركيا كندا مثل األوروبي، تحادباإل عضاءً أ  ليست أخرى  مساهمة ودول وبياألور 
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 عـدة )البحـث مجـاالت فـي الفلسـطينية الشـرطة مـن لـزمالئهم حديثـة شـرطية خبـرات يقـدمون  فهـم

 المستشـارون  يعمـل ستشـارة( كمـاواإل والـدعم الرسـمي الـزي  ذات النظاميـة والشـرطة الجنـائي

 بنـاء جهـود أن مـن للتأكـد الغربيـة الضـفة فـي الفلسـطينية شـرطةال مـن نظـرائهم مـع الميـدانيون 

 .الفلسطينية الشرطة في العاملين جميع تشمل القدرات

 نيابة ءوكال إلى باإلضافة وفلسطينيون  أوروبيون  قانونيون  خبراء فيعمل القانون  سيادة قسم في أما

 فنيال القانوني اإلرشاد ديملتق معاً  ومحامون  اإلنسان حقوق  في وأخصائيون  سجون  وخبراء وقضاة

 ينالمحام ونقابة والنيابة والمحاكم العدل وزارة فإن المختلفة، وبالتالي العدلية للمؤسسات

 .األوروبية للبعثة بالنسبة الرئيسيون  الفلسطينيون  الشركاء هم السجون  وخدمات الفلسطينيين

 شـتى فـي والمسـاعدة ستشـارةاال تقـدم األوروبيـة البعثـة فـإن الفلسـطينية الملكيـة مبـدأ وبحسـب

 اإلصـالح لتيسـير والعـدل الداخليـة وزارتـي مـع االسـتراتيجي المسـتوى  علـى فتعمـل :المجـاالت

 العدل ومؤسسات الفلسطينية الشرطة مع المركزي  اإلداري  المستوى  وعلى األمد، طويل المؤسسي

 األداء وتحسـين ريـةالفو  اليوميـة االحتياجـات مـع للتعامـل العمليـاتي المسـتوى  الجنـائي، وعلـى

 .الفعلي

ن فــي مقابلــة قمــت بإجرائهــا  أ (مــدير التــدريب بالشــرطة الفلســطينية)فيقــول العقيــد أحمــد أبــو الــرب 

دور الشـــرطة األوروبيـــة هـــو دور استشـــاري وهـــم يقومـــون بتقـــديم المشـــاريع والتـــدريبات بنـــاء علـــى 

-2-1) مقابلة بتاريخ معينة احتياجات الشرطة وتطلعاتها وال يوجد أي ضغوطات لتنفيذ  مشاريع

 رام هللا(. ،2017

في تصريحها  (ستشاريين في الشرطة األوروبيةنائب مدير قسم اإل)وتؤكد على ذلك آنا كنتور 

تحاد األوروبي وحكومة فلسطين من تفاق بين اإل"أنني كمستشارة فإن الدعم يأتي بناء على اإل
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شروط بل لوائح  ةفليس هنالك أي ،لمشاريعستشارة ودعم النصيحة واإلجميع الجوانب لتقديم ا

 رام هللا(. ، 2017-2-7لمشاريع قادمة بأفكار واضحة وميزانية متكاملة")مقابلة بتاريخ  للتحضير

 المشـاريع إدارة فـي والخلفيـات الشـرطية التخصصـات متعـددة فـرق  األوروبيـة البعثـة فـي وهنـاك

 وأحيانـاً  الفلسـطينيين شـركائهم مـع الوثيـق لعمـلا خالل من المهنية ستشارةاإل توفر والتي والقانون 

 .1األمد بعيدة استدامة إلى تهدف البعثة نشاطات جميع أن المشتركة، حيث المكاتب خالل من

 الشرطة األوروبية بعثة عمل مجاالت 5.10

ون دتأتي جاهزة للتنفيذ   2010ماقبل عام  كانت المشاريع المقدمة من بعثة الشرطة األوروبية

تقدم خطة  2010ن الشرطة الفلسطينية، حيث أصبحت الشرطة الفلسطينية فيما بعد طلب م

وتوضح هذه الخطة مجاالت الدعم  ستراتيجية بمساعدة من مستشاري الشرطة األوروبية،ا

المطلوبة والمشاريع الالزمة لتطوير إدارات وطواقم الشرطة، وتقدم لمفوضي بعثة الشرطة 

 رة منالفني واللوجيستي ليس أقل أهمية من الدعم المادي، لكل إدا األوروبية التي تعتبر الدعم

 إدارةإدارات الشرطة الفلسطينية مجال تخصص معين، وعلى حسب التخصص يطلب من كل 

ساعد تحتياجات والمشاريع والتدريبات الالزمة لتطوير العمل، ومن أهم اإلدارات التي توضيح اإل

 متعلقة التخطيط والتي تعني بالمشاريع والدعم اللوجيستي الفي إعداد الخطة اإلستراتيجية إدار 

دارة التدريب والتي تعن  كادربالدورات لل ىبتطوير أداء اإلدارات وتحسين القدرات اإلدارية، وا 

ن و التكنولوجي أو في مجال حفظ األمن والدفاع عأالبشري العامل، سواء في المجال اإلداري 

)موقع بعثة الشرطة فض للشغب والسيطرة على الحشودالنفس وعمل الشرطة الخاصة من 

 .األوروبية(

                                                           
 المصدر السابق. 1
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"نحن هنا من أجل تقديم المشورة  تقول من الشرطة األوروبية كنتورآنا  مقابلة مع وفي

 ينيينللفلسطينين بإستراتيجيات هادفة وفاعلة، وهذا هو المعيار األوروبي للوقوف بجانب الفلسط

نودعم أهدافهم ومتطلباتهم، ففي بد دات ما معاية العمل هنا، كان التركيز األساسي ليس تموياًل، وا 

ل مشاريع ، وبعدها بدأنا بتموي2010-2009تحتاجها الشرطة الفلسطينية، وكان ذلك بين عامي 

ة رة لحركقديم المشورة التقنية إلعطاء الخب( ألف يورو، باإلضافة لت20) ـصغيرة تصل نحو ال

 المرور ووسائل اإلعالم.

 كاآلتي: (2014) تحاد األوروبيمفوضية اآل حسببتصنيف مجاالت عمل هذه البعثة يمكن 

 إدارة المباحث الجنائية

 وذلك ةالفلسطيني الشرطة لدى العمل تقنيات لتحسين الفنية ستشارةاإل بتقديم األوروبية البعثة تقوم

 الجريمـة مسـرح يفـ العمـل مـن بـدءاً  الجنـائي، البحـث مجال في النطاق واسع بجانب يتعلق فيما

 ودعـم التحقيـق طـاقم قـدرات وبنـاء الجنـائي البحـث وحـدات تنظـيم وا عـادة بالجريمـة والتحقيـق

 .والنيابة الشرطة بين التعاون  إلى وصوالً  األسرة حماية وحدة استدامة

 لشرطة النظامية ذات الزي الرسميا

             ذات هي الشرطةو  النظامية بالشرطة خاصة كثيرة نشاطات على األوروبية البعثة تعمل

والسيطرة  الشغب فض الخاصة )وحدات الشرطة وقوات المجتمعية الشرطة وتشمل الزي  األزرق 

 القدرات المستدامة بناء لتعزيز االستشارة وتقدم والسياحة، كما والدوريات والمرور الحشود( على

 .الشرطة لمراكز التحتية كالبنية
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 الدعم

 مجال في القدرات وبناء الفلسطينية للشرطة التحتية البنية تحسين في األوروبية البعثة تساهم

 والتدريب. يةاإلدارية والمال والشؤون  واإلدارة الالسلكي واالتصال والبيانات المعلومات تكنولوجيا

 يف وتصميمها الشاملة مناهج التدريب بخصوص للشرطة ستشارةاإل األوروبية البعثة وتقدم كما

 أريحا. في الشرطية علوملل فلسطين كلية

 ي الشرطةف والمساءلة الداخلية الرقابة آليات جميع حول ستشارةاإل بتقديم األوروبية البعثة تقوم

 المناسب، ويتم دعم بالشكل الشرطة ضد المواطنين من المقدمة الشكاوى  في للتحقيق

للشرطة  خليةالدا المساءلة برنامج )تعزيز خالل من المجال هذا في المشمولة النشاطات

لمجتمع الفلسطينية وا السلطة بين بالشراكة المدنية( المصمم والرقابة الوطني الفساد ومكافحة

 الشرطة لمساندة األوروبية والبعثة  UNDP  اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج المدني

 .(2014)مفوضية االتحاد االوروبي، الفلسطينية

كتب المشترك للشرطة الفلسطينية واألوروبية في مدير الم)يقول العقيد رمضان الشرقاوي 

ى ية علفي مقابلة أجريتها: أنه ال يوجد دور رقابي لبعثة الشرطة األوروب (الشرطة الفلسطينية

 تطويربالشرطة الفلسطينية، بل دورها يتمثل بالدور االستشاري والتدريبي في األمور المتعلقة 

 بهذا والميداني، وأن هناك بعض المشاريع المتعلقة ي نظم المساءلة والرقابة في العمل اإلدار 

 الموضوع وهي قيد التنفيذ، كمشروع بناء قدرات ديوان الشرطة الفلسطينية للمظالم وحقوق 

درات قاإلنسان، ومشروع تقوية المساءلة وآليات الرقابة في الشرطة الفلسطينية، ومشروع بناء 

 الرقابة على سلوك الشرطة. وحدة أمن وانضباط الشرطة وتعزيز المساءلة و 
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 النيابة العامة والمحاكم

بـين  الفّعـال التعـاون  تشـجيع فـي للمسـاهمة العـام النائـب مكتـب مـع وثيـق بشـكل البعثـة تعمـل

 ثـةتعمـل البع إذ .الجـرائم فـي بـالتحقيق يتعلـق فيمـا وخصوصـاً  العامة والنيابة الفلسطينية الشرطة

 ورفـع القـدرات والنيابـة الشـرطة بـين التنسـيق تحسـين ىإلـ تهـدف التـي المبـادرات علـى األوروبيـة

 .واالقتصادية المالية القضايا لمعالجة

 مـع مجلـس العمـل خـالل مـن الكفـاءة وذات الفاعلـة المحـاكم إدارة أيضـا األوروبيـة البعثـة تـدعم

)مفوضـية اإلتحـاد أيضاً  المحـاكم وطـاقم للقضـاة المسـتمر التعلـيم تقـدم ولكنهـا األعلـى، القضـاء

 .(2014ألوروبي،ا

 العدل وزارة

 هاتعزيـز قـدرات فـي مسـاعدتها خـالل مـن بـدورها القيـام فـي الـوزارة بمسـاندة األوروبيـة البعثـة تقـوم

دارتهـا  حـول تقـدم االستشـارة أنهـا كمـا لطاقمهـا، المهنـي التطـور وبتشـجيع التنظيمـي وهيكلهـا وا 

ن يتعلق وفيما الوزارة إستراتيجية تطوير  . (2014وضية االتحاد األوروبي،ت )مفالتشريعا بسا

 خدمات السجون 

       مراكز  ئرةدا – الفلسطينية الشرطة في السجون  إلدارة الدعم بتقديم األوروبية البعثة تقوم  

اته  ذ على يعتمد فلسطيني إصالح نظام تطوير عملية مساعدة خالل من – والتأهيل اإلصالح

 األمنية االحتياجات تلبية على وقادر وقيفبالت الخاصة الدولية المعايير مع ويتماشى

 حقوق  مجالي في التوقيف لظروف خاص اهتمام ويولى ،الفلسطيني جتماعية للمواطنواإل

 .)المصدر السابق(واألمن اإلنسان
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 محامي الدفاع

، عادلـة والئقـة محاكمـات انعقـاد تعزيـز بهـدف الفلسـطينية المحـامين لنقابـة المسـاعدة البعثـة تقـدم

 تعيـين محـامي فـي الحـق تعزيـز إلـى الراميـة النشـاطات مـن عـدد فـي األوروبيـة لبعثـةا وتنخـرط

 يضاً أ إلى النيابة، وتعمل وصوالً  الشرطة من بدءاً  وذلك ككل، الجنائية العدالة نظام عبر الدفاع

 المسـاعدة نظـام إنشـاء باإلضافة إلى الدولة قبل من وموكل فاعل دفاع نظام وجود ضمان على

 .(2014مفوضية االتحاد األوروبي،)القانونية

 مكافحة الفساد

 يرمعاي من خاللها الفلسطينية السلطة تحقق كوسيلة الفساد مكافحة أهمية األوروبية البعثة تدرك

 وثيـق بشـكل تعمـل فـإن البعثـة الفلسـطيني، وعليـه، للمجتمـع الخدمات تقديم وتعزز الرشيد الحكم

 بجـرائم تعنـى التـي المحكمـة ومـع 2010  عـام أ سسـت التـي الفلسطينية الفساد مكافحة هيئة مع

 مكافحـة فـي الفلسـطينية السـلطة دعـم جهـود سـبيل في المؤسساتية قدراتها تعزيز أجل من الفساد

 .)المصدر السابق(الفساد

 حقوق اإلنسان والنوع اإلجتماعي

 وروبيـة إلـىاأل البعثـة األوروبـي، تهـدف تحـادلإل بالنسـبة رئيسـي هـدف هو اإلنسان حقوق  تعزيز

 القانون  إنفاذ وممارسات جهات سياسة ضمن سائد كاتجاه اإلنسان حقوق  ممارسات أفضل إدراج

 عـن المسـؤولين ضـباط الشـرطة بـين األوروبيـة البعثة تجمع .العدلية المؤسسات وفي الفلسطينية

 قلةالمسـت الفلسـطينية مـع الهيئـة وبـاألخص المـدني المجتمـع مـع المـواطنين شـكاوى  فـي التحقيـق

 كما .أخر. مبادرات بين من الشرطة، وذلك سلوك على التدقيق تحسين أجل من اإلنسان لحقوق 

 فـي الحـالين وللضـباط للمسـتجدين حقـوق اإلنسـان عـن تدريبيـة حـزم تطـوير علـى البعثـة وتعمـل
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 لوحـدة ومسـاعدتها تركيزهـا على الفلسطينية لمساندة الشرطة األوروبية البعثة ت بقي كما .الشرطة

 األسـرة حمايـة فـي متخصصـة وهـي إدارة شـرطية المدنيـة الفلسـطينية، الشـرطة فـي األسـرة مايةح

 .األسري  العنف وتقليص

 شـركائها مـن مـع جتمـاعياإل النوع في المساواة وشمل تعزيز على بالعمل األوروبية البعثة وتلتزم

 ريقـةبط بعمـل ذلـك البعثـة ومتقـ إذا الفلسطيني، الجنائية العدالة ونظام الفلسطينية المدنية الشرطة

 .)موقع بعثة الشرطة األوروبية(ودوليين محليين شركاء مع وبالشراكة الثقافة تراعي

ويؤكد على ما قالته آنا كنتور في مقـابالتي معهـم بـأن  من خالل ذلك وبما قاله  جان جراسنرى 

ـــيس عســـكريًا، بـــل دعـــم الشـــرطة ألن لهـــا خـــدمتي ن،  األولـــى: الحراســـة المعيـــار األوروبـــي للـــدعم ل

العامة، والثانيـة التحقيـق الجنـائي، فبـذلك نحـن هنـا نسـعى جاهـدين لتحقيـق منظومـة شـرطية تخـدم 

قـادر جهـاز الشـرطة الفلسـطيني  حتى يكـون المجتمع المدني، لذلك نحن بحاجة إلى نظام قانوني، 

ينية علـى إنشـاء على تحقيقه، فهذا هو السبب الرئيسـي مـن وراء التمويـل، فنسـاعد الشـرطة الفلسـط

هـو  هـدفنا كذلك أيضـاً ف –تقنية  تنالى الرغم من أن مهمع –مؤسساتهم الخاصة للدولة المستقبلية 

ليين، تحقيق الهدف العام لإلتحاد األوروبي وهو دعم فكرة إنشاء دولتين بين الفلسطينيين واإلسرائي

-2-7ة أجريـــت بتـــاريخ ) مقابلـــ وذلـــك أيضـــًا جـــزء مـــن الســـبب الـــرئيس مـــن وراء الـــدعم والتمويـــل

 رام هللا(. ،2017

 الشرطة األوروبية بعثةقسام الدعم في أ 5.11

يتولى رئيس البعثة مسؤولية وضع الهيكليات اإلدارية للبعثة، بما يتماشى وتفويض البعثة، مع 

الحرص على توفر العدد المناسب من الموظفين، وتأمين الوسائل الالزمة لضمان اإلدارة 

اإلدارة اليومية للبعثة بما يتماشى مع   ارد. يتولى قسم الدعم في البعثة مسؤوليةالمالئمة للمو 
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تحاد وأنظمته لإل  تحاد األوروبي، المتعلقة بالميزانية العامةالقواعد المالية النافذة الخاصة باإل

عامة جميع أنشطة الدعم ال  حيث يقوم قسم الدعم التابع لرئيس البعثة، باإلشراف على  التنفيذية،

واإلدارية في البعثة، وتنسيقها )وتشمل المالية، المشتريات والتعاقد، الموارد البشرية، وخدمات 

الدعم العام )أي اللوجيستيات والنقليات(، وتطوير نظام المعلومات والبرامج، حيث يتألف قسم 

 وهنالك عدة أقسام: موظفاً  27الدعم في البعثة من 

 اإلدارة المالية

ة من تحاد األوروبي، والمساهمات المالئمموال الميزانية العامة لإلأالبعثة على يعتمد تمويل 

طبيق دورة الميزانية، وتقديم ت وحدة المالية مسؤولة باألخص عن الدول المساهمة. تكون 

تدقيق   المقترحات بشأن إعادة تخصيص األموال، وتجهيز التقارير المرحلية والنهائية، ومتابعة

 (.2014)الباشا،  لعالقةالحسابات ذات ا

 قسم المشتريات والتعاقد

فويض تالوسائل المادية )المعدات، والتزويد والخدمات( الالزمة لتنفيذ  تكون البعثة مسؤولة عن

دارتها،   كما تقع على عاتق وحدة المشتريات والتعاقد، مسؤولية  البعثة. البدء بإجراءات الشراء وا 

م أحكاو تحاد تحاد األوروبي المطبقة على الميزانية العامة لإلإلحسب األنظمة والقواعد المالية ل

  ث يتمبتنفيذ عقود البعثة. حي  جميع الجوانب القانونية المتعلقة تطبيقها. كما تتبع الوحدة أيضاً 

دارتها بما يتماشى مع مبادئ الشفافية، والتناسبية، والمع اوية تسلمااملة البدء بإجراءات الشراء وا 

 (.2014،لتمييز)الباشابعيدا عن ا
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 قسم الموارد البشرية

ة تكون الموارد البشرية مسؤولة عن التنسيق في جميع األمور التي تخص الموظفين وتشمل عملي

جراءات العمل الموحدة، وت طوير التوظيف/االختيار، والتوزيع، وتطوير السياسات ذات العالقة وا 

أما عن   .ونية والتعاقدية المتعلقة بموظفي البعثةالتخطيط للتدريب، إضافة إلى جميع األمور القان

، فتتمثل EUPOLCOPPSأنظمة العمل في البعثة األوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية 

 بتوظيف موظفين دوليين باإلعارة، وموظفين دوليين يتم التعاقد معهم، وموظفين محليين يتم

معارون من الدول األعضاء  بعثة فهم أساساً لاما الموظفون الدوليون في أ. أيضاً   التعاقد معهم

ن تعير موظفين أتحاد األوروبي، حسب المتطلبات التشغيلية. كما يمكن لدول طرف ثالث باإل

 (.2014،)الباشا اً حسب ما تراه مناسب للبعثة

 قسم أنظمة االتصال والمعلومات

كة واسعة النطاق الخاصة صميم الشبكة المحلية والشبت تصال والمعلومات، تكفل وحدة أنظمة اإل

 ة سير، وتشغيلها وصيانتها، كما تضمن هذه الوحدروبية لمساعدة الشرطة الفلسطينيةبالبعثة األو 

ول لى الشبكة والحصإ، مع تمكين البعثة من الدخول ؤة من خالل برنامج صيانة وقائي كفالعملي

على  ودعمها، وتعتمد البعثة نترنت، وحماية البياناتلكتروني، واستخدام اإلإعلى حسابات بريد 

بنية  نظام اتصال موثوق ودقيق من ناحية الوقت، ويشمل نظام مساند/داعم، قادر على دعم 

 (UHF، الخط األرضي، اتصاالت الالسلكي GSMالتحكم والسيطرة الخاص بها )الستاليت، 

 (.2014)الباشا، 
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 قسم تطوير البرامج

 ول عنمن خالل المسؤول الدولي لتطوير البرامج، المسؤ  تمتلك البعثة القدرة على تطوير البرامج

نظام المعلومات اإلداري للبعثة، على المستويين التشغيلي واإلداري. مما يضمن   تطوير ودعم

 (.2014الباشا،) الفاعلية والفعالية في إدارة جميع األنشطة الهامة للبعثة

 قسم خدمات الدعم العام

دارة المرافق، ويتأ تشمل وظائف خدمات الدعم العام لف اللوجيستيات عامة، إدارة النقليات وا 

 الدعم األساسي الذي تقدمه وحدة خدمات الدعم العام من:

 حتياجات المادية للبعثة.تحديد اإل 

 حتياجات بكل دقة.تحديد الوسائل والموارد المطلوبة لتغطية هذه اإل 

 اف ات بشكل دقيق، بما يخدم اهدتوفير الخبرات الفنية لتحديد البضائع المطلوبة والخدم

 الشراء.

 .تقييم قدرة السوق المحلي فيما يخص المتطلبات الفنية 

وتلك الخاصة بأسطول السيارات والمرافق )الباشا،   إدارة الوسائل والموارد التي تم شراؤها،

2014.) 

 الشرطة األوروبية بعثة نجازاتإ 5.12

 بعدستراتيجية اق دمت خطة  2011لعام  األوروبيلإلتحاد  حسب قرارات مجلس الشؤون الخارجية

توضح مجاالت الدعم المطلوبة والمشاريع  بمساعدة من مستشاري الشرطة األوروبية 2010 عام

الخطة تأتي المشاريع التي تشرف عليها هذه على  اً الالزمة لتطوير إدارات وطواقم الشرطة، وبناء
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جتماع ما بين الشرطة بحيث يكون اإل، نوتعرضها على المانحي األوروبيةبعثة الشرطة 

، حيث ستكون األوروبيةالفلسطينية والمانحين بشكل مباشر مع تواجد لمندوب بعثة الشرطة 

السلطة الفلسطينية من بين أوائل الشركاء المؤهلين للحصول على خطة عمل جديدة تعكس 

لتزام المشترك ة المتبادلة واإللعلى التعددية والمساء اً لمتغير بناءستجابة الجديدة للجوار ااإل

والقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، والديمقراطية وسيادة القانون  بالمعايير الدولية

 (.2011، لإلتحاد األوروبي )قرارات مجلس الشؤون الخارجية

 متنامه":  في المقابلة التي أجريتها جراسجان بالنسبة إلنجازات الشرطة األوروبية فكما يقول 

ون، ن ندعمهما، أولهما للشرطة، والثانية للقانة في دفع رواتب الموظفين، وهناك وحدتاالسنوي

والتدريب فيمكننا أن نصرف حوالي نصف مليون يورو على النفقات الصغيرة مثل المعدات 

ل من اليورو لتموي وننفق بضع مئات اآلالفماليين يورو لدفع الرواتب، وورش العمل، وعشرة 

ال  قطة رئيسية أنناالشرطة الفلسطينية وتحقيق أهداف المؤسسة ضد اإلجرام، ويجب االنتباه لن

ه تطلباتم الفلسطينية وتقديم  ألننا ال نتبرع بل لتقديم المشورة لجهاز الشرطةنعطي المال نقدًا 

ان من حزير  30مليون يورو حتى نهاية  9.5واحتياجاته بتوفيرها حسب الطلب، وميزانيتنا هي 

نا ا دولدفع رواتبناإلتحاد األوروبي بمختلف بلدانه ت، ويجب التذكير أيضًا أننا هنا من 2017عام 

 ،هنا ىتحاد األوروبي تدفع راتبه دولته التي بعثته إلأي أن كل مبعوث من دولة من دول اإل

ت قنيانقدم التفيمكن تعريفنا بأننا وحدة استشارية فنية من المال الصغير في المشروع الصغير، ف

 باالتجاه الصحيح".و  اً والمشورات ليكون المشروع الموول متماشي

بشــكل حصــري مــع  (2012تعمــل البعثــة األوروبيــة كمــا عرضــتها )سياســة الجــوار األوروبيــة عــام 

عنصـر  8000 الشـرطة المدنيـة الفلسـطينية دون غيرهـا مـن أجهـزة األمـن الفلسـطينية والتـي تضـم
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الغربية، حيـث تقـدم البعثـة الـدعم المسـتمر للشـرطة مـن خـالل عـدة آليـات  شرطة تقريبًا في الضفة

باإلضافة إلى أن البعثة تشدد على الملكية الوطنية لجميع نشاطات الشرطة أكثـر  تمويل وتنسيق؛

فــــأكثر وذلــــك مــــن خــــالل دعــــم محاوالتهــــا فــــي إرشــــاد عمليــــة التطــــوير المؤسســــي، بحيــــث يســــاعد 

نــاهج وخصوصــًا فـي دعــم الــدورات التدريبيـة الخاصــة بالشــرطة، مستشـاري التــدريب فــي تطـوير الم

قتصـادي التـدريجي فـي السـوق فالنهج األوروبي الجديد ينطوي على التعاون السياسـي والتكامـل اإل

الداخليــة األوروبيــة ألولئــك الشــركاء الــذين هــم علــى اســتعداد وقــدرة كاملــة للتقــدم مــن أجــل تحقيــق 

تحـــاد األوروبـــي كـــل حســـب تطلعاتـــه واحتياجاتـــه وقدراتـــه ت اإلأهـــدافهم باإلصـــالح وتطـــوير عالقـــا

 .(2012)استعراض سياسة الجوار األوروبية، 

الموقــع الرســمي للشــرطة قامــت البعثــة األوروبيــة بــدعم تشــكيل لجنــة توجيــه المشــاريع كمــا عرضــها 

لخــاص لتــتمكن كــل مــن الشــرطة الفلســطينية ووزارة الداخليــة مــن تحســين تنســيق الــدعم ااألوروبيــة 

وتســتمر البعثــة فــي تزويــد  بالمشــاريع بمــا يتماشــى مــع أهــداف الخطــط اإلســتراتيجية ذات الصــلة،

ستشارة الفنية والدعم اإلداري عبر المكاتـب المشـتركة التـي تضـم الطـرفين، الشرطة الفلسطينية باإل

 ن النشاطات،تزال تدعم مجموعة واسعة م أما البنية التحتية والتدريب والمعدات، دعمت البعثة وال

كماأنهــا منخرطــة فــي عــدة نشــاطات تنســيقية متعلقــة بالمشــاريع الثنائيــة مثــل بنــاء مراكــز الشــرطة 

هللا ونــابلس  ومراكــز الصــيانة والشــؤون اإلداريــة التابعــة للشــرطة الفلســطينية فــي رام وســجن أريحــا

 (.2014، )موقع الشرطة األوروبية وبيت لحم

فـي مقابلـة أجريـت معهـا   (قسم االستشـاريين بالشـرطة األوروبيـة نائب مدير)فبذلك تقول آنا كنتور 

أن الـدعم األوروبـي أصــبح  يـأتي ويــوزع بوجـود لجنـة سياســية وتخطـيط لتفعيــل مؤسسـات الشــرطة 

كــل حســب متطلباتــه، فتحقيــق جــوهر ونــبض اإلتحــاد األوروبــي يكــون بتقــديم الخبــرات والنصــائح 
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ء مؤسساتها على أفضل وجه، ليخلـق منهـا قيـادات مدربـة للشرطة الفلسطينية لتكون قادرة على بنا

مؤهلــة للقيــام بواجبهــا فــي خدمــة المجتمــع المــدني الــذي هــو بحاجــة متزايــدة لحمايتــه مــن الجريمــة 

 رام هللا(.  ،2014-2-7وتطبيق القانون )مقابلة أجريت بتاريخ 

طة الفلسـطينية والشـرطة مدير المكتب المشترك للشر )ويؤكد على كالمها العقيد رمضان الشرقاوي 

كانـــت المشـــاريع المقدمـــة مـــن بعثـــة  2010فـــي مقابلـــة قمـــت بإجرائهـــا أنـــه ماقبـــل عـــام  (األوروبيـــة

الشرطة األوروبية تأتي جاهزة للتنفيذ دون طلـب مـن الشـرطة الفلسـطينية، حيـث أصـبحت الشـرطة 

طة األوروبيــة، ســتراتيجية بمســاعدة مــن مستشــاري الشــر اتقــدم خطــة  2010الفلســطينية فيمــا بعــد 

وتوضح هذه الخطة مجـاالت الـدعم المطلوبـة والمشـاريع الالزمـة لتطـوير إدارات وطـواقم الشـرطة، 

وتقدم لمفوضـي بعثـة الشـرطة األوروبيـة التـي تعتبـر الـدعم الفنـي واللوجيسـتي لـيس أقـل أهميـة مـن 

 .الدعم المادي

تخصص معين، وعلى حسب  وكما هو الحال، لكل إدارة من إدارات الشرطة الفلسطينية مجال

، حتياجات والمشاريع والتدريبات الالزمة لتطوير العملدارة توضيح اإلإالتخصص يطلب من كل 

ريع لمشابا ىومن أهم اإلدارات التي تساعد في إعداد الخطة اإلستراتيجية إدارة التخطيط والتي تعن

دارة التد والدعم اللوجيستي المتعلق بتطوير أداء اإلدارات وتحسين القدرات التي ريب و اإلدارية، وا 

ل و التكنولوجي أو في مجاأتعني بالدورات للكادر البشري العامل، سواء في المجال اإلداري 

 حفظ األمن والدفاع عن النفس وعمل الشرطة الخاصة من فض للشغب والسيطرة على الحشود. 
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 لطة الفلسطينية:في تقديم الدعم للس واستراتيجياته تحاد األوروبياإل  دور 5.14

عات بدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية الفلسطينية في ثالثة قطا يقوم اإلتحاد األوروبي 

 إطار الدعم المنفرد: مركزية تم تفصيلها في اتفاقية

 الحكم الرشيد على المستويين الوطني والمحلي 

ة في ان والقيم الديمقراطيحترام والوعي حول حقوق اإلنستحاد األوروبي يستمر في تعزيز اإلاإل

الجهود لتطوير مؤسسات ديمقراطية، بما يتضمن تحاد األوروبي اإلوأيضًا يدعم  فلسطين.

 عمل عبر ،قطاعات العدالة واألمن وزيادة المشاركة المدنية في صنع القرار في السياسات العامة

 وجهاز المدنية الفلسطينيةتحاد األوروبي ببناء قدرات الشرطة بعثة الشرطة األوروبية، يقوم اإل

 القضاء الفلسطيني. 

 قتصاد المستدام تطوير القطاع الخاص واإل

 تطوير المياه واألراضي

طار إلصالح القطاع األمني في السلطة الفلسطينية في إ تشكل مساهمة اإلتحاد األوروبي دعماً و 

لدعم يأتي ضمن التزامه تجاه خطة التطوير الخاصة بالشرطة المدنية الفلسطينية. هذا ا

ت ستراتيجية أسطول المركباامواصفات تم تحديدها من قبل الشرطة المدنية الفلسطينية لصالح 

تحاد األوروبي لتوفير مركبات وأجهزة الخاص بها وهي جزء من مشروع متكامل من اإل

حتياجات وخطة التطوير الخاصة بالشرطة المدنية اتصاالت.  المساهمة جاءت على أساس اإل

 لسطينية بتوصية من بعثة الشرطة األوروبية.الف
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عتماد على الخطط الواضحة في ملية اإلعمكملة ل 2016-2014 لعاميجية ستراتيهذه الخطة اإل

، لذا عملت وزارة الداخلية على 2008تنظيم عمل قطاع األمن، حيث بدأت خطة اإلصالح عام 

مدراء للتخطيط في  نميتكون  سياسات الخاصة بحيثتشكيل فريق قطاعي يتولى مهمة وضع ال

مل المؤسسة األمنية وفريق فني من العاملين في وحدات التخطيط في المؤسسة األمنية والذي يع

ية ، فقد قامت وزارة الداخلستراتيجية بإشراف الفريق القطاعيبشكل مباشر على وضع الخطة اال

 سجامنية بالعمل على تحقيق اإلبتعميم هذه الخطة من خالل األدلة التوجيهية، فتبني هذه المنهج

العمل في وضع الخطة الوطنية، كمدخل أساسي لتحليل واقع  لمع مختلف القطاعات وتسهي

 يةراتيجاإلست)الخطة  المؤسسة األمنية ودراسة التغيرات التي طرأت على البيئة الداخلية والمحيطة

 (.2016-2014لقطاع األمن 

ى إل بشكل أسرع وأكثر أمناً  نتقالالفلسطينية على اإلرطة المدنية من خالل تحسين قدرات الش

ضفة ضطرابات العامة، ستساعد هذه المركبات الشرطة في حماية القانون والنظام في المواقع اإل

الغربية بما يتماشى مع المقاييس الدولية. سيساهم ذلك في التحسن الواضح الذي لوحظ في 

وام األع ة وفي الحفاظ على سيادة القانون والنظام خاللقدرات واستجابة الشرطة المدنية الفلسطيني

يث  ح، ستقرار الضرورية للدولة الفلسطينيةاألخيرة، مما يوفر مساهمة إضافية في إرساء أسس اإل

طينية تحاد األوروبي، "لقد أثبتت الشرطة المدنية الفلسممثل اإل (2012، كريستيان بيرغر)يؤكد 

تحاد لى خدمة المجتمع المحلي خالل الظروف الصعبة. اإلأنها قوة شرطية مهنية قادرة ع

اء األوروبي سيدعم وسيستمر في دعم الشرطة الفلسطينية في بناء قوة شرطية فعالة تستطيع إرس

ل و تستطيع توفير أفض ،عتبر إحدى اللبنات األساسية لمجتمع ديمقراطييسيادة القانون الذي 

 .الخدمات للمواطنين الفلسطينين
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وروبية تحاد األوروبي تمديد ِبعثة الشرطة التابعة له في األراضي الفلسطينية )البعثة األقرر اإل

وهي ت عد شكاًل من أشكال دعم بناء  ،(EUPOL COPPS( لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية

سرائيل، يعتمد على وجود كل من الدولتين، االدولة الفلسطينية، في سياق إيجاد حل للصراع مع 

وقد ساعدت بعثة اإلتحاد األوروبي القوات الفلسطينية في بناء مؤسسات م تخصصة في  هذا

. ومن خالل م ساهمتها في قطاع 2006مجاالت الشرطة والقضاء الجنائي منذ يناير/ كانون ثان 

األمن والعدالة، تقوم الِبعثة األوروبية بتكثيف جهودها لزيادة أمن الشعب الفلسطيني وتعزيز دولة 

للفترة ما بين  مليون دوالر 9.8ت قّدر بحوالي  انون، فقام اإلتحاد األوروبي بتخصيص ميزانيةالق

. وقد قامت بروكسل مؤخرًا بتمديد بعثة 2015يونيو/ حزيران  30حتي  2014يوليو/تموز 

تحاد الم ساعدة التي أرسلتها إلى معبر رفح، والتي ت سمى "بعثة المساعدة الحدودية التابعة لإل

 ."1وروبي في رفحاأل

حيث أن خطة عمل اإلتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية ركزت على دعم جهود السلطة 

نهاء االحتالل ودعم  ام لع خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية الفلسطينية نحو بناء الدولة وا 

األوروبي )خطة عمل اإلتحاد  ومالياً  والتي قام اإلتحاد األوروبي بدعمها سياسياً  2008-0102

 . (2010، والسلطة الفلسطينية

 هاماً  وألن اإلتحاد األوروبي يعتبر من أهم المانحين الرئيسيين للسلطة الفلسطينية فإنه يلعب دوراً 

في الجهود الناجحة لبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية ويعمل مع الجانب الفلسطيني  وأساسياً 

 اً قتصادية خيار جتماعية واإلها التنموية اإلعلى أجندة إصالح طموحة تجعل من ترسيخ أهداف

وفي هذا الصدد وافق اإلتحاد األوروبي والبنك الدولي والمؤسسات التمويلية األخرى  ،اً استراتيجي

ستمرار بدعم السلطة الوطنية واألمن حيث قالوا في تقييمهم أنه إذا حافظت في تقييمه على اإل
                                                           

 www.maannews.net 2014وكالة معاً اإلخبارية  1
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وتوفير الخدمات العامة فإنها في ات ي بناء المؤسسالسلطة  الفلسطينية على أدائها الراهن ف

بحيث يسعى اإلتحاد األوروبي على نحو متزايد الستهداف  ،المسار الصحيح نحو بناء الدولة

كلما اشتدت الحاجة وأينما استطاع إحداث تغيير وبالتالي فإن أدواته الخارجية والتي موارده 

ستكون أكثر ارتباطا بالتقدم في تنفيذ  ،سيكون الشعب الفلسطيني من المستفيدين منها

 . (2012)تقرير تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية،  اإلصالحات وتطبيقها

 داعم هي  نماوبي ليست فقط لتقديم المساعدات وا  ور تحاد األأن بعثة شرطة اإلبين تي من ذلك

 ن و تمسكم وهم، لسطينيةالدولة الف قامةا  و  تطبيق حل الدولتينو  اإلسرائيلياالحتالل  إلنهاءسياسي 

ت المقابالخالل  منوفقًا لما استنتجه  ستمرار بالعمل بهن على اإلو ستشاري ومصمماإل بدورهم

 نأحيث  األراضي الفلسطينية يختلف عنه في أوروبا في لدى األوروبيين العمل ف ؛التي أجريتها

ع مل الدؤوب بالشراكة لعمفهذا يحتاج الى ا، تعقيداً  حتالل أكثرفي دولة تحت ظل اإل األمور

اذ نفإللوصول بهم الى القدرة على  ستشاراتالشرطة الفلسطينية لتقديم التدريب والتجهيز واإل

 .قامة الدولة الفلسطينيةإفي سبيل  ستقرار واألمن المدنيالقانون والديمقراطية  ليعم اإل

في  اإلستراتيجيةم األهداف هأ للعدالة من  قدرة جلب المطلوبينفالقدرة على توفير األمن واألمان و 

األولوية من الخطة التطويرية الوطنية  ألهدافقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، فا

 :1هي الفلسطينية

استكمال بناء نظام العلوم الجنائية، وتقوية جهاز الشرطة، وتحديث مراكز اإلصالح  .1

 والتأهيل لتناسب المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

                                                           
 2016-2014الخطة اإلستراتيجية لقطاع األمن بين عامي 1
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نهاء التداخل آلل التأسيس .2 في يات ناجعة للتنسيق بين المؤسسات العدلية المختلفة وا 

الصالحيات والمسؤوليات بينها، سعيًا لالستمرار في تطوير وتعزيز منظومة العدالة 

 الجنائية.

المناطق، في إطار  ويره وضمان انتشاره ليصل إلى جميعبناء جهاز الدفاع المدني وتط .3

 العامة. السعي لتعزيز منظومة السالمة

ات ق مدونتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش في األجهزة المنية والعدلية، واستكمال إقرار وتطبي .4

 لة.المقدرة على المساءالسلوك الخاصة بالعاملين فيها، تعزيزًا للنزاهة والشفافية و 

ى، المدنية وأجهزة األمن األخر العمل على زيادة عدد النساء العامالت في جهاز الشرطة  .5

 ير حصول النساء على خدمات قطاع العدالة.سيوت

م ستمرار في وضع تنفيذ إجراءات وقائية من الجريمة، والمخدرات واالبتزاز والجرائاإل .6

 .لكترونيةاإل

حسب العقيد طارق  فالهدف األساسي والرئيس لدعم الشرطة األوروبية للشرطة الفلسطينية 

طة هو لتطبيق حل الدولتين وبناء شر  لسطينية(في الشرطة الف العالقات الدولية مدير)دوابشة 

 م جداً بي مهفلسطينية للدولة المستقبلية قادرة على توفير بيئة أمنية وتنموية، فدور اإلتحاد األورو 

نما أيضا الدور السياسي الهام في رؤية حل  وليس فقط في توفير الدعم المالي والتدريبي وا 

نما تتخذ الشرطة الفلسطينية مستقلة بو الدولتين،  ا بما راراتهققراراتها وال تقبل األفكار المعلبة وا 

ية لداخلبالشؤون الخاصة وا يتناسب مع طبيعة وعادات مجتمعنا والبعثة األوروبية ال تتدخل مطلقاً 

 للشرطة إال على مستوى العمل المشترك للوصول الى نتائج تتالئم مع طبيعة وعادات وتقاليد

 (.رام هللا، 2017-1-31مقابلة بتاريخ شعبنا )
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القة بالحقيقة ال ع( في مقابلة أجريت معه: مدير إدارة التدريبالعقيد أحمد أبو الرب ) فيقول

 هي عملية فلسطينية بحتة تقوم ،لإلتحاد األوروبي في وضع أهداف واسترتيجيات جهاز الشرطة

في  تخطيط والتطويرباالشتراك بين جميع اإلدارات بعقد ورشات عمل والتي تشرف عليها إدارة ال

م ون له, أما أن يك قد يكون لهم دور المساعدة في عملية اإلستشارة أحياناً  ،الشرطة الفلسطينية

على  دور مباشر فال عالقة لهم بالموضوع، من خالل تركيز اإلتحاد األوروبي والشرطة األوروبية

صصي وتدريب من أجل تدريب تأسيسي وتدريب تخ ،أنواع من التدريب 3عملية التدريب فهناك 

ية تدريب تحاد األوروبي والشرطة األوروبية هو عملية إعداد برامجمع اإل بهرفع الكفاءة وما نقوم 

ريت )مقابلة أج تتناسب مع الشرطة الفلسطينية بحيث نقوم برفع كفاءة وأداء الشرطة الفلسطينية

 .رام هللا(، 2017-2-1بتاريخ

يؤكد أن الدعم  (ث والتخطيط في الشرطة الفلسطينيةمدير البحو ) العقيد عمر البزور أما

ر سلبيات تذكر كونه يركز على التدريب وتطوي ةوجد له أياألوروبي في مجال عمل الشرطة ال ت

 داء العاملين في مؤسسةأالقدرات وتوفير المشاريع الصغيرة بالعكس ساهم في تطوير وتحسين 

 ننات من قبل الشرطة الفلسطينية كو ي تنازالأوجد على عملنا وال ت وال يشكل خطراً الشرطة، 

 .رام هللا( ،2017-2-6)مقابلة بتاريخ  نتعامل بأوامر وتعليمات واضحة من قيادة الشرطة

)مدير المكتب المشترك للشرطة الفلسطينية والشرطة العقيد رمضان الشرقاوي  فيما أوضح

لمحاور من دعم مالي ودعم فني أن الدعم األوروبي يغطي جميع ا معهفي مقابلة  األوروبية(

التي تحتاجها  كافة المحاورطي ودعم إمكانيات وهم يغطون هناك دعم شر  ودعم بالخبراء وأيضاً 

يضا يشترون لنا ما نحتاج أنهم إلمالي فهم ال يعطونا المال فقط، الدعم اوعندما أقول  ،الشرطة

كلية الشرطة في أريحا يوجد فيها لشرطة، مثال من معدات بنية تحتية و بناء مخافر ومديريات ل



111 
 

مليون دوالر ضمن منظومة اإلتحاد األوروبي،  26مبنى بنتها دول اإلتحاد األوروبي وكلفت  18

فالبرامج التدريبية التي قدموها من دورات القيادة ودورات التغيير ودورات تحسين نظام التدريب 

ألوروبية وأن يأتوا لنا بخبراء  بالعمل والسفر وزيارات تبادل الخبرات ما بين فلسطين والدول ا

قادرين على اتخاذ القرار،  اً الشرطي من اإلتحاد األوروبي هذا قادر على خلق بيئة تولد ضباط

حسب ميثاق باريس والدعم الموجه للسلطة  في هذا العمل ألن دخلون كثيراً ولكنهم ال يت

فالشرطة الفلسطينية هي من قادت ا لهذ .الفلسطينية فإن أي مشروع فلسطيني القيادة والملكية

في وضع األهداف  ،2016 فيوالخطة  2014و 2010في  التجربةهذا الكالم من واقع  ،العمل

من اثنان ن مستشارا هناككان  2010في خطة  طة صاحبة القرار.فالشر   ،والسياسات والبرامج

 اضابط 17ها ية قام بإعدادأللف الى الياء فلسطينالشرطة األوروبية ولكن الخطة بتفاصيلها من ا

هناك  اللواء حازم عطاهلل. الحالي بتوجيهات من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة افلسطيني

فلسطينية، فصقل قدرات  فهيالملكية والقيادة  بعض األمور التي يتدخلون بها ولكن في أمور

يمكن  يوجد مكون ثان طة األوروبية ألنهالشرطة هو مكون من المكونات التي تركز عليها الشر 

لكترونيات ال يكفي، وال ا  وسيارات و  لتحتية، ألن وجود شرطة بدون مبانأن يكون أهم وهو البنية ا

على القيام بمهمته ألنه يريد األدوات والمهام التي تمكنه من  أن يكون اإلنسان مدرباً  يكفي أيضاً 

ى الحوادث وال يوجد سيارة حوادث أداء مهمته مثل شرطي المرور إذا قمت بتدريبه مليون مرة عل

 فإنه لن يقوم بمهمته بالشكل الصحيح، ر وال يوجد نظام محوسب للمخالفاتوال يوجد عنده رادا

-31بدون البنية التحتية )مقابلة أجريت بتاريخ  دريب وصقل المهارات شيء ال يكفيفأصبح الت

  ، رام هللا(.1-2017

محاور وهذه المحاور أخذت الدعم وهو  الثةكان هناك ث 2010ة الشرطة ب لذلك في خط

محور صقل الشخصية من خالل التدريب ومحور التطور للمؤسسة وهو عمل وصف وتوصيف 



112 
 

جراءات عمل لكل إدارة وكان المح ال  الثالثةمحاور ور الثالث هو بنية تحتية ومعدات، هذه الوا 

الشرطي يريد  ،ة متكاملالبقية، ألن عمل الشرطونستثني  محور منها يمكن أن نركز على 

جراءات عمل ومكان يعمل به وأدوات يستخدمها، ال نستطيع  تدريب ووصف وظيفي وتوظيف وا 

 .رام هللا( ،2017-1-31) مقابلة أجريت بتاريخأن نفصل مكون عن اآلخر

من حسب الخطة االستراتيجية لقطاع األ التحديات التي تواجه قطاع األمن أما فيما يخص

2014-2016: 

 تمرار ممارسات االحتالل.اس .1

 استمرار حماس في اإلصرار على االنقالب وتعميق االنقسام. .2

 باالعتراف بدولة فلسطين.القرار األممي  .3

دارة مشاريع القطاع األمني .4  .ضعف التوازن في تطوير عمل المؤسسة األمنية وا 

 

 األهداف اإلستراتيجية والسياسات والتدخالت 5.15

 إستراتيجية لقطاع األمن: أربعة أهداف 2016-2014لعامي  حددت الخطة اإلستراتيجية

 توفير األمن واألمان للوطن والمواطنين.

نية ت األموسيادة القانون )تعزيز القدرة على تحديد التهديداالسياسة األولى: تعزيز النظام العام 

 ومعالجتها.

 السياسة الثانية: مكافحة الجريمة والحد من أضرارها.

 لثة: تعزيز القدرات على مواجهة الكوارث وتحسين مستوى الحماية المدنية.السياسة الثا

 ت وزارة الداخلىة على أسس حديثة.السياسة الرابعة: تطوير تقديم خدما
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 دعم التطوير المؤسسي لمؤسسات قطاع األمن

 .يةالخدمات المساندة في المؤسسة األمنالسياسة األولى: رفع مستوى التنسيق وكفاءة وفاعلية 

 السياسة الثانية: تنمية الموارد البشرية.

 السياسة الثالثة: دعم الهيكليات المالئمة للقيادة واإلدارة والتخطيط في قطاع األمن.

 التكامل بين قطاعي األمن والعدل

 السياسة األولى: تعزيز العالقات المهنية بين قطاعي األمن والعدل.

 ذات العالقة بقطاع األمن. قوانينالسياسة الثانية: مراجعة وتطوير ال

 تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وعدالة

 لة والمحاسبة.لرقابة بما يحقق الشفافية والمساءالسياسة األولى: تطوير سياسات وأدوات ا

 السياسة الثانية:تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان.

 .وي تعزيز مبادئ النوع االجتماعي واالنتفاع المتساالسياسة الثالثة: 

 ؟األوروبية لها أثر على القضية الفلسطينية –العالقات اإلسرائيلية  هل .165

الموقف من  األوروبية: - ل الكاتب اللبناني هيثم مزاحم في مقدمة كتابه "العالقات اإلسرائيليةيقو 

 ؤولية: "ال شك أن الدول األوروبية الكبرى تتحمل مسطناتالتسوية، الدولة الفلسطينية، والمستو 

 ياإلحاللتاريخية وأخالقية وقانونية عن نشوء القضية الفلسطينية وقيام الكيان االستيطاني 

اإلسرائيلي، بشكل مخالف لكّل مبادئ القانون الدولي، بسبب وعد بلفور وسياسات االنتداب 

 "ياً كر  وعسبداية، وصواًل إلى استمرار الدعم األوروبي االستثنائي لهذا الكيان: سياسيًا واقتصادياً 

 (.2016)مزاحم، 
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فنرى من ذلك، التأكيد على ارتباط المشروع الصهيوني بالمشروع االستعماري، تاريخيًا 

 د أحياناً ن توجرتباط إال أن خالفات وتباينات ال بّد أواستراتيجيًا؛ مع التأكيد على أنه ورغم هذا اإل

 وروبي عمومًا، وحتى معتحاد األبين الكيان اإلسرائيلي وبعض الدول األوروبية، أو مع اإل

 الواليات المتحدة األميركية.

ء أبعاد استقراو ستناد إلى الوقائع واألمثلة والمراجع باإل (2016)مزاحم،  يحاول الباحث اللبناني

 ختيتحاد األوروبي منذ تأسيسه بناء على معاهدة ماستر العالقة المتشّعبة بين إسرائيل واإل

عالقات ، فهناك كاسات هذه العالقة على قضية فلسطينوتحديدًا انع 1993الموّقعة عام 

 مختلفة. إسرائيلية

  ،مت هي اتسو العالقات اإلسرائيلية البريطانية إذ نادرًا ما كانت العالقات بين الطرفين سهلة

يان بالتناقضات واالستياء المتبادل. فبرغم الدعم الالمحدود الذي قّدمته بريطانيا للك

بين الطرفين شهدت بعض العثرات بسبب أطماع الكيان وعدم  الصهيوني، فإن العالقات

مراعاته للمصالح البريطانية، وحفظ ماء وجه المملكة المتحدة أمام الدول العربية 

 والفلسطينيين، وأمام الرأي العام البريطاني والدولي.

 بعد  تغّير السياسة الفرنسية تجاه الشرق األوسط الحظن الفرنسية-العالقات اإلسرائيلية

مِّي اإلبادة الجماعية وبا في أور  )الهولوكوست( ضد اليهود الحرب العالمية الثانية، إلى ما س 

سا في حتالل األلماني لفرنالذين تعاونوا معهم خالل اإل من قبل النازيين وبعض الفرنسيين

 الحرب العالمية الثانية، وما أنتجته من شعور بالذنب في المجتمع الفرنسي.

عسكرية  الى مناح  التعاون بين الجانبين اتجه الفرنسي،  –ز التقارب اإلسرائيلي تعزّ  فنالحظ هنا

ستقالل فرنسا دخلت في عالقة عداء مع العالم العربي مع بداية حرب اإلف ،ودبلوماسية عميقة
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ألنها اعتبرت أن عالقتها معه أصبحت خاسرة، وبدأت تدعم حركة  1954الجزائرية عام 

 (.81ص،2016ي والسياسة اإلسرائيلية )مزاحم، ستيطان اليهوداإل

في نهاية أمثلة عديدة تؤرخ العالقات بين الطرفين، مرجعًا عرض  الكاتبمما سبق نجد أن 

ألسباب إلسرائيلي أكثر من باقي الدول األوروبية ا –اهتمام فرنسا بالصراع الفلسطيني كتابه 

كما  ،الجالية اليهودية األكبر في أوروبن اتحتضوالجدير بالذكر أن فرنسا  ،وتاريخيةاجتماعية 

ويجب أن نذكر معظمهم من المغرب العربي،  ون ينحدر  ينمسلممن الأنها تحتضن ماليين 

طامعة  مع أنها كانتوسوريا، لبنان  ستعمار فيد إلى حقبة اإلعو ت ية التيتاريخأيضًا األسباب ال

ال  لسرائيإلومؤازرتها ة بعقدة الذنب، وال ننسى أن ألمانيا ما زالت عالقبشكل خاص بفلسطين، 

ا الماضي، إذ تواصل ألمانيا منذ تأسيس عالقاتهعن  بل للتكفير تنبع من شبكة مصالح فحسب،

 طينيةمع إسرائيل مّدها بأحدث األسلحة ودعمها دوليًا والتغاضي عن جرائمها في األراضي الفلس

 مليار دوالر كتعويضات للناجين من 65نحو  2016فعت ألمانيا لغاية العام حيث د ،المحتلة

 قد ابتزت ألمانيا وحصلت على قرار ألماني بتمويل بناء إسرائيلوكانت ، المحرقة النازية

 .(48ص ،2016،حرب الخليج األولى )مزاحم أثناء 1991في عام  إسرائيلغّواصتين لصالح 

تحاد األوروبي من موقف األح باألدّلة باعتماد تقنية أكثر تفصياًل تشر  هنا ل الطابعيحلتيمكن 

لوقت الذي يرى بعض المراقبين أن اإلسرائيلية والقضية الفلسطينية؛ في ا-عملية التسوية العربية

تحاد األوروبي لم يصغ سياسة مستقّلة بذاتها تجاه القضية الفلسطينية، بل كان دومًا ينظر اإل

رق األوسط بشكل عام، إذ كان لشإليها بوصفها جزءًا من سياسة تشمل المنطقة العربية أو ا

سرائيل والواليات المتحدة مصلحة مشتركة واضحة في تحجيم الدور األوروبي وتهميشه، إل

تحاد األوروبي في بعض األزمات بين ونصل إلى نتيجة بأنه ورغم الدور الذي لعبه اإل

تحاد لم ينجح في تنفيذ إاّل أن اإلثة كنيسة المهد واتفاقية الخليل الفلسطينيين واإلسرائيليين، كحاد
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على عملية التسوية في مدريد  الموعودة بناءاً  اساته بخصوص الدولة الفلسطينيةبياناته وسي

واتفاقات أوسلو. فال الدولة الفلسطينية أ قيمت، وال توقف االستيطان، وال توقفت السياسات 

إلى عدم وضوح  مسبقاً  وهذا يرجع كما ذكرنا اإلسرائيلية األحادّية الجانب في القدس المحتلة

سياسات اإلتحاد األوروبي الخارجية تجاه فلسطين وذلك بسبب تباين مواقف الدول األوروبية في 

لذلك نجد أن دوره تجاه فلسطين هو دور تنموي تحديثي يهدف  ،موقفها تجاه القضية الفلسطينية

الوضع في فلسطين يعتبر  تنمية أجهزة الدولة وبناء المؤسسات واستقرار الوضع ألن إستقرار إلى

بمثابة استقرار الوضع في المنطقة العربية التي يخرج منها معظم الحركات التي تهدد أمن 

قامة الوصول لحل الدولتين  وأخيرا  .أوروبا وباقي العالم وبالتالي استقرار الوضع في بالدهم وا 

 . كما هو معلن دولة فلسطينية تتبع الحكم الرشيد والديمقراطية
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  الفصل السادس: 

 التلخيص والنتائج

 

 التلخيص  .16

 من خالل عمل الباحثة في جهاز الشرطة الفلسطيني ودراستها  لتخصص الدراسات األوروبية في

جامعة القدس ومشاركتها في العديد من الندوات والنقاشات وورش العمل التي تدور حول عمل 

قد العديد من الدورات مع بعثة الشرطة األوروبية، ف جهاز الشرطة باإلضافة الى مشاركتها في

 هدافهوجدت الباحثة أن هناك حديثا متكررًا حول تمويل ودعم اإلتحاد األوروبي لجهاز الشرطة وأ 

رطة من وراء هذا الدعم خاصة السياسية واألمنية منها. باإلضافة الى دورها في بناء جهاز الش

ي في دة وليس له أية أهمية وأنه يخدم اإلحتالل اإلسرائيلفالبعض يرى أن هذا التمويل بال فائ

ضبط ومالحقة المقاومة الفلسطينية. في حين كان هناك رأي آخر تجاه الدعم والتمويل من 

ي فاإلتحاد األوروبي وهو أن هذا التمويل يصب في مصلحة الشرطة الفلسطينية على أنها تساهم 

ي ستكون جزءًا مهما في بناء الدولة الفلسطينية بناء قدرات جهاز الشرطة الفلسطيني والت

همية أ المستقبلية، فأصحاب الرأي الثاني نفوا التشكيك بالتمويل والدعم األوروبي  وأكدوا على 

 الذي التمويل والدعم، ورأوا أن الشرطة الفلسطينية يمكنها استخدام الدعم بشكل إيجابي. األمر

وع ة البحث في هذا الموضبا الموضوع ، وأوجد لديها رغدفع الباحثة إلى التفكير جليًا في هذ

 الجدلي وهو سياسات الدعم والتمويل من اإلتحاد األوروبي لجهاز الشرطة للوصول إلى حقيقة

 جدوى هذا التمويل تجاه جهاز الشرطة خاصة.
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ن موهدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر سياسات الدعم والتمويل على تنمية وتطوير جهاز الشرطة 

 خالل توضيح أهمية الدور التنموي لإلتحاد األوروبي في تطوير جهاز الشرطة، حيث تؤكد على

دم دوره التنموي الفعال في تنمية جهاز الشرطة الفلسطيني، ولكن دوره السياسي محدود بسبب ع

قدرته على صياغة سياسة خارجية موحدة تجاه فلسطين، وذلك بسبب تباين مواقف الدول 

اإلتحاد األوروبي واعتراض اسرائيل المبدئي على إدخال أوروبا كطرف فاعل في  األعضاء في

 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

روبي اإلتحاد األو لتمويل الدولي المقدم من عن اتقدم معلومات وتكمن أهمية الدراسة في كونها 

ج تصب في حقل لجهاز الشرطة الفلسطيني في الضفة الغربية، والتي استفادت من تمويل برام

مدها التنمية السياسية بحيث ستسهم الدراسة في البحث في األبعاد النظرية والمبدئية التي يعت

اهم األوروبيون في مقارباتهم السياسية واالقتصادية والمالية تجاه القضية الفلسطينية. وستس

ثر على مستوى األ، والتعرف واقع التنمية السياسيةالدراسة أيضًا في أنها ستقدم معلومات عن 

للدعم الدولي لجهاز الشرطة. باإلضافة إلى محاولة استكشاف األهداف من وراء هذا الدعم، 

 والوقوف عند التعاون الفلسطيني األوروبي في استقرار األمن المدني للمجتمع الفلسطيني.

ن اإلتحاد تمحورت حول أثر سياسات الدعم و التمويل موحاولت الدراسة اإلجابة على عدة أسئلة 

االوروبي على تطوير جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، و كيف تساهم المساعدات 

التمويلية المقّدمة لجهاز الشرطة في السلطة الوطنية الفلسطينية في تطوير جهاز الشرطة في 

ماتي في الضفة الغربية، وما دور التمويل األوروبي المقدم لجهاز الشرطة على تطويره كجهاز خد

الضفة الغربية، وكيف تنعكس سياسات التمويل األوروبي المقدم للسلطة الفلسطينية بقيام الشرطة 

وتحقيقًا ألهداف وتساؤالت الدراسة استعانت الباحثة بالمنهج الفلسطينية بمهامها على أكمل وجه. 

 اؤالت.الكيفي النوعي وقامت بعمل مقابالت مع أصحاب العالقة لإلجابة على هذه التس
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 وافترضت الدراسة أن الدعم والتمويل األوروبي ساهم إيجابيًا بتنمية وتطوير جهاز الشرطة

وخصوصا دور بعثة الشرطة األوروبية فيما تقدمه من دور خدماتي واستشاري ،  ،الفلسطينية

حيث ساهم الدعم بتحقيق أمن مدني نسبي نتيجة التطور الذي حدث لجهاز الشرطة. وافترضت 

أن سياسات الدعم والتمويل هي لدعم مصالحه في المنطقة المتمثلة باستقرار الوضع أيضا 

 السياسي. 

تستعرض الدراسة سياسات الدعم والتمويل من اإلتحاد األوروبي لجهاز الشرطة الفلسطينية في 

ستة فصول، حيث  قسمت الدراسة إلى ستة فصول . وتناول الفصل األول مقدمة ومنهجية 

سئلة واألهداف واألهمية والفرضية، وقام الفصل الثاني باستعراض اإلطار النظري الدراسة واأل

للدراسة حيث اتبعت الدراسة األسلوب البحثي الذي يعتمد المنهج الكيفي النوعي والذي يعتمد 

 ”Semi-structured Interviews“ على جمع المعلومات من خالل مقابالت شبه منظمة

ل الموضوع، باإلضافة إلى استخدام نظريات العالقات الدولية ودراسات وأبحاث سابقة حو 

والسياسة الخارجية  وقد تم استخدام النظرية الواقعية لتوضيح أهداف وسياسات الدعم والتمويل  

 هانز موجينثاوالمقدمة من اإلتحاد األوروبي لجهاز الشرطة وخصوصًا ما جاء به أكبر منّظريها 

لسياسة الدولية هي عملية يتم فيها تسـوية المصالح القومية حيث أن من وجهة نظره فإن ا

المختلفة. ويرى بأن السياسات الدولية والمحلية ليست إال إحدى ثالث: سياسة تسعى للحفاظ 

على القوة، وسياسة تسعى لزيادة القوة، وسياسة تتظاهر بالقوة. ويؤكد أيضًا أن الواقعية قادرة 

ين الدول وتفسير معضالت التحركات الدبلوماسية وتحكم على على شرح العالقات التي تدور ب

السياسات الخارجية لألممم المختلفة. وتناول الفصل الثالث نشأة جهاز الشرطة الفلسطينية حيث 

تم تناول السياق التاريخي لتأسيس الشرطة الفلسطينية ونشأة األجهزة األمنية األخرى وتأسيسها 

نجازاتها والمشاكل التي تواجهها باإلضافة إلى هيكيلية والحديث عن مهام الشرطة ووظا ئفها وا 
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داراته. ثم ننتقل إلى الفصل الثالث والذي يتحدث حول عالقة اإلتحاد األوروبي  جهاز الشرطة وا 

بفلسطين بدءًا بلمحة عن نشأة اإلتحاد األوروبي ومن ثم وجود اإلتحاد األوروبي في فلسطين 

روبي تجاه القضية الفلسطينية  وأهمية الدور األوروبي في عملية ومن ثم سياسات اإلتحاد األو 

التسوية بين فلسطين واسرائيل. أما الفصل الخامس فيستعرض سياسات الدعم والتمويل الخاصة 

بالشرطة الفلسطينية حيث يبدأ بالحديث عن السياسات الخارجية لإلتحاد األوروبي تجاه فلسطين 

عن بعثة الشرطة األوروبية كإحدى أهم أذرع اإلتحاد األوروبي  وسياسة الجوار ومن ثم الحديث

نجازاتها ومشاريعها ودعمها  لدعم الشرطة الفلسطينية، وتم استعراض مهامها ووظائفها وهيكليتها وا 

لجهاز الشرطة والدور الذي تقوم به لتطوير وتنمية جهاز الشرطة. كما وتم استعراض بعض 

وروبية والشرطة الفلسطينية تبين مدى التطور باألداء والتدريب اإلحصائيات الخاصة بالشرطة األ

االتحاد األوروبي يسعى ليكون له دور سياسي هام و من نتائج التي توصلت لها الدراسة أن 

وفاعل في المنطقة، والدخول من بوابة المساعدات المالية للفلسطينيين من باب السالم 

الواسائل هي األنجح في تحقيق مصالحه بصفته نظام والديمقراطية وحقوق اإلنسان ألن هذه 

توصلت الدراسة إلى أن اإلتحاد األوروبي ساهم في تطوير جهاز الشرطة منذ بداية ، و ليبرالي

نشأته حتى اآلن، حيث ي الحظ التطور الذي وصلت إليه الشرطة تدريبيًا وتكنولوجيًا في مجال 

توصلت إلى أن هدف اإلتحاد األوروبي من  ،و بأنهاخدمة المواطنين والكشف عن الجرائم

التمويل والدعم لجهاز الشرطة هو لدعم اإلستقرار بالمنطقة وذلك لحماية مصالحه واإلبقاء على 

 دوره الفاعل في المنطقة، ألن هدف الشرطة في أي مكان هو توفير األمن واألمان للمجتمع.
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 نتائج الدراسة :  .26    

إلتحاد األوروبي ساهم في تطوير جهاز الشرطة منذ بداية توصلت الدراسة إلى أن ا -

في  نشأته حتى اآلن، حيث ي الحظ التطور الذي وصلت إليه الشرطة تدريبيًا وتكنولوجياً 

، وهذا مقابالتمجال خدمة المواطنين والكشف عن الجرائم وهذا ما توضح من خالل ال

طة الفلسطينية والشرطة أن جميع المبحوثين من الشر ما أثبت صدق الفرضية حيث 

 ي دعماألوروبية ووزارة الداخلية دعموا الفرضية التي تقول أن اإلتحاد األوروبي ساهم ف

ق جهاز الشرطة وتطويره وتمكينه ليخدم المواطنين ويحقق األمن واألمان وذلك من منطل

 و، اليةيبر إيمان اإلتحاد األوروبي بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وكذلك ووفقًا للنظرية الل

ساتها المنهج التطبيقي المجسد ببيئة دولية تتولى مؤسالذي تبنى ليبراليةفكر المدرسة ال

 الحفاظ على السلم و واألمن الدوليين من خالل تطبيق القواعد القانونية والمعايير

يقاع حركتها ا األخالقية على السلوك السياسي الخارجي للدولة وهذا خير ضمان لضبط

 .يولها واندفاعاتها في سعيها لتحقيق مصالحهاوالحد من م

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن هدف اإلتحاد األوروبي من التمويل والدعم لجهاز  -

واإلبقاء على دوره الفاعل  الشرطة هو لدعم اإلستقرار بالمنطقة وذلك لحماية مصالحه

ذا ما ، ألن هدف الشرطة في أي مكان هو توفير األمن واألمان لفي المنطقة لمجتمع وا 

توفر األمن فسيتوفر االستقرار. ومن منطلق دعم اإلتحاد األوروبي لجهاز الشرطة 

خاصة كجهاز مدني وليس كجهاز عسكري ألن مهمته تكمن بالدفاع عن حقوق 

المواطنين وتوفير األمن لهم وليس الدفاع عن حدود الدولة أو محاربة الدول المجاورة 

لمنطلق هم يدعمون جهاز الشرطة لتحقيق اإلستقرار المدني كإسرائيل مثال، فمن هذا ا

الذي سيؤدي إلى اإلستقرار األمني في المنطقة، وهذا ما يتوافق مع الفرضية الثانية في 
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أن الدعم والتمويل لجهاز الشرطة هو لدعم اإلستقرار بالمنطقة وبالتالي حماية مصالحها 

حدة األمريكية كقوة مؤثرة وهو ما يتوافق أيضًا لتبقى طرفًا فاعاًل إلى جانب الواليات المت

مع نظرية الواقعية التي تبين أن الهدف الرئيس من مساعدة الدول لبعضها البعض ومن 

عالم سن سياسات خارجية هو لإلبقاء على ميزان القوى وحفظ مصالحها ومكانتها في ال

ي فكرة فهم سلوكيات كل ذلك يدعم النظرية الواقعية فوحفاظا على المصلحة القومية، 

لذلك فإنه إذا تحقق أمن المجتمع الدول و العوامل المؤثرة في  عالقتها بعضها ببعض، 

والمواطن فهذا سيؤدي إلى اإلستقرار واذا ما تحقق اإلستقرار المدني فإنه سيؤدي الى 

استقرار الوضع األمني الذي بدوره سيحافظ على مصالح اإلتحاد األوروبي بالمنطقة 

 .ي قد تكون مصالحها مع اسرائيلوالت

ة ونستنتج أيضًا من خالل المقابالت أن الشرطة الفلسطينية هي صاحبة القرار والسياد -

في كل ما يخص المشاريع والتدريب والدورات المقدمة وأنه ال يوجد تدخل لإلتحاد 

األوروبي والشرطة األوروبية في وضع استراتيجيات وأهداف جهاز الشرطة، وقد أكد 

على هذا الكالم كل من نائب مدير قسم االستشارات في الشرطة األوروبية آنا كنتور 

ي ومدير وحدة التخطيط االستراتيجي في وزارة الداخلية والعقيد رمضان الشرقاوي وباق

، المبحوثين، وقالوا أن دور الشرطة األوروبية دور استشاري فقط وال يوجد أي تدخالت

 لسطينية .حيث أن الملكية الفكرية ف

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن الدور التنموي لإلتحاد األوروبي هو دور كبير فهو يعتبر  -

المانح األكبر للسلطة الفلسطينية وأن الهدف من دعمه هو دعم مسار التسوية السلمية 

وااللتزام بحل الدولتين ودعم السالم وصواًل إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، لذلك تدعم 
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ناء المؤسسات الفلسطينية وبنيتها التحتية لتمكينها في سبيل الوصول الى الدولة ب

الفلسطينية المستقبلية وهذا ما تبينه الدراسات السابقة مثل دراسة عالء الطرطير 

أن زيادة الترابط والتبادل االقتصادي و ان النظرية اليبرالية تؤكد على وصابرين أمروف.

 .ل الدخول بالحروب والنزاعاتبين الدول يقلل من احتما

أن االتحاد األوروبي يسعى ليكون له دور سياسي هام وفاعل وتوصلت الدراسة أيضًا  -

في المنطقة، والدخول من بوابة المساعدات المالية للفلسطينيين من باب السالم 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان ألن هذه الواسائل هي األنجح في تحقيق مصالحه بصفته 

ليبرالي، حيث يسعى لدور أكثر محورية في المنطقة في ظل الهيمنة األمريكية،  نظام

بهدف المحافظة على مصالحة االقتصادية والسياسية واإلستراتيجية الهامة وهذا ما 

يتوضح من خالل النظرية الليبرالية التي تفترض أن الحفاظ على المصالح وعدم دخول 

من خالل إحالل السالم والديمقراطية وحقوق  الدول في حروب مع بعضها البعض يكون 

هو  اإلنسان والتجارة الحرة، وهذا ما يتوافق أيضًا مع الفرضية الثانية وهي أن الدعم

       لحماية مصالح اإلتحاد األوروبي.                                              

 سعى اإلتحاد األوروبي لتحقيقها أرى كباحثة أنه وبغض النظر عن األهداف الحقيقية التي ي

 بدعمه لجهاز الشرطة، إال أن ذلك الدعم ساهم فعاًل في بناء جهاز الشرطة وتفعيل دوره من

 خالل تحديثه ودعمه وتزويده بما يلزم من معدات وأجهزة لكي يتمكن من تحقيق األمن وحماية

ندة جانب كبير منه الى المساالمواطنين في المجتمع، وبالتالي نجاحه في أدائه وهذا يرجع في 

 والدعم من اإلتحاد األوروبي.
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خالل  جميع من تم مقابلتهم يرون الصورة المثالية لإلتحاد األوروبي، منوأرى أيضًا كباحثة أن 

جراءاته وقوانينه المتبعة على أساس منبع الديمقراطية وسيادة القانون ألن اإل  تحادسياساته وا 

قوق الفكرة من خالل سياساته المعلنة التي تنادي بالديمقراطية وحاألوروبي يحاول إيصال هذه 

 اإلنسان،  وأنهم يّدعون أنه ال يوجد منطلقات وسياسات أمنية خفية ، وهذا إن دل على شيء

 وروبيفأنما يدل على ما قد يوصلنا لفكرة أنهم يسيرون على الخطة المرسومة من قبل اإلتحاد األ

الم ن اإلتحاد األوروبي له أهداف أخرى غير التطوير والتدريب والسوهي غياب إدراكهم لفكرة أ

مثال. وذلك ألنه ال يوجد دولة تعطي بدون مقابل وسياسات اإلتحاد األوروبي  غامضة وغير 

ذ واضحة تمامًا وتبقى هناك سياسات خفية ترتكز على مواقفه ومصالحه الخاصة المتمثلة في أخ

ة في كون في المقدمة مع الواليات المتحدة األمريكية كقوة مؤثر دور في كل ما يحدث بالعالم لي

 العالم ولكن بطرق تنموية بعيدًا عن التسليح والقوة كالواليات المتحدة األمريكية.
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 المالحق

 المقابالت

 

 األشخاص الذين تمت مقابلتهم 

 بعمل مقابالت مع أصحاب العالقة في كل من الشرطة الفلسطينية وبعثة الشرطة قامت الباحثة

 األوروبية ووزارة الداخلية .وكانت مقابالت الشرطة الفلسطينية مع كل من:

ت استمر ير الديوان في الشرطة الفلسطينية و العقيد طارق دوابشة مدير العالقات الدولية ونائب مد

 دقيقة. 15المقابلة 

رت العقيد رمضان الشرقاوي مدير المكتب المشترك للشرطة الفلسطيني والشرطة األوروبية واستم

 دقيقة. 15المقابلة 

 لمدة العقيد عمر البزور مدير إدارة التخطيط والبحوث في الشرطة الفلسطينية واستمرت المقابلة

 يقة.دق 20

 15 العقيد أحمد أبو الرب مدير إدارة التدريب في الشرطة الفلسطينية واستمرت المقابلة لمدة

 دقيقة.

 أما المقابالت مع الشرطة األوروبية فكانت مع :

 Deputy Head of Police Advisory نائب رئيس القسم االستشاري في الشرطة األوروبية )

Section آنا كنتور) 

 دقيقة. 15ة لمدة واستمرت المقابل
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دقيقة،  35 خبير في شؤون التخطيط الوزاري االستراتيجي وقد استمرت المقابلة لمدة)

Ministerial Strategic of Policy Expert جان جراس) 

 وكانت أسئلة المقابالت مقسمة لكل جهة حسب عالقتها وكان هناك أسئلة مشتركة كالتالي:

 أسئلة مشتركة:

األوروبي لجهاز الشرطة وكيف تطور بحسب السياسات األوروبية  كيف بدأ دعم االتحاد

 والمصالح والسياق السياسي؟

 لماذا يدعم االتحاد األوروبي جهاز الشرطة الفلسطينية وما هي أهدافه؟

 أسئلة مخصصة لجهاز الشرطة الفلسطيني

 ما طبيعة الدعم الذي يقدمه االتحاد األوروبي لجهاز الشرطة الفلسطينية؟ .1

 ي أهداف ومحاور الدعم األوروبي المقدم لجهاز الشرطة الفلسطينية؟ما ه .2

وى الدعم األوروبي قادر على خلق قيادات من أفراد الشرطة تقوم باالستخدام األمثل للق .3

 البشرية؟

 ما دور دعم االتحاد األوروبي في وضع أهداف واستراتيجيات جهاز الشرطة الفلسطينية؟ .4

 ر من سلبياته أم العكس؟إيجابيات الدعم األوروبي أكث .5

 كيف يتم توضيح أن صقل وبناء قدرات الشرطة هو محور الدعم من الشرطة األوروبية؟ .6

 هل يشكل دعم الشرطة األوربية خطرا او هل يوجد تنازالت من الشرطة الفلسطينية تجاه .7

 هذا الدعم , خاصة فيما لو كانت الشرطة األوروبية تتدخل بالشؤون الخاصة والداخلية

 شرطة الفلسطينية؟ لل
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ا تضغط الشرطة ألوروبية ووتدخل بالشؤون الداخلية للشرطة الفلسطينية  وتفرض عليههل  .8

 نفس السؤال بس صياغة مختلفة ؟؟؟ 8+7أمور مقابل هذا الدعم؟  

 أسئلة مخصصة للشرطة األوروبية

 كيف يتم تخصيص ميزانية من الشرطة األوروبية لدعم جهاز الشرطة الفلسطينية؟ .9

 يف يتم تحديد ميزانية وأشكال الدعم األوروبي لجهاز الشرطة الفلسطينية؟ك .10

 ما هو النمط السياسي المتبع لدعم جهاز الشرطة الفلسطينية؟ .11

 ما هي الشروط المفروضة على جهاز الشرطة الفلسطينية من أجل الدعم األوروبي؟ .12

 ما هي محدودية الدعم األوروبي لجهاز الشرطة الفلسطينية؟ .13

 همت الشرطة األوروبية في بناء جهاز الشرطة الفلسطيني؟كيف سا .14

 كيف يتم تحديد صالحيات الشرطة االوروبية ؟ ومن يقوم بتحديدها؟ .15

 أسئلة مخصصة لوزارة الداخلية

 ماذا يستفيد األوروبيون من وراء دعمهم لجهاز الشرطة الفلسطينية؟ .16

جب تعهدات واتفاقيات هل يسيطر الدعم األوروبي على جهاز الشرطة الفلسطينية بمو  .17

 تحتم على الفلسطينيين الرضوخ للمتطلبات األوروبية سياسيًا واقتصاديًا؟ 

 على مر السنوات، هل حقق الدعم األوروبي متطلبات واحتياجات الشرطة الفلسطينية أم .18

 هذا الدعم بقي ناقصًا من أجل طلب المزيد من الدعم في ظل األوضاع الصعبة التي تمر

 بها المنطقة؟

ما التغيير الذي طرأ على الدعم األوروبي لجهاز الشرطة الفلسطينية بعد االنقسام  .19

 الفلسطيني الداخلي؟
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 ما هي الضمانات الموجودة الستمرارية الدعم األوروبي لجهاز الشرطة الفلسطينية؟ .20

 هل من خطط بديلة أو حلول إذا توقف هذا الدعم األوروبي لجهاز الشرطة الفلسطينية؟ .21

English Questions For the Eupol Copps Mission in Palestine 

1. How did the EU start to finance the police force? How did this evolve 

based on the European policies, interests, and context? 

2. Why does the EU finance the Palestinian Police force? What are their 

goals? 

3. How do they allocate a portion of the EU budget to finance the P.P. 

force? 

4. How do they identify the budget and the forms of the European 

support of the P.P. force? 

5. What is the political pattern followed in support of the P.P.f? 

6. What are the terms imposed upon the P.P. in order to get the 

European finance? 

7. What are the limits of the European finance of the P.P. f? 

8. How did the EU contribute to the establishment of the P.P? 

9. How are the jurisdictions of the European police determined? Who 

determines them? 




