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أي جزء  أوان هذه الرسالة استعنت بالعديد من المراجع ووثقت ذلك حسب أصول البحث العلمي، و
  .معهد أوجامعة  أليدرجة عليا  أيةمنها لم يقدم لنيل 
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  شكر وتقدير
  

 صبر و اهللا نعمته وفضله لما أوالني من اشكر) 7آية، ، إبراهيم() شكرتم ألزيدنكملئن : (قال تعالى
  .إتمام هذه الرسالة قدرة علىم
  

جامعة القدس ممثلة بادراتها ودوائرها، والى عمادة الدراسات العليا  إلى تقديرالو شكرأتقدم بال
لما قدمه لي من عون ومساعدة  ومعهد التنمية المستدامة واخص أستاذي الفاضل الدكتور زياد قنام

 .كل الشكر والتقدير مني فله البحث، هذا وإتمام تطور على الكبير األثر لها كان سديدة وتوجيهات
 بذلوه ما على وفنيين وإداريين أكاديميين منبمعهد التنمية المستدامة  التدريس هيئة أعضاء أشكر

  .العلمي المشوار خالل مساعدة من
 

 تفضله على الهيجاوي نالدكتور ثمي الفاضل أستاذي إلى والتقدير الشكر بجزيل أتوجهكما 
، الشكر جزيل مني فله السديدة وتوجيهاته بآرائهحيث لم يبخل علي بعلمه و رسالتيباإلشراف على 

توجيهه السخي وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكبير الدكتور يوسف أبو فارة لدعمه 
وخالص االمتنان والشكر ألستاذي الفاضل الدكتور  .لتحكيمه استبيان الرسالة، وإلخراج هذا العمل

محمد شاهين لمنحي وقته الثمين وتوجيهاته السديدة إلخراج هذا العمل بأفضل صورة، وأتقدم بعظيم 
 جهود من بذله ما علىلدكتور الفاضل نادي الديك لمراجعته هذه الدراسة لغويا، وا لألستاذ االمتنان
، وكل االحترام والتقدير للممتحن الداخلي الدكتور عبد الرحمن الحاج، له قيمة ومساعدة مخلصه

وكل الشكر واالمتنان، للممتحن الخارجي، الدكتور نايف جراد له . عظيم االمتنان لمالحظاته القيمة
  .كل االحترام والتقدير الرشاده وتوجيهاته

  
لى جهده الكبير في عملية التحليل اإلحصائي، من كما أتقدم بالشكر إلى األستاذ محمد المصري ع

  .إدخال البيانات وإخراج النتائج اإلحصائية الدقيقة التي قامت عليها هذه الدراسة
 
يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لمدير عام الشرطة الفلسطينية السيد اللواء حازم عطا اهللا لما  ثم

بما يعود بالنفع  القدرات لما يبديه من تشجيع لرفعالستكمال دراستي، و من دعم واهتمام منحني
وله شكر خاص لتحكيمه استبيان  على المؤسسة الشرطية والمساهمة في بناء دولت المؤسسات،

كما أتوجه بالشكر والعرفان لمديري اإلدارات المتخصصة، ومديري شرطة المحافظات  .الرسالة
باإلجابة على أسئلة المقابلة، وكل االحترام لما بذلوه من جهد وتعاون  في المؤسسة الشرطية،

في المؤسسة الشرطية، قيادة  وإلخوانيلمديري مراكز الشرطة في كافة المحافظات، والتقدير 



ج 

وكل االحترام والتقدير للواء ماجد هواري لدعمه  ،وأفراد والى كل من وقف إلى جانبي ودعمني
، ولتحكيمه وتوجيهاتلما قدمه لي من مساعدة  ينالدكتور خالد سبات قدممال اخص بالذكروتوجيهاته و

  .لترجمته للغة االنكليزية  لملخص الرسالة ئد ابراهيم العبسيار، والى الاستبيان الرسالة
 

 موفور العلم وعن طلبة عني اهللا يجزيه وأن والعافية بالصحة له والدعاء واالمتنان التقدير وافر
لناجي حيث يعجز لساني عن التعبير واإليفاء لما قدمه لي المهندس عصام ا الجزاء إلى األخ الفاضل

  .ةمن دعم ومؤازر
  

 كما أتقدم بالشكر لمديري مؤسسات المجتمع المدني، لما بذلوه من جهد وتعاون في تعبئة االستبيان
رسول اهللا  واختتم شكري وامتناني بما جاء من قول عن الجزاء، خير الجميع يجزي أن اهللا وأسأل

اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة، صدقة جارية، أو علم  إذا مات: (عليه وسلم قالصلى اهللا 
 .العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وأخر، )ولد صالح يدعو له ينتفع به، أو

  
  ء توفيق محمد سليمانوفا



د 

  تعريفات
 

  :المصطلحات النظرية
  

مفهوم الوظيفة 
  الشرطية

 عالالزمة، ليدافالطبيعي لسلطة المجتمع  تمثل التجسيد الوظيفة الشرطية  :
كل من تسول له نفسه العبـث بـالقوانين    دشرعيا، ض نفسه دفاعاعن 

والنظم التي تحكم الدولة و هي الجهاز المكلف بحماية أسس الجماعـة  
  ).2002العمرات، ( وكيانها من أي عدوان يتهددها في الداخل

 اإلداريـة  تالتي تتخذها السلطاوالتدابير  مجموع القواعد واإلجراءات  :  الضبط اإلداري
بها مسؤولية الضبط اإلداري بهدف إقرار النظام العام، وتنظيم  المنوط

المجتمع، ووقايته من الجريمة وذلك بتحقيق األمن العـام والمحافظـة   
  ).2004 مجدي،(على الصحة العامة والسكينة العامة 

ذها سلطات الضبط القضائي في التحري مجموعة االجراءات التي تتخ  :  الضبط القضائي
عن الجرائم بعد حدوثها في سبيل القبض على مقترفيها وجمع االدلـة  
االزمة للتحقيق واقامة الدعوى وانزال العقوبة على من تثبت ادانتـه،  
أي االجراءات واالوامر التي تتخذها سلطة الضـبط القضـائي منـذ    

  )2002عمرو، .(وقوعها وحتى صدور حكم نهائي فيها
سلسلة نشاط الخدمات التي تضطلع بها الشرطة وفقا لما تـنص عليـه     :  الوظيفة االجتماعية

القوانين واللوائح، فالخدمات اإلدارية والخدمات القضائية التي تؤديهـا  
الشرطة لصالح المجتمع وأعضائه هي جزء مـن وظيفـة الشـرطة    

  .)1997عريف، ( .االجتماعية
        نظامية مدربة تدريبا خاصا وذلـك للمحافظـة علـى     قوة أمنية مدنية  :  الشرطة

 هماألمن وتطبيق القوانين، وتنفيذ األوامر من اجل المحافظة على أموال
االطـار  ( وأعراضهم، حرياتهم، وسالمتهم في حدود النظام والقـانون 

  ).2008،، الشرطة الفلسطينية االستراتيجي،
لها أشكال مختلفة فهناك التنمية السياسـية  من نما ينمو بمعنى الزيادة و  :  التنمية

والتنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية وإذا لم يحدد نوع التنمية فـإن  
التفكير يتجه للتنمية االقتصادية ويقصـد بهـا العمليـة االجتماعيـة     
االقتصادية التي تقضي على التخلف بكل مؤشراته وأسبابه كماً ونوعاً 

ال في إطار نمط إنتاج اجتماعي معـين حيـث   والتي ال يمكن أن تتم إ



ه 

تحدد القوانين االقتصادية لهذا النمط مسـيرة وإنجـاز مهـام التنميـة     
  ).2004 الشمراني،(االقتصادية 

يحدد الدور الحقوق والواجبات المرتبطة بمركز معين، وهـذا بـدوره     :  الدور
يساعد على تنظيم توقعات األفراد اآلخرين من الشخص الذي يشـغل  

مجموعة " هو و).  2000مدخل الى التخطيط والتنمية، .(مركزا معينا
أو األطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في  من األنشطة المرتبطة

كتاب اإلدارة الصفية بين النظرية  www.edu.gov.sa" مواقف معينة
  .داخل الصفوالتطبيق األدوار األساسية للمعلم 

مجموعة المصالح الجوهرية التي يتعارف عليها المجتمع بحيث يصبح   :  النظام العام
  .)1997عريف، .(من يقوم بمخالفتها يشكل فعله إضرار بالنظام العام

من حاجات البشر، تحتل المرتبـة الثانيـة مـن     أساسيةحاجة  األمن  :  األمن
الفرد لحاجاته الفسيولوجية  إشباع أهميتها فيوتتلو مباشرة في  حاجاته،

بفقده او نقصـه علـى كيـان     اإلحساسكالطعام والشراب، ولذا يؤثر 
، ومـرد  ألخرىبل يتفاوت في المجتمع الواحد من فترة   المجتمع كله،

السائدة في المجتمع والى  اإليديولوجيةهذا التفاوت من واالختالف إلى 
المجتمـع علـى    االعتبارات االقتصادية واالجتماعيـة التـي يقـوم   

  ).1993العبودي، .(تحقيقها
مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة، التي تمأل المجـال العـام بـين      :  المجتمع المدني

، ملتزمة في ذلك بقيم ومعـايير  أفرادهامصالح  لتحقيقوالدولة  األسرة
ــامح    ــي والتس ــرام والتراض ــوع   واإلدارةاالحت ــلمية للتن الس

  ).1995،  إبراهيم.(والخالف
 



 و  

 ملخص الدراسة

 
، حيث مثل مجتمع الدراسة 30/11/2010 -  5/2009- 1أجريت هذه الدراسة في الفترة ما بين 

مديري اإلدارات المتخصصة، ومديري مديريات الشرطة في المحافظات، مديري المراكز في 
المؤسسة الشرطية، وتسعون مديرا من مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية، جميعهم 

دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات تمثلت مشكلة الدراسة في و .باستثناء محافظة القدس
دور المؤسسة الشرطية من هدفت إلى التعرف على المجتمع المدني على أداء دورها التنموي، حيث 

وجهة نظر مدراء المؤسسة الشرطية، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني، واإلجابة عن أسئلة 
ة المتعلقة بواقع العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في المجال األمني، الدراس

التنمية االجتماعية، االقتصادية السياسية والقانونية، و إلى تقديم مقترحات تسهم في تطوير دورها، 
ت والوقوف على ابرز المعيقات التي تؤثر على أداء عمل مؤسسة الشرطة في مساعدة مؤسسا

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي إلنجاز الدراسة، ولقد  .المجتمع المدني على أداء دورها التنموي
حيث استعانت في جمع البيانات والمعلومات باالستبانة والمقابلة، ومراجعة األدبيات السابقة، وجهت 

تم توجيه أسئلة االستبانة لمديري المراكز الشرطية، ولمديري مؤسسات المجتمع المدني، في حين 
المقابلة لمديري اإلدارات المتخصصة، ومديري شرطة المحافظات في الضفة الغربية، وقد تم تحليل 

واستخدام اختبار التباين  SPSSمخرجات االستبانة ومعالجتها إحصائيا، وعرضها بواسطة حزمة 
  .LSD، اختبار )Correlations(اختبار تحليل  األحادي،

  
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني  إن درجةدراسة وقد أظهرت نتائج ال

مستوى جيد جدا، حيث وصلت النسبة المئوية الستجابة المؤسسة كانت بعلى أداء دورها التنموي 
أظهرت نتائج المقابالت التي أجرتها و .لمؤسسات المجتمع المدني) 80.8 (،  )86.0(الشرطية إلى 

القة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تأخذ طابع التعاون، الباحثة ان هناك ع
الشراكة، التكامل، وتتسم بالثقة، وتبين ان هناك محاوالت جادة من المؤسسة الشرطية ومؤسسات 
المجتمع المدني لرفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما عبر خلق أجسام مشتركة لمعالجة القضايا، 

  .تفاهم لنظم العالقة المشتركة وعمل مذكرات
  

اتضح ان دور المؤسسة الشرطية ليس مقتصر على تقديم الخدمات وانفاذ القانون، وإنما له ثمار 
تقطف من قبل اآلخرين، والخدمات التي تؤديها لها انعكاسات على المجتمع بأكمله، وبينت أهمية 

، وبان الخدمات التي تؤديها المؤسسة التعاون من قبل المواطنين في المساعدة على كشف الجريمة
الشرطية تدعم المستوى السياسي، مما يسهم بتوفير البيئة المستقرة التي تسمح بفتح السفارات وإيفاد 



ز 

هناك إطار القانوني ينظم عمل المؤسسة الشرطية، بحيث تلتزم بتطبيق  البعثات الدبلوماسية، وبان
يكفل حقوق األفراد، في مواجهتها، وبان اإلدارات  قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني الذي

المتخصصة تتكامل مع بعضها البعض، بحيث تتكفل بتوفير األمن واألمان واالستقرار للمواطن 
أتضح من خالل نتيجة المقابالت التي و .تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة الشرطية الفلسطيني، بهدف

مؤسسة الشرطية، ودور المؤسسة األمنية، من قبل هناك خلط في فهم دور الاجرتها الباحثة إن 
وبأنه يوجد ضعف في الوعي القانوني لدى بعض شرائح بعض مؤسسات المجتمع المدني، 

ولكن من جهة أخرى، هناك تطور في آليات  المجتمع، بدور المؤسسة الشرطية وعالقته بالتنمية
عمليات تقوم بها المؤسسة الشرطية تلقي الشكاوى والمسائلة الداخلية والخارجية، وأيضا هناك 

  .خاصة بها ال يمكن إشراك مؤسسات المجتمع المدني بها
  

أظهرت النتائج بان المؤسسة الشرطية تعمل بطريقة علمية وممنهجة، في ممارسـتها إلجـراءات   
الضبط اإلداري والضبط القضائي، والمسؤولية االجتماعية، السياسية القانونية، االقتصـادية، و أن  

ناك دور أساس للمؤسسة الشرطية في عملية الضبط االجتماعي، بما تمتلك من وسائل تتميز بهـا  ه
وتبين أن هناك عدة وسائل ضبط ألداء منتسبي المؤسسـة   .عن وسائل الضبط االجتماعي األخرى

د الشرطية، األمر الذي يسهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية كمتطلب أساسي لتحقيق التنمية، و الح
من هجرة العقول والشباب الفلسطيني، وهذا بحد ذاته دور اجتماعي تنمـوي، ووسـائل الضـبط    

  . االجتماعي التي تستخدمها المؤسسة الشرطية هي نفسها وسائل للوقاية من الجريمة
  

بضرورة العمل على إدراج ثقافة و مبادئ وقيم األمن اإلنساني، االقتصادي، أوصت الدراسة كما 
الخ، مفهوم األمن الشامل، والوقاية من الجريمة، مفهوم المواطنة، سيادة القانون .....ي،االجتماع

االستفادة من المناهج واألنشطة حقوق المواطن ووجباته في المقررات المدرسية والجامعية، والى 
تعزيز ودعت الى  .والى أهمية إحداث الشرطة المجتمعية الالصفية في المدارس في تعزيز األمن،

هوم الشراكة، والتعاون في درء المخاطر والتهديدات التي تمس بالمجتمع، التقدير واالعتراف مف
المجتمعي للمؤسسات المشاركة مع المؤسسة الشرطية، من خالل إقامة االحتفاالت التكريمية لتلك 

نون التوعية على تطبيق روح القانون وليس نصية القانون والتأكيد على إن القا وأوصت .المؤسسات
وجد لخدمة المجتمعات وليس لعقابها، والتوكيد على إن الجهاز التنفيذي الذي تمثله المؤسسة 

   .الشرطية جهاز إنساني قبل أي شي أخر
  

وخلصت الدراسة إلى نتائج األدوار التي تؤديها المؤسسة الشرطية، والى ذكر المعوقات التي تحد 
  .لى أداء دورها التنمويمن دورها في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني ع
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The role of the police in assisting the institutions of civil society to 
perform its developmental role in the West Bank 
 
Aِbstract 
 
This study took place in the period between 1/5/2009 – 30/11/2010, the society of the study 
was represented by: heads of specialized administrations, headquarters managers of the 
governorates, sub police station managers in addition to 90 managers of civil institutions in 
the West Bank except Jerusalem governorate. 
 
The study problem: ( the role of the police institution in helping civil society institutions 
carrying out their developmental role. The study aimed at recognizing the policing role 
from the viewpoint of its managers as well as the managers of the civil institutions and 
answering the relevant questions concerning the nature of the relation between both 
institutions in terms of security, social, economical, political and lawful development. 
Presenting suggestions that contribute in developing its role ,stopping on the most 
prominent impediments that affect the performance of police in assisting civil society 
institutions in performing their developmental role. 
 
The researcher used the descriptive approach ,interviews and questionnaire to accomplish 
her study, as well as review of literature base. The  questionnaire was directed to the above 
mentioned police managers and civil society institutions in West Bank , at the end she 
analyzed the results and treated them statistically and presenting them by SPSS using test 
of variance, Correlation and LCD Test. The study results revealed that the police 
institution role in assisting civil society institutions carrying out their developmental role 
was (Very Good). Hitting percentage of the response of police institution (86.0) , (80.8) to 
civilian ones. 
 
The interviews revealed that there is a relation between both institutions based on: 
cooperation, partnership, integration, characterized by confidence. Also, it revealed that 
there are serious trials to upgrade the level of cooperation and coordination between both 
institutions by creating common bodies to solve issues and finding memoranda of 
understanding to manage the shared relationship. 
 
It became clear that police foundation role is not limited to serving society and 
enforcement of law, but it has a fruitful role, and the service it presents has its own 
reactions on the entire society, contribution of the citizens helped in detection of crime. 
Police service has its importance a the political level which contributes in gaining stable 
environment to open embassies, delegation of diplomatic missions, with the presence of 
the lawful framework that regulates the police institution in which it became committed to 
the enforcement of Palestinian Code of Criminal Procedures guaranteeing individual 
rights. And that the specialized administrations integrate with each other to offer the 
Palestinian citizen safety, security and stability aiming at accomplishing the vision and the 
message of the police institution. 
 
It also became clear through the interviews done by the researcher that there is a mix 
between understanding the role of police institution and security institution by some civil 
institutions. Also there is weakness of constitutional awareness from certain society sectors 
about police role and its relation to development. On the other side there is development in 
the mechanisms of receiving complaints as well as internal, external accountability. There 
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are private actions carried out by police service without the contribution of the civil 
institutions. 
 
The results revealed that the police institution works on scientific and procedural   way in 
settings of administrative and judicial procedures, social responsibility, legal and 
economical policy, social control via the available mechanisms that distinguishes it from 
other social control procedures. 
 
Also there are several control procedures to the performance of the police recruited staff 
which contributes to the enhancement of transparency, impartiality values, as a basic 
requirement to achieve development and limit the immigration of Palestinian youth and 
intellectuals. And this thing by itself is a social development role. The means of social 
control used by the police institution are means of prevention from crime. 
 
The study recommended the need to work on the inclusion of culture, principles, and 
values of human economical, social security ……etc the principle of comprehensive 
security, prevention from crime, the concept of citizenship, rule of law, citizen duties and 
obligations of school and university curricula benefiting from the extracurricular activities 
in enhancing security and the necessity of finding community policing, promoting the 
concept partnership, cooperation in the prevention of risks and threats that affect the 
community, social appreciation and recognition to the participating institutions with the 
police institution through the establishment of the celebrations honoring those institutions. 
 
Awareness on the application of law spirit not its exact text assuring that law was found to 
serve societies not to punish it. Assuring that the executive branch which is represented by 
the police institution  is a humanitarian one before anything else. 
 
The study concluded the results of the roles performed by the police foundation and 
mentioning the obstacles that limit its role in assisting civil society institutions in 
performing its developmental role 
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  األول الفصل

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
  

 الدراسـة  أسـئلة  إلى افةإض واألهداف الدراسة ومشكلة الدراسة لخلفية عرض الفصل هذا يلخص
  .وفرضياتها

  
  مقدمة 1.1

 
بين منظمة التحرير وإسرائيل دخلت السلطة الوطنية  1993 الموقعة في العام نتيجة التفاقية أوسلو

م في بعض المناطق المحتلة فـي   1994الفلسطينية األراضي الفلسطينية وتولت زمام األمور عام 
األمنية والتي من ضمنها الشرطة  المؤسسة ئتأنشتفاقية وبموجب اال غزة،الضفة الغربية و قطاع 

  .)1993اوسلو األولى،  اتفاقية" (نظاميةقوة أمنية مدنية  وهي“الفلسطينية 
  
رغم من الصعوبات والمعوقات المحيطة، استطاعت السلطة الوطنية الفلسطينية أن تحقق قدراً من و

عسكري واالسـتيطاني الواسـع علـى منـاطق     ال اإلسرائيلياألهداف الوطنية، ولكن بعد العدوان 
، أصبحت األوضاع 2000سبتمبر/ومقدرات ومنجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في أواخر أيلول

تخرج  أن، ولكن السلطة الوطنية استطاعت 1994كافة، أشد تدهورا وسوءاً عنها في الفترة قبل عام
، والمضي قدما باتجاه المشاريع اإلعماريـة  األمنيالسيطرة على الفلتان وتتمكن من من بين الرماد 

   .والتنموية
  

وبما ان المؤسسة الشرطية جزء اصيل من المجتمع الفلسطيني، جاءت هذه الدراسة لتوضح الدور 
 الذي تعمل به من اجل البناء والتنمية والحفاظ سيادة القانون والمشاركة في بناء دولة المؤسسات 
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واألوامر الرسمية المشروعة ومعاونة  لقوانين واألنظمةا فيذالمكلفة بتنالشرطة هي حيث ان 
دور الوهذا ما دفع الباحثة لتناول ، )2010امننا، ( القانون أحكامالسلطات العامة بتأدية وظائفها وفق 

يعد مقتصرا فقط على حماية  سائدا لمالذي كان  لألمن، حيث إن المفهوم التقليدي لشرطةل التنموي
، الشعيبي(وإنما تجاوز ذلك ليشمل األمن االجتماعي واالقتصادي والسياسي  ممتلكاتامن األفراد وال

2004.(  
  
بمفهومه الشامل ولكنها اقتصرت  تناولت األمنم سلسلة من الدراسات التي ملتت الدراسة جاءت لذا

ر و حسب معرفة الباحثة لم يكن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت دو الشرطةفقط على دور 
الشرطة في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني ألداء دورها التنموي، لما لهذه المؤسسة من أهمية 

  .في إرساء األمن وبالتالي توفير الظروف المالئمة للتنمية
  

مسؤولية األمن مسؤولية  به ما تكون أحوجهو و في ضوء الواقع االنتقالي للمجتمع الفلسطيني، 
ل الجزء األكبر منها، والمؤسسة الشرطية نسق من مجموعة انساق الدولة تتحم أنجماعية ولو 

مؤسسة سواء كانت رسمية أو التتفاعل وتتكامل فيما بينها لتسهم في تنمية وتطوير المجتمع، فتصبح 
  .غير رسمية شريكة في البناء ومساهمة في السعي لتحقيق امن شامل يكفل للمواطن الحياة الكريمة

  
الدول الراعية لعملية السالم، والمؤسسات  فيهفي الوقت الذي تبحث  الدراسة جاءتمن هنا 

المجتمعية عملية اإلصالح والحوكمة الرشيدة لألجهزة األمنية، وتوضح الدراسة المسؤولية 
االجتماعية للمؤسسة الشرطية باإلضافة إلى الدور األساسي الذي تضطلع به بحفظ األمن العام 

ت بات األمن والدور التنموي الذي يكفل البيئة المالئمة لقيام مؤسساللمجتمع، فهي تجمع بين متطل
اعتمدت الدراسة على الدراسات المحلية التي تناولت الشرطة  اذ، المجتمع المدني بتحقيق غاياتها

اغلب الدراسات تناولت فولكنها من نظرة مختلفة أي تناولتها من حيث التعريف والوظيفة التقليدية، 
  .لمجتمع المدني في التنمية، ولم تتطرق إلى دور المؤسسة الشرطية في التنميةدور مؤسسات ا

  
استعانة الباحثة أيضا بأوراق العمل العلمية، وبالصحف، والمجالت المتخصصة بالشرطة، 

بشكل كبير بالمقابالت التي أجرتها  االستعانةوبالدراسات القريبة من مشكلة الدراسة، باإلضافة إلى 
مديري اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطية، ومديري الشرطة في المحافظات، الباحثة مع 

باإلضافة إلى نتائج االستبيان لمديري المراكز الشرطية في المحافظات، ولعينة من مديري 
  .المؤسسات في المجتمع المدني في الضفة الغربية
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  مشكلة الدراسة 2.1

  
ا هو دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع م :تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال التالي

  المدني على أداء دورها التنموي في الضفة الغربية؟
  

  مبررات الدراسة 3.1

  
  :على الواقع الفلسطيني من حيث التنمية واألمن لوحظ ما يلي اإلطالعمن خالل 

  
لب الوضع ينظر بصورة ضبابية إلى الدور الذي تؤديه المؤسسة الشرطية وفي ظل تق •

التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، جاءت الدراسة للتعرف على الدور  واألحداثالسياسي 
مع المدني ألداء دورها مساعدة مؤسسات المجت الشرطة فيالتنموي الذي تؤديه مؤسسة 

 .لتتمكن المؤسسات من االستمرار والتطور في أألداء والتنمية التنموي، 
ترك بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني المتمثل بورش تبين من خالل التعاون المش •

أهمية الدور التكاملي الذي  ،الدورات المشتركةمشتركة والمنعقدة بين الجانبين، العمل ال
المتمثل بتوفير األمن واألمان وبالتالي التنمية، والمجتمع المدني،  الشرطية تؤديه المؤسسة

 .قيد البحث الدراسة هذا إقرار بالحاجة لرصد و أبراز لمثلو
 إلىتناولت غالبية الدراسات دور الشرطة من ناحية العسكرة والدور البوليسي ولم تتطرق  •

الجانب التنموي للشرطة في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني ألداء دورها التنموي، 
الدراسات وتكمل ما سبق من  المعني، وبالتالي جاءت الدراسة لتسد الثغرة في الجانب

 .الموضوعب اصةالخ
 .رصد دور األمن في التنمية •

  
  أهمية الدراسة 4.1

  
  :انطلقت الباحثة في تحديد أهمية الدراسة مما يلي

  
تعد التنمية المحرك األساسي لتطوير عملية نمو المجتمع بشكل مستمر : األهمية العلمية •

ا فيها المؤسسة وبالتالي فان الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت المؤسسة األمنية بم
، ومن حيث أنها العصا الغليظة والمستنزفة )البوليسية(الشرطية من الناحية العسكرية 
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للموازنة العامة، ولم تتناول الدور التنموي لهذه المؤسسة،  وفي هذا البحث سيتم تناوله 
  .بشكل أكثر تخصصا

 :تمثلت فيما يأتي: أهمية الجانب التطبيقي •
 

o  من المتوقع أن تشكل هذه الدراسة أساسا : ت المجتمع المدنيأهمية الدراسة لمؤسسا
علميا لمؤسسات المجتمع المدني، من حيث توضيح أهمية العالقة التكاملية بينها وبين 
المؤسسة الشرطية، وتفيد كمرجع للمهتمين، و سوف توفر هذه الدراسة للباحثين 

تمع المدني ألداء مرجعية حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المج
  .دورها التنموي

o تتناول الدراسة مؤسسة الشرطة التي تتبنى رؤية بناء : اهمية الدراسة للمؤسسة الشرطية
دولة المؤسسات والقانون، وتطرح شعار شركاء في التنمية، حيث توضح أن دور 

عام، المؤسسة الشرطية لم يعد متوقف على الدور التقليدي بحفظ األمن العام والنظام ال
وانفاذ القانون، وإنما تعدى ذلك ليس فقط بالوقاية من الجريمة وإنما لمنع الجريمة قبل 

األمن مسؤولية جماعية،  ةحدوثها مما يترتب عليه، مهام جسام تتطلب إن تكون مسؤولي
وبهذا تتمكن من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في بناء دولة المؤسسات والقانون، 

  .لمي لمؤسسة الشرطةوسوف تكون مرجع ع
 

الباحثة أحد العاملين في المؤسسة الشرطية فهي تسعى لربط : أهمية الدراسة بالنسبة للباحثة •
  .الدراسة بالعمل

  
  هداف الدراسةأ 5.1

  

دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات  التعرف على :يتمثل الهدف الرئيس من الدراسة
ن وجهة نظر مدراء المؤسسة الشرطية، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ألداء دورها التنموي م

  :فتتمثل فيما يأتي األهداف الفرعيةأما  .المجتمع المدني في الضفة الغربية
 

 .التعرف على واقع العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني •

ي مجال التعرف على واقع التعاون بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني ف •
  التنمية السياسية والقانونية؟

التعرف على واقع التعاون بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال  •
 التنمية االجتماعية؟
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التعرف على واقع التعاون بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال  •
 التنمية االقتصادية؟

مؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التعرف على واقع التعاون بين ال •
 .األمني

مساعدة مؤسسات المجتمع  الشرطة فيأداء الوقوف على ابرز المعيقات التي تؤثر على  •
 .أداء دورها التنموي في الضفة من وجهة نظر مدراء المؤسسة الشرطيةعلى المدني 

ؤسسات المجتمع المدني في تقديم مقترحات قد تسهم في تطوير دور الشرطة في مساعدة م •
السياسية، االقتصادية، االجتماعية من وجهة نظر  :التاليةأداء دورها التنموي بالمجاالت 

 .مدراء المؤسسة الشرطية ومدراء مؤسسات المجتمع المدني
  

  أسئلة الدراسة 6.1

 
يري الشرطية و مد مديري المؤسسةنظر  ةوجه منالرئيس  على السؤالإلجابة لالدراسة  تسعى

ما دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على " مؤسسات المجتمع المدني
  :آالتيةالفرعية  األسئلةعلى  اإلجابةكما تحاول الدراسة  ".دورها التنموي؟ أداء

 
مدراء  ما طبيعة العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني من وجهة نظر •

  ، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية؟المؤسسة الشرطية
المدني في مجال التنمية ما واقع التعاون بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع  •

  السياسية والقانونية؟
ما واقع التعاون بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التنمية  •

  االجتماعية؟
سسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التنمية ما واقع التعاون بين المؤ •

 ؟االقتصادية
  ؟األمنيمجال الالمؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في التعاون بين  عما واق •

  
 فرضيات الدراسة 7.1

  
ما دور المؤسسة الشرطية ب المتعلقة الفرضيات من مجموعة وضع تم الدراسة، هذه أهداف لتحقيق

  :هي الفرضيات وهذه مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها التنمويفي مساعدة 
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)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية الفرضية الرئيسية االولى • 0.05)α في  ≥
على  أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني

لكل كم المؤسسة  فرعية خمس فرضيات الفرضية هذه عن ويتفرع .أداء دورها التنموي
  :وهيالشرطية، ومؤسسات المجتمع المدني 

  
)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .1 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥

دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية 
  .تعزى لمتغير المؤسسة الشرطيةوالقانونية 

)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .2 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية 

 .تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية
) صائيةال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلح .3 0.05)α في أراء المبحوثين حول   ≥

دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية 
 .تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية

)معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال فروق .4 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
شرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية دور المؤسسة ال

  .والقانونية تعزى لمتغير مؤسسات المجتمع المدني
)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .5 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥

جتماعية دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية اال
 .تعزى لمتغير مؤسسات المجتمع المدني

)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .6 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية 

 .تعزى لمتغير مؤسسات المجتمع المدني
)ند مستوى الداللة اإلحصائيةال فروق معنوية ع .7 0.05)α في أراء المبحوثين حول   ≥

تعزى المجال االمني دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 
 .مؤسسة الشرطةلمتغير 

)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .8 0.05)α في أراء المبحوثين حول   ≥
تعزى المجال االمني ور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في د

 .لمتغير مؤسسات المجتمع المدني
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)فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .9 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور   ≥
بين المؤسسة  مجال العالقةالمؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 

 .المؤسسة الشرطيةتعزى لمتغير  الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني
)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .10 0.05)α في أراء المبحوثين  ≥

العالقة مجال حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 
تعزى لمتغير مؤسسات المجتمع  لمجتمع المدنيبين المؤسسة الشرطية ومؤسسات ا

 .المدني
  
)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية الفرضية الرئيسية الثاانية  • 0.05)α في  ≥

على  أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني
 عن ويتفرع. ؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمةتعزى لمتغيرات الم أداء دورها التنموي

  :وهيلكل من المؤسسة الشرطية، ومؤسسات المجتمع المدني  فرعية فرضيات الفرضية هذه
  

)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .1 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
دني في التنمية السياسية دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع الم

لمؤسسة ا، في والقانونية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة
 .الشرطية

)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .2 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
االجتماعية دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 

 .، في المؤسسة الشرطيةتعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة
)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .3 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥

دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية 
  .، في المؤسسة الشرطية، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمةتعزى لمتغيرات

)معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال فروق .4 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية 

 في مؤسسات، العمر، سنوات الخدمة والقانونية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي
 .المجتمع المدني

)معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال فروق .5 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
االجتماعية دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 

  .المجتمع المدني في مؤسساتمة لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخد تعزى
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)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .6 0.05)α في أراء المبحوثين حول   ≥
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية 

  .مع المدنيالمجتفي مؤسسات تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة 
)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .7 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥

تعزى  المجال االمنيدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 
  .، في لمؤسسة الشرطيةلمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة

)مستوى الداللة اإلحصائيةال فروق معنوية عند  .8 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
تعزى  المجال االمنيدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 

 .، في مؤسسات المجتمع المدنيلمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة
)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية .9 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥

العالقة بين مجال دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 
المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، 

 .، في المؤسسة الشرطيةسنوات الخدمة
)اإلحصائية فروق معنوية عند مستوى الداللة .10 0.05)α حول في أراء المبحوثين  ≥

العالقة بين مجال دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 
المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، 

 .، في مؤسسات  المجتمع المدنيسنوات الخدمة
  

  دراسةحدود ال 8.1
  

  :تمثلت حدود الدراسة فيما يأتي
  

لغاية  5/2009- 1الفترة الزمنية الممتدة من  فيإجراء الدراسة  الزمانية تمالحدود  •
30/12/2010.  

محافظة نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، : محافظات الضفة الغربية :الحدود المكانية •
ثناء محافظة القدس لتعسر العمل بها بسبب طوباس، أريحا، بيت لحم، الخليل، رام اهللا، باست

  .االحتالل
، مدراء اإلدارات المتخصصة 10مدير عام الشرطة، مدراء المحافظات  :الحدود البشرية •

من  ثالثون منهم، مدراء مؤسسات المجتمع المدني )62( ، مدراء مراكز الشرطة 13
  .من الجنوب وثالثونمن الوسط  وثالثونمحافظات الشمال 
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  ددات الدراسةحم 9.1

  
 .أتضح أن الكثير من المؤسسات إن أحسن الظن غير محدثة ألرقامها وعناوينها

  
 .شح المصادر التي تناولت دور المؤسسة الشرطية في التنمية •
 .  )االحتالل اإلسرائيلي( تعسر العمل في محافظة القدس •
  .اإلسرائيليحواجز االحتالل  •
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  االطار النظري والدراسات السابقة

  
  المقدمة 1.2

  
هو حفظ األمن العام، النظام العام، وبذل  ووجودها من تأسيس المؤسسة الشرطية الهدف األساس

فراد فاألمن حاجة أساسية لأل .الوطنالجهود لتحقيق األمان واالستقرار للمواطن والمجتمع وبالتالي 
والمجتمعات ومرتكز أساسي لبناء دولة المؤسسات وتجسيدها على ارض الواقع وتحقيق التنمية 

وهذا ال يتحقق من خالل قوانين على الورق واستخدام آليات ومعدات ووسائل  .المستدامةالشاملة 
ن قواعد فال بد من إطار ثقافي يتغلغل في النفوس والعقول ويصبح قاعدة م فقط، لمكافحة الجريمة

السلوك العام، لتحد وتقلل نسبة ارتكاب الجريمة وتحقيق الضبط االجتماعي الذاتي للمجتمع، وهذه 
من الغايات التي تسعى المؤسسة الشرطية للوصول لها، لبلوغ األهداف األمنية وغيرها من األهداف 

تبقى الشرطة الركيزة ومهما تعددت النظم  .األفضللتحقيق االستقرار والتنمية وتطور المجتمع نحو 
  .األساسية لبسط سلطة المجتمع صاحب المصلحة الحقيقية في بسط األمن واألمان

  
المجتمع الفلسطيني المتمثل بإقامة دولته الفلسطينية عمدت قوات االحتالل إلى وللقضاء على حلم 

ر الفوضى بهدف انتشا بما فيها مراكز التأهيل واإلصالح،كلها تدمير مقار المؤسسة الشرطية 
، وذلك خالل فترة االجتياح وإعادة االحتالل الطمانينة في نفوس المجتمع األمني وعدم والفلتان

  .2000عام للضفة الغربية 
  

مهمة الشرطة لم تعد محصورة بإنفاذ القوانين وضبط الجريمة، أو الوقاية منها فقط، إنما امتد لذا 
فراد ألمؤسسة أمنية تقدم خدماتها فالشرطة ارتكابها، دورها لألخذ باألسباب والدوافع التي أدت إلى 
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وتضع على عاتقها مسؤوليات اجتماعية تقتضي أداء ادوار غير تقليدية ضمن مهامها  كافة المجتمع
  .ووظائفها

  
من األبحاث تناولت دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية أو دور األمن بشكل  اكثيرعلما ان 

رز سؤال عند يب لذا لم تتطرق إلى دور المؤسسة الشرطية في إحداث التنمية ولكنها عام في التنمية
وهو هل يمكن تصور وجود امن مجتمعي دون تنمية أو بصورة معكوسة  الحديث عن التنمية، أال

تنمية دون امن وكيف تستطيع مؤسسة الشرطة أن تدفع وتساهم في دعم مؤسسات المجتمع المدني 
  .على أداء دورها التنموي

  
 ،ومنها المؤسسة الشرطية كافة والمستويات كافة المجاالت نشمالي نذيلوالتطور الومع التغيير 

والى النتائج المتوخاة من وظائفها ومهامها  أصبح ينظر بعمق وتحليل للدور الذي تؤديه المؤسسة
له  من هنا يركز البحث على الدور التنموي الذي تؤديه الشرطة، والهدف الذي تسعى للوصول

وتحقيقه وبالمقابل الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني والهدف الذي تسعى لتحقيقه 
  .الشرطيةوالتقاطع بينها وبين المؤسسة 

  
  تعريف الشرطة الفلسطينية 2.2

  
هي هيئة مدنية نظامية شكلت بمرسوم رئاسي وتتبع وزارة الداخلية تعمل على حفظ األمن وتطبيق 

ذ األوامر من اجل الحفاظ على أموال الناس وأعراضهم وحرياتهم وسالمتهم الشخصية القوانين وتنفي
في حدود النظام والقانون وتباشر اختصاصها بقيادة مدير عام الشرطة تحت إشراف وزارة 

ويعرف مشروع قانون الشرطة، أن الشرطة قوة مدنية ) 2008 االطار االستراتيجي، (الداخلية
من القانون األساسي الفلسطيني  الخامس الباب) 84(في المادة وبارية، نظامية ذات شخصية اعت

قوات األمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البالد وتنحصر "المعدل تعرف بان 
وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام 

واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق  العام واآلداب العامة وتؤدي
  .)2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل، ( ".والحريات

  
و قد اتفقت معاجم اللغة العربية على تفسير كلمة الشرطة لما كان يميز رجالها به من شرط إي 

د الذين يعتمد عليهم الخليفة أو هم الجن: الشرطة في اإلسالمعالمات ظاهرة تميزهم عن غيرهم، ف
من اإلعمال اإلدارية  وغيرهاوالمفسدين  ةالوالي في استتباب األمن وحفظ النظام والقبض على الجنا
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هيئة مدنية  وهناك من عرف الشرطة بأنها )2006كلوب، ( التي تكفل سالمة الجمهور وطمأنينتهم
وتعمل على حفظ النظام واألمن  ،ة واألمنتؤدي واجبها لخدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنين

العام واآلداب العامة وتنفذ ما تصدره لها السلطة القضائية من األوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه 
  .)2005العزيز، ( عليها القوانين واللوائح من واجبات

  
القانون ومنع  انفاذ أساليبتدريبهم على  ، الشرطة مجموعة من األفراد الذين يتمأخروفي تعريف 

أنها هيئة نظامية مدربة  :األول يمكن تعريف الشرطة اصطالحا بأحد تعريفينوالجريمة وكشفها، 
األنظمة وتنفيذ أوامر الدولة وتعليماتها دون المساس  خاصا للمحافظة على األمن وتطبيقتدريبا 

  .الشخصية إال في حدود النظام بأموال الناس وأعراضهم وحرياتهم
  
، وحماية الممتلكات والحد من االضطرابات رطة هم أشخاص سلطة إنفاذ القانونالش :الثاني 

اللواء زياد عريف  ماهية الشرطة ذكروفي تعريفه ل، )ar.wikipedia.org/wikiالشرطة (.المدنية
النظام وتنفيذ القوانين التي تسن  وإقرار األمنالدولة في صون  إدارةبان الشرطة بوجه عام هي 

  ).1997عريف، (.جماعةلصالح ال
  

 األمن للمواطنين وتكفل خدمة الشعب في واجبها تؤدي نظامية مدنية هيئة فهي اصطالحا الشرطة أما

 وعلى واألعراض األرواح وحماية واآلداب العام النظام واألمن على بالمحافظة وتختص والطمأنينة

المجاالت  كافة في لمواطنينل واألمن الطمأنينة بكفالة تختص كما الجريمة وضبطها منع األخص
  )2007هالل،(.الواجبات من واللوائح القوانين عليها تفرضه ما وتنفيذ

  
  لتي تعتمد عليها المؤسسة الشرطيةاألسس المهنيه ا 3.2

  
للقيادة عند  والتي تعد مرجعية الفلسطينية ة الشرطيةاألسس المهنية التي تستند عليها المؤسستتجسد 

ألشرطه هي . في الرؤية، الرسالة، األهداف، القانون، القيم، النظم، اإلجراءات مباشرتها إلعمالها
ن الحكومة والسلطات ع الصادرة األوامرالتي تمثل إرادة تنفيذ  ألتنفيذيةحد المؤسسات الحيوية ا

ألن القانون هو  ،باعتبارها السلطان الّذي يحمي القانون ،ألحديثه ألدولهالقضائية في مجتمع 
وهذا  ،القواعد الّتي تحكم العالقات الّتي تنشأ بين المواطنين داخل المنظومة أالجتماعيه مجموعة

إال تحلل  و ،ويفرض تنفيذ أحكامه على الجميع يعني بالضرورة أن يكون هناك سلطان يحميه
، وواجب الشرطة السهر على احترام هذا القانون وتقديم من يخالفه إلى القضاء األمني،الوضع 

   .)2010، الزرقاني( رجبراً إذا لزم األم أألحكامطة هي الّتي تنفّذ هذه والشر
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  الشرطة الفلسطينية رؤية 4.2

  
شرطة عصرية فعالة تعمل بشفافية بانها الشرطة الفلسطينية  بمؤسسةتتمثل الرؤية الخاصة 

االطار ( ، من الجريمة ركيزته التنمية المستدامة تعزز سيادة القانون، نحو مجتمع خالومسؤولية 
وقد اعتمدت المؤسسة الشرطية حديثا رؤية واضحة عملت على وضعها وفق  )2010، االستراتيجي

أسس علمية وتتمثل بشرطة قوية تحفظ امن الشعب وتحظى بثقته وشريكا حقيقيا في بناء دولة 
شرية القانون، الرؤية تؤكد على عناصر القوة لدى المؤسسة الشرطية والمستمدة من الموارد الب

العالية القدرة، والتي تحرص على حماية المواطن  الذي يفخر بها كقوة تحافظ على حياته وممتلكاته 
  ).2010الخطة االستراتيجية، (. األوقاتفي كل 

  
 تزعزع أو الشعور، هذا اختل فإذا المجتمع، داخل باألمن، الفرد شعور هو للسلطة االنتماء محور
 بحكمة يفرض ولكنه يمنح، وال يوهب ال والمجتمع الفرد أمنواالنتماء، ف الوالء ذلك تصدع

 على والمهارة القدرة وكسب بالقيم، وااللتزام النظام، وإقرار واطراد التنمية التدبير وحسن السياسة،
 بحفظ تقوم التي األمنية األجهزة ودعم االقتصادي، واالزدهار االجتماعي، والتماسك األخطار، درء

 وكما ذكر في المقدمة بان الهدف األساسي من تأسيس المؤسسة الشرطية )1425الحيدر،(األمن،
للمواطن هو حفظ األمن العام والنظام العام وبذل الجهود لتحقيق األمان واالستقرار  ووجودها

  .والمجتمع وبالتالي الوطن
  

  رسالة الشرطة الفلسطينية5.2 

  
لة تتمتع بشفافية ولها دور واضح ومحدد تتمثل رسالة الشرطة ببناء مؤسسة شرطية فلسطينية مسا

في خدمة الشعب والدفاع عن الوطن تعمل في نطاق قانوني سليم للحفاظ على مبدأ سيادة القانون 
وقادرة على تقديم خدمات شرطية فعالة ومهنية تفي باحتياجات المجتمع بالتعاون مع األجهزة 

ى إدارة مواردها المادية والبشرية بكفاءة و وقادرة عل ،ومنظمات المجتمع المدني، األخرىاألمنية 
  .)2010اإلطار االستراتيجي، ( .بفعالية

  
 االستراتيجية رسالةوضعت ضمن خطتها  والتغيير فقدالمؤسسة الشرطية بالتطور  وأيمانا من

للمجتمع بمهنية وتميز وصون حقوق  واألمان األمنواضحة تتمثل بالسعي بقوة القانون لتوفير 
بها الوسيلة  الرؤية وتوضحالرسالة المعتمدة من المؤسسة الشرطية منبثقة من  أني ، أاإلنسان

  ) 2010الخطة االستراتيجية، ( والمعايير والقيم لتحقيقها



 14

  لقيما 6.2

  
  :تتمثل القيم الشرطية باالتي

  
  .وأقوالهأن يتحلى منتسب المؤسسة الشرطية بالصدق واألمانة من خالل أفعاله  •
  .ن من خالل تطوير المهارات وصقل القدرات وأداء مهني رفيعالمهنية واإلتقا •
  .الشفافية والنزاهة والتفاني في أداء الواجب •
 .العدل والمساواة من خالل احترام الحقوق الدستورية •

  .الوالء واالنتماء •
من خالل تطبيق سيادة القانون الذي كفل المساواة والعدل  وحقوقه احترام كرامة اإلنسانو •

  .للجميع
  .لكفاءة والفعاليةا •
  .صون كرامة وحقوق اإلنسان •
  .المساءلة والمحاسبة •
  )2013_2011الخطة االستراتيجية (. الوالء واالنتماء •

  

  للشرطة الفلسطينية األهداف االستراتيجية 7.2
  

  :تتمثل األهداف اإلستراتيجية للشرطة الفلسطينية
  

  .بناء وتعزيز قدرات الشرطة المدنية الفلسطينية •
  .ألمن واألمان في البيئة والمجتمعتوفير ا •
  .محاربة وضبط الجريمة •
  )جريدة الشرطة 2009( .الحفاظ على سيادة القانون في الشرطة والمجتمع •
 .صون الحريات وحقوق اإلنسان •

 )2013_2011الخطة االستراتيجية (. السعي المستمر للتميز في االداء •

  
8.2 �	
��  ا������ت ووا���ت ا����� ا

  
قانون هيئة الشرطة الفلسطيني على أن الشرطة الوطنية الفلسطينية هيئة مدنية نظامية  نص مشروع

   :كما يلي) 3(وحدد اختصاصها ضمن المادة 
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حماية األرواح، والممتلكات العامة ة، على اآلداب العامو, محافظة على األمن والنظام العاملل •
وكما  .)2005الفلسطيني، شرطة مشروع قانون ال(. وتنفيذ ما تفرضه القوانين واألنظمة

اختصاصات وواجبات ) 2010/2012(للشرطة الفلسطينية  ورد في الخطة االستراتيجية
 :المؤسسة الشرطية

  
o  مةاالع واآلدابالعام والنظام العام  األمنالمحافظة على.  
o  الفلسطينية األراضيوممتلكات من يتواجد على  أرواححماية.  
o  الفلسطينية األراضيستقرار لجميع من يتواجد على واال واألمن الطمأنينةكفالة.  
o فيهم وتسليمهم  المشتبهعلى  القبض وإلقاءمرتكبيها  العمل على اكتشاف الجرائم وتعقب

 ))2010/2012(الخطة االستراتيجية للشرطة الفلسطينية . (للعدالة

  
غزة التي  ية وقطاعالغرب الفلسطينية حول الضفة – اإلسرائيليةاالنتقالية االتفاقية كما نصت  •

قوة الشرطة  "إن، على أريحا – اتفاقية غزة وحلت محل 1995عام  الطرفين وقعت بين
، وقد حددت هذه االتفاقية "األراضي الفلسطينيةالوحيدة في  األمنيةالفلسطينية تشكل السلطة 

 :المسؤوليات الرئيسة التي تضطلع بها الشرطة الفلسطينية على النحو التالي

  
o العامالداخلي والنظام  األمنظة على المحاف.  
o  إلى باإلضافةالموجودين في المناطق،  اآلخرين األشخاصحماية الجمهور وجميع 

  .والسالمة واالستقرار باألمنحماية ممتلكاتهم والعمل على توفير شعور 
o  القانونتبني كافة الوسائل الضرورية لمنع الجريمة بما يتفق مع.  
o  خاصة أهميةالعامة التي تكتسب  واألماكن التحتيةحماية المنشات والبنية.  
o  عقوباتالمضايقات وال أعمالمنع.  
o  العنف أعمالوالعنف ومنع التحريض على  اإلرهابمحاربة.  
o التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية (. للشرطة أخرىوظائف اعتيادية  أية أداء

الشرطة هي  إن) 1997عريف، (ذكر  وقد) 2008، الفلسطينية بشان القطاع األمني
العام، ومضمون النظام العام، وحماية مكاسب  األمنالمنوط به كفاية  اإلداريالجهاز 

 مسؤولياتهاوامتدت  الجماهير السياسية، االقتصادية، فضال عن حماية الجبهة الداخلية،
اتساعا وشموال بحيث تحتوي على اختصاصات اجتماعية  أكثرجديدة  أفاقا لتشمل

  .وسياسية وتنموية وغير ذلك من المجاالت واقتصادية
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  إلطار القانوني للشرطة الفلسطينيةا 9.2

  
نظرا لعدم وجود قانون شرطة خاص بتنظيم العمل الشرطي فان الشرطة الفلسطينية تعمل باالستناد 

  :منهاقانونية  زواياعلى عدة 
 

قوية ونصه المـادة   على إنشاء قوة شرطة فلسطينيةمن اتفاقية أوسلو نصت ) 8,9(المادة  •
 .ووظائفهاالثالثة من الملحق رقم واحد على واجبات الشرطة 

 .1993هيئة الشرطة عام  يقتضي بتشكيلمرسوم رئاسي  •

بشكل واضح على ضرورة تنظيم  يأمرالذي  )84المادة (القانون األساسي الفلسطيني نص  •
  .خاصعمل األجهزة األمنية بقانون 

لقانون األمـن   1962لسنة  17وقانون رقم  1963لسنة  6م قانون الشرطة الفلسطينية رق •
 .وأريحاالعام األردني والتي عملت بموجبيهما الشرطة في قطاع غزة 

 .1995لسنة  3قانون دوائر السير رقم  •

 .1998لسنة  2قانون األسلحة والذخائر رقم  •

 .1998لسنة  12قانون االجتماعيات العامة رقم  •

 .1998لسنة  6هيل رقم والتأ اإلصالحقانون مراكز  •

 .2000لسنة  5قانون المرور رقم  •

 .، وتعديالته2001لسنة  )3(قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطينية رقم  •

 .الشرطة بوزارة الداخلية بإلحاقيقضي  2002لسنة  12رئاسي رقم المرسوم ال •

 .2004، لسنة 16األمن الفلسطيني رقم قانون التامين والمعاشات لقوى  •

 .2005لسنة  8الخدمة في قوى األمن رقم قانون  •

 .2005لسنة  99قرار الشرطة القضائية رقم  •

 .2005لسنة  1قانون الكسب الغير مشروع رقم  •

 .القاضي بإعادة تشكيل مجلس األمن القومي 2005لسنة  26رئاسي رقم المرسوم ال •

 )2008 األمني،التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشان القطاع ( •

 
  قانون أخالق الشرطة 10.2

  
 دستور تلزمحرصت إدارات الشرطة المتقدمة على صياغة قواعد أخالقية وسلوكية، تكون بمثابة 

القانون الذي صاغه االتحاد الدولي لمديري عل خير دستور ألخالق الشرطة، هو به رجالها ول
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انون هو خدمة األفراد، وحماية أن واجبي كضابط ينفذ الق"وفيما يلي نصه  ،م1937الشرطة سنة 
به، والضعيف من الظلم واإلرهاب، واألمن من والهم، وحماية البريء من التغرير أرواحهم وأم

العنف واالضطراب، وان احترم الحقوق التي كفلها الدستور للناس جميعا من حرية ومساواة، 
به  يحتذيبحياتي الخاصة عن كل ما يشيبها حتى أكون مثال  أنأىوعدالة، وان 

  ).2006كلوب،(."للناس
  

 2005من مشروع قانون الشرطة الفلسطيني لسـنة   الباب الخامس الفصل األول) 72(وفي المادة 
اقسم باهللا ( وهو، يؤدي عناصر الشرطة اليمين قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم عند تعينهم ألول مرة

وان اعمـل بصـدق   , رها وقوانينهـا وان احترم دستو, "دولة فلسطين ل" العظيم أن أكون مخلصاً 
وان أحافظ علـى شـرفي   ,  وان أكون مطيعاً لجميع األوامر التي تصدر إلي من رؤسائي, وأمانه

،  ويكون أداء اليمين أمام الوزير أو من يفوضه بالنسبة للضباط )واهللا على ما أقول شهيد, وسالحي
روع قانون الشـرطة الفلسـطيني لسـنة    مش.(وأمام مدير عام الشرطة أو من ينيبه بالنسبة لألفراد

2005.(  

  
  حق االحتجاز 11.2

 
لسنه  3رقم  منحت الشرطة خاصية الحجز كضابطة قضائية وذلك حسب قانون اإلجراءات الجزائية

حددت الحق للشرطة في سماع أقوال المشتبه بهم وعرضهم على النيابة خالل  فقد 34المادة  2001
 24لى الشخص المشتبه به أن يتم التحفظ عليه لمده ال تزيد عن القبض ع ةكذلك في حال، ساعة 24

الباب الثاني، الفصل االول منحت الشرطة  19ساعة ومن ثم عرضه على النيابة، وفي المادة 
 ( البحث واالستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع االستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى

  .)2001 الجزائيةقانون االجراءات 
 

  وظائف المؤسسة الشرطية 12.2
 

، الوظيفة اإلدارية، والوظيفة القضائية، والوظيفة االجتماعية \من الوظائف األساسية للشرطة 
طة بالمؤسسة الشرطية طبيعة المهام والواجبات المنو، االقتصادية، والوظيفة السياسية والوظيفة

ادية، واالجتماعية حيث يبدأ مفهوم األمن والتي من خاللها تحمي مكاسب الدولة السياسية، االقتص
العامة التي  فمسؤولية اإلدارةلمفهوم األمن بإبعاده المختلفة،  من الفرد ليشمل المجتمع بأكمله تجسيدا

لشرطية، ضمن وظيفة الضبط اإلداري، الضبط اتقع على عاتق الدولة تضطلع بها المؤسسة 
  .)1997زياد عريف، . (والسياسيةواالقتصادية،  القضائي، باإلضافة إلى المسؤولية االجتماعية
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  الضبط اإلداري13.2 

  
الواجب ألضبطي لإلدارة في التدخل التلقائي في أنشطة األفراد قصد "تعريف الضبط اإلداري هو 

تنظيمها تنظيما يكفل استتباب األمن، والمحافظة على الصحة وكفالة السكينة، وواجبها كذالك في 
العامة قصد صيانة النظام العام المجتمعي بغية مواكبة تلك األنشطة ألهداف التدخل في األنشطة 

، وفي تعريف أخر للضبط اإلداري فهو األنشطة التي )2002حسن، ( .المجتمع، وذلك وفقا للقانون
تمارسها الشرطة كسلطة إدارية من اجل الحفاظ على األمن العام وتشمل كافة األعمال التي ترمي 

الحراسة والدوريات وتنظيم المرور ومراقبة األشخاص  أعمالب الجرائم من حيث إلى منع ارتكا
 )2005، عرابي.(واألماكن إلى غير ذلك من األعمال الوقائية السابقة على وقوع الجرائم والحوادث

ويقصد به أيضا مجموعة األنشطة التي تمارسها الشرطة كسلطة إدارية بحصانة األمن العام والنظام 
وتقليل فرص  منع وقوع الجريمة، إلىاآلداب العامة وما تقتضيه ذلك من مراقبة تهدف العام و
  .)2006كلوب،( ارتكابها

  
وتتحقق أهداف الوظيفة اإلدارية من خالل توفير السكينة العامة عن طريق المحافظة على حالة 

دابير للمحافظة على الهدوء في الطرقات واألماكن العامة، أما استتباب األمن ويقصد به اتخاذ الت
كيان الدولة وقت األزمات والعصيان وما يترتب عليه من االعتداء على األموال، والمنشات 
والمرافق العامة، ووسائط النقل كما في حاالت المظاهرات، وحماية النظام العام أي الحفاظ على 

خالل التعاون مع أجهزة  األنظمة والقواعد واإلجراءات التي تنظم حياة المواطنين، وهذا يتحقق من
  .)1998 ،العمرات(الضبط األخرى في الدولة 

  
بأنها اإلعمال اليومية التي تباشرها  )الضبط اإلداري(  الوظيفة اإلدارية )1997 ،عريف(وقد عرف 

الشرطة بصورة منتظمة ودورية أي اإلعمال التي تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها وهذه 
ة في العمل على االستقرار وإشعار المواطنين باالطمئنان، وفي تعريف اإلعمال لها أهمية عظيم

أهداف  انحصرت بثالثةالوظيفة اإلدارية للشرطة للمجلس الفلسطيني للعالقات الخارجية يذكر بان 
  :أساسية وهي

  
 المحافظة على األمن العام، ويقصد به جميع اإلجراءات والتدابير الوقائية التي من شانها منع وقوع

وكذالك التدابير الالزمة للمحافظة على كيان الدولة  المجتمع،أي إخالل أو اضطراب يعكر صفو 
المحافظة على النظام العام  في فيتمثل الهدف الثانيأما  السياسي وقت وقوع األزمات والكوارث،

المجلس (هاممنها السكينة العامة، الصحة العامة، تنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح واألنظمة من م
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، تهدف للحفاظ اإلداري، أي ان القيود التي يفرضها الضبط )2008 الفلسطيني للعالقات الخارجية،
، واالستقرار األمنالعام للمجتمع، أي لخدمة المواطنين للوصول لمجتمع  واألمنعلى النظام العام 

   .االعتماد المتبادل يهماوالتنمية هدف يتوازن  األمنذكره  أسلفوكما 
  

  الضبط القضائي 14.2
  

وتعني التصدي لواقعة يصدق عليها وصف الجريمة بالمفهوم القانوني، أي أنها تبدأ بعد وقوع 
وجمع أدلتها ) االستدالالت عجم(، إلثبات وقوع الجريمة الالزمة، اإلجراءاتالجريمة بمجموعة من 

ي تعريف للمجلس وف ،)1997، عريف( والبحث عن مرتكبيها، قبل فتح تحقيق ابتدائي فيها
التي تمارسها الشرطة : الفلسطيني للعالقات الخارجية يذكر بان الوظيفة القضائية للشرطة وهي

عن أدلة، نيابة عن السلطة القضائية  ث، والبحمعرفة الفاعل د، بقصعقب وقوع الجريمة
قضاء، ولمصلحتها، وذلك من تحري وجمع معلومات واستدالالت واثبات داللة وتقديم الفاعل لل

دور الشرطة القضائي ال يبدأ إال بعد وقوع  )2008المجلس الفلسطيني للعالقات الخارجية (
الجريمة، وهو محدد بضوابط وهذا ما عالجه قانون اإلجراءات الجنائية، أما دور الشرطة اإلداري 

ما لها بل فهو دور مستمر ال يرتبط بوقوع الجريمة الن هدفه منعها، ولم يحدد القانون طريقا مرسو
عدم اإلخالل بالحريات العامة التي كفلها  ىترك األمر للسلطة اإلدارية للشرطة مع الحفاظ عل

أي بمعنى أخر أعمال الضبط اإلداري تستمد صفتها من أوامر السلطة اإلدارية، ، الدستور لإلفراد
سلطة الضبط وتحت عنوان  )1997، عريف( ،أما أعمال الضبط القضائي تستمد صفتها من القانون

إلى أن السلطات الممنوحة لرجال الضبط القضائي ترتكز في القيام  )2009،العطل( أشارالقضائي 
فاستسقاء الجرائم وإجراء جمع  ،بإجراءات التحري والبحث عن الجرائم ومرتكبيها ومالحقتهم

داري وعن المعيار الشكلي للضبط اإل .لرجال الضبط القضائي األصليةاالستدالل هي المهمة 
والضبط القضائي يتمثل في الجهة التي يصدر عنها ففي حال صدر العمل عن السلطة التنفيذية 
ممثلة في هيئاتها اإلدارية وموظفيها فهو عمل ضبط إداري، إما إذا صدر العمل من إحدى الهيئات 

  ) 1998مجلة مركز بحوث الشرطة،(القضائية فهو عمل ضبط قضائي
  

  ت العالقة بالجانب األمني في مجال االقتصادالمهام الشرطية ذا 15.2

  
تتولى الشرطة من ضمن وظيفتها اإلدارية والتي تتمثل في حماية المنشات والممتلكات العامة، تنفيذ 

التزييف والتزوير ومنع االستغالل ومكافحة التهرب  ة، مكافحقانون الغش والتدليس التجاري
ذها الشرطة في الحفاظ على االقتصاد الوطني، وحماية الضريبي، بمعنى أخر كل التدابير التي تتخ
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وقد  )2008، دليل الشرطي الفلسطيني(..األموال، ومكافحة الفساد المالي واإلداري بكل أشكاله
إن الشرطة تقوم بالحفاظ على االقتصاد الوطني، حيث تالحق أعمال  )1997، عريف(أوضح 

ا تقوم على مراقبة أعمال التهرب الضريبي التزييف والتزوير والرشوة والفساد اإلداري كم
 أوواألغذية الفاسدة، وتتولى حماية األموال العامة من خالل مراقبة أعمال سرقة التيار الكهربائي 

المياه ومالحقة لصوص كابالت التلفون، ويالحظ انعكاس األمن على االقتصاد واالستثمار بشكل 
 (وما نتج عنه مدينة سحم، ونابلصادي في بيت لواضح وملموس من خالل انعقاد المؤتمر االقت

وهي مشروع وطني يخلق أالف فرص العمل ويشجع أيضا إلى العودة للسكن، ويرفد  )روابي
  )2010روابي  ( التحتيةالمنطقة بخدمات البنية 

  
) باديكو(الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة  )2008حليلة، (ولقد أوضح 

، وهناك زيادة في 18%ان صافي الربح الموحد لشركة باديكو بعد الضريبة ارتفع بنسبة نمو بلغت ب
االستثمار، وهذا نتيجة تحقيق األمن واالستقرار الداخلي وتهيئة األجواء االيجابية األمر الذي أسس 

ر الـذي  انـه بالقـد   )2010ابو هالل، (وبين )2010روابي  (.لبيئة مشجعة لالستثمار في فلسطين
تستطيع فيه المؤسسة الشرطية من فرض األمن العام والنظام العام واثبات قدرتها علـى مواجهـة   

زاد شعور المواطن باألمن والطمأنينة علـى نفسـه   كافة الجرائم والقضاء على األنشطة اإلجرامية 
جتماعية وماله وعرضه، وشعور الفرد والمجتمع باألمن ينعكس على مختلف جوانب الحياة سواء اال

مما يدفع مؤسسات المجتمع المدني بان تمضـي قـدما فـي     االقتصادية أو النفسية والسياسية،أو 
الخ، فتوفر المناخ األمني ينعكس علـى التنميـة   …مشاريعها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو

  .وعلى جميع نشاطات المجتمع ومؤسساته
  

عدة نقاط ) الجمركية(ية حول الجريمة االقتصادية في دراستها الميدان )2010، جنان(  وقد طرحت
الجريمة الجمركية ال تترك في المجتمـع  لها انعكاس سلبي على الدولة والمجتمع حيث ذكرت بان 

  :متعددة تؤدي إلى إنما تفرز مخاطر. قة واالحتيالاألثر ذاته الذي يتركه كل من القتل والسر
  

 .حرمان الدولة جزءا من مواردها •
 .األدوات فاعلية في حمايته وتشجيعه أكثرقتصاد الوطني حرمان اال •
 .حرمان الخزينة العامة مبالغ طائلة •
 .عرقلة تقويم ميزان المدفوعات والمساهمة في تحقيق خطة التنمية •

وبشكل  ،سرقة المال العام، ركود االقتصاد الوطني، فساد المجتمع ورشوة أفراده وموظفيه •
  عام تفشّي موجة اإلجرام
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أهمية الوظيفة االقتصادية التي تؤديها المؤسسة الشرطية المتمثلة في محاربة الجريمة  يظهر قما سب
 ، ولقـد ذكـر  )2010أبو هالل، ( االقتصادية والتي انشاة لها دائرة متخخصة ضمن إدارة المباحث

في مؤتمر فلسطين لالستثمار بان النمو في االقتصاد الفلسـطيني وصـلت نسـبته     عباس الرئيس
وانه جاء نتيجة سياسة فرض مبدأ سيادة القانون والحفاظ على األمـن  ، 2009خالل عام  8%إلى

  )2010، عباس.( تنميةالعام فإذا لم يكن هناك امن لن يكون هناك اقتصاد وال 
  

وصلنا إلى مراحل متقدمة مـن البنـاء،   "ويؤكد الدكتور فياض اإلنجاز الذي تم الوصول إليه بقوله 
ضل المستويات حسب المقاييس الدولية وليس فقط اإلقليمية، وفـي ضـوء هـذه    واألداء يرقى ألف

ما طرأ من تحسن في األداء بمجال األمـن ووضـع   . التجربة لدي القناعة بإمكانية تحقيق أهدافنا
المؤسسة األمنية على سبيل المثال يعد مؤشرا على إنجازنا، وهنالك أيضا مؤشرات أخرى تتعلـق  

شاريع، فليس هناك مشروع واحد ينفذ من قبل مؤسسة، وإنما تجد انـك لتحقـق   بتنفيذ البرامج والم
إنجازا فأنت بحاجة إلى تعاون عدة مؤسسات، والتي ال بد أن يكون لها دور مهم إلخراج مشـروع  

   )2010القدس، جريدة (" للتنفيذ
  

دفع الخطر عـن  بان المؤسسة الشرطية تإدارة المرور ذكر  نائب مدير لباحثة معومن خالل لقاء ا
، فهي تحول دون وقوع حادث طـرق ممكـن أن   السياقةالمواطن عبر  منع السرعة المتهورة في 

 الماليـة  والمـوارد  البشـرية  المـوارد  من ، فالفاقدن أو إتالف ممتلكات اآلخرينيؤدي بحياة إنسا
ني الخسـارة  للتنمية و كإدارة شرطة مرور توفر لراس المال الوط أساسية مقومات يمثل والطبيعية

التي يتسبب بها مجرمي سرقه السيارات، ففي محاصرة هذا الخطر المضـر المحمـل لالقتصـاد    
الخـارج،   إلى النقدية التحويالت يزيد من الخارجي، مما االستيراد الفلسطيني تكاليف طائلة، نتيجة

يـون دوالر   مل 42ما يقـارب   2009خاصة إذا ما علم أن شركات التامين الفلسطينية دفعت بالعام 
تعويضات عن حوادث طرق وكان األولى استثمارها في عمليات التنمية المستدامة، وليس معالجـة  
أثار الحوادث المدمرة  واستنزاف الموارد المادية والبشرية وبنفس الوقت أموال التامين مهما بلغت 

إلنسـان كطاقـة أو   وان خسارة المجتمع تكون كبيـرة ل  ،ال تستطيع إعادة الحال على ما كان عليه
بان امن الشعوب والدول ال يوهب وال يمنح ، مراد .د وقد ذكر 2010 ،ابو زنيد( تراجع في طاقته

ولكنه يفرض بحكمة السياسة وحسن التدبير واطراد التنمية وإقرار النظام العام، فوسيلة األمن تتمثل 
توفير حـد أدنـى للتنميـة،    في ثالثة عناصر رئيسة وهي ضمان حد أدنى من االستقرار الداخلي ب

المجـاالت  و امكاناتها المادية والبشرية، وضمان قدراتها في مختلف واستخدام جميع موارد الدولة 
الناطق الرسـمي باسـم   وقد أشار  )1990مراد، (. عن طريق الوسائل العلمية والتفوق التكنولوجي

، واتصاالت، سـجون، كـوادر   رواتب، مركبات(بان األمن ال يتحقق بال أدوات المؤسسة االمنية 
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حيث أن األمن مال، فقوى األمن تعمل أربعا وعشـرين سـاعة،   ) مدربة، طعام، إسكان أثناء النوم
  2010)2010الضـميري،  ( كل هذا يحتاج إلى مال،..ليست وزارة يعمل موظفوها جزءا من اليوم

ذها القوانين بجعلهـا سـارية   أن الشرطة كهيئة تنفيذية تساند التشريعات عبر تنفي سراج. افاد دوقد 
المفعول على ارض الواقع ومعاقبة المخالفين لهذه التشريعات وفق القانون، وهذا الدور يلتقي مـع  
دور مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتعبئة الشعور الوطني والـديني واالجتمـاعي للمـواطن    

برامج توعوية تنموية تخاطب  وجعله قادرا على اتخاذ موقف مضاد لالنحراف واألجرام من خالل
كل فئات المجتمع فاألمن االقتصادي أساس لألمن االجتماعي والسياسـي وبالتـالي األمـن نسـق     
متكامل، ولمكافحة الجريمة االقتصادية والوقاية منها ال بد أن تتضمن قواعد وإجـراءات لمعالجـة   

الجريمـة   إلـى عوامل المؤدية المشكالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية بهدف التخلص من ال
  )1998سراج، . (االقتصادية

  
  ي والقانونيمجال السياساللمهام الشرطية ذات العالقة بالجانب األمني في ا 16.2

  
األساس األول ألي نظام سياسي هو األمن وعدم توفره يعرض مقومات الدولة للزوال، أي األمن 

الدولة، فاركان النظم السياسية هي امن، اقتصاد، أركان  ماتبنى عليه نذيلهو األرضية واألساس ال
يالحظ تداخل وتشابك المهام والوظائف إال أنها تؤدي إلى تحقيق الهدف األسمى لوجود الشرطة، 

لبنان فبعد أن فقدت السلطة المركزية السيطرة على األمن عام  األمن،ومن األمثلة على أهمية دور 
سي واالقتصادي فأصبح دويالت األحزاب كل له نظامه حصل انهيار شامل بالنظام السيا 1975

وقانونه وماله ونظامه الضرائبي، الجزائر دولة بدأت باالنهيار في أواسط التسعينيات بعد أن ظهر 
مناطق  وأيضا فياليمن،  ، فيالتخريب بها، الفلتان االمني، وفوضى السالح وظهراإلرهابيون 

العام واالستقرار السياسي واالقتصادي، واالجتماعي هو  على األمن الفلسطينية فالحفاظالسلطة 
مسؤولية تتوالها المؤسسة الشرطية بالتساند والتعاون والتشارك فهو عملية تكاملية مع مؤسسات 

و بالمحصلة ال يمكن ألي دولة  )2010الشروف، ( األمنية والمدنية الرسمية وغير الرسمية للدولة
وزير أكد وقد ،لى األمن الداخلي وهو المنوط بالمؤسسة الشرطيةأن تبني مؤسساتها دون الحفاظ ع

بان األمن الوطني متطلب من  الدولة للشؤون القانونية في المملكة األردنية، الدكتور كمال ناصر، 
ئ متطلبات الديموقراطية وتجذيرها كما انه مسالة أساسية للحفاظ على هيبة الدولة ونشر مباد

وان التنمية السياسية حالة  واألمنخلق التوازن بين الحرية  أهمية إلىة، و الحرية والعدل والمساوا
اجتماعية وليست فردية ومن واجب رجال األمن المساهمة فيها والحفاظ عليها وتبصير المواطنين 

 )2010ناصر، (ة بالحقوق وااللتزامات الدستورية وإشراك الشباب والمرآة في الحياة العام
قها التنمية بحاجة لدرع يحميها وهذا يتمثل في االستقرار السياسي واالجتماعي التي تحق والمكاسب
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قانون وقد حدد  )1990، مراد. ( واالكتفاء الذاتي، والقاعدة الصلبة التي تتمثل بالقانون وانفاذه
إن أي عنصر من قوى األمن ) 91) (90(في المادتين  2005لعام ) 8(الخدمة في قوى األمن رقم 

ية يحظر عليه االشتغال بالسياسة او الحديث بها أو ان ينتسب الى أي جمعية أو حزب الفلسطين
وقد ذكر عريف بان الشرطة لها مهام ضمن الجانب السياسي تتمثل قي ، سياسي القيادة األمنية

، القوانين الشرعية إطارخارج  بأعمالالمشتبه في قيامها  أومالحظة التجمعات غير القانونية 
ال دولة دون امن، هب الريح واشار  )1997عريف، .(ائم التي تتخذ الباعث السياسيوضبط الجر

وال يمكن ألي مجتمع أن يعيش بدون امن، فاألمن هو من الحاجات األساسية لإلنسان كما رتبها 
علماء النفس، فأول حاجة لإلنسان المأكل والمشرب، والحاجة الثانية هي األمن، فهو األرضية 

يبنى عليه باقي أركان الدولة، مؤسسات، النظام السياسي، والنظام االقتصادي،  واألساس الذي
هب الريح، (وبدونه لن يكون هناك اقتصاد، ولن يكون هناك مناخ اقتصادي.االجتماعي،،،،الخ

2010.(  
  

  لمهام الشرطية ذات العالقة بالجانب األمني في مجال المسؤولية االجتماعيةا 17.2
  

ة في طور اإلنتاج والمراحل المعاصرة والتطوير أخذت على عاتقها السعي بعدما دخلت الدول
وأصبح من  .لرعاياهاالحثيث نحو تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية وتوفير الحرية السياسية 

الضرورة بمكان تطوير رسالة الشرطة بحيث تتطور أهدافها من المعنى الضيق لمهموم األمن العام 
الشرطي في الدول  إدارات العملالواسع ومعناه األعم، فقد دخل في اهتمامات إلى المدلول 

المعاصرة جميع اإلجراءات التي تتعلق بوقاية النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  .)1998، العمرات(للدولة من عوامل االنحراف التي تهدد كيانها 

  
انه يرتبط بالعوامل الداخلية المؤثرة وهو بهذه  إالالوطني  األمناالجتماعي ضمن مفهوم  األمنيقع 

االجتماعي هو  األمنالحدود يعني حماية المجتمع من الجرائم الواقعة والمتوقعة،وان القصد من 
وصون الحرمات، كحرمة النفس والمال والعرض  اآلخرينتحقيق االستقرار، كما انه احترام حقوق 

االجتماعي يستلزم  األمناعدم الظلم وساد ميزان العدل،  إذاخاصة بما يساهم في خلق التوافق وب
ومن الوظيفة االجتماعية للشرطة رعاية  )2009الخوالده،(، لإلنسان األساسيةتامين الخدمات 

األحداث والمحترفين والمتشردين وأيضا التوفيق في المنازعات و أيضا الرعاية الالحقة للمفرج 
يفة االجتماعية للشرطة تقوم بها ضمن إداراتها المتخصصة وباألخص عنهم من المسجونين، والوظ

إدارة العالقات العامة واإلعالم، إدارة التأهيل واإلصالح، وحدة المرأة والطفل، إدارة المرور،إدارة 
والوظيفة االجتماعية هي سلسلة الخدمات التي تقوم بها الشرطة وفقا لما تنص . المخدرات،،،الخ
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حماية أخالقيات المجتمع، ورعاية سلوك األفراد واحترام قيمهم  وتعمل علىواللوائح  عليه القوانين
اإلنسانية وإعالء مبادئ الحرية والعدالة حتى تتحقق لهم الحياة الهادئة والمطمئنة، وذلك بالتعاون مع 

  .)2008دليل الشرطي الفلسطيني، (الحكومية الهيئات 
  

ح الناس وإعراضهم وأموالهم هي خدمة اجتماعية واقتصادية مهمة منع الجريمة والحفاظ على أروا
تضطلع بها المؤسسة الشرطية من خالل انتشار عشرات مواقع الحراسة التي يتواجد بها أفراد 
الشرطة في جميع إنحاء المدن الفلسطينية مما يسهم مساهمة فعاله في تحقيق األمن والقضاء على 

فراد يعملون على مدار الساعة مهمتهم هي الحراسة والمراقبة الجريمة فهذه المواقع يتواجد بها أ
ومنع أي عمل غير قانوني في محيطهم واإلبالغ عن أي تحرك مشبوه كذالك ان تبديل وتفقد هذا 
العدد الكبير من األفراد على مواقع الحراسة وعدة مرات في اليوم يتطلب حركة دائمة لعدد كبير 

يؤدي الى ردع المجرمين وبث الطمأنينة عند المواطن والسائح  من الدوريات الشرطية وهذا كله
  .)2010الحسين،( والمستثمر مما يعود بالفائدة على المجتمع وعملية التنمية فيه

  
دارة الحراسات يتضح بأنها على تماس مباشر مع المجتمع حيث إلمما سبق عرضه من واجبات 

يام بواجباتها تقوم المؤسسة الشرطية بتوظيف عدد تقدم خدمة دائمة في عملية التنمية ومن اجل الق
كبير من الشباب الفلسطيني وما يتبع ذلك من تقليل البطالة وتوفير الرعاية الصحية واالجتماعية 

من  ابهذا يكفل جزء، و لرجال األمن وأسرهم وكفالة وتعويض األسر في حال التقاعد أو الوفاة
وفي أثناء المقابلة التي أجرتها الباحثة ) 2010ابو حنانة،(ة المجتمع مما يسهم في التنمية المجتمعي

مع إدارة المرور ذكر نائب المدير أبو زنيد بان المسؤولية االجتماعية التي تتبناها المؤسسة 
الشرطية لتحقيق التنمية تتوافق مع مصلحة المجتمع ومؤسساته بحيث ينظر إليها بعين الرضا 

عن الفائدة المتحصلة من إنفاذ القوانين حيث أن االحتالل عندما يوقع لتطبيقها القانون وأعطى مثال 
مخالفة مرورية على المواطن فهي تعود على مستوطناته وهو يستمد قوته من االحتالل والته 
العسكرية أما الشرطة الفلسطينية في تطبيقها للقانون تساهم في عملية التنمية، والعائد لصالح البنية 

فها تختلف عن أهداف المحتل، فهي تعمل على الدوام بنشر التوعية المرورية للحفاظ التحتية، وأهدا
على المواطن وممتلكاته وعلى البيئة، وأضاف انه في الوقت الذي تحتفل إدارة المرور بتركيب 

هناك دول مثل اليابان تحتفل بإزالتها فالمواطن فالشارات الضوئية والشواخص التي تنظم السير 
  ).2010أبو زنيد، (المروري السليمه ضبط ذاتي وأدراك ومعرفة تنعكس بالسلوك أصبح لدي

  
بان نواتج األدوار التي تؤديها المؤسسة الشرطية وانعكاساتها على المواطن مدير المرور  ولقد ذكر 

وبالتالي المجتمع تتمثل بحفظ األمن لألفراد والمجتمع، وبالحد من الحوادث و الوقاية منها عبر 
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ناية بسالمة المرور على الطرقات حفاظاً على سالمة اإلنسان والممتلكات، من خالل تسيير الع
حركة المرور وتنظيمها وتامين وصول العاملين إلى مواقع عملهم من كافة القطاعات وبال شك في 

ث النهاية تسهيل انجاز أعمال المواطن وبالتالي خدمة المجتمع و توفير بيئة آمنه خالية من التلو
والتخفيف من التكاليف المالية لعالج ضحايا الحوادث والمصابين وإصالح الطرق، واستثمار 
التكاليف في عمليات التنمية وليس معالجة أثار الحوادث المدمرة واستنزاف الموارد المادية 

  .)2010عزامطة، (والبشرية، 
  

الذي يقتصر فقط على حماية إن مفهوم األمن في المجتمع المعاصر اختلف عن المفهوم التقليدي 
أمن األفراد والممتلكات، وإنما تجاوز ذلك إلى األخذ بالمفهوم الواسع لألمن، الذي يشمل األمن 

ما زالت المفاهيم المحلية تعكس المعنى الرمزي والوطني  ،االجتماعي واالقتصادي والسياسي
عدمه لم يعد يقتصر على توفير إن الشعور باألمان أو . للجندي الباسل ودوره المدافع عن الوطن

الحماية الجسدية لألفراد أو الحماية من العدو الخارجي للوطن إنما تعدى ذلك إلى أهمية توفير 
عناصر استقرار متنوعة تشكل في مجملها شبكة أمان للمجتمع والمؤسسات والقطاعات 

  )2004، الشعيبي(.واألفراد
  

لخدمة  المتخصصة تتكامل مع بعضها البعضوضمن نطاق المسؤولية االجتماعية اإلدارات 
حيث تظهر نتائج عمل إدارة شرطة السياحة واآلثار وانعكاسها على  ،المواطن والصالح العام

المواطن، فال فصل بين المصلحة العامة والخاصة فبتوفير األمن ألكثر من مليون سائح أجنبي 
احة الداخلية، يعود على التنمية مليون مواطن محلى يقومون بالسي 2سنويا وأيضا ألكثر من 

وينعكس ذلك على مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة بقطاع اآلثار والتراث  ،بمختلف جوانبها
الثقافي وبالحفاظ على اآلثار الفلسطينية من السرقة واالتجار بها وبيعها إلى جهات أجنية خارجية، 

  .)2010 ،العمري. (بالمجمل الحافظ المواطن المجتمع والوطن
  

وبالنسبة لوسائل الضبط االجتماعي التي تقوم بها الشرطة لتعديل السلوك االجتماعي وعالقتها 
نائب مدير شرطة السياحة واالثار في الشرطة بالدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني ذكر 

ال باس به بان هناك ظاهرة اجتماعية سيئة للغاية كانت تتمثل في وجود بعض أو عدد الفلسطينية، 
من األطفال يقومون بالتسول من السياح وذلك عندما بدأت الشرطة السياحية واآلثار عملها في 

مما انعكس و بشكل سلبي على سمعة ونضال الشعب  1995محافظة بيت لحم مع أواخر عام 
الفلسطيني عدا عن أنها ظاهرة غير حضارية وغير أخالقية، لذا عملت شرطة السياحة واآلثار 

نهاء هذه الظاهرة إلى حد ما حيث استدعت أولياء أمور األطفال وتم تحويلهم إلى وزارة الشؤون بإ
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إن هذه  يمكن القولوبشكل تدريجي  ،االجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى في الطفولة
ل وجود يدور حو أخرمام الحركة السياحية الوافدة إلى فلسطين، لكن هناك أمر أالظاهرة قد انتهت 

مهنة بائع متجول غير مرخص وهنا تقوم شرطة السياحة واآلثار  الذين يمارسونبعض القصر 
بتحويل هؤالء األطفال إلى إدارة األسرة والطفل حيث يتم معالجة هذه الحاالت وربما يكون بعض 

عند )c(معوقات شرطة السياحة في هذا الجانب إنهم يبيعون في مناطق تصنف على أنها منطقة 
حيث شرطة االحتالل، ويتم العمل بهذه الحالة مع ذويهم  ليعودوا  )قبة راحيل(اح بمسجد بالل بن ر

إلى صفوف المدرسة، وفي فترات العطل الصيفية يتم التنسيق، مع الجهات ذات العالقة ليكون 
الطفل في مكانه الصحيح في المخيمات الصيفية  واألندية بدل من الطرقات والشوارع والتي 

  ).2010الجمل، (، تعرضون في الغالب لخطر المركبات وأصحاب النوايا السيئةي
  

 توفير دور مشاركة الشباب في دعم األجهزة حيث يعتبر أن )هـ1420الحربي، (وهذا ما يؤكده 

 الضروري فمن المجتمع، إفراد وكل واألهلية الحكومية والمؤسسات األجهزة كافة مسئولية هو األمن

 في سوياً والمشاركة والجريمة االنحراف لمنع والمجتمعاألمنية  المؤسسة بين ةقوي عالقة وجود

  .مكافحتها
  

  الشرطة نشأة 18.2

  
في  نفسه تهدده يته بان الطبيعة تهبه مقومات حياته ولكنها في الوقتاكتشف اإلنسان في فجر إنسان

كون لديه حس امني بدائي قابل للتطور فكان عليه أن يراقبها وبهذا ي كلها،اللحظات واألحايين كل 
بالخبرات المتراكمة وحين أراد االستكشاف بدأت االحتكاكات بين الجماعات اإلنسانية والتضارب 

هذه الفترة تعلمت اإلنسانية مبدأ التعاون والصراع وهذا المبدأ أنتج نظرية األمن في المصالح وفي 
  .)2010البكري، (و الهجوميالوقائي الدفاعي ا

  
والمجتمعات البشرية األولى تكونت بالتجربة والخبرة تمكنت الجماعات من تطوير نفسها واعتمدت 

ضرورات قصوه لوجود فئات من المجتمع  تنشألمراقبة على شريحة مميزه منها لتولي الحراسة وا
فكانت نواة الشرطة في العالم كلها متخصصة مهمتها حراسة وحماية الجماعة ومكافحة اإلخطار 

  .)2010البكري، ( ملوك الحضارة البابلية، الملك حمورابي أشهر)أبو القوانين(على يد 
  
ة من الضرورات التي تدفع على ان هناك مجموع أكدفي مقدمة الفيلسوف العربي ابن خلدون و

تكوين مجتمع ومنها ضرورة التعاون، الضرورة الدفاعية، وضرورة السلطة، وضرورة  إلىاألفراد 
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 باألمن) الدولة(انه ربط تكوين المجتمع ، أيالجمعية ة، وضرورة الحياباآلخريناالستئناس 
  .)2004الجويبر،(
  

أصبح مفهومها لألمن أوسع مما دفعها إلى  ر واألغنىعندما بدأ التنازع بين القبائل على الملكية األكب
  ).2010العربي، (.تكثيف جهودها لمواجهة الخطر المشترك ومنه ظهرت الدولة

  
و هناك الكشوفات االثارية،  أوراق البردة والمنحوتات حفظت أقدم المضابط الشرطية واألمنية،  

ن الكريم ذكر ان سيدنا يوسف وضع في وأيضا في القرا) 39فر التكوين اإلصحاح س(وفي التوراة 
وهذا يقود ألنه البد من شرطة تنفذ وترعى وتردع من يخالف  )اية في سورة يوسف) 75( السجن 

  .)2010، المرتضى(
  

محمد بن مسلمة أول صاحب شرطة في العهد اإلسالمي وأول قائد للتشكيالت األمنية  يعد
وإما ، )2005العزيز،(  حراسة المدينة  )يه وسلمصلى اهللا عل(اإلسالمية، حيث أوكل له الرسول 

أول استعمال لكلمة الشرطة يرجع إلى عهد علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه الذي وضع لها نظاماً 
جديداً وحدد لها واجباتها واختار لها رجاالً عرفوا بالتقوى والصالح وكان يطلق عليهم رؤساء 

فرض القانون والنظام بللوظيفة فهم موظفون يعهد إليهم وأما الشرطة بالمفهوم الحديث . الشرطة
  .)2002أبو كاشف، ( وحماية الجماهير ومهام جهاز الشرطة في كل مكان تكون موحدة 

  
 رضي اهللا عنهبكر الصديق  مارسات العملية للشرطة في عهد أبيففي العصر اإلسالمي وجدت الم

تبع اللصوص وطلب المفسدين ومن يخشى حين عهد إلى عبد اهللا بن مسعود بالطواف ليال لت
علي بن أبي طالب كرم  عهد اإلمامشرورهم وهو ما عرف بنظام العسس، وقد نظمت الشرطة في 

  .)2007، عجوة(وكان يختار من علية القوم  الشرطة،اهللا وجهة وأطلق على رئيسها صاحب 
  

ين صاحب يسي وكان تعوفي العصر األموي وضحت مهمة الشرطة وزاد تنسيقها في العصر العبا
وفي عصر  الشرطة من اختصاص الوالي او األمير وكان يخلف الوالي في السلطة في حال غيابه،

المماليك صار من يتولى الشرطة الوالي او صاحب العسس وعظم أمر صاحب الشرطة في األندلس 
في  العليا متخصصة في أمور الخاصة والصغرى متخصصة طبقتين إلىة لشرطاحيث انقسمت 

وجاءت الخطوة األولى على  ،ويعود تأسيس الشرطة إلى العهود األولى للدولة العربية ,أمور العامة
يد مؤسس الدولة معاوية بن أبي سفيان وفي عهد الملك بن مروان أطلقت تسمية األحداث على من 

على من يقوم بحفظ األمن وسمي قائدهم أمير األحداث وظلت حتى نهاية العهد العثماني وتطلق 
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يقوم بحفظ النظام داخل األحياء وكان لهم دور مشهود عندما تغيب سيطرة الدولة عن األوضاع 
  .)2008الخليل،(الداخلية،

  
يضعها حكماء  التياذن الشرطة كوظيفة وجدت بهدف الحفاظ على قواعد األخالق وتنفيذ النظم 

أي إن الشرطة بوجه  الدولة،ظيم التجمعات من اجل حمايتها، أما الشرطة كمؤسسة جاءت مع بدء تن
عام هي إدارة الدولة في صون األمن وإقرار النظام وتنفيذ القوانين التي تعمل لصالح المجتمع، 

ألمن إلى ضابطيه في أواخر العهد العثماني تم تقسيم القائمين على ا وفي) 3 ، ص1997، عريف(
في العهد ألفيصلي وفي عهد  رمة في الريف ولكن تسمية الشرطة ظهرت مجدداالمدينة وجند

  .)2008الخليل،(االحتالل الفرنسي
 

بأمر من المندوب السامي  1920أما تاريخ نشأة الشرطة الفلسطينية كان في األول من تموز سنة 
البريطاني هربرت صموئيل وتزامن مع إنشاء اإلدارة المدنية في فلسطين االنتدابية وقوة الشرطة 

الدرك الفلسطيني والدرك البريطاني وكان القائد األول لقوة الشرطة  الفلسطينية كانت تتكون من
سنة  الصهيونيالمالزم أول براملي قائد األمن العام وقائد الشرطة والسجون إلى أن جاء االحتالل 

يحيى، (وكانت مهام الشرطة تطبيق القانون وحفظ األمن والكشف عن الجرائم ومحاربتها 48
2009.(  

  
 .م دمج الشرطة الفلسطينية بالشرطة األردنية نتيجة االحتالل اإلسرائيليت 1948في عام و •

وبعد احتالل الضفة الغربية ترك رجال الشرطة عملهم إال القليل منهم  1967في عام  •
 .حيث انضموا إلى الشرطة اإلسرائيلية

دة على قرار من القيادة الموحناء قدمت الشرطة الفلسطينية استقاالتها ب 1987في عام و •
 .لالنتفاضة

تم إنشاء الشرطة الفلسطينية من جديد عقب دخول السلطة الفلسطينية إلى  1994في عام  •
يحيى، ( .1987أريحا وغزة واندمج معها عدد من أفراد الشرطة التي استقالت عام 

2009(.  
  

  اإلدارات العامة المتخصصة في الشرطة الفلسطينية 19.2

  
السعي للتطور والتقدم نحو مجتمع امن ينعم باالستقرار هدف االرتقاء بمستوى األمن واألداء و

  .لبلوغهتعمل اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطية 
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ن بسـلطة الضـبط   والمكلف ، وأفراد هم الموظفونصف ضباط، المؤسسة الشرطية ضباطا ومنتسب
حيـاديين   اليسو اإلداري والضبط القضائي، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية حماية الوطن والمواطن لذا

في عملية البناء والتنمية، وتحقيق األمن والتنمية هدف يترابط فيه االعتماد المتوازن والمتبادل فـال  
  .يمكن تحقيق التنمية إال في ظل تحقيق األمن الذي ال يمكن تحقيقه إال ببناء قاعدة وطيدة للتنمية

  
، وحسـابها  جميعـا  ألنها تمس األفرادفهم تكلفة الجريمة ما زال يعاني من الغموض إلى حد كبير 

يصعب أن يكون بصورة موضوعية في بعض األحيان، ان ما تتحمله الدولة من نفقات على أجهزة 
العدالة والضبط وأجهزة الرعاية االجتماعية للمذنبين وما يكلفها ذلك ليس الجانب الملموس فحسب، 

ابتعد نهائيـا   إنضف إذا أصيب بعجز أو فهناك الخسائر المتعلقة بشخصية الجاني والمجني عليه أ
مجال القوى المنتجة عدا انه يحتاج إلى االنفاق عليه، أما الجاني فيسقط مـن حسـاب القـوى     عن

  .)2010الرماني،(المنتجة خالل فترة العقوبة عدا عن الفقدان للممتلكات
  

  :إدارة المرور. 1.19.2

  
) 1994(الشرطة الفلسطينية  منذ تأسيس المتخصصة في المؤسسة الشرطية، اإلدارات إحدىهي 
وصوال للحالة التي تعيشها الشرطة  أشكالهالتدريب والتأهيل على العمل المروري بمختلف  بوشر
، سواء على تخصصاتهم، حيث أصبح تسيير مرفق المرور على أيدي رجال خبراء ومهرة في اآلن

لتحقيق في حوادث المرور وإبداء الخبرة ا أوصعيد تنظيم المرور، والتعامل الالئق مع المواطنين، 
  ).2010، الموقع االلكتروني للشرطة(  الفنية فيها ومتابعة القضية أمام المحاكم المختصة

  
فقد " الذي يبث عبر شبكة معا اإلذاعية  17-12-2009" الشرطة بخدمتك"في البرنامج اإلذاعي 

ريعة اإلسالمية الحفاظ على الضرورات من مقاصد الش إنقال قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي 
منها حفظ النفس البشرية، ولهذا أية قوانين تحافظ على النفس البشرية فهي تتوافق مع : الخمس

اذاعة (."الشريعة اإلسالمية وال يجوز مخالفتها بأي حال من األحوال وكل من ال يلتزم بها فهو آثم
  .)2009 معا،

  
عن الدور التنموي الذي تؤديه في الشرطة الفلسطينية،  لمروروعند سؤال الباحثة لمدير إدارة ا

أجاب بان دورهم متوافق مع مصلحة المواطن والمجتمع عبر تطبيق سيادة القانون بحيث تسهم 
إدارة المرور في عملية التنمية من خالل نشر التوعية المرورية و تطبيق شعار طرحته الشرطة 

  ).2010عزامطة، ( بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وهو كلنا شركاء في التنمية، ونفذته
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بان المخالفة وسيلة لتقليل عدد الحوادث نائب شرطة المرور  ذكرت صحيفة صوت الشباب عن وقد
حالة وفاة  125حادث سير نجم عنها  4671وقع  2009ألنها تشكل ردعا للسائقين فخالل عام 

وهذا يعني ان شخصين يموتان في % 47إلى مصابا ونسبة الضحايا من الشباب تصل  5728
آخرين وبالعودة إلى الدور الذي تقوم به إدارة  110حوادث السير كل أسبوع ويصاب حوالي 

المرور وعائده الذي ينعكس على التنمية، وقياس تكاليف حوادث السير بحيث تعتبر من اكبر 
صوت الشباب (ة واقتصادية،  المشاكل التي تعيق التنمية لما ينجم عنها من أضرار اجتماعي

  ).2010الفلسطيني، 
  
ذكر الدكتور المهندس عبد الحفيظ الهروط، في صحيفة الدستور األردنية  على ان معدل الوفيات  و

في كل ) ثالثة أرباعها في دول العالم النامية(ماليين قتيل  3في حوادث السير في العالم يبلغ حوالي 
مليون بين معوق ومشلول ومقعد وإصابات متنوعة  20يزيد عن عام واألرقام في تزايد مستمر و

مليار دوالر  650أما الكلفة المالية المقدرة من هذه الحوادث حوالي  ،لهذا اإلنسان األغلى ما نملك
ومواطن يقتل كل  ،بأنه يتم التبليغ عن حادث سير كل خمس دقائق، ويذكر الهروط سنويا في العالم

حادثا ) 94000( 2007حيث بلغت اإلحصائيات لعام  ،تون كل أسبوعأطفال يمو 5ساعات و 10
 255وقدرت الكلفة المالية بنفس العام  وجريح،و ألف مصاب معوق 13حالة وفاة  970نتج عنها 

ألف دينار يوميا بسبب هذه الحوادث وهذا يرتبط بالخسائر المادية  700مليون دينار إذ يتم خسارة 
  .)2009، صحيفة الدستور األردنية(. صابينلقيمة المركبات وعالج الم

  
رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري في الجمهورية المصـرية  " اللواء محمد فوده"وحسبما أفاد

لمجموعة من الباحثين إن العامل البشرى من أهم العوامل الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية على 
مليارات جنيـه سـنويا    4الطرق في مصر حوالي الطرق، حيث بلغت التكلفة االقتصادية لحوادث 

من الناتج القومي باإلضافة إلـى فقـدان حـوالي    % 2كتكلفة اقتصادية لهذه الحوادث تمثل حوالي 
  ).2009، موقع بكرا (.مواطن من الشباب 6000

  
وفي الجانب اإلسرائيلي وهو أيضا من محيط السلطة الوطنية الفلسطينية حيث نشرت جمعية لتغيير 

مدينـة   70أور ياروك، تقريرا مفصال عن تكلفة حوادث الطرق فـي   –اقة في إسرائيل ياب السآد
مليار شـيكل بحسـب معطيـات     4، حيث بلغت التكلفة الكلية نحو 2008كبرى في إسرائيل للعام 

المجلس الوطني لألمان على الطرق، وأما على صعيد اقتصاد الدولة العام فتصل التكلفة إلى نحـو  
للشرطة الفلسـطينية افـاد    2009وفي التقرير السنوي للعام . )2009ا،موقع بكر(ر شيكل مليا 16

إصابة بين بسيطة إلى متوسطة  5588إصابة خطيرة و  146نتج عنها  امروري احادث 4671بوقوع 
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حالـة   24حالة وفاة يليها محافظة جنين  28حالة وفاة أكثرها في محافظة الخليل حيث بلغت  125
مخالفة  84444مركبة غير قانونية  وتم تحرير  3253مركبة وأتالف  3898ه تم احتجاز وفاة وبأن

مركبة عن الشارع لحين تسوية أمورها القانونية وقـد تـم فحـص     3256مرورية وقد تم تنزيل 
  .مركبة 345762

  
ج فيـه  بأنه في الوقت الذي نبته ،لمفوض السياسي للشرطة الفلسطينيةوبالمقارنة مع اليابان يشير ا

بغرس الشارات المرورية على حوافي شوارعنا تحتفل بلد مثل اليابان بإزالة أخـر لوحـة تحمـل    
إرشادا مروريا عن شوارعها، وهذا يدل على المستوى الراقي والمتقدم من االنضباط واالنصـياع  

وكية للقوانين الذي وصل إليه الشعب الياباني فقد تحول القانون المرئي والمخطوط إلى حالـة سـل  
  .)2000الكتكوت، ( .ونمط أخالقي يجسده المواطن عمليا بعقل واع وضمير حي

  
  :إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل. 2.19.2

  
بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام  هي إحدى اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطية،

لذي استبدل اسم السجون باسم ، ا1998لعام  6أصدرت قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم  1994
أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات   3/6/1998وبتاريخ , مراكز اإلصالح والتأهيل

، والذي اعتبر فيه المديرية العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل إحدى 1998لسنة  23القرار رقم 
اإلسرائيلي بعد اندالع  وقد تعرضت غالبية المراكز للتدمير من قبل الجيش. إدارات الشرطة،

وتطمح اإلدارة ومن خالل المشاريع الجديدة لبناء سجون نموذجية في كل من , 2000انتفاضة العام 
نابلس وأريحا وغيرها من المحافظات من أجل تطبيق الرؤيا واألهداف التي وضعتها كي تكون 

  .)2010،موقع الشرطة الفلسطينية االلكتروني..(مراكز إصالح وتأهيل فعلية
  

التكلفة االقتصادية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل يشير  وفي مقالة لمندل عبداهللا القباع يذكر بها 
بأنها باهظة التكاليف نظراً لتحول السجين من منتج إلى مستهلك، و يضيع على المجتمع وعلى 

الدولة فضالً  على أسرته عائد العمل، كما يضيع على أسرته تكاليف معيشتهم فيصيرون عبئاً مضافاً
ملبس ومأكل ومشرب وتطبيب، ومناشط حراسة داخلية (عن سد حاجاته األساسية داخل السجن من 

جريدة ( وخارجية، تكلفة الجهاز الفني واإلداري في هيكل الدولة بكل فئاته وتخصصاته ومستوياته
ور إدارته في مساعدة د لمدير إدارة اإلصالح والتأهيل عن الباحثة وعند سؤال ).2009الجزيرة، 

إن أنفاد القانون يسهم بشكل كبير في ب افادمؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها التنموي 
التقدم في كافة المجاالت، وبان العمل ينجح  التنمية وتحقيق االستقرار األمني باعتباره أساس
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التنمية ويسهلها وأيضا من  يةبالتعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني ويعود بالنفع على عمل
عناصر منتجة مما يقلل الجريمة، وفي هذا االطار تعمل  خالل إصالح النزالء ودمجهم بالمجتمع

االدارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على تفعيل التعاون لما فيه خدمة المواطن 
  ).2010رحال، (.والمجتمع

  
 :الشرطةإدارة حماية األسرة و الطفل في  .3.19.2

  
سرة الأتكون  وتتمثل فلسفتها ان في المؤسسة الشرطية، المتخصصة الحديثةهي إحدى اإلدارات 

من رسالتها الحوار الهادئ واستخدام القانون ونبذ العنف  خالية من العنف ضمن مجتمع سليم،
  .الوسائل األفضل للحياة

  

سطيني وخصوصيته احتياج واضح أظهرت نتائج العمل المكتبي والميداني وطبيعة المجتمع الفل
و استنادا إلى الدور الرئيسي للمؤسسة الشرطية في توفير األمن واألمان لألسرة , إلدارة مختصة

والمجتمع و لكون العنف األسري جريمة يجب عالجها، تم العمل على تبلور فكرة إدارة متخصصة 
اإلدارة وذلك بتاريخ بتشكيل  اتعنى بقضايا األسرة حيث أصدر مدير عام الشرطة قرار

  ).2010، الموقع االلكتروني للشرطة. (وضمها إلى هيكلية الشرطة 7/10/2008
  

مصدر األخالق والدعامة  وهى, رئيسيجماعه اجتماعيه أساسيه ونظام اجتماعي  أألسره حيث تعد
عي األمن االجتمافاألولى لعمليه الضبط االجتماعي وهى نموذج مصغر للمجتمع الذي نعيش فيه، 

يقع ضمن مفهوم األمن الوطني حيث يرتبط بالعوامل الداخلية المؤثرة وهو بهذه الحدود يعني حماية 
المجتمع من الجرائم الواقعة والمتوقعة من اجل تحقيق االستقرار وحماية حقوق اآلخرين وصون 

، وحماية الحرمات مما يساهم في خلق التوافق بحيث يستطيع األفراد التفرغ لإلعمال االعتيادية
( المنجزات والسبيل إلى رقيها وتقدمها وهذا يتطلب تغليب الحس الوطني على المصالح الشخصية،

  ).2009الخوالده، 
  

  :الشؤون اإلدارية. 4.19.2

  
هي إحدى اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطية تعمل على تلبيت االحتياجات واألولويات 

عامة للمؤسسة الشرطية، حيث يتم توفير المأكل والملبس التي تضعها في الخطة اإلستراتيجية ال
ألمن هو الشرط األساسي للتنمية والواجب التقليدي للشرطة احيث أن  ومستلزمات المنامة، واألثاث،
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غير أن دور الشرطة امتد ليشمل ما يتصل بأمن , هو حماية األمن العام والنظام العام وإنفاذ القوانين
سياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنمية ال تختص بجانب دون األخر فهي المجتمع من النواحي ال

عملية شمولية متكاملة، وإدارة الشؤون اإلدارية هي إحدى إدارات المؤسسة الشرطية التي تعمل مع 
وما يترتب على هذا الدور الحيوي من اتصال  ،مؤسسات المجتمع المدني من الناحية االقتصادية

بتوفير هذه االحتياجات  ،منفعة ودعم لالقتصاد الوطني، مما يسهم بالعملية التنمويةوتفاعل وتبادل 
يتم دعم السوق المحلي، تشغيل اليد العاملة، التقليل من حدة البطالة مما ينعكس على الوضع 
االجتماعي والصحي والتعليمي وهذا يعكس الدور التنموي الذي تقوم به إدارة الشؤون اإلدارية عبر 

  )2010حمدان،.(ملها مع المؤسسات العامة والخاصةتعا
  

  إدارة الموارد البشرية. 5.19.2
  

هي إدارة متخصصة تقوم بمهمة اإلشراف على األمور اإلدارية للقوة البشرية بالشرطة والمعامالت 
وتقوم بدراسة االحتياجات وتوفير المعلومات اإلدارية و الشخصية  موظف،والتغيرات على قيد كل 

الموقع (و الحفاظ على التوازن العددي في كل إدارة من إدارات الشرطة الفلسطينية،  عنهم
  .)2010االلكتروني، 

  
كإدارة موارد بشرية تختار خيرة أبناء الوطن لخدمة المواطنين، مما يسهم بشكل كبير في التنمية،  

 عنصرا 300يب من حيث خلق فرص عمل للشباب سواء لإلفراد أو للضباط مثال عندما يتم تنس
المواطن،  رضىاقتصادية لثالثمائة عائلة، ) ةصغر(إلى المؤسسة الشرطية إلحدى اإلدارات تسد 

بفتح السفارات الذي ينعكس على التبادل التجاري والثقافي،  مما يسهم) واألمان األمن(واالستقرار 
حصل لوال االختيار وبناء الضواحي اإلسكانية هذا لم يت لحم،واالقتصادي، مؤتمر نابلس وبيت 

األفضل والتدريب األمثل إلفراد وضباط المؤسسة الشرطية مما ينعكس على األداء، بالتأكيد أيضا 
من خالل تكاتف الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات والمستويات سواء مع المؤسسة األمنية 

  ).2010داوود، . (رسميةالبكل مجاالتها ومؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير 
  

 :إدارة السياحة واآلثار .6.19.2

  
هي إدارة متخصصة من إدارات الشرطة تعمل على توفير األمن واألمان للسائح والحفاظ على 
األماكن السياحية واألثرية والدينية، وعلى إجراء المسوحات األمنية للعاملين في المؤسسات 

فيها ومنع الهدم والتجريف والبناء في المناطق السياحية باإلضافة لتجار ومهربي اآلثار والمتعاملين 



 34

األثرية إال بعد إصدار الرخص، و األشـراف على تنظيم ألباعه المتجـولين ومراقبه المتطفلين في 
المواقع السـياحية ومنع جميع مظاهر التسـول، ومراقبه سلوك اإلدالء والمترجمين أثناء مرافقتهم 

حية وإرشادات المرور على الطريق السياحية لتالفي جميع باإلعالنات السيا ، االهتمامللسياح
و قد أفاد التقرير السنوي للشرطة لعام . )2010،الموقع االلكتروني للشرطة( ..المعوقات أمام السياح

دخل الى أراضي السلطة الوطنية،  اسائح 3137906بان إدارة السياحة واآلثار بأنها تابعت  2009
 788، وقضايا متعلقة بامن المهن السياحية ةقضي 650ر والتراث الثقافي وقضايا متعلقة بأمن اآلثا

لنائب مدير إدارة السياحة  وعند سؤال الباحثة ).2010التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية، (.قضية
عن العالقة التنموية بين الدور الذي تؤديه المؤسسة الشرطية والدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع 

د عن وجود عالقة تكاملية بين شرطة السياحة واآلثار وبين مؤسسات المجتمع المدني المدني افا
ذات العالقة بالقطاع السياحي لتعزيز التنمية السياحية، والدور ألخدماتي الذي توفره ينعكس 

القطاع حيث طني، وتطبيق القانون يحمي مؤسسات باإليجاب على الحركة السياحية، واالقتصاد الو
لمرافق السياحية، ويحمي مؤسسات القطاع السياحي، و المواقع واألبنية لمن للسياح، يوفر األ
بحيث يمنع هدمها أو تغيير معالمها وتقديم المخالفين إلى القضاء، وحماية اآلثار  كافة، التراثية

  .)2010الجمل،(االتجار بها وبيعها لجهات أجنبية الفلسطينية من السرقة و
  

 2008لإلحصاء الفلسطيني عن أن القطاع السياحي شهد في الربع الثاني الجهاز المركزي  ذكر
 71%أي بارتفاع نسبته  1996غير مسبوق في عدد النزالء وإشغال األسرة منذ عام  اارتفاع

وكما  .)2008، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. (العام السابق ذاتها منمقارنة مع الفترة 
متصاعد تزايد في سنويا والرقم  اأجنبي اهناك أكثر من مليون سائح نالسياحة بامدير شرطة  ذكر

هذا ناتج عن الدور الذي تؤديه ا من المدن الفلسطينية كافة، مواطن من مليونيمستمر وأكثر 
للمواطن الفلسطيني بالدرجة األولى والعاملين بالقطاع  الهام المؤسسة الشرطية وال ننسى الدور

بر االتصال لإلخبار عن أي خلل امني هنا وهناك وبالتالي العملية األمنية السياحي في مساعدتهم ع
الشرطة السياحية  نشره إدارةوالتنموية عملية متكاملة وهذا يعود للوعي الذي تتساند على 

 )2010العمري، ( .ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة
 

 المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية إدارة .7.19.2

  

يتلخص عمل إدارة المباحث في وضع إستراتيجيته في مجال  المتخصصة اإلدارات أحدىي ه
مكافحة الجريمة ومالحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة مع العلم إن غالبية 

من ضباط وضباط صف وإفراد كانوا قد تلقوا دورات تدريبيه في الوطن  اإلدارة همالملتحقين بهذه 
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وعند سؤال الباحثة   .التحقيقعربية وصديقه في مجال البصمة ومسرح الجريمة وأساليب ودول 
الرائد حسام مدير وحدة الجرائم االقتصادية وغسيل األموال في إدارة المباحث العامة، عن دور 
المباحث في التنمية أفاد بان الشرطة الفلسطينية تعمل على تطوير وحدة الجرائم االقتصادية وغسيل 
األموال من خالل تدريب كوادرها بأحدث ما توصل إليه العلم الخاص بهذا المجال، وترصد أي 

وجريمة غسيل .  بالغ أو معلومة وتخاطب النيابة المختصة من اجل استكمال اإلجراء القانوني
من قانون  )2(األموال يعد مرتكبها كل من أتى بفعل من األفعال المنصوص عليها في المادة 

ولقد ارتبطت عملية  .)2008 ،الوقائع الفلسطينية( 2007لسنة  9غسيل األموال بقانون رقم  مكافحة
غسيل األموال  بظاهرة االقتصاد غير المشروع والتي يعنى بها إجماال العمل على محاولة إخفاء 
والتعتيم على المصادر غير المشروعة لألموال بأساليب عديدة ومتنوعة لتضليل الجهات األمنية 

وتتمثل واجبات . )2003غنايم، (. وإدخال هذه األموال في دورة عمليات مشروعة‘ والرقابية 
  )2010صفور، ع(االدارة فيما يأتي 

  
  .محاربة الجريمة والتصدي لها •
  .تنفيذ التعليمات واألوامر الصادرة من قيادة الشرطة وااللتزام بها •
  .للعدالةإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم  •
 .طط لمكافحة الجريمة والوقاية منهاعمل خ •

 .التوعية واإلرشاد من خالل المشاركة في الندوات والفعاليات المختلفة •

  
، في أقسـام  2009ذكر انه قد تم خالل هذا العام  للشرطة الفلسطينية، وفي ملخص التقرير السنوي

  .بعةوالباقي قيد المتا 5819من أصل  4218المباحث في الضفة الغربية الكشف عن 
  

 أثرامحمد شفيق أستاذ بجامعة عين شمس بان للتغير االجتماعي . وبتحليل ألسباب الجريمة اعتبر د
مما أسهم فـي   ،على ارتكاب الجريمة نتيجة التقدم التكنولوجي في مجاالت االتصال والمواصالت
عف في التخطيط استيراد مظاهر سلوكية جديدة ال تتناسب مع القيم األصلية السائدة، إضافة إلى الض

إلى جانب زيادة البطالة بين صفوف الشباب، وضعف الخدمات وأيضا التغير الحاصل في  اإلداري،
 لمصـدر لالمجال االقتصادي حيث افرز أنواع جديدة في الوسائل واألساليب المستخدمة في التنفيذ، 

انة االجتماعية لمرتكبيها، في الجرائم الغير منظورة التي ترتبط بالمك اأشار إلى أن هناك تزايد نفسه
والمتمثلة في بعض صور استغالل والنفوذ، الرشوة، وجرائم التزوير، وأضاف بأنه نتيجة لتضـخم  
الثروات بشكل فجائي وانعدام األخالقيات كثرت حاالت الغش والتزويـر واالخـتالس والرشـوة    

ويشـير   ).1998 ،شفيق (والنصب والتهرب من الضرائب وقل احترام القانون وزاد التحايل عليه
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خبير األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى انه آن األوان لكي نحقق األمن العصـري  
بمفهومه الشامل الذي تشارك فيه الشرطة والشعب معا لمواجهة االنحرافات واالستغالل واإلثـراء  

ماعية وثقافية ونفسية متكاملة غير المشروع فاألمن عملية شاملة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجت
ومن أبرز اآلثار المترتبة  .)1999مجلة الشرطة،. (ومترابطة وال يجوز فصل عناصرها ومكوناتها

 :على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي
 

 .استقطاعات من الدخل القومي ونزيف لالقتصاد الوطني لصالح االقتصاديات الخارجية •

 .ولة المحلية بشكل ال يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدماتزيادة السي •

التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص اإليرادات العامة  •
  .عن مجمل النفقات العامة

شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء  •
و ظاهرة غسيل األموال هي عبارة عن إعادة تدوير  .ات اإلجرام المنظمخطر جماع

األموال الناتجة عن األعمال غير المشروعة في مجاالت وقنوات استثمار شرعية إلخفاء 
  .)2001ادم، ( المصدر الحقيقي لهذه األموال

  
  :ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية .8.19.2

  
  :كالتاليطة الفلسطينية المتخصصة و تتلخص واجباتها هي إحدى إدارات الشر

  
  التصدي لظاهرة انتشار المخدرات داخل المجتمع الفلسطيني •
  ضبط المتورطين في تجارة وحيازة المخدرات بالجرم المشهود وتقديمهم للعدالة •
  الوقاية من خالل برامج التوعية واإلرشاد لمخاطر وآثار المخدرات على الفرد والمجتمع •
تتضافر جهود اإلدارة مع المراكز العالجية األهلية التي وجدت  حيث ،عالج من اإلدمانال •

سياسة التوعية و من اجل العالج بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في هذا المضمار
  .بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية واألهلية ذات العالقة

مخدرات للوقوف على آخر المستجدات الدولية التعاون الدولي وتفعيله في مجال مكافحة ال •
  )2010برقين، (  .في مكافحة جريمة المخدرات

  
 الضفة الغربيةبان أقسام المخدرات في المحافظات  2009التقرير السنوي لعام عزريل في وقد أفاد 

على ذمة هذه القضايا، واستدعاء  انسانا 704وتوقيف قضية  611قضية من أصل  568قد أنجزت 
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مارديني لمجلة  وفي تقرير .)2009عزريل، (.على ذمة هذه القضايا امراة 11ومشتبها بهم  997
تقول فيه بان تكلفة المخدرات من الناحية االقتصادية وحسب العديد من الهيئات  خالد العسكرية

نوياً الدولية المعنية بمكافحة المخدرات والتي تؤكد بأن حجم ما ينفقه متعاطو المخدرات في العالم س
يبلغ عشرات المليارات من الدوالرات، وهي مبالغ تكفي لحل ومعالجة مشكالت الجوع والفقر 

  .)2002مارديني،( .والجهل التي تفتك بمئات الماليين من البشر على كوكبنا األرضي
  

أما ما تنفقه الدول المختلفة على أجهزة مكافحة المخدرات والمؤسسات الصحية المعنية بمعالجة 
المخدرات متعاطي  نجد من الناحية االجتماعية .منين فيبلغ عدة مليارات من الدوالرات سنوياالمد

، و يخلف وراءه األبناء األميين والمتشردين المختلفة أطفاله وأسرته من احتياجاتهم يحرم
المعرضين لكثير من مظاهر الفساد، وتعاطي المخدرات قاعدة انطالق للكثير من مظاهر الفساد 

الفرد وقواه االبتكارية المختلفة،  إلمكانياتنحالل و ينجم عنه خسارة للنفس البشرية، وتعطيل واال
عدا عن انه يعتبر من الوسائل الحديثة التي أصبحت  وخسارة للمجتمع، أيضاً وتعويق لرقيه وتقدمه،

 يتم تجنيد عناصر المتاجرين والمتعاطين وعبر المخدراتتستغل في زعزعة األمن القومي 
  .)2010،أبو هدمة (.القاتلةكجواسيس ضد بلدانهم من أجل تسهيل تمرير تجارتهم 

  
عندما يكون " تحت عنوان 2009أكتوبر  18حازم الببالوي نشر في جريدة األهرام . وفي مقال د

يشير إلى أن وضع نظم للعقاب على المخالفات التي تضر بأالمن  المرضالعالج أسوأ من 
يترتب عليها تكلفة اجتماعية على المجتمع أكبر من الجريمة نفسها، ويعطي  واالستقرار ينبغي أال

عند تحريمها صناعة الخمور كل ما  1919مثاال على ذلك السياسة التي اتبعتها الواليات المتحدة 
حدث هو أن ارتفعت أسعار الخمور مباشرة إلى ثالثة أضعافها باإلضافة إلى الفساد في اإلدارة 

النفوس الضعيفة، وهذا ما أدى إلى زيادة معدالت األرباح التي يجنيها المنتجون الذي وصل إلى 
وال يعني تشجيع استهالك الخمور،  1933والتجار، مما اضطر إلى العدول عن التعديل الدستوري 

بل أنها تحارب هذه اآلفة االجتماعية بقوة ولكن بوسائل أخرى أكثير فاعلية، أهمها التوعية 
  .ماعيوالضغط االجت

  
فلسفة إدارة مكافحة المخدرات تنطلق من تحقيق األمن االجتماعي  بان) 2010، عليوي( وأفاد

للمواطنين من خالل التصدي آلفة المخدرات في المجتمع والعالقة التي تربط  إدارة المخدرات مع 
ن مؤسسات المجتمع المدني هي عالقة تكاملية بمعنى أن اإلدارة تسعى جاهدة لترسيخ األم

االجتماعي عبر تامين البيئة اآلمنة لمنطلقات التنمية فهناك توجيهات وقائية من إخطار وأثار 
  .المخدرات وأخرى عالجية تهتم بمن وقع ضحية لهذه اآلفة
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  :إدارة التدريب في الشرطة الفلسطينية .9.19.2

  
تأهيل منتسبي و وإعدادتشرف على تدريب  ،هي إحدى االدارت المتخصصة في الشرطة الفلسطينية

اإلشراف على الدورات  و للشرطة،قدرات المنتسبين الجدد   تدريب وتطوير إلي الشرطة، باالضافه
 تنفيذها،الخطط السنوية للتدريب والتأكد من  التدريب بإعداد إدارةتقوم و .وخارجةفي داخل الوطن 

والطاقم االداري  ،والتدريبوذلك عبر آلية يتم اعتمادها من قبل مساعد مدير عام الشرطة للعمليات 
للشرطة  الموقع االلكتروني(.المساند له في االدراة العامة  باالضافه الى طاقم التخطيط والتطوير

  .)2010، الفلسطينية
  

أصبح من أهم محصنات  اذ تأهيل وتدريب رجل األمن تأهيال جيدا ومواكبا ومتخصصاوتقوم ب
المجتمعات، بل إنه من الضرورات القصوى الستدامة األمن الوطني واالجتماعي في أي مجتمع من 

األمن واالستقرار في المجتمع، وهي رؤية منطقية بعيدة النظر، ال سيما أن هناك مهددات عديدة 
طني أو حتى على لألمن تبرز على الساحة بين حين وآخر، سواء على المستوى الفردي أو الو

  .)2007،الثقفي(، والدوليالمستوى اإلقليمي 
  

نوعيا يسهم بمكافحة الجريمة و بأمن  تأهيالبان تدريب العنصر البشري ) 2009معتوق، (وقد ذكر 
ن يقومون يالمجتمع  فالخدمات التي توفرها الشرطة وشعور المواطن باألمن يجعل االقتصادي

ذلك بدورهم في إنفاذ المشاريع التي هي أساس التنمية فحيثما وجد األمن واالقتصاد وجدت التنمية و
  .برمته لما له من استقرار نفسي ينعكس على المجتمع

  
لذا فإن الدور األكبر في التنمية يقع على عاتق الشرطة التي ينظر لها بأنها حلقة الوصل ما بين 
األجهزة األمنية والمجتمع وممثلة الحكومة في الشارع العام، وتنطلق هذه الفكرة من تفهم رجل 

لى عاتق إدارة التدريب في الشرطة التي تعتبر الخطوة األولى لرجل الشرطة لواجبه وهو ما يقع ع
 الشرطة فتدريبه وتأهيله شرطياً وتفهمه لدوره في إنفاذ القانون يجعلنا نقف على عتبة التنمية

  .)2010، التلباني(
  

 عادإبعدة  وياخداولويات استراتيجيتها  أهمويعد التدريب في جهاز الشرطة المدنية الفلسطينية من 
بحاجات  المؤسسي والمتمثل أووالبعد التنظيمي  األفرادالبعد الشخصي والمتمثل بحاجات منها 

البعد المجتمعي يمكن حصره في النظام االقتصادي والسياسي والقانوني والمستوى  وأما، المنظمة
ية في مل التنمسلبي على مج أونظام تنمية الموارد البشرية الذي ينعكس بشكل ايجابي  الحضاري
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وهناك عالقة بين الدور القضائي الذي تؤديه المؤسسة الشرطية  .)2010، هواري. ( فلسطين
والدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني حيث يعتبر دور الشرطة هو أساس فصفة الضبط 
القضائي تمنح لضباط وضباط صف الشرطة العاملين وفقاً لنصوص قانون اإلجراءات الجزائية رقم 

وكذلك يحدد واجباتهم وطبيعة عملهم ضمن الصالحيات المخولة لهم قانونيا، " 2001"نة لس" 3"
وتندرج ضمن القانون المذكور كيفية اخذ اإلفادة والشهادة وطريقة الضبط للمواد الممنوعة قانونيا 
 إضافة إلى المدة القانونية التي يعرض فيها المتهم على النيابة وكل هذا يكون ضمن تدريب رجال

الشرطة على تفهم دورهم وطبيعته القانونية ذلك أن اغلب القضايا التي يكون مصيرها الفشل في 
المحكمة يكون خلالً في اإلجراء قبل ان يدخل القاضي في موضوع الدعوى ولذا فإن الخلل 
اإلجرائي يجعل مصير الدعوى الفشل مما يجعل من واجبات كادر التدريب في الشرطة تدريب 

مؤسسة على اإلجراء الصحيح، من هنا فإن التطبيق السليم للقانون يجعل مؤسسات منتسبي ال
  ).2010التلباني،( المجتمع المدني تقوم بواجبها على أكمل وجه ويتكامل مع الشرطة

  
علما أن هناك وسائل للضبط االجتماعي تقوم بها الشرطة لتعديل السلوك االجتماعي وله عالقة 

المجتمع المدني، حيث يوجد تكامل وتعاون بالعالقة بينهما عبر برامج  بالدور التنموي لمؤسسات
التوعية القانونية للمواطنين التي تعمل على تعديل السلوك االجتماعي وتحقيق األمن واالستقرار،مثل 
التوعية المرورية ومكافحة المخدرات وهو االتجاه التي تتخذه الشرطة اليوم وخاصة إدارة التدريب 

ل على التدريب التخصصي وخلق مدربين مؤهلين في مجاالت تخصصهم قادرين على التي تعم
 .التعامل مع فئات المجتمع في كل الحاالت ومع كل فئات التدريب المستهدفة عمراً وتخصصاً

  :ويظهر ذلك جليا حيث
  

  .والمرآةبين دائرة حماية األسرة والطفل والمؤسسة التي تعنى بحل مشاكل األسرة  :التعاون •
 .فتظهر بين بعض المؤسسات اإلعالمية واإلعالن في الشرطة :الشراكةإما عالقة  •

ي المخدرات نفيظهر جلياً بين المؤسسات التي تعنى بتأهيل مدم :التكاملوبخصوص  •
  .)2010أبو الرب، .(والشرطة

  
رطة وتسهم إدارة التدريب في تعزيز الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني عبر تعريف رجل الش

بالمهام الملقاة على عاتقه من وظائف إدارية وقضائية واجتماعية ومعرفته بطبيعة حقوقه وفقا 
أين تبدأ ومتى تنتهي وهذا يحتاج إلى تدريب مهني شرطي مكثف يجعله قادرا  وواجباتهللقوانين 

الموجه  تدريبيةالتاهيلية والعلى القيام بواجبه بالفطرة العتياده عليه إضافة لالستمرارية بالعملية 
  ).2010، جبارين(. والمنظمة من قبل إدارة التدريب بالشرطة
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بكافة رتبهم فدورة كبار الضباط  واألفرادويهتم جهاز الشرطة بتدريب الضباط وصف الضباط 
استهدفت المدراء من رتبة رائد ومقدم وعقيد وعميد وهذه الدورة مختصة ألعداد كبار الضباط 

لمدة شهرين متتالين من خالل منهاج  اوتلقوا تدريب )قياده عليا( صف األول باعتبارهم قادة من ال
دورة القيادة  وإما .درايةتدريبي يتضمن مجموعة من العلوم السياسية والقانونية واالجتماعية واال

المواضيع من العلوم  اويتلقون تدريبا متعدد )نواب المدراء( فاستهدفت فئة الضباط  الوسطى
القانونية فاالجتماعية والدورات المتخصصة التي تستهدف القوة التنفيذية  إلىالسياسية  ىإلاالدراية 

  .)2010، هواري(  .ومتنوعةوهي متعددة 
  

ويقوم جهاز الشرطة على توفير بيئة تدريب جيدة للمتدربين من خالل توفير كافة مستلزمات 
اكبر قدر ممكن من هذا التدريب ومن  دةإلفاكافة  للمتدربين األساسيةالتدريب وتامين االحتياجات 

  :الشرطةالخطوات التي قام بها قسم التدريب في جهاز  أهم
  

القانون  أهمهاتوفير مناهج تدريبية وفق مقاييس معينة للمتدربين تشتمل على عدة مواضيع  •
واالدراة والحاسوب والتدريب العسكري من خالل قسم تطوير المناهج في كلية تدريب 

  .الشرطة
ناء مبنى تدريب، مزودا بأحدث األجهزة االلكترونية الحديثة وشبكات االنترنت ومكتبة ب •

  .المجاللتشجيع البحث العلمي والدراسة وتلقي العلوم في 
توفير مدربين فلسطينيين خبراء ومختصين من خالل اختيار كوادر من الشرطة ذات  •

  .جيدينتخصصات علمية عالية وتدريبهم وإعدادهم ليكونوا مدربين 
كاإلقامة الجيدة والغداء  كافة توفير المستلزمات المالية والمادية التي يحتاجها المتدربون •

  .الصحي
واقع التدريب القبلي والبعدي ويقيس مستوى األداء لدى  يقيستوفير نظام تقييم جيد  •

  .)أبو الرب ،2010(.التدريبالمتدربين بعد تلقيهم 
  

  :طة الفلسطينيةإدارة الحراسات في الشر .10.19.2
  

الوقاية من الجريمة ودرء الخطر الذي يقع على  هي إحدى إدارات الشرطة الفلسطينية المتخصصة
واجبات ومهام إدارة  .األرواح والممتلكات من الواجبات والمهام الملقاة على عاتق هذه اإلدارة

حيث  للمواطنين، الحراسات هي حراسة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمة
 تعمل على حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية المتواجدة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية
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، تأمين ومرافقة الوفود الرسمية، ومن ضمن مهامها حماية بعض المؤسسات الخاصة التي تقدم كلها
الفلسطيني من تأمين خدمة للمواطنين مثل البنوك، وتعمل على تأمين وحماية الجهاز القضائي 

  )2010،للشرطة الفلسطينية الموقع االلكتروني(المحاكم والقضاة، ونقل الموقوفين من والى المحاكم 
على توفير الدعم الفعال إلدارات الشرطة األخرى خاصة المرور، ومهما  باإلضافة لعملها الرئيس

يستغني عن العنصر البشري الذي  كانت المعدات والتجهيزات التي تستعمل في األمن حديثة، فانه ال
له دور فعال من حيث الحس األمني والقدرة على التنبؤ واالستشعار باألمور غير العادية، فما 
يمتلكه رجل األمن من الحيطة والحذر وقوة المالحظة وقدرة الرصد للحركة أو الظاهرة لكشف 

ين الظواهر وتفسير ما تعنيه الخطر الذي يهدد المنشاة يكمن في قدرته على التميز والربط ب
  .)2010 ،الحسين.(اية للتصدي لمنع الجريمةالدالالت وما تشير إليه االحتماالت التي تسهم في النه

  
  :إدارة المظالم و حقوق اإلنسان في الشرطة الفلسطينية. 11.19.2

  
  :أهدافهاومن هي إحدى إدارات الشرطة الفلسطينية المتخصصة 

  
  .ية والحياد أثناء التحقيقضمان الشفافية و السر •
ضمان عدم تعرض المواطنين ألي شكل من أشكال التعذيب أو التعسف أو المساس  •

  .بحقوقهم اإلنسانية
أي تداخالت من عناصـر الشـرطة أو    المواطنين، ومنعتحسين عالقة جهاز الشرطة مع  •

  .خارجها من شأنه المساس بصحة اإلجراءات القانونية
بالكرامة اإلنسانية  طةحمالقانون من جهاز الشرطة بأن التصرفات ال إطالع المكلفين بإنفاذ •

  )2010، للشرطة الفلسطينية الموقع االلكتروني.(تشكل جريمة يعاقب عليها القانون
  
المظـالم   ادارةجديدة تتبع لمدير عام الشـرطة وهـي    ادارةنظراً ألهمية حقوق اإلنسان أنشأت و

ن الحقوق والحريات األساسية التي كفلهـا القـانون األساسـي    وحقوق اإلنسان وذلك استنادا إلى أ
محل احترام من العاملين بجهاز الشرطة على اعتبـار أن   نجدها والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

هذه الحقوق هي استحقاقات أصيله لكل شخص نتيجة كونه إنسانا وتقوم على أساس احترام كرامـة  
  .)2010،إدارة المظالم و حقوق اإلنسان (.كل فرد وهي ليست مزايا أو منحة

  
مسؤوليات عدة تقع على عاتق منتسبي المؤسسة الشرطية تتطلب منهم أن يضعوا واجبهم أولوية في 
حياتهم فهم اقسموا اليمين على حمل األمانة،  فجوهر رسالة الشرطة وعمق معانيها أمر يدفع إلـى  
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ن، من جانب ومن جانب أخر هناك عقاب شديد عقد واستحداث دورات حول فن التعامل مع المواط
  )2009، الشريد( السلطة التي يمنحها له القانون،على كل من يتعسف في استخدام 

  
ومع هذا هناك بعض  في األخطاء،فهناك أدارة متخصصة للمظالم تهدف للحماية من الوقوع 

هذه عن األذهان خدمات الحاالت السلبية التي تنعكس سلبا على المؤسسة بأكملها ويغيب حينها 
منتسبي الشرطة ليسو مالئكة وإنما بشر كغيرهم من المواطنين  ،المؤسسة وعطاؤها غير المحدود

حقوق والحيادية ء األشخاص لتبقى العدالة وحفظ الومع هذا القانون ال يتوانى عن محاسبة هؤال
  )2009الشريدي،( رهالصورة الحقيقية للعين الساهرة على امن الوطن واستقرا يوالشفافية ه

  
استقبال الشكاوى من  :الفلسطينيةومن أهم واجبات دائرة المظالم وحقوق اإلنسان في الشرطة 

المؤسسات الدولية، تنفيذ زيارات لمراكز اإلصالح والتأهيل ونظارات الشرطة للوقوف ، المواطنين
معلومات عن  على مدى مراعاة حقوق اإلنسان، إصدار نشرات دورية خاصة بالشرطة تتضمن

بعض الممارسات الخاطئة، التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان، 
التنسيق مع وسائل اإلعالم التي تردها مناشدات أو شكاوى من المواطنين على أي تجاوزات لكادر 

  .)2010، إدارة المظالم و حقوق اإلنسان .(الشرطة
  

  :لعامة واإلعالمدارة العالقات اا. 12.19.2
  

  :من أهم أهدافهاو هي إحدى إدارات الشرطة الفلسطينية المتخصصة

  
بأهمية دور الشرطة في خدمة الوطن  دى متسبي الشرطةلالوعي  مستوى العمل على رفع •

 .والمواطن

 .الثقافينشر الثقافة واإلرشاد بهدف رفع المستوى  •

 .ة للمؤسسة الشرطيةالشرطة لتدعيم الصورة االيجابي نتسبيمتشجيع وتحفيز  •

الحصول على تغذية راجعة عن ردود فعل الجمهور الداخلي والخارجي على سياسات   •
 .وممارسات الشرطة والعمل كنظام تحذير مبكر يساعد في اتخاذ القرارات

ادارة ( .التعريف بالمؤسسة الشرطية وشرح خدماتها والدور الذي تقوم به في المجتمع  •
  ).2010م، العالقات العامة واالعال

  



 43

اإلعالم األمني من عوامل التنمية والتقدم واالستقرار في المجتمع فهو انشأ في األساس  حيث يعد
من اجل خدمة المجتمع ومصالحه من خالل نقل الحقيقة إلى الجمهور وإزالة ما قد يشوبها لدى 

معلومات الكاذبة في التصدي لألخبار وال يظهرالرأي العام من غموض أو تباين أو تشويه ودوره 
  .)2009 مجلة الشرطة، المملكة األردنية الهاشمية(تلك التي تنقصها الدقة المطلوبةووله ؤمسالأو ال

  
هناك مهمة توعوية يضطلع بها اإلعالم األمني حيث تعتبر  ألمراقي بانوقد ذكر الرائد ايمن 

ثل انخفاض الوعي المروري التوعية المرورية مطلب رئيسي في كافة المجتمعات اإلنسانية وقد يم
سببا رئيسا لمعظم الحوادث لذلك تدخل التوعية المرورية كضرورة من ضروريات الحفاظ على 

مجلة (المجتمع وصون أبنائه إضافة إلى تطوير ثقافتهم المرورية ودفعا لمسيرة التنمية الوطنية
  ).2009الشرطة، المملكة األردنية الهاشمية 

  

  :ت المركزيةإدارة العمليا. 13.19.2
  

ومن خاللها يستطيع . لمديرية العامة للشرطةل األساسيالمحرك هي  - :المركزيةالعمليات  إدارة تعد
أو النشاطات العملياتيه لمديريات  األحداث ،مدير عام الشرطة أن يكون مطلعا على كافة النشاطات

لقى التعليمات وتصدرها وطريق معالجتها لألحداث التي تقع، تت كافة شرطة المحافظات في الوطن
وتقوم بإعداد الخطط الالزمة بالتنسيق مع الجهات المعنيه  )الراجعة التغذية( المختصةللجهات 

يتضح دور ادارة العمليات ر حكومية، األخرى أجهزة أمنية وزارات ومؤسسات حكوميه وغي
نمية من خالل المركزية وفروعها في المحافظات في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على الت

 )100خط (سرعة االستجابة لنداءات هذه المؤسسات وألفراد المجتمع بواسطة الخط المجاني 
ووضع الخطط وإشراك المؤسسات . من خالل وضع أوامر العمليات لحفظ األمن والنظام وأيضا

 .ممتلكاتهمالحكومية وغير الحكومية فيها لمواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية لحماية أرواح الناس و
  )عصفور ،2010(
  

  اعالقة الشرطة بمؤسسات المجتمع المدني وطبيعة المساعدة المقدمة له 20.2
  

الى تطور مفهوم األمن من مفهومه التقليدي إلى المفهوم المجتمعي بحيث أصبح يرتكز  البشرأشار 
مفهوم الضيق على أساس المشاركة المجتمعية بمعنى ان األمن مسؤولية الجميع، ولم يعد ذلك ال

أبعاد مختلفة ومتنوعة وتحقيقه ليس هدف بحد  يمة بصورتها التقليدية بل أصبح ذاوالموجه ضد الجر
القة بوجود ع البابطين وأكدتكما   ).1425 البشر،( ذاته وإنما وسيلة وأداة للتنمية وإسعاد اإلنسان،
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تهدد تماسك المجتمع وتحد  من أخطر الظواهر االجتماعية التي عكسية بين الجريمة واألمن، فهي
من قدراته وتقف عائقا في طريق تقدمه ونمائه في حين لم تعد الشرطة والقضاء والسجون قادرة  
لوحدها على تحقيق المفهوم مما دفع بالعديد إلى التفكير بالبحث عن أساليب وأنماط جديدة لتحقيق 

ة وهذا يعني تضافر الجهود لتصبح األمن بأبعاده المختلفة فظهر مؤخرا مفهوم الشرطة المجتمعي
  . )2006 البابطين،(مسؤولية تحقيق األمن مسئولية وطنية يشارك بها الجميع

  
وظيفة توفير األمن العام مرتبطة بوظيفة التنمية فهي عالقة تبادلية أي كل منها يؤثر على األخر 

المؤسسة الشرطية عبر  ، ودور الشرطة يتمثل في الوظائف التي تؤديهاعينه ويتأثر به في الوقت
إداراتها المتخصصة، تهدف إلى االستقرار واألمان وبالتالي بناء وتنمية، بحيث يكون كل متغير 

، سببا ونتيجة لألخر وهنا يلتقي مع هدف المؤسسات المجتمعية التي بدورها تسعى للبناء والتنمية
ع المدني عالقة تعاون وفق عالقة إدارة الشرطة السياحية مع مؤسسات المجتم) 2010،  الجمل(

، الجمل(واألهلية، تمع والمؤسسات الحكومية هو بالدرجة األولى وضع لخدمة المجالذي القانون 
2010.(  

  
إن مفهوم األمن الشامل يقوم على الشراكة " األيام الفلسطينية لجريدةمدير عام الشرطة  كما وتحدث

براً أن األمن ليس مسؤولية قوى األمن لوحدها، ، معتكافة المطلقة بين شرائح المجتمع وقوى األمن
كل في موقعه، وهو حجر الزاوية والمفتاح السحري لحل  جميعهم وإنما يقع على عاتق المواطنين

   .)2009 األيام،مؤسسة (" المختلفة القضايا
  

ويتهم وفي وثيقة إعالن االستقالل جاء إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون ه
الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية 
وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين 

ية، وعلى العدل األحزاب، ورعاية األغلبية حقوق األقلية، واحترام األقليات قرارات األغلب
العرق، أو الدين، أو اللون، أو : االجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس

  ).1988االستقالل، إعالنوثيقة ( بين المرأة والرجل،
  

لمجتمع امن متكافل متضامن يعمل من اجل التطور  للوصول الشرطة تعمل من اجل توفير األمان
تم إنشاء وحدة حماية المرأة حيث  إيجاد الحلول وليس إيقاع عقوبة والرقي وهذا يتم من خالل 

والطفل في الشرطة وهي نواة لعمل الشرطة المجتمعية تعمل ضمن أسس علمية وأكاديمية وتعتمد 
عن مؤسساتنا الوطنية وذلك من خالل التعاون والتنسيق  اوليس بعيد, كادر كفؤ مدرب ومتخصص
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العنف وأثاره االقتصادية  أسباببحث والتقصي عن مع المؤسسات والمنظمات المحلية لل
  .)2010، عزريل( وبالتالي الوطن ككل والمجتمع, األسرة, واالجتماعية والصحية على الفرد

دوراً ايجابياً  أما عن عالقة الشرطة مع مؤسسات المجتمع المدني فقد لعبت المؤسسة الشرطية
ن في حل العديد من القضايا التي تتعلق باألحداث تجاه هذه المؤسسات فيما يتعلق بالتعاووبناءاً 

واألطفال المعنفين والنساء المعنفات وكذلك تقديم الرعاية للفتيات اللواتي كن ضحايا عنف أو 
متابعة القضايا التي تتعلق بحقوق المواطن، وهناك تطور شامل في سياسة الشرطة ... اغتصاب

ولسنا حياديين في بناء الوطن، هذا بدوره فتح المجال الفلسطينية شعارها كلنا شركاء في التنمية 
، من أجل الحفاظ على أمن الوطن كافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية

ألن األمن أساس التنمية فال أمن بال تنمية المتعددة والمواطن وتحقيق التنمية الشاملة في المجاالت 
  ).2010هالل، أبو ( وال تنمية بال أمن

 

المتخصصة للوقاية من الجريمة قبل وقوعها بحماية  ضمن إدارتهاوالمؤسسة الشرطية تعمل 
ودرء الخطر الذي قد  المهمة،المرافق العامة للدولة والبعثات الدبلوماسية والسفارات والشخصيات 

ا اإلدارة يقع على األرواح والممتلكات ووقاية المجتمع من شرور الجريمة، فاألعمال التي تقوم به
لها طابع تنموي، و بتوفير األمن يتحقق االستقرار ويؤدي إلى التنمية، وإدارة الحراسات تعمل وفق 

الحراسات تنفذ  إدارةاإلطار القانوني الذي وضعه المجلس التشريعي الممثل لكافة المواطنين أي 
  .)2010، الحسين(إرادة المواطنين

  
ؤديه المؤسسة الشرطية والدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع فهناك عالقة تنموية بين الدور الذي ت

القانون يتحقق األمن االقتصادي واالجتماعي، شعور المواطن  أنفاذالمدني وبالتأكيد من خالل 
 لإلنجازوتلمسه لألمن في حياته اليومية يكون لديه اإلحساس باالستقرار النفسي وبالتالي تتفتح أفاقه 

عالقة  االبعض ببعضهماء، ودورنا يحقق التنمية االقتصاد واألمن عالقتهما مما يسهم بتحقيق الرخا
، وبمنع العابثين بأمن وأمان المواطن بتحقيق أهدافهم ليهطرديه و بإنفاذنا للقانون ضد الخارجين ع

المخلة باالستقرار المجتمعي نسهم مساهمة أساسية وفعالة بتمهيد الطريق أمام مؤسسات المجتمع 
  ).2010داوود،(ممارسة دورها التنموي،المدني ل

  
والشرطة تعمل بروح القانون والقانون وبالتعاون مع المؤسسات المدنية ذات العالقة، ولكن دون 

منتسبي المؤسسة الشرطية هم أبناء الوطن وجزء أصيل من النسيج االجتماعي، فالمساس بالحقوق، 
والمساعدة للوصول إلى التنمية، أي ال يوجد  ومؤسسات المجتمع المدني تعمل من اجل تقديم الخدمة

ورؤية المؤسسة الشرطية هي مجتمع خيالي من  اإلنسان،تناقض باألهداف الوصول لرفاهية 
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بالتعاون مع مستدامة، وتعزيز مجتمع ديمقراطي الجريمة والمخدرات واعتبار األمن ركيزة التنمية ال
 والشكاوىنأخذ االتصاالت "الشرطة والناس  مؤسسات المجتمع المدني على سبيل المثال برنامج

ذاتها مع المؤسسة  اعبر اإلذاعة والتلفزيون ونعمل لحل اإلشكاليات وفق القانون وقد طورنا برنامج
بعنوان الشرطة في خدمتك تأخذ شكاوى الناس وأي مالحظات تعالج التواصل مع المواطنين عبر 

  .)2010، التميمي.("األمانأشكال متنوعة من اجل راحتهم وبس الطمأنينة و
  
إدارة  المخدرات وهي إدارةالمتخصصة ومنها  إداراتهاالشرطة الفلسطينية تعمل ومن خالل ف

خدماتية مكلفة في إنفاذ قوانين وبمكافحة المخدرات وفيما يتعلق بطبيعة اختصاصاتها في مكافحة 
خالل محاربتها لهذه اآلفة  تلعب دورا محوريا في الدفع نحو العملية التنموية من ،هذه اآلفة

وانعكاساتها على الفرد والمجتمع الذي تدور حولهم عملية التنمية، وإذا ما تم أن تفشت هذه الظاهرة 
من تعاطي وإدمان بين أفراد المجتمع فأنها بال شك تكون عامال حاسما في تقويض عملية التنمية، 

واإلنتاج، من هنا تنبع اهمية مسؤولية المجتمع اإلنسان المدمن أو المتعاطي  غير قادر على العطاء ف
  :محصلة  نتائج إدارة مكافحة المخدرات على المواطن والمجتمعو .)2010برقان، (ككل،

  
  .تحصين المجتمع من انتشار آفة المخدرات •
 .تحقيق األمن االجتماعي والسلم األهلي •

 .خالل نشر ثقافة رفض المخدرات المواطن منحماية  •

 .إلمكان من أضرار المخدرات على الفرد والمجتمعالتقليل قدر ا •

إيجاد البيئة المشجعة لمن وقع ضحية المخدرات على العودة لحياة خالية من المخدرات من  •
خالل سياسات متعددة منها اإلصالحية والتاهيلية وأخرى العالجية الوقائية وصوال إلى 

 .العودة للمجتمع كفرد منتج يعزز في دفع التنمية

نتشار األمراض السارية كااليدز والتهاب الكبد الفيروسي المرتبط بسلوكيات المدمن منع ا •
أو المتعاطي خاصة عن طريق الحقن باإلبر الملوثة عن طريق الدم نتيجة الستخدامها 

 .)2010عليوي،.(ألكثر من شخص

  
ة، حيث ان دور من أركان التنمي اأساسي اركن يعدوجود مؤسسة شرطية تتسلح بقوة القانون وسيادته 

المؤسسة الشرطية غير مقتصر على الخدمات التقليدية للشرطة وإنما يمتد للمسؤولية االجتماعية 
المؤسسة الشرطية اهللا وأنفسهم والقيادة على تحملها لحظة انتسابهم لها،وعلى  واالتي عاهد منتسب

يعمل الجميع على  بذل أقصى طاقة استجابة الحتياجات المجتمع المتعطش لألمن واألمان حيث
فالمؤسسة الشرطية  المختلفة مكوناتهبلمجتمع لتوسيع المنجزات وتطويرها لتحقيق األمن واالستقرار 
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تمثل سلطة المجتمع التي كفلها القانون المشرع من المجلس التشريعي المنتخب من المواطن 
عامة وتشارك جنبا إلى جنب الفلسطيني  فمهمة المؤسسة حفظ األمن العام والنظام العام والسالمة ال

في جميع الحمالت األمنية التي تضبط من خاللها مظاهر االنفالت واالعتداء وضبط الجريمة 
  ).2010عوض، (والمجرمين، وهذا هو أساس للتنمية

  
مفهوم األمن في المجتمع المعاصر اختلف عن المفهوم التقليدي الذي يقتصر فقط  الشعيبي بان وأفاد

األفراد والممتلكات، وإنما تجاوز ذلك إلى األخذ بالمفهوم الواسع لألمن، الذي يشمل على حماية أمن 
الشعور باألمان أو عدمه لم يعد يقتصر على توفير فاألمن االجتماعي واالقتصادي والسياسي، إن 

الحماية الجسدية لألفراد أو الحماية من العدو الخارجي للوطن إنما تعدى ذلك إلى أهمية توفير 
 اصر استقرار متنوعة تشكل في مجملها شبكة أمان للمجتمع والمؤسسات والقطاعات واألفرادعن
  ).2004، الشعيبي(
 

بان الشرطة تعمل على قلب رجل واحد من أجل توفير األمن  مدير عام الشرطة الفلسطينيةويفيد 
حياة التعليمية واألمان لكل مواطن فلسطيني وبان األمن أساس التقدم واالزدهار والتطور في ال

بمثابة إنجاز  يعدواالقتصادية والسياسية و كلَّ نجاح تحققه الشرطة في تطوير عالقتها بالمواطنين 
جديد يتحقق في إطار مسيرة بناء المؤسسة األمنية الشرطية والقانون واألمن ال يفرضا بالقوة، وإنما 

 من منتسبي المؤسسة الشرطية،بالمحبة واالحترام للمواطن الفلسطيني ومن غير المسموح ألي 
التعسف مع المواطن، و المؤسسة األمنية تعمل برأس واحد وقلب واحد، ولكن بأذرع أمنية  ممارسة
  .)2009 األيام،مؤسسة  (.مختلفة

  
، معتبراً كافة إن مفهوم األمن الشامل يقوم على الشراكة المطلقة بين شرائح المجتمع وقوى األمن

قوى األمن لوحدها، وإنما يقع على عاتق جميع المواطنين كل في موقعه،  األمن ليس مسؤولية"أن 
  .المتعددة وهو حجر الزاوية والمفتاح السحري لحل القضايا

  
بان وظيفة الضبط  مدير شرطة محافظة الخليل أفادوفي السياق نفسه حول عالقة الشرطة بالمجتمع 

يمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها حال اإلداري التي تمارسها المؤسسة الشرطية هي منع الجر
وقوعها ولتحقيق ذلك، أنشأت اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطية، حيث تقوم بالعديد من 
الخدمات المهمة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وهذا الدور يمهد الطريق أمام مؤسسات 

ائرة حماية األسرة في محافظة الخليل المجتمع المدني لممارسة دورها التنموي وعلى سبيل المثال د
ورشة عمل توعوي، اإلعالم المحلي، ومشاركة البلديات / 35/ عقدت 2010من بداية السنة 
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والتربية والتعليم في حمالت النظافة، مشروع الشرطي الصغير والذي جاء إيمانا بأهمية الشريحة 
  .بل أفضلمن أبناء الوطن وضرورة تنشئتها على أسس علمية لضمان مستق

أهمية التكامل والتعاون بين إدارات المؤسسة الشرطية ومنها إدارة الحراسات التي  تأتيمن هنا  و
التي تزور فلسطين وذلك حفاظاً على  المختلفة تسهم بحراسة البعثات الدبلوماسية والوفود األجنبية

ها ومن ثم العالم صورة فلسطين في الخارج فلهذه البعثات دور هام جداً في تشكيل نظرة دول
لفلسطين فهي تسهم مساهمة فعاله في عملية التنمية عن طريق جلب المساعدات من دولها وعن 
طريق جلب المستثمرين الذين يرغبون في االستثمار في فلسطين خاصة وانه يلحق بها ملحق 

للمجتمع من  اقتصادي وملحق ثقافي وإدارة الحراسات تقدم خدمة لهذه البعثات تعود على شكل تنمية
خالل بث األمن والطمأنينة للعاملين بها وللوفود الزائرة لفلسطين مما يدفعهم لنقل هذه الصورة 
لمواطنيهم ولمستثمريهم وكل ذلك يعود على عملية التنمية بدخول الوفود السياحية والمستثمرين 

سة لدور المؤسسة ومن النتائج الملمو .)2010، الحسين( وإنفاق واستثمار أموالهم في فلسطين
كي تكون اللبنة الحقيقة ني وبداية لعملية بناء المؤسسات الشرطية في التنمية هو االستقرار األم

لتنمية بناء دولة المؤسسات، ونتيجة لهذا االستقرار األمني عقدت العديد من المؤتمرات المحلية 
  :والدولية ومنها على سبيل المثال

 

جعل نابلس منطقة جذب االستثمار وتحقيق صمود ل الهادفمؤتمر نابلس االقتصادي  •
المواطن في محافظته وإعادة االستثمارات التي خرجت من نابلس ورفع الحواجز 
وتخصيص جزء من الموازنة لكل محافظة على حجمها ومعالجة قضايا التهرب الضريبي 

  .القانونضمن سيادة 
مليار  2.2د استثمارية بقيمة مؤتمر بيت لحم وفي هذا المؤتمر وتمخض المؤتمر عن وعو •

 .وغزةفي الضفة  امشروع 100دوالر لتمويل 

مؤتمر باريس للمانحين وشارك نحو تسعين وفدا في المؤتمر الذي يفترض أن يجمع نحو  •
 .2010 - 2008مليار دوالر لتنفيذ خطة اقتصادية لألعوام  5.6

كافة ي محافظات الوطن بدأت السلطة الوطنية بإنشاء ضواحي اإلسكان ف :اإلسكانضواحي  •
 .وبتمويل مشترك مع الدول المانحة

 

إزالة بعض الحواجز الرئيسة التي كانت تعيق فعال بل تشل الحركة التنموية و المعيشية للسكان 
مع التأكيد أن  .الصديقةعلى مداخل المدن الرئيسية بفعل ضغط من السلطة الوطنية وتدخل الدول 

بنتائج كبيرة إال إذا أزالت إسرائيل الحواجز التي تعيق حركة الفلسطينيين  ااالستثمار والتنمية لن يأتي
، حنانه أبو(لوال االستقرار النسبي الذي قامت به األجهزة األمنية لما تحققت النتائج السالفة الذكر
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مدير ادارة  وحول طبيعة المشاركة بين مؤسسة الشرطة ومؤسسات المجتمع المدن ذكر .)2010
هي مؤسسة خدماتية بالدرجة  المتعددة إداراتهاوة يبان المؤسسة الشرطية واالثار شرطة السياح

وتقوم العالقة بينها وبين  على السواء األولى للوطن والمواطن للفرد وللمؤسسات الحكومية واألهلية
مؤسسات المجتمع المدني على أساس التعاون المشترك وهناك عالقة تكاملية بالحقوق والواجبات 

منظومة القوانين واألنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الفلسطينية و كشرطة سياحة مكلفه وفق 
من قبل مدير عام الشرطة بالتعاون بوضع الخطط اإلستراتيجية فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية 

ية وتحديدا ذات العالقة في القطاع السياحي وقطاع اآلثار وذلك بناء على خطة الحكومة الفلسطين
القاضية بإشراك القطاع الخاص والحكومة في وضع الخطة وشرطة السياحة شريكه مع الفريق 

هذا الفريق يأتي انسجاما  أنالوطني المعد لوضع خطة إستراتيجية في قطاع السياحة واآلثار علما 
إلى  2011الذي اقر الخطة الوطنية العامة ) 2009- 17(وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 

وان الفريق هو احد الفرق الوطنية األربع التي اقرها مجلس الوزراء للنهوض بالقطاع  2013
 ،الحكم المحلي ،الداخلية ،التربية ،الوزارات السياحةكل من الفلسطيني ويضم ممثلين عن 

والتخطيط ومندوب عن الجامعات وثالث مندوبين عن الجمعيات  ،االقتصاد ،الثقافية ،الخارجية
 ومندوب عن الجمعيات التي تعنى بحفظ التراث باإلضافة إلى الممثل عن اليونسكو السياحية

العمليات المركزية وفروعها في المحافظات في مساعدة  إدارةوبالنسبة لدور  .)2010، العمري(
يتضح من خالل سرعة االستجابة لنداءات المؤسسات  ،مؤسسات المجتمع المدني على التنمية

من خالل وضع أوامر العمليات لحفظ األمن . 100واسطة الخط المجاني خط وألفراد المجتمع ب
ووضع الخطط وإشراك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيها لمواجهة الكوارث . والنظام

األمر الذي يعزز ثقة هذه المؤسسات أفراد . الطبيعية والبيئية لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم
. تفكير المؤسسات والمواطنين بالتنمية واالزدهار وتطوير المشاريع وينصرف. المجتمع بالدولة

 والتامين،ورسوم الترخيص  كالضرائب،وتسديد االلتزامات ألمستحقه عليهم للدولة دون تأخير 
 ودون محاولة للتهرب أو التأخير األمر الذي يؤدي إلى رفع وتيرة العجلة االقتصادية

  .)2010عصفور،(
 

مفهوما  يعدالقومي في الدفاع و جهاز األمن و المخابرات و األجهزة الشرطية حصر مفهوم األمن 
  من مختلف الجهات الفاعلة و من  عليها امما يستدعي توسيع المشاركة عبر مؤسسات متوافق قاصرا

   )2009، نور ))ال امن بال تنميه و ال تنميه بال امن( و العمل بشعار   . الجماعات و األفراد
  

  يف مفهوم المجتمع المدنيتعر 21.2
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يعرف قاموس أكسفورد السياسي، المجتمع المدني، بأنه مجتمع المؤسسات التي ال تتبع الدولة وال 
وهو المجتمع الذي يضم مؤسسات . ترتبط بها، كما ال تتبع عائلة أو حزباً أو تنظيماً من التنظيمات

مع المدني فضاء للحرية، يلتقي فيه الناس، المجت )2008، شاكر النابلسي( .تطوعية وهيئات تعاونية
ويتفاعلون تفاعالً حراً، ويبادرون مبادرات جماعية بإرادتهم الحـرة من أجل قضايا مشتركة، أو 

وال ينكرون على . وهم يفعلون ذلك بشكل سلمي. مصالح مشتركة، أو للتعبير عن مشاعر مشتركة
ويرى الجابري أن عبارة المجتمع المدني،  ) 2008، شاكر النابلسي (.غيرهم أن يفعلوا الشيء نفسه

، تماماً كما فعل ابن "المجتمع البدوي"بالنسبة للغة العربية، تكتسب معناها من مقابلها الذي هو 
وبما أن القبيلة هي المكون " االجتماع البدوي" ويقابله" االجتماع الحضري"خلدون حينما استعمل 

حد التضاد لـ  إلىسيصبح المقابل المختلف، " لمجتمع المدنيا"األساس في البادية العربية فإن 
  )2003 رشيد (."المجتمع القبلي"
 

رشيد في كتابه التحول الديمقراطي والمجتمع المدني بان المجتمع المدني يعني دخول . يشير د
المواطنين في عضوية المنظمات التي ال تتعامل مع السياسة مباشرة، بل تعمل على مساعدة 

وعبارة المجتمع المدني في الفكر األوروبي هو بناء . ومة دون مقابل في مجاالت خدمة الناسالحك
عد مراجعتها ب. )2003رشيد  .(على ذلك مجتمع متحضر، ال سلطة فيه ال للعسكر وال للكنيسة

االتيةعدد من العناصر عدلي  .نيت بتعريف المجتمع المدني تستخلص دالعديد من األدبيات التي ع:  
  

المجتمع المدني هو المنظمات الوسيطة والمستقلة التي تمأل الفضاء االجتماعي القائم بين  •
  .الدولة والسوق واألسرة

  .يقوم المجتمع المدني على أساس رابطة اختيارية يدخلها األفراد طواعية •
تمع يحدد مجموعة الحقوق التي تكفل استقالل هذا المج قانونياً يتطلب المجتمع المدني نظاماً •

 .وتنظم العالقة بينه وبين الدولة

سيادة ثقافة مدنية تقوم على أساس قبول األخر المختلف وإقرار التعددية داخل المجتمع،  •
  )2005عدلي، ( والقدرة على حل الصراعات بطريقة سلمية وديمقراطية

  
لة عبر استقاللية المجتمع عن الدو ،أن مصطلح المجتمع األهلي المدني الحديث من حيث داللة

 )2005، المولى( مؤسسات ومنظمات مستقلة او شبه مستقلة أو وسيطة

  
 األحمرعبد الرحمن التميمي في دورة كبار الضباط الخامسة، الهالل  ومن خالل محاضرة للدكتور

لمدني على نقطة جوهرية ابان الباحثون يكادوا يجمعون في تناولهم لمفهوم المجتمع "الفلسطيني يقول



 51

أسياد وعبيد في (تمع المدني تعبير عن انتقال العالقات السلطوية من شكلها الرئيسي وهي ان المج
الخ إلى الشكل .....حاكم ومحكوم في فترة الدولة القومية التقليدية أو الدينية اإلقطاعية،الفترة 
حقاً وقد وسع سعد الدين ابراهيم ال .)2008التميمي، (   .مشاركة الجميع في اتخاذ القرار، األفقي

بأنه مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام بين " المجتمع المدني"مفهوم 
األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح 

  .)2005الزغير،( .واإلدارة السلمية للتنوع والخالف
  

على أنه عبارة عن مجموعة من األبنية السياسية واالقتصادية " لمدنيويعرف الزغير المجتمع ا
واالجتماعية والثقافية والقانونية التي تنتظم في إطارها شبكة معقدة من العالقات والممارسات بين 
القوى والتكوينات االجتماعية في المجتمع، ويحدث ذلك بصورة ديناميكية ومستمرة من خالل 

، الزغير(نفس المصدر.التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقاللية عن الدولةمجموعة من المؤسسات 
2005(  

  
على صنع التغير االجتماعي والسياسي  التأثيرويسهم في  فعاال، االمجتمع المدني يلعب دورف

مهارات السياسية و العمل على تطوير القدرات و تبادل الوغرس روح العمل الجماعي والتزويد ب
  .)2008الشاني  (الدفاع عن الحق العام و المنفعة الخبرات في مجال

  
والتي  منظمات المجتمع المدنى بانها مجموعة من المنظمات التطوعية، ) 2008قنديل، (وتعرف 

" تسعى لتحقيق  وانما، ما تشغل المجال العام بين األسرة والسوق والدولة، ال تسعى لتحقيق ربح
ئات مهمشة، او تمثل مصالح أصحاب مهنة معينة، وتدافع للمجتمع ككل أو لبعض ف" منفعة جماعية 

ولديها بعداً قيمياً يتمثل فى اإلدارة السلمية لالختالفات، وإقرار الحوار، وهو ما يعبر عنه  عنها، 
ستيفن انه الحيز  المدني ذكروفي تعريفه للمجتمع  .)2008 –قنديل.(المدنيةالثقافة "بمصطلح 

التسامح، والفضيلة  ،ات طوعية، ويروج لفضائل االحترام المتبادلمن جماع يتألفالمستقل الذي 
يحافظ على احترام تلك  إطارفي  ،التي تدافع عن الحقوق الفردية األعم األخالقيةالمدنية، أي البيئة 

مة للمحافظة على استقرار الالز ،الفضائل المدنية التي يمكنها تامين هذه الحقوق وااللتزامات العامة
 ).2002ستيفن، .(المساواة إلىاالستقاللية، والسعي  المجتمع،
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نشأ مفهوم المجتمع المدنى ألول مرة فى الفكر اليونانى االغريقى حيث أشار اليه أرسطو باعتباره 
أى أنه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة فى " مجموعة سياسية تخضع للقوانين"
تفكير السياسي األوروبي القديم يقصد بها مجتمع مدني يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه هم المواطنون ال

ومع انهيار نظم الحكم الشمولية  ).2004شكر،.( الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتصرفون وفقا لها
ديمقراطية في أواخر الثمانينات في شرق أوروبا وبعض دول العالم الثالث وتزايد االتجاه نحو ال

برزت الدعوة إلى المجتمع المدني كمصطلح جديد في كثير من تلك الدول واختلفت المواقف 
واآلراء في هذا الشأن،والمؤيدون ينطلقون من تأييدهم من أن التطور الديمقراطي للمجتمعات 

  ).2009العتيبي، ( المختلفة وتحديثها يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية
  

ءل عن الشروط االجتماعية التي مكنت الطبقة العاملة من االستيالء على السلطة واما غرامشي يتسا
ويوضح بأن  خصوصيتها االقتصادية واالجتماعية المتميزة عن أوروباعلى الرغم من في روسيا 

سبب النجاح يعود إلى أن الدولة في روسيا كانت تمثل كل شيء مقابل هالمية وهشاشة وفقر 
 .)2005الد،الخ(.المجتمع المدني

  
المفهوم نشا منذ حوالي ثالثة قرون على يد المفكرين الغربيين في سياق  إن إلى ابراهيم. دويشير 
الفلسفة الليبرالية  إطارالبرجوازية والحركات والثورات االجتماعية، وتكون في  أوروباصعود 

قابل الحكم تالسياسية االلهي للملوك، التعددية  الحققابل نظرية يالعقد االجتماعي  ومفرداتها،
 األقليةالمطلق، الحريات العامة في الحياة والملكية والعمل والراى والمعتقد، مقابل حرية 

، السيادة ا، عرقيا، اثنيامذهبي ادينيكان  إن االستقراطية، حق المواطنة تجاوزا لالنتماء الضيق
  .)2009ابراهيم، ( .للشعب وفصل السلطات، مقابل االستبداد

  
و نظريته  ر العتيبي بان مناقشة هيجل للمجتمع المدني ترجع إلى آثار دراسته لفكر آدم سميثو يذك

هيجل سعى  او حرية األفراد وعلى خط التجارة،إلى أن رخاء الدولة يعتمد على تركها لحرية 
بدعوته الى ضرورة تكوين منظمات اجتماعية و مهنية نقابية و تعددية  االشتراكي غرامشيالمفكر 

زبية لهدف اجتماعي صريح يضع البناء الفوقي في حالة غير متنافرة مع البناء التحتي و إيجاد ح
و اعتبر غرامشي المجتمع المدني فضاء للتنافس . طريقة للتفاعل الحيوي المستمر بينهما

فان المجتمع المدني هو  الدولة،فإذا كان المجتمع السياسي حيزا للسيطرة بواسطة . اإليديولوجي
  .)2009، العتيبي( اء للهيمنة الثقافية اإليديولوجية،فض
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اطلعت على كتاب للمؤلف امارتيا صن تحت عنوان  التنمية ألدبيات الباحثة ةمن خالل مراجع
حسب رواية  من عشر قبل الميالدافي القرن الث التنمية حرية يسرد بها الكاتب محادثة بين زوجين

والى أي مدى يمكن للثروة  والثراءالدخل  زيادة لكتاب المقدس تدور حوللنصوص سنسكريتية في ا
هل نستطيع من خالل الثروة ان "الزوجة زوجها  وتسألتساعدهما على تحقيق ما يريدانه،  أن

بالخلود بفضل  أملال  إي، األثرياءالزوج ال فقط تصبح حياتنا مثل  يجيبها؟ نحصل على الخلود
 "الزوجين الهنديين"، صدى هذا الحوار"افعل بهذا الذي ال يمنحني الخلود أن انماذا علي إذنالثروة، 

مجرد  إنهاالثروة كما هو واضح ليست الخير الذي ننشده " نيقوماس أخالق" أرسطوفي كتاب  يأتي
إذن التنمية خادمة للوصول لألهداف،  ).2004صن، (.أخر شيءنافعة للحصول على  أداة

سسة الشرطية لتحقيقها هي بناء دولة المؤسسات والقانون، وهذا ال يتحقق واألهداف التي تسعى المؤ
من قبل مؤسسة منطوية على نفسها، وإنما بالتعاون والتكامل، والشراكة وهذا ما تسعى الدراسة 

  .لتوضيحه
  

 التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس"تُعرف األمم المتحدة التنمية المستدامة على أنها 
  ).2009البنك الدولي، .( بقدرة األجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتها

  
بأنها العملية التي تتيح للناس : التنمية 1990و عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العام 

تنمية الناس، والتنمية من أجل الناس وبواسطتهم، وباالستثمار في : خيارات أوسع، وتتضمن
  ).2009البنك الدولي، .( تمكنوا من العمل على نحو منتج ومبدعمقدراتهم، كي ي

  
التي تشمل تنمية اإلنسان والبيئة االجتماعية والمادية وتوزيع الدخل التنمية التنمية المستدامة بيقصد و

الفراغ  وأوقاتبحيث تؤمن الخدمات األساسية لإلنسان، التي تسمح له بتحقيق ذاته والتمتع بالرفاهية 
في اتخاذ القرار يشان  وأدوارهم مقعهاوتعتمد على مشاركة أفراد المجتمع حسب مو. دةوالسعا

  .)2004، الباحثات اللبنانيات(عملية التنمية هذه، 
  

بطاقاتها المركبة، وبذاته  و التنمية البشرية لإلنسان وباإلنسان، لإلنسان لذاته المطلقة، وفي ذاته
، وبقيمه في الجد والمثابرة المبدع، وبآالته لماهرة، وبعقلهالفاعلة، وبمعارفه المتجددة، وبيده ا

  .)2009، البنك الدولي(.في مضامينه وأبعاده المعيارية ، وذلك مفهوم التنمية البشريةواإلتقان
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اإلنسان  والتنمية هي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاطات في المجتمع بما يحقق رفاهية
. لقدراته للعمل والبناء بناء لإلنسان وتحرير له وتطوير لكفاءاته وإطالق وكرامته، والتنمية أيضاً

األمثل لها من أجل بناء الطاقة اإلنتاجية  والتنمية كذلك اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها واالستخدام
  .)2007،نصر( .المستمر القادرة على العطاء

ي إلى جانب النمو إحداث تغيرات جذرية واعية ومخططة تعن إراديةو عرفت التنمية بأنها عملية 
االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والثقافية، والتنظيمية للمجتمع، بغرض ) الهياكل(في البنى 

  .)2000 مدخل الى التخطيط والتنمية،.(تلبية الحاجات المادية والروحية للشعب
  

صة على النهوض بالتنمية بان السلطة الفلسطينية حري ،فياض.دوفي موضوعة التنمية ذكر 
من  المجاالت كافة وال بداالجتماعية واالقتصادية وتمكين المواطن بما يعزز قدرة المؤسسات في 

تحقيق األمن واألمان، واألولوية القصوى التي تعطيها السلطة لتنفيذ المشاريع التنموية تشكل وسيلة 
ركة قائمة على مفهوم العمل مهمة الستنهاض طاقات الشعب لاللتفاف حول رؤية ولغة مشت

 المتعددة إداراتها ومديرياتهابومن هنا تعمل المؤسسة الشرطية  )2010جريدة الحياة، (.الوطني
لتحقيق المسؤولية الملقاة على عاتقها لتحقيق األمن واألمان لتوفير األرضية لمؤسسات المجتمع 

  ). 2010الحسين، ( ، المدني الرسمية وغير الرسمية للمساهمة في البناء والتنمية
  

فالتطور والتنمية حركة ناتجة عن إطالق القدرات البشرية وتحريرها من قيود الكسل والجهل والفقر 
والمرض، في أجواء مفعمة بالحرية واإلبداع العلمي والعملي، ووراء اإلبداع العلمي حرية التفكير، 

لمستدامة هي استمرار في االستثمار الرشيد ووراء اإلبداع العملي حرية اإلرادة والتنفيذ، والتنمية ا
  .)2009سعد،(.األمن بهذا المعنى عملية وليس سكونيةفللموارد والطاقات، 

 

في  تحدث التي الهيكلية التغييرات وفي دراسة اجرها  حول الشباب والتنمية عرفت التنمية بانها تعني
عملية  فهي وبالتالي .االقتصادية و فيةوالثقا االجتماعية و السياسية المختلفة نواحيه في المجتمع

 هناك أن يكون دونما األبعاد جميع مع بالتساوي .ومتطورة جديدة أوضاع بخلق ترتبط شاملة حضارية

قراءة حول ابو زيد  في  ذكروحسب ما  .)2009مركز شمس، ( اآلخر دون جانب على تركيزا
قبل التجزيء، فهي إما أن تكون كلية وشاملة، عملية شمولية ال ت اهافاد انمفهوم التنمية بصفة عامة 

تتلخص أهدافها في خلق الشروط والظروف المساعدة على مواجهة مشاكل … و إما أن ال تكون
السكان من خالل إيجاد التوازن بين الموارد والسكان، ومساعدة هؤالء على التحكم أكثر في 

ديا ومعنويا وتوفير حاجياتهم األساسية أوساطهم الطبيعية، وذلك بغية الرفع من مستوى عيشهم ما
  ) 2009 ابو زيد،( في جميع القطاعات
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  التنمية مضامين 24.2

  

 .وموجه واع عمل التنمية •

 .قدراتهم تنظيم وبهدف والجماعات األفراد مشاركة أساس على تقوم  •

 .تغييرات إلحداث وتسعى المجتمع، في السائدة والظروف القيم من تنطلق •

 .اآلخر دون جانب على تركز ال حيث شامل ومهمف التنمية •

 .)2009مركز شمس، ( .المختلفة المجتمع هيكلية في تغييرات تعني التنمية •

  
  التنمية في فلسطين 25.2

  

التنمية في غياب الدولة الوطنية تتطلب الوعي بإمكانيات وحدود التنمية في غياب االستقالل 
بات المرحلة التحضيرية بهدف الحصول على السياسي مما يفرض تطويع عملية التنمية لمتطل

لذا ارتبط العمل التنموي الفلسطيني تاريخياً بالعوامل الوطنية والسياسية  ،)1990ليزا، ( االستقالل
، وإعالن االنتداب البريطاني عليها 1917فمع انتهاء الحرب العالمية األولى، واحتالل فلسطين عام 

 .لى مقاومة تأسيس وطني قومي يهودي في فلسطينتركز مضمون العمل األهلي ع1922عام 
ات إلى تعزيز األهداف يوالحقا ساهمت السياسة السلبية تجاه العملية التنموية في فترة السبعين

ات مرحلة يوالسياسات اإلسرائيلية بتدمير أية إمكانية لتنمية فلسطينية مستقبلية، وقد شكل عقد الثمانين
من . ف.ت.، وهو تاريخ خروج م1982هلية الفلسطينية، عام متميزة في تاريخ المنظمات األ

  .)2004، عبد الهادي(.لبنان
  

الصمود والمقاومة "إدراك الفلسطينيين أهمية الربط بين السياسة والتنمية، و من هنا نشأت فكرة 
 1993أيلول  -  1988كإطار تنموي مناسب في ظل االحتالل ومن ثم جاءت مرحلة االنتفاضة 

حضير لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ومع اندالع إحداث االنتفاضة الوطنية الثانية، مرحلة الت
خاصة  ونشاطاتها،وبرامجها  بلورت منظمات العمل األهلي رؤية واضحة وواقعية لطبيعة أهدافها

  .)2004- عبد الهادي.( عالقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأيضا المجتمع الفلسطيني
  

الجماعية والفردية في  باألنشطةهما مساهمة القطاع األهلي تعتمد على عنصرين أساسيين  تنميةوال
الجهود التي تبذل لتحسين مستوى المعيشة بصورة ايجابية والعنصر الثاني وهو تقديم الخدمات 

سان هو اإلن دالفنية والمادية من الحكومة او الهيئات الدولية واألهلية لتشجيع الجهود واتجاهاتها، ويع
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وعليه فان األفراد والشعوب يتمتعون بحق المشاركة والمساهمة  ،لتنمية لهال الموضوع الرئيس
الواعية والهادفة والحرة لتحقيق رفاهيتهم ورفع مستوى معيشتهم وذلك من خالل مناقشة وإقرار 

المستدامة  لذا أصبحت التنمية .)2007،زبداوي( .كافة وتنفيذ الخطط وبرامج التنمية في المجاالت
وأصبحت مشاركة  والشعوب،بمثابة إطار عام يحكم األهداف اإلستراتيجية والمرحلية للحكومات 

وهو ما أكدته الدراسات  المجتمع،ضرورة أملتها تطورات  التنمية،مسارات  فيأجهزة الشرطة 
 فيجهود المجتمع أتاحت آفاقاً متجددة أمام  التيوهى  ،ونتائجها توصياتها فياالجتماعية والجنائية 

  .)2006، ندوة األمن والتنمية المستدامة( الوقاية من الجريمة ومكافحتها،
  
سلوكيا، اجتماعيا  وهي مرفوضةالجريمة عمل غير مشروع تعاقب عليه القوانين  أنحيث و

وأخالقيا بما تسببه من رد فعل يهدد األمن الشخصي لألفراد والمجتمع وتحول دون تمتعهم بما لهم 
من الطبيعي بل  ة الجريمةو لخطور وعية حياتهم وتضر بعملية التنمية، حقوق، وتؤثر على نمن 

من الضروري أن يهتم المجتمع بمقاومة السلوك اإلنساني الشاذ والتصدي له للحد من خطورته بكل 
عنى ومن هذا المنطلق استحدثت ادارة المباحث في المؤسسة الشرطية الفلسطينية دائرة ت، اإلمكانيات

وقوع كرس كل الجهود للحيلولة دون بالجريمة االقتصادية ودائرة اخرى تعنى باالحداث، حيث ت
  .، وذلك عن طريق الوقاية والقبض على الفاعلين وتسليمهم للقضاءالجريمة

  
االقتصادي  القطاع االجتماعيوبهذا ينعكس اثر الدور التنموي الذي تؤديه المؤسسة الشرطية على 

االستقرار وترك اثر ونتائج ايجابية ملموسة، والعكس صحيح فانتشار  يقود إلىالسياسي مما 
لحركة التنمية في المجتمع وتحول دون االستفادة من الموارد البشرية و  االجريمة يشكل تهديد حقيقي

  ).2010، هالل ابو(، الوطنية، باإلضافة إلى اآلثار الكارثية على الحركة التنموية
  

النمو االقتصادي، القطاع الخاص النشط،  ائعة والمرتبطة بالتنمية الناجحة فهيالعوامل الش أما
تحتاج البلدان أن تمتلك : ، الملكية)الحكم الرشيد(التمكين من أسباب القوة، حسن نظام اإلدارة العامة

ويساعد هذا على ضمان وجود مساندة واسعة النطاق لبرامج . أجندة التنمية الخاصة بها
  .)2009 البنك الدولي،(.التنمية

 

التنمية المستدامة بمثابة إطار عام يحكم األهداف اإلستراتيجية والمرحلية للحكومات والشعوب ف
ضرورة  التنمية،وأصبحت مشاركة أجهزة الشرطة فى مسارات  والتطوعية،بفاعليتها الديمقراطية 

توصياتها ونتائجها، وهى  فينائية وهو ما أكدته الدراسات االجتماعية والج المجتمع،أملتها تطورات 
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االمن والتنمية  (.الوقاية من الجريمة ومكافحتها فيالتى أتاحت آفاقاً متجددة أمام جهود المجتمع 
  )2006،المستدامة

  
فراندزن إلى أن امن اإلنسان يشكل القاعدة األساسية للتنمية، وهذا ال يتحقق  -لقد أشار ينس تويبرغ

الحصول على المعرفة، والحفاظ على البيئة، وتحسين خدمات التغذية إال من خالل زيادة فرص 
والخدمات الصحية وتأمين فرص العمل والحصول على دخل الئق، ومنع الجريمة والعنف، وتعزيز 

 ،جريدة القدس( .الحريات السياسية والثقافية، وتوفير سبل الترفيه وممارسة الحياة االجتماعية للجميع
2010(.  

  
يتماشى بشكل كبير مع تقييم السلطة  2010- 2009ياض بأن تقرير التنمية البشرية لعام ف. دافاد 

الوطنية، وبأن التنمية اإلنسانية المستدامة، يمكن أن تتحقق فقط إذا ما كان هناك أمن إنساني، وبان 
نامج ، وبر2010السلطة ماضية الستكمال بناء البنيان المؤسسي للدولة المستقلة بحلول منتصف عام 

على أرض وطنهم، وعلى تقديم أفضل  عملها يرتكز أساساً على دعم وتعزيز صمود المواطنين
  .الخدمات للمواطنين

  
فياض أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات األهلية الخيرية التي تشكل ركنا  وأكد

ها وشدد على أن عملية البناء و أساسيا للعمل األهلي وأشار إلى دعم السلطة الوطنية ومساندتها ل
التنمية المنشودة تتطلب تكامال في الجهد وطاقات المجتمع ومؤسساته الرسمية واألهلية وتتطلب 
أسس ترسيخ شراكة حقيقية بين الحكومة و مكونات المجتمع كافة على أساس تكامل األدوار 

انيات الحصول على التنمية أهمية الربط بين األمن اإلنساني وإمك وتوزيع المسؤوليات، وأكد
  .)2010، جريدة القدس(.االقتصادية المستدامة

  
الرسمية من خالل االشتراك في الخطط وهذا ما تعمل على تحقيقه المؤسسات الرسمية وغير 

، ومواجهة التحديات التي تقف عقبة في تحقيق حلم الشعب الفلسطيني، والمؤسسة الشرطية الوطنية
مية التي تعمل بتماس مباشر مع المواطن ومع مؤسسات المجتمع هي إحدى المؤسسات الرس

ؤسسة الشرطية لتساعد الم الذي تؤديه وهذه الدراسة جاءت لتلقي الضوء على الدور ،المدني
  .تنمويدورها ال أداءمؤسسات المجتمع المدني على 

  
 البرامجو احد ه على سبيل المثال وبرنامج تعزيز اإلدارة الرشيدة في قطاع األمن في فلسطين

منذ  ،زيت معهد الحقوق في جامعة بيرمع ذه ينفت المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني والجاري
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وقد تم تعزيز هذه  ،بحيث تمثل وزارة الداخلية الفلسطينية الشريك الرئيسي فيه 2008حزيران 
المستفيدة من هذا تتمثل الجهات بحيث  ،الشراكة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد الحقوق

 ، المجتمع المدني الفلسطينيمؤسسات البرنامج األجهزة األمنية، باإلضافة إلى السلطة القضائية و
كما يستفيد من المشروع جمهور المواطنين الفلسطينيين والمقيمين في أراضي السلطة الوطنية 

  .الفلسطينية
  مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين 26.2

 
العمل الوطني ضد الصهيونية واالنتداب البريطاني يمثل النشاط األساسي للجمعيات في البداية كان 

ولم يستمر هذا الدور الفعال للمنظمات األهلية خالل فترة التواجد األردني .والحركات الجماهيرية
في الضفة الغربية، والتواجد المصري في قطاع غزة، وبعد قيام دولة إسرائيل، حيث شهدت الفترة 

لعبت و ).2004عبد الهادي،(هبوطاً ملحوظاً في منسوب العمل األهلي،) 1967 – 1949(ين ما ب
المؤسسات األهلية في فلسطين دوراً مركزياً في الحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني من التفكك 

وكأي  ،1918منذ العام  األولىقبل وخالل وبعد بدء العمل الوطني التحرري، فكانت له الحاضنة 
 بهذهالبناء،  لكن األمر لم يكن  إلىم دينامي كان ال بد للمؤسسات األهلية أن تنتقل من اإلغاثة جس

 زال ما الدور هذا مثل خلق الذي السبب كون المغيث دور تلعب المؤسسات زالت فما البساطة،
غير  المنظمات علما ان .)2010،لإلرشاد المركز الفلسطيني،. (اإلسرائيلي االحتالل وهو قائماً

بعدة أجيال في تطورها، ويمثل الجيل األول جيل اإلغاثة، أما الجيل الثاني وهو  مرت الحكومية
الجيل الثالث بمثابة نقلة كيفية في التعامل  ا، أم، لتحقيق التنمية المتواصلةألذاتجيل االعتماد على 

اجات احتيمع التنمية وصنع السياسات العامة و صنع القرار والمشاركة في صياغة 
  .)2005، عدلي(.اإلنمائية

  
 إضافة إلى االجتماعية، الخدمات قطاع في خاصة هشاً، اجتماعياً واقعاً الفلسطينية السلطة رثتو لذا

الكبير  والنقص والبطالة، للفقر الواسع واالنتشار المدمرة، التحتية البنية مع السيئ، االقتصادي الواقع
 على االحتاللية القيود نتيجة السكانية األزمة عن فضالً مية،والتعلي الصحية والخدمات المرافق في

 اإلدارة ظل في 67 عام قبل قائمة كانت التي ذاتها الخدمات مستوى على االحتالل أبقى البناء، حيث

 عدد في الكبيرة الزيادة من الرغم على غزة لقطاع المصرية اإلدارة ظل وفي الغربية، األردنية للضفة

  :يتمثل في هناك تطور في تشكل المجتمع المدني في فلسطينو .)2006ني،الحورا.(السكان
 

 المجتمع مؤسسات فتشكل ( كافة الصعد على االحتالل يفرضها التي التحديات: األولى •
  ،)االحتالل مقاومة لشروط كاستجابة جاء الفلسطيني المدني

 .السياسية وىالق أطراف على تموضعت الشعبية والمنظمات المؤسسات معظم: الثانية •
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 قبل من مباشر هدف إلى حولها االجتماعي دورها السياسية على الوظيفة هيمنة: الثالثة •
 .الغربية التمويل ومؤسسات اإلسرائيلي االحتالل

 الحرية غياب ظل في السابقة والسياسية االجتماعية الديناميات وتداخل تفاعل: الرابعة •
 المدني المجتمع مؤسسات والدة تجربة علج الديمقراطية والتجربة والبيئة السياسية

  )2008ابراهيم، ( .القيصرية العملية تشبه الفلسطيني
   أوسلو ، وابانما قبل اوسلو الفلسطيني المجتمع المدني مؤسسات مالمح 27.2

  
 اإلسرائيلي،قبل اتفاقية اوسلو انصب جل اهتمام مؤسسات المجتمع المدني على مقاومة االحتالل 

امتداد  في معظم األحوالا بارزا في مسير النضال، حيث كانت المنظمات الطوعية فقد لعبت دور
، و تميز عملها بالفئوية السياسية، وبعد االتفاقية وجدت أنشأتهاللتنظيمات أو األحزاب السياسية التي 

إلى  لط فيه مظاهر السيادة مع واقع االحتالل، وانتقلت من مرحلة الثورة الوطنيةنفسها في واقع تخت
مرحلة بناء مشروع الدولة، ومن خالل محاضرة للدكتور تميمي فقد ذكر عدة مالمح لمنظمات 

  : المجتمع الفلسطيني وهي كالتالي
  

  .المدنياالرتباط القومي بين منظمات العمل السياسي ومنظمات المجتمع  •
 بمالمح ومؤشرات سياسيةوالمجتمع المدني  األهلياتسمت البرامج لمؤسسات العمل  •

  .)، عمل تطوعيمهرجانات(
  .سياسية أسسالتنافس الشديد بين مكونات المجتمع المدني على  •
برامج من الرؤى بعيدة المدى وهذا انعكاس لضبابية الرؤية والحالة غير المستقلة الخلو  •

  .التحريرالتي غاشتها منظمة 
لم تستفد الشعوب ضعف الترابط بين البرامج المحلية والوطنية ومع ما يدور في العالم حيث  •

   .للديمقراطيةالعربية وال الشعب الفلسطيني من حالة ما سمي بالموجة الثالثة 
  .وجود تأثير واضح وكبير لمنظمة التحرير على مؤسسات المجتمع المدني •
  )2010 التميمي،.(بروز قيادات مؤسساتيه وتجنب مؤسسات •

  
ني من الرعاية المباشرة للتنظيمات اما بعد اتفاقية اوسلو فقد انتقلت مؤسسات المجتمع المد

التابعة لها من حيث  األحزابالسياسية لنوعا من االستقاللية الذاتية التي ميزتها عن  واألحزاب
وبروز البعد التطوعي في العمل، وقيام عالقات داخلية غير هرمية، والعمل العلني  المركزية،غياب 

التميمي الى عدة نقاط برزت لدى مؤسسات . د ، ويشير)1995 ابو عمرو،( السري في مقابل العمل
   :المجتمع المدني بعد دخول السلطة الوطنية منها
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 على زالثانية، التركي الرتبة إلى السياسية الرؤيا وتراجع والتنموية االجتماعية الروئ بروز •
 .السياسي محتواها في التدقيق بدون تنموي طابع ذات  برامج

 بين واتسمت العالقة والتنموية السياسية الوطنية السلطة وهي امعه لتنافسل جديدة قوة بروز •
 .المشروطة والشراكة واالحتواء كراه بال والتقبل الرفض

 السلطة وأصبحت ،السياسية والفصائل األهلي العمل قيادات بين لترابط جزئي انفكاك •
 ؤسساتالم من فئة برزت ولهذا المدني المجتمع مؤسسات من قطاع اكبر صاحب الوطنية
 مؤسسات لمفهوم مقصود تميع إلى أدى مما مدني مجتمع لمؤسسات فهايتصن يصعب
 .المدني المجتمع

  .السياسات في التأثير إلى في السياسة التأثير من المدني المجتمع مؤسسات انتقلت •
  عالمية قضايا في المشاركة التحالف و لضرورة المدني المجتمع و األهلية المؤسسات تنبهت •

 ألمتوسطيه كةاالشر االجتماعية المنتديات( العالمية األجندة في الفلسطينية لقضاياا ودمج
 .)وغيرها

 وهذا والعالمية السياسية التغيرات مع المدني المجتمع مؤسسات تكيف في التغير سرعة •
 األساسية للبوصلة منها الكثير وفقد رؤيتها في تشويش أوجد

 القضايا مربع إلى السياسي المربع من لياأله العمل قيادات من كبير عدد انسحاب •
 ).2010، التميمي( .االجتماعية

 

هناك خصوصية للمجتمع المدني الفلسطيني مستمدة من القضية الفلسطينية نفسها والتي  أنعلما 
يكون له دولة سيادية معترف بها، وفي الوقت نفسه وجود سلطة  أنتطور المجتمع دون  إلى أدت

، وبتشتيت الشعب الفلسطيني على عكس أرضهوباستمرار االحتالل على فلسطينية معترف بها 
غيره من الشعوب، لذا هناك من يعتقد بان هذه الخصوصية سببا الن يكون مؤسسا للدولة وليس 

سبب لتكوين نواة ائتالف مؤسسات المجتمع  أوالعكس، وكذلك سبب لتداخل السياسي مع المدني 
    )2007 زاهر، أبو ( الخ.....اإلنسانقوق والبناء وح اإلصالحالمدني حول 

  
فمؤسسات المجتمع المدني في سياق تشكلها مرت بتجربة فريدة من حيث إنها األسبق في النشأة من 

مؤشرا لمرحلة جديدة  1994وكان قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام . نفسها) السلطة(الدولة
ديدة للعمل األهلي، حيث صدر قانون الجمعيات والهيئات أدت إلى بلورة مضامين ومفاهيم وادوار ج

  .)2009مركز شمس، ( .2000األهلية الفلسطيني في العام 
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 ومهني بعضها خالق الفلسطينية األهلية المنظمات عدد في كبيرا نموا المنصرم العقد وقد شهد
 نظراً منها العديد تجاه سلبيا موقفا المحلي يحمل المجتمع إن والواقع فاعل غير وبعضها وديناميكي

 عندما اختفى بعضها الغربية، وقد األهلية المنظمات من التمويل بتوفر وثيقا ارتباطا تناميها الرتباط
إكساب مؤسسات المجتمع المدني ب أهدافوتتمثل . )2004عبد العاطي،( التمويل،  عنه رفع

دعم دور ، على خدمة مجتمعهتجعله أكثر قدرة  التيالمواطن المعارف والمهارات واالتجاهات 
داخل المؤسسات  التطوعيللمشكالت االجتماعية، باإلضافة إلى العمل  التصدي في التطوعيالقطاع 

  .)2009المصعبي، ( مجال التنمية االقتصادية للبالد فيلها األثر البالغ والبارز  والتيالمجتمعية 
  

يات الخيرية والحكومة، ذكر الدكتور سالم وفي المؤتمر الوطني األول للتعاون والشراكة بين الجمع
فياض بان مؤسسات المجتمع المدني تمكنت من الصمود والنمو والتطور وتعزيز قيم التطوع 

، جريدة القدس. (والريادية على الرغم من العقبات والظروف الصعبة التي كانت تعمل ضمنها
لوزارات لكيل المجالس االستشارية بان للحكومة قرارا استراتجيا  باإلعالن عن تش وأضاف )2010

بمشاركة المؤسسات األهلية والخبراء واالكادميين وذوي االختصاص  كافة والمؤسسات الحكومية
 .األولياتفي وضع السياسات وتحديد 

 

  وظائف مؤسسات المجتمع المدني 29.2
  

  :كما دونها المصعبي دورها لتحقيق المدني المجتمع مؤسسات بها تقوم وظائفهناك 
 

 .المصالح تجميع وظيفة •

 .األوضاع وتحسين الثروة زيادة •

 .إفراز القيادات الجديدة •

، يالتطوعترسى فى المجتمع احترام قيم النزوع للعمل : إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية •
 فيواآلخرين، وإدارة الخالف بوسائل سلمية  لذاتا، وقبول االختالف بين الجماعيوالعمل 

  . )2009، المصعبي( تسامح والتعاون والتنافس والصراع السلميضوء قيم االحترام وال
  

  تقسيم منظمات المجتمع المدني في فلسطين 30.2
  

 :ويمكن تقسيم منظمات المجتمع المدني في فلسطين إلى
 

 .متخصصة في مجال إحياء الروح المدنية وتعميق مفهوم الديمقراطية: سياسية منظمات •
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ل زيادة وعي المواطن والدفاع عن حقوقـه مـن خـالل    عاملة في مجا: حقوقية منظمات  •
  .تشكيل قوى شعبية ضاغطة على متخذ القرار

  .عاملة في مجال رعاية المصالح المهنية للمنتسبين إليها : تمثيلية منظمات •
 ومساعداتها خدماتها وتقوم التنمية بقضايا ىتعن منظمات وهي : وخدماتيه تنموية منظمات •

 ).2005دعنا، ( .مجتمعلل والخدماتيه المادية

  معيقات المجتمع المدني الفلسطيني 31.2

  
  :الفلسطيني األهلي العمل أمام تقف التي المعوقات من
 

  .الوطنية األجندة على وأثره الخارجي التمويل •
  .المجتمعية المشاركة ضعف •
 .العام التنموي التخطيط غياب •

 المجتمع مفهوم على مما يؤثر النساء على وخصوصا االجتماعي العشائرية وتأثيرها تفشي •
، المواطنة مبدأ لمصلحة ،"المحلية"و والطائفية القبلية البنى تجاوز يفترض الذي المدني
  )2009مركز االرشاد الفلسطيني،(.اإلنسان قوحقو

  
  :المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني شملت المعيقات )2005، الشوبكي( وقد ذكر

  
  .القائمين عليها مزجةبأ تأتمر إذ المؤسسات، شخصانية •
  .الديمقراطية غياب •
  .اإلداري الفساد •
  .التجانس غياب •
 )2005الشويكي،(.والتمويل التسييس مشكلة •

 

  مقومات المجتمع المدني 32.2
  

  :أربعة مقوماتعلى لمجتمع المدنى يقوم ا
  

 .يالحر أو الطوع اإلراديالفعل  •

 .شكل منظمات علىالتواجد  •

 .لذات واآلخرينقبول التنوع واالختالف بين ا •
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 .للوصول إلى السلطة السعيعدم  •

 )2009المصعبي، ( .الحريات والحقوق المدنية والممارسات •

  

من الممكن أن نجد تعاريف عديدة للمجتمع المدني إال أنها ال تخرج عن توافر أربعة عناصر و
 :أساسية
 ."الطوعية" بفكرة األول العنصر يمثل •

 "المؤسسية" فكرة إلى الركن يشير حيث: منظم المدني المجتمع أن الثاني العنصر •

 وهيمنة السلطة عن الستقاللها الكبرى واألهمية": الدور" و "بالغاية“يتعلق  الثالث العنصر •
 .الدولة

  
 منظومة من جزءاً باعتباره المدني المجتمع مفهوم إلى النظر ضرورة في يكمن العناصر تلك آخرف

  .)2002الشاليدة،( .الخ...الدستورية الشرعيةو السياسية، المشاركة اإلنسان، حقوق
 

   السابقة واألدبياتالدراسات  33.2
  

التي تم الرجوع إليها واالستعانة بها، وذكرت الباحثة في أهم الدراسات واألدبيات السابقة فيما باتي 
ات الفصل األول إن الدراسة من الدراسات النادرة من حيث المشكلة التي تتناولها فاغلب الدراس

األجنبية تناولت دور الشرطة المجتمعية،  وأما الدراساتبقة تناولت الموضوع بشكل عكسي، السا
على الدراسات المحلية  اعتمدت الدراسةوهو موضوع مختلف تماما عن المؤسسة الشرطية، لذا 

  .ةث التعريف والوظيفة التقليديالتي تناولت الشرطة ولكنها من نظرة مختلفة أي تناولتها من حي
  

استعانة الباحثة بأوراق العمل العلمية، وبالصحف، والمجالت المتخصصة بالشرطة، وبالدراسات 
القريبة من مشكلة الدراسة، باإلضافة الى االستعانة بشكل كبير بالمقابالت التي أجرتها مع مديري 

لى نتائج اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطية، ومديري الشرطة في المحافظات، باإلضافة إ
االستبيان لمديري المراكز الشرطية في المحافظات، ولعينة من مديري المؤسسات في المجتمع 

  .المدني في الضفة الغربية
  
التنمية في فلسطين وتتساءل عن إمكانية تحقيق  نخلة تحاول معالجة تجربة. ددراسة بالنسبة لف

 وبرأيل الجاسم على األرض واإلنسان، في ظل االحتال ، التنمية التي تكفل االعتماد على ألذات
الباحثة باالمكان تحقيق ذلك بالتعاون والمشاركة والتكامل بين مكونات المجتمع الفلسطيني، وهذا ما 
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اعتبر بان الحرية هدف وليست  ث، حيصن التي جاءت تحت عنوان التنمية حرية. تؤكده دراسة أ
التطبيقية لها من  لور الرؤية الفكرية والعمليةالتنمية خادمة لها هنا تتب وإنماوسيلة للتنمية 

الممارسات واألدوار التي تؤديها المؤسسة الشرطية عبر إداراتها المتخصصة سواء كان ذلك 
 التوعية ج، وببرامالتبرع بالدم بمشاركة الفالح والمزارع بجني ثمار الزيتون، وزراعة األشجار،

  .المؤسسات لبناء مواطن قادر على بناء دولة التي تهدف
مهما كان ( ال يحصل أي تغير" بأنهاستشهد هنا بما ورد بكتاب التربية والديمقراطية للدكتور بهلول 

وهذا ." على صعيد النظام السياسي االجتماعي إال إذا حصل تغير على صعيد األفراد) تافها أو هاما
ت والجامعات فهي تبذل به المؤسسة الشرطية عبر برامجها التوعوية للمدارس والكليا لما تعم

جهود يتلمسها المواطنين كافة، للوقاية من الجريمة ومنع حدوثها منفردة وبالشراكة والتعاون مع 
بهلول الذي يعتبر التأثير . إلى د ةمؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية وبالعود

  .في العتمة ولعنة الظالمااليجابي في أي فرد إنما هو بمثابة إضاءة شمعة، وأفضل من الجلوس 
  

وبالنسبة لباقي الدراسات التي استعانت بها الباحثة فهي تتناول العالقة مابين الجمهور والشرطة 
والشراكة المجتمعية ودورها في تعزيز األمن، ودراسة تتساءل عن إسهام األمن بالتنمية، والدور 

أالن يتمثل بما هو دور  ددهاصنحن في  ، والسؤل الرئيس للدراسة التياالجتماعي لألجهزة األمنية
  .المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها التنموي

  
جورج  الدكتور أكدهوهذا ما  ةوبنظرة موضوعية للتنمية نجد بان الدراسات التي تناولتها مبتور

ناحية  تنصب على أنية يجب التنم إن أفادحيث  الذاتعلى  دكرزم في دراسته التنمية باالعتما
 ،الن اإلنسان هو جوهر التنمية وليس مجرد المستفيد من إنجازاتها التثقيف ألقيمي والخلقي والعلمي

وهذا ما تعمل عليه المؤسسة الشرطية بمساعدتها لمؤسسات المجتمع المدني عبر برامجها المشتركة 
ختلف محافظات الضفة الغربية،  على سبيل المثال برنامج الشرطي الصغير الذي يطبق في م

بالحقوق  ، عبر تعريف المواطن الفلسطينيأشكالهاللوقاية من الجريمة بمختلف  التوعية جبرامو
، لتقديم الخدمات للمواطنو التي وجدت النفاذ القانون ،والواجبات، وبعمل المؤسسة الشرطية

د على إن القانون وجد لخدمة التوعية على تطبيق روح القانون وليس نصية القانون والتأكيو
على إن الجهاز التنفيذي الذي تمثله المؤسسة الشرطية جهاز إنساني  والمجتمعات وليس لعقابها، 

مثل إدارة حماية األسرة  لهذا تم استحداث عدة إدارات لتلبي احتياجات المواطنين .قبل أي شي أخر
ودائرة الشرطة المجتمعية التي سوف  ،والطفل، دائرة األحداث، إدارة المظالم وحقوق اإلنسان

الشرطة  أنكرزم نجد . ، هنا بالرجوع الى دراسة دتعطى إطاراً قانونياً ضمن مؤسسة الشرطة
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محور العمل  اإلنسانبقوله  إليه والفلسطيني، وهذا ما يدع اإلنسانالفلسطينية تعمل من اجل بناء 
 .زيادة في دخل الفردالالتنموي وليس النمو في الناتج القومي و

  
الدراسة لإلطالع على حال ب ةستعانالا تم "أسطورة التنمية في فلسطين): "2004(دراسة نخلة 

شملت الدراسة المناطق التي حيث  .لوطنيةاالتنمية في الضفة الغربية، في إطار غياب السيادة 
أو وهي تبحث التنمية في إطار غياب السيادة الوطنية " الضفة الغربية“أعادت إسرائيل احتاللها، 

حتى جزء شكلي منها واستخدمت النهج التحليلي، و تهدف الدراسة إلى التعرف على عملية التنمية 
خالل العقدين المنصرمين وعلى العوامل التي حالت دون  من التي مورست على ارض الواقع
صاد التساؤالت بلغة األرقام، وخلصت الدراسة إلى إن االقت علىتحقيق التنمية المنشودة، واإلجابة 

،  مما كان عليه الحال %60م و تراجع تحقيق الدخل 2002الفلسطيني يعانى من الركود الحاد عام 
، و تراجع %30،  وارتفعت نسبة البطالة %20قبل االنتفاضة، كما انخفض مستوى اإلنتاج المحلي 

ألف فلسطيني في حالة فقر  360، تحت خط الفقر، كما تبين أن %70، %60حجم الصادرات 
عائلة ليست لديها على الطالق من يعمل  764قع حسب تقرير برنامج األمم المتحدة الغذائي، و مد

، و حسب منظمة )شمل(جامعة بير زيت  الذي أجرتهبصورة ثابتة لتوفير العيش بناء على المسح 
اعية إلى التأثيرات النفسية واالجتم ة، وبالنسبالصحة العالمية إن النظام الصحي على وشك االنهيار

األطفال يعانون  من% 78عائلة ممن شملهم مسح دراسات التنمية بير زيت إن  764من بين 
يشعرون بعدم األمان فيما يتعلق بحياتهم وبأطفالهم وبممتلكاتهم، %  71مشاكل عاطفية واغتراب 

  .وبالتعريف على أكثر االحتياجات حسب الترتيب كان الغذاء، المال، المؤازرة النفسية
  

 هدف تحقيق إلى الدراسة تهدف" العالقة بين الجمهور والشرطة"دراسة بعنوان ): 2007(هالل 
شملت الدراسة المترددين على  والشرطة الجمهور بين العالقة واقع إلى التعرف: في يتمثل رئيسي

معرض الشارقة للكتاب، والمترددين على إدارة المرور بالشارقة وأجريت على عينة عشوائية بلغت 
من اإلناث وقد استخدم منهج المسح االجتماعي بالعينة، واستخدمت استمارة % 12من الذكور% 82

المقابلة كأداة لجمع المعلومات وتم االستعانة باإلحصاء الكمي والكيفي إلظهار النتائج، وأيضا 
تناولت العوامل المؤثرة على طبيعة العالقة بين الجمهور والشرطة، واألهمية التي توصلت لها 

األمن ليست حكرا على السلطة العامة بل أنها أصبحت  أن مسؤوليةتوصلت إلى  الدراسة بأنها
تنطلق من مفهوم األمن الشامل الذي تشترك فيه كل أجهزة الدولة، وكافة قطاعات الجمهور 

األهلية و أكدت نتائج الدراسة على أهمية العالقة والتعاون بين المواطن والمؤسسة والمؤسسات 
 الشرطة تقدمها التي الخدمات بجودة المبحوثين من كبيرة نسبة إفادة النتائج أوضحت كذلك، يةاألمن
 تعامل في اإلنساني والطابع واألمان باألمن سمنها اإلحسا اعتبارات لعدة ذلك وارجعوا ، لهم
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 من كبيرة نسبة أفادت السياق إطار وفي ت، المعامال في السريع اإلنجاز عن فضال الشرطة
 مع تعاملهم أو عملهم في سواء الشرطة رجال أغلب لدى الالزمة المهارات توفر بحوثينالم

 من أكثر أن النتائج أوضحت، و ومالبسهم مظهرهم في توافرها الواجب الشروط وتحقق الجمهور
 % 19 ذلك نفى حين في الشرطة تقدمها التي الخدماتعن  راضون الجمهور أفراد من % 80

 أفاد حين في وطبيعته الشرطيالعمل  يتفهمون الجمهور أفراد من  % 83.3  أن ، وعلىفقط
 في وسلبياتIرا قصو بوجود الجمهور أفراد من % 46 إفادة عن النتائج كشفت 16.7 ذلك بعكس
 في المطلوبة األوراق وكثرة اإلجراءات وتعقيد طول السلبيات هذه أبرز ومن الشرطي العمل

  .التعامل في الوساطة وتفشي الشرطة ادأفر أغلب تأهيل وضعف المعامالت
  

 "الشراكة المجتمعية ودوراها في تعزيز األمن في دولة اإلمارات"دراسة بعنوان ): 2007( آل علي
معالجة  وتم) اإلناثمن  100من الذكور  100(  من مجتمع الدراسة%25حيث بلغت العينة 

عدة نتائج وتوصيات هامة وهي وجود البيانات من خالل األسلوب اإلحصائي، توصلت الدراسة إلى 
الجمهور للمشاركة في العمل التطوعي مع األجهزة األمنية، وكشفت الدراسة  الرغبة لدىالدافع و 

الدراسة  تالشرطة، وبينعن وجود معيقات من جانب إفراد المجتمع وأيضا من جانب العاملين في 
ال في تعزيز األمن وتحقيق االستقرار إن الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمواطن لها دور فع

  .المجتمعي
  

لندوة المجتمع واألمن المنعقدة بكلية الملك فهد األمنية  علمية مقدمةورقة ): 2004(الشمراني 
خلصت إلى بلورة الدور األمني متعدد الجوانب الذي تقوم به األجهزة األمنية وتسهم و بالرياض،

في تنمية  األمنيةنطلقت من سؤالين األول هل تسهم األجهزة وا وتطوره،من خالله في بناء المجتمع 
وقد حاول الباحث من خاللها تلمس  .وبين التنمية بين االجهزةوالثاني ما هي العالقة  المجتمع،

الدور اإليجابي لألجهزة األمنية في بناء المجتمع وتطوره، باعتبار األجهزة األمنية عنصرا حيويا 
إضافة إلى بحث قضية التنمية   ية التي الغنى ألي مجتمع عنها،من أجهزة الدولة الضرور

وقد تحدث الباحث عن وجود بعض السلبيات التنظيمية والعملية التي جعلت من . وعالقتها باألمن
األجهزة عبئا على بناء المجتمع وتطوره، وربما أعطت انطباعاً مغايراً لما يجب أن تكون عليه من 

عائقاً للتنمية، ومؤشراً على  -في كثيرٍ من األحيان- ع، بل ربما أصبحت اإلسهام في بناء المجتم
السلبيات ترتبط إلى حد كبير بثقافة المجتمع، ومستوى اإلدارة فيه، ودرجة  فمثلتخلف المجتمع، 

  .سيادة القانون وتطبيقه في جميع مناحي الحياة المختلفة
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" مدني في الشرق األوسط وشمال افريقيامؤسسات المجتمع ال"دراسة بعنوان ): 2004(الزغير 
التعريف بأدوار تناولت الدراسة المجتمع المدني من حيث النشأة والمفهوم والتطور التاريخي و

التي تعوق إقامة  الذي تعمل فيه و يمؤسسات المجتمع المدني و اإلطار السياسلومجاالت العمل 
انين المنظمة،  وتناولت الدراسة مجاالت التنمية اإلنسانية في البلدان العربية من حيث القو

 ،و الصعوبات الداخلية والخارجية التي تواجهه، واهتمامات عمل مؤسسات المجتمع المدني
وجوب قد توصلت الدراسة الى و .وتصورات اتجاهات العمل القادم مع مؤسسات المجتمع المدني

في دول االقليم والمطلوب  إدراك الصعوبات في عمل المؤسسات في ظل الوضع الراهن للحقوق
تحسين آليات إدارة الدولة للمجتمع، وبالتالي المساهمة عن طريق الحوار والتفاوض في االستقرار 

الجاري في أغلب ) الصراع(السياسي للمجتمعات وقد تكون المؤسسات معنية بتحويل النضال 
ال هي األساس الموضوعي مجتمعات االقليم، الى نضال مدني حقوقي، والديمقراطية في هذا المج

 .سياسيوصمام األمان لعدم تحويل النضال المدني الى عنف 

  
من خمسة فصول  وهي ،االجتماعي للمؤسسات األمنية الدوردراسة تناولت  :)2004( الحربي

منع الجريمة قبل وقوعها، ومكافحتها، والكشف عنها، والقبض على " تناولت الواجبات األساسية 
افظة على األمن العام، وحماية األرواح والممتلكات، واإلشراف على تنفيذ قوانين مرتكبيها، والمح

، وبان المؤسسات األمنية تجد في نفسها أنها ال تؤدي عملها على الوجه المطلوب بدون "الدولة
المجتمع بأسره لذا تسعى الدراسة من خالل  -   مشاركات من المؤسسات االجتماعية وتوعيه

وذلك من خالل دور . التي تؤثر على عالقة المجتمع بالمؤسسات األمنية استعراض العوامل
المؤسسات األمنية االجتماعي للخروج عن النطاق التقليدي األمني وتقلد أفراد المجتمع للدور 

على  منهجية البحثواعتمدت فتسعى لرسم خطة الشتراك المجتمع في المسألة األمنية، . األمني
من  تعد المطروحة في الدراسة عن طريق المسح االجتماعي، حيثاإلجابة عن التساؤالت 

الدراسات الوصفية التحليلية التي تعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومن ثم محاولة 
استمارة االستبيان التي تتسق مع ، واستخدمت تحليلها وتفسيرها تفسيراً وافياً الستخالص نتائجها

الدور (التعرف على مدى الرؤية المستقبلية محل الدراسة وهي  منهج المسح االجتماعي في
 االجتماعي لدورل جداً الكبيرة األهمية اإلحصائية النتائج أوضحت .)االجتماعي للمؤسسات األمنية

 التي القرارات لتنفيذ المجتمع تجاوب ، ومهامهملم ئهأدا عند األمن رجال جهود فاعلية زيادة على
 يليها االجتماعي، الدور فاعلية زيادة إلى تؤدي األمنية للمحاضرات الكبيرة ةاألهمي، واألمن تحقق

 األهمية االجتماعي، وكذلك الدور تقليص في األمنية والمعلومات البيانات سرية تأثير األهمية، في
 معوقات بمحور يتعلق فيماو أمنه، مصالح على والخوف للوطن واالنتماء بالوالء الشعور لتنمية
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 رجال بين النفسي الحاجز وبينت مدى انعكاس آثار األمنية، للمؤسسات االجتماعي بالدور القيام
  .االجتماعية والمؤسسات األمن

  

تهدف الدراسة إلى التعرف ، الشراكة المجتمعية ودورها في تعزيز األمن) 2009(بطين دراسة البا
جتمع المختلفة وتحديد أهميتها على مفهوم الشراكة المجتمعية بين األجهزة األمنية ومؤسسات الم

توضيح الدور االجتماعي الذي تلعبه األجهزة األمنية   إلىواألسس التي يجب أن تقوم عليها، و
وبيان كيفية تطويره وتقريب العالقة بين الجهاز األمني وبين المجتمع وأساليب التنسيق والتعاون 

يلي ألوصفي باعتباره المنهج األنسب لدراسة المنهج التحل مأستخد ،اإلطار المنهجي للدراسة .بينهما
تكمن مشكلة الدراسة في قناعة األجهزة األمنية ، الظواهر االجتماعية ومنها ظاهرة األمن وتطبيقاته

الرسمية في أن تعزيز األمن من خالل مكافحة الجريمة والحد من تفشيها وانتشارها ال تعتبر 
فحسب، إنما اشتراك المجتمع بكافة مستوياته مسؤولية تخص الدولة أو القطاعات الرسمية 

ومؤسساته وأدواته مما يعزز من أمن واستقرار المجتمع ويزيد من نعمة األمان والطمأنينة بين 
و من خالل استعراض كافة النظريات، واألشكال، واألساليب الوقائية لمنع الجريمة، أتضح  .أفراد

فضل، لذا وجب البحث عن سبل لرفع مستوى أن الحلول المحلية لكل مجتمع هو األجدر واأل
، لزيادة درجات األمان واالستقرار في المنطقة األمنيةالتقارب بين الجهتين المجتمع والمؤسسة 

ولتسهيل عملية تكوين الشراكة المجتمعية و تحويل المجتمع بكافة مؤسسات إلى طرف فاعل 
الجرائم و لرفع مستوى األمان واالستقرار وشريك حقيقي مع األجهزة األمنية الرسمية لتخفيف حدة 

  .في المجتمع
  

مشكلة الدراسة الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع واألجهزة األمنية ، )2009(.دراسة البـاز
 كلها لية كاملة عن تقديم الخدماتوولة مسئوؤسائد في المجتمع في أن الدولة مسالعتقاد الاتتمثل في 

منية والوقاية من الجريمة والتوعية األمنية، فكل برنامج أو خدمة للمجتمع ومن ضمنها الخدمات األ
ال بد أن يوفر من قبل الدولة، ونظراً ألن الدولة غنية فليس هناك حاجة للقطاع الخاص أو لألفراد 

باإلضافة إلى ذلك هناك مشكلة أخرى وتتمثل في االفتقاد . لتقديم أو المشاركة في تقديم تلك الخدمات
إلى التكامل المؤسسي بين مؤسسات المجتمع المختلفة عامة كانت أو خاصة واألجهزة األمنية، 
فالمؤسسات الحكومية غير األمنية تُحجم عن المساهمة في الجوانب األمنية العامة مثل التوعية 

عن ولة ؤاألمنية والتثقيف األمني والمساهمة في الوقاية من الجريمة بحجة وجود أجهزة أمنية مس
وهذا أدى إلى االتكاء على األجهزة الحكومية األمنية وهمش جهود . جميع ما يختص باألمن

وهو منهج مشاع ) المكتبي(تعتمد الدراسة على المنهج الوثائقي  .مؤسسات المجتمع العامة والخاصة
ومات وفي هذا يشير مونت وآخرون إلى أن البيانات والمعل. االستخدام في العلوم االجتماعية
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 ا، لذ)Monette et al., 1990(المكتبية مصدر غني للمعلومات والبحوث في المجال االجتماعي 
لة باللغتين العربية فقد تم مراجعة عدد من الدراسات في موضوع البحث والموضوعات ذات الص

  :يهناك عدد من التساؤالت األساسية التي تسعى هذه الدراسة اإلجابة عليها، وهو .واالنجليزية
  

ما هي المعوقات التي تواجه شراكة مؤسسات المجتمع مع األجهزة األمنية في تعزيز  •
  ؟األمن

ما هي المشكالت المجتمعية التي لها جوانب أمنية والتي يمكن للشراكة المجتمعية أن  •
  ؟تتعامل معها

  .هل يمكن التوصل إلى هيئة تنظيمية للتنسيق بين مؤسسات المجتمع واألجهزة األمنية •
ما هي األدوار التي يمكن للمؤسسات المجتمع المختلفة أن تضطلع بها لمساندة األجهزة  •

  ؟األمنية
خلصت الدراسة الى انه هناك عدة معوقات تحول دون الشراكة المجتمعية مابين بين  •

مؤسسات المجتمع واألجهزة األمنية منها معوقات تتعلق بالتشريعات، ومعوقات تتعلق 
  .األمنيةمعوقات تتصل باألجهزة  بالمؤسسات الخاصة،
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  منهجية الدراسة واجراءتها
  

  .وأدواتهاواجراءتها، وعينتها ، ومجتمع الدراسة ألوصفيستتناول الباحثة في هذا الفصل المنهج 
  

  منهج الدراسة 1.3
  

  2010وشهر كانون األول،  2009في هذه الدراسة، التي أجريت بين شهر أيار اعتمدت الباحثة 
لهذا المنهج ألوصفي الذي يستند إلى وصف الظاهرة موضع الدراسة، وذلك الن المنهج هو األنسب 

النوع من العلوم، وتم االستعانة باالستبانة كأداة لجمع البيانات من مديري المراكز الشرطية في 
مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية، إضافة إلى إجراء ، ومديري ة الغربيةمحافظات الضف

مديري شرطة المحافظات في رات المتخصصة في المؤسسة الشرطية، وكذلك مقابالت لمديري اإلدا
  .الضفة الغربية

  
  مجتمع الدراسة 2.3

  
ددهم ثالثة عشر يمثل مجتمع الدراسة مديري اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطية وع

ن وستي اثنين ادارة، ومديري شرطة المحافظات في الضفة الغربية، وعددهم عشر مدراء، وأيضا
ن ات المجتمع المدني تم اختيار تسعيمن مديري مراكز الشرطة في الضفة الغربية، ومن مؤسس

  .مدنيالمجتمع من المؤسسة 
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  عينة الدراسة 3.3

  
مدني من مختلف المحافظات المجتمع من مؤسسات المؤسسة ن ين استبانة على تسعتم توزيع تسعي

في الضفة الغربية، ما عدا القدس، وذلك لصعوبة العمل بسبب االحتالل، وقد قسمت العينة كالتالي 
  .مؤسسة من الشمال ثالثينمؤسسة من الجنوب و ثالثينمؤسسة من الوسط و ثالثين

  
ء مؤسسات المجتمع المدني، وبدليل المنظمـات  تمت االستعانة بوزارة الداخلية للحصول على أسما

أتضح أن الكثير من المؤسسات إن أحسن الظن غيـر  " غير الحكومية، وبشبكة المنظمات األهلية، 
تعبئة االسـتبيان مـن قبـل مـدراء،     ( ، لذا تم اختيار العينة القصدية، "محدثة ألرقامها وعناوينها

   ).مدنيمنسقون، مدراء تنفيذيين لمنظمات المجتمع ال
  

تم استثناء النقابات المهنية والقوى واألحزاب السياسية، ألنها تعنى بالدفاع عـن حقـوق   و •
   .ومصالح فئات محددة

مدراء مراكز المؤسسة الشرطية في الضفة الغربية ما عدا محافظة ضواحي القدس، والبالغ  •
   .أي العينة الشمولية اوستون مركز اثنينعددهم 

إدارة، اختيرت كونها على عالقة وتماس  ةصصة وعددهم ثالث عشرمدراء اإلدارات المتخ •
مدراء شرطة المحافظات في الضفة الغربية والبالغ عـددهم   .مع مؤسسات المجتمع المدني

  .عشر مديريات
  

تم ولقد �  :! �رات �ا����م ������ ا����ا�� �� 

  
عمل على ترسيخ مفهوم تم اختيار المؤسسات والمنظمات التنموية التي ت :المسار األول •

والمتمثلة  التنمية بجميع مقوماتها التربوية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية،،، لدى المجتمع
  .والجنوب والوسط ن مؤسسة مجتمع مدني  من الشمالفي تسعي

تعبئة االستبيان من قبل مديري المراكز الشرطية في محافظات الضفة  :المسار الثاني •
  :، كالتالي62عددهم الغربية والبالغ 

تمثل في مقابلة مديري اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطية  :أما المسار الثالث •
اختيرت “والبالغ عددهم ثالث عشرة إدارة لها اتصال مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني، 

  :،وهي كالتالي"عشرين إدارة متخصصةمن بين 
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  الفلسطينيةاإلدارات المتخصصة في الشرطة  : 1.3ول جد
  

  اسم االدارة  الرقم  اسم االدارة  الرقم
  اإلصالح و التأهيل  8  المباحث العامة  1
  المرور  9  مكافحة المخدرات  2
  السياحة واآلثار  10  الحراسات  3
  العالقات العامة واإلعالم  11  التدريب  4
  الشؤون اإلدارية  12  الموارد البشرية  5
  اإلنسان إدارة المظالم وحقوق  13  العمليات  6
      حماية االسرة والطفل  7

  
تم استثناء محافظة  حيث مدراء، ةعشر عددهم وأيضا مديري الشرطة في المحافظات والبالغ

 الساعة نصفالواحدة ساعة ومقابلة الضواحي القدس لصعوبة التنقل بسبب االحتالل، وقد استغرقت 
  :تقريبا، وهي كالتالي

  
  :مدريات الشرطة: 2.3جدول 

  
  عدد المراكز  اسم المديرية  الرقم  عدد المراكز  اسم المديرية  الرقم
  9  جنين  6  8  رام اهللا  1
  3  قلقيلية  7  12  الخليل  2
  6  طولكرم  8  3  اريحا  3
  8  نابلس  9  4  طوباس  4
  6  بيت لحم  10  3  سلفيت  5

  
  أدوات الدراسة 4.3

  
 :كاالتييانات وهي كما اعتمدت الدراسة على استخدام أدوات متعددة لجمع وتحليل ومعالجة الب

قامت الباحثة بجمع بيانات تتناسب مع طبيعة البحث ومنهجه وأهدافه ومنسجمة مع طبيعة المجتمع 
المستهدف وذلك باستخدام وسيلة أساسية اعتمدت في البحث وهي االستبيان وأسئلة المقابالت وقد 

 اشتملحيث  .وفرضياته ارتبطت صياغة األسئلة واالستبيان بشكل وثيق بهدف البحث وأسئلته
  :هما االستبيان على جزئين
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تمثل في البيانات و ، ومؤسسة الشرطة،المجتمع المدني مؤسساتبخاص : الجزء األول •
  .الجنس، وسنوات الخدمة، والعمر، والمؤهل العلمي: وهي الشخصية

  :ويتكون من خمسة محاور: الجزء الثاني •
  

o ة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدنيفي مجال العالقة بين المؤسس :المحور األول.  
o في المجال السياسي والقانوني :المحور الثاني.  
o األمني(المجال : المحور الثالث(.  
o االجتماعي( في المجال : المحور الرابع(.  
o التنمية االقتصادية: (المحور الخامس.(  

  
  :تم اعتماد سلم االيجابات من خمس درجات حسب سلم ليكرت وهي

  
  .س درجاتاتفق بشدة خم •
  .اربع درجات اتفق •
  .درجات ثالث نوعا ما •
  .ال اتفق درجتان •
  .ال اتفق بشدة، درجة واحدة •

  

  :الحسابية للمتوسطات اآلتي المعيار اعتمد النتائج تفسير أجل ومن
  

  االستجابات درجة  حسابيال الوسط
  جدا منخفض  1.80-1.00
  منخفض  2.60-1.81
  متوسط  3.40-2.61
  مرتفع 4.20-3.41
  جدا مرتفع 5.00-4.21

  
 طريقة تحليل أسئلة المقابلة 5.3

  
  :تم تحليل اسئلة المقابالت وفق ما يلي
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قراءة النصوص قراءة متفحصة وتجاهل العبارات واألفكار المكررة وكذلك : اوال •
  .االستطرادات التي ال عالقة لها بالموضوع

  .ةتجزئ النصوص الى وحدات تحمل بطبيعتها معان مستقل: ثانيا •
 )العنوان هنا هو البنود الواردة في المجاالت( تنظيم للنتائج من خالل وضعها في عناوين  •

  .كل بين عنوان، ربط ما ورد في الحديث بأحد العناوين الفرعية في المجاالت كما وردت
ليست قيمة ( تجميع العناوين ضمن كل مجال على حدة وإعطائها ما يشبه القيمة:ثالثا •

للتطبيق تحديد الفكرة التي تغلب و ).الفرد المفحوص(هذا المجال في حديث لتحديد ) حقيقية
تحديد األفكار التي و ).أسئلة المقابلة(ة من فقرات اإلجابة على المقابلة على معنى كل فقر

، وتجميع األفكار المتشابهة لبناء الئحة شاملة كلها تنتمي لمجال معين من مجاالت األسئلة
تماد ألوان مختلفة لتسليط الضوء على الفئات المتعددة وتحديد عبارات اعوو. )فئة(لكل مجال

  .االقتباس التي تعبر عن األفكار المشار إليها
الرئيسة الواردة في نص ) الفئات(كتابة تلخيص عن جميع المواضيع والمجاالت : رابعا •

  .المقابالت كلها
لمناقضة األفكار التي  والتحقق من وجود دليل ما ،إعادة قراءة النص ثانية: خامسا •

  .استلخصت، مقارنة الملخصات التي تحدد المجاالت واألفكار المستخلصة
  

  )تحكيم االستبانه( صدق األداة  6.3
  

ضمان تحقيقها للهدف الذي وضعت من اجله، تم عرضها على انه ولالرتقاء بمستوى استمارة االستب
ذوي خبرة حيث تمت مراجعتها وتحكيمها من االكادميين والمختصين إضافة إلى إحصائيين  خمسة

من قبل هؤالء المختصين وكان لمالحظاتهم وأرائهم اثر واضح في تطوير وتدعيم االستبانة 
  .ا في صورتها النهائيةووضعه

  
  ثبات أداة الدراسة 7.3

  
اختيار عينة مصغرة من مديري مراكز المؤسسة الشرطية مديري بالتحقيق من ثبات األداة، تم 

وعددها عشرون من كال الجانبين، حيث وزعت عليهم االستبانة لإلجابة . المجتمع المدني مؤسسات
من نفس العينة % 50عليها من قبلهم، وبعد عشرة أيام تم إعادة توزيع االستبانه من جديد على 

المصغرة، وبعد ذلك تم احتساب معامل كرونباخ ألفا لفحص االتساق الداخلي للفقرات وبلغت قيمته 
  .بالنسبة لمديري مؤسسات المجتمع المدني% 97.4بالنسبة  لمديري المراكز الشرطية، % 94.3
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  محاور الدراسة 8.3

  
انات التي سيتم جمعها من عينة الدراسة، تم تقسيم االستبانه الى يمن اجل تسهيل التعامل مع الب

  :أدناهمجموعة من المحاور وذلك كما تظهر في الجدول 
  

  .المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، العمر :عينة الدراسة خصائص األولالجزء  •
  )3.3(:االتياالستبانه وهي كما تظهر في الجدول  أسئلةمحاور : الجزء الثاني •

  
  الجزء الثاني: محاور أسئلة استبانة الدراسة : 3.3جدول 

  
  عدد االسئلة  المحور

  60  "ء دورها التنمويدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أدا
  7 العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني

  15 المجال السياسي والقانوني
  6 المجال األمني

  21  المجال االجتماعي
  11  التنمية االقتصادية

  
  خصائص عينة الدراسة 9.3

  

العمر، الجنس،  خصائص العينة الديمغرافية حسب استعراضيركز هذا الجزء من الدراسة على 
  .إضافة إلى متغيرات المؤهل العلمي، الرتبة، سنوات الخدمة

  
  جدول يبين خصائص العينة الديمغرافية: أ- 4.3جدول 

  

 المتغيرات
 مؤسسات المجتمع المدني الشرطة

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 الجنس

 57.0 51 99.0 61 ذكر

 43.0 39 0.1 1 انثى

 100 90 100 62  موعالمج

 .16 14 5% 3 دبلوم كلية مجتمع  المؤهل العلمي
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  جدول يبين خصائص العينة الديمغرافية: ب- 4.3جدول 
  

 المتغيرات
 مؤسسات المجتمع المدني الشرطة

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

  المؤهل العلمي

 .52 47 87% 54 بكالوريوس

 .32 29 8% 5 ماجستير وأعلى

 100 90 100 62  المجموع

 الرتبة

 - -  13% 8 نقيب

 - -  87% 54  رائد

 - -  100 62  المجموع

  
  

  العمر
 

 23.0 21 18% 11 31 – 26من 

 8.0 7 50% 31 37 -  32من 

 23.0 21 32% 20 43 – 38من 

 40.0 41 - -   فما فوق – 43من

 100.0 90 100 62  المجموع

 سنوات الخدمة

 49.0 44 16% 10  10 -5من 

 14.0 13 84% 52  16-  11من 

 18.0 16 -  -   22 -  17من 

 19 17 - -   فما فوق – 22من

 100.0 90 100 62  المجموع

  
  توزيع المبحوثين بحسب الجنس :5.3جدول 

  

 الجنس
 مؤسسات المجتمع المدني الشرطة

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 57.0 51 99.0 61 ذكر

 43.0 39 1.0 1 انثى

 100 90  100 62  المجموع

  
أعاله بان الغالبية العظمى من مديري مراكز المؤسسة الشرطية هم من الذكور ) 1.3(يبين الشكل

، وبرأي 1%في حين إن نسبة اإلناث من مديري مراكز الشرطة كانت  99%حيث كانت نسبتهم 
ولي منصب مدير مركز شرطة يعود إلى أسباب ثقافية الباحثة ان انخفاض نسبة مشاركة اإلناث لت

اجتماعية تتمثل بالعادات، التقاليد، األعراف، المركبة داخل المجتمع، حيث لم تتمكن األصوات 
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المنادية بإصالح عدم المساواة، والتكافؤ والعدالة ضمن النوع االجتماعي، من التغير على ارض 
م تترجم بسياسات وخطى عملية، وقد الحظت الباحثة إن الواقع وإنما لديها رغبة في اإلصالح ل

وكذلك األمر بالنسبة لمديري اإلدارات جميع مديري شرطة المحافظات ونوابهم من الذكور، 
المتخصصة يوجد مديرة واحدة من اصل عشرين إدارة، قد يعود ذلك إلى قلة عدد الشرطة من 

في الضفة وغزة، وهذا يتطلب من المؤسسة الشرطية ) 3(% النسبة المئوية لهناإلناث، حيث تبلغ 
والمؤسسات المهتمة والمتخصصة بالمرآة واألسرة المزيد من حمالت التوعية ألهمية مشاركة 

توفير األمن والنظام اإلناث في المؤسسة األمنية وبالذات المؤسسة الشرطية، التي تضطلع بواجب 
ن تميز ما بين إناث وذكور، من هنا تأتي أهمية اشتراك كال الجنسين في لجميع المواطنين دو

  .الخدمة الشرطية
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  توزيع المبحوثين بحسب الجنس :1.3شكل 
  

  .المستوى التعليمي لعينة الدراسة: 6.3جدول 
  

 المؤهل العلمي
 مؤسسات المجتمع المدني الشرطة

 النسبة المئوية العدد ئويةالنسبة الم العدد

 .16 14 5% 3 دبلوم كلية مجتمع

 .52 47 87% 54 بكالوريوس

 .32 29 8% 5 ماجستير وأعلى

 100 90 100 62  المجموع

  
أعاله ان معظم المبحوثين من مديري ) 6.3(ويتضح من نتائج التحليل الموضحة في جدول رقم 

ي مستوى بكالوريوس حيث أشارت النتائج ان مراكز المؤسسة الشرطية تحصيلهم العلمي هو ف
، وجاء في المرتبة الثانية %87مدير ممن كانوا ضمن عينة الدراسة وبلغت نسبتهم  54عددهم يبلغ 
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، وجاء في %8ونسبتهم  5المدراء الحاصلين على درجة الماجستير وأعلى، حيث بلغ عددهم 
، ويستدل من النتيجة ان %5ونسبتهم  3م المرتبة الثالثة المدراء حملة الدبلوم، حيث بلغ عدده

مديري مراكز الشرطة في المؤسسة الشرطية من المؤهلين علميا، وبرأي الباحثة النتائج تؤكد على 
  .أن المؤسسة الشرطية تعتمد على الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين
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  التعليمي لعينة الدراسةالمستوى : 2.3شكل 
  

أعاله، بان معظم المبحوثين ) 6.3(وفي حين أخر أشارت نتائج التحليل الموضحة في جدول رقم 
من مديري مؤسسات المجتمع المدني تحصيلهم العلمي هو في مستوى البكالوريوس حيث بلغ 

على درجة  ، وجاء في المرتبة الثانية المدراء الحاصلين%52ونسبتهم المئوية  47عددهم 
وجاء في المرتبة الثالثة المدراء حملة % 32مديرا وبلغت نسبتهم  29الماجستير حيث بلغ عددهم 

ويستدل من هذه النتيجة بان مديري % 16ونسبتهم  14درجة دبلوم كلية مجتمع حيث بلغ عددهم 
دي تبين إن هناك مؤسسات المجتمع المدني من المؤهلين علميا، وباالستناد إلى اختبار التباين األحا

عالقة ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات 
المجتمع المدني في مجال التنمية االجتماعية تعزى للمؤهل العلمي من وجهة نظر مديري مؤسسات 

  .المجتمع المدني
  

ن مديري مراكز المؤسسة الشرطية هم بان معظم المبحوثين م) 7.3جدول (يتبين من نتائج الدراسة 
، وجاء في المرتبة الثانية الفئة 50%مديرا ونسبتهم المئوية  31عاما، وعددهم 37- 32ما بين 
من عينة الدراسة، وجاء في المرتبة الثالثة % 32مديرا ونسبتهم  20وعددهم  43 - 38العمرية 

من عينة الدراسة، ويستدل من هذه % 18مديرا ونسيتهم  11عاما، وعددهم  31- 26الفئة العمرية 
النتيجة بان مديري المراكز الشرطية معظمهم من الفئة الشابة، وقد أشارة نتائج اختبار التباين 
األحادي إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات 
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زى لمتغير العمر، وهذا يشير إلى أهمية المجتمع المدني في التنمية االجتماعية، واالقتصادية تع
  .اكتساب الخبرة عبر سنوات العمر

  
  .لعينة الدراسة الفئة العمرية: 7.3ل جدو

  

 العمر
 مؤسسات المجتمع المدني الشرطة

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 23.0 21 18% 11 31 – 26من 

 8.0 7 50% 31 37 -  32من 

 23.0 21 32% 20 43 – 38من 

 40.0 41 - -   فما فوق – 43من

 100.0 90 100 62  المجموع
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  الفئة العمرية لعينة الدراسة: 3.3شكل 
  

وقد أشارت نتائج الدراسة بان معظم المبحوثين من مديري المؤسسات المدنية هم من الفئة العمرية 
الفئة ) مكرر(، وجاء في المرتبة الثانية 46%ونسبتهم المئوية  مديرا 41عاما وما فوق، وعددهم 43

- 31- 26من عينة الدراسة، والفئة العمرية % 23مديرا ونسبتهم  21وعددهم  43 - 38العمرية 
مديرا، و جاء في المرتبة الثالثة الفئة العمرية  21وعددهم % 23بنسبة ) مكرر(في المرتبة الثانية 

من عينة الدراسة، وبمقارنة الفئة المبحوثة من % 8مدراء ونسيتهم  7عاما وعددهم  37 – 32
مديري المراكز الشرطية ومديري مؤسسات المجتمع المدني يالحظ اختالف النسب بينما كانت نسبة 

يتبين انها جاءت االدنى  50%هي األعلى وبنسبة ) 37- 32(الفئة العمرية لمديري مراكز الشرطة 
بان هناك عالقة ذات  األحادي، وقد أشارة نتائج اختبار التباين 8%بنسبة لمؤسسات المجتمع المدني 

داللة إحصائية في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع 
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 ألراءالمدني في مجال التنمية االجتماعية تعزى لمتغير العمر، حيث جاءت النسبة المئوية 
منهم ال يرون دور مساهم من  14%أي أن ) 86(%الشرطة  مديري مراكزالمبحوثين من 

، الخبرة العمريةالمؤسسة الشرطية في التنمية االجتماعية، وفي رأي الباحثة إن هذا يعود لقلة 
  .وتأثيرها على األداء

  
  .سنوات الخدمة لعينة الدراسة: 8.3ل جدو

  

 سنوات الخدمة
 مؤسسات المجتمع المدني الشرطة

 النسبة المئوية العدد المئويةالنسبة  العدد

 49.0 44 16% 10  10 -5من 

 14.0 13 84% 52  16-  11من 

 18.0 16 -  -   22 -  17من 

 19 17 - -   فما فوق – 22من

 100.0 90 100 62  المجموع
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  سنوات الخدمة لعينة الدراسة: 4.3 شكل
  

مديرا هم من مديري مراكز  52األولى من المبحوثين عددهم  بان الفئة ،)8.3(جدول يتبين من 
، وجاء في %84عام، ونسبتهم المئوية  16- 11المؤسسة الشرطية لديهم سنوات خدمة ما بين 

من عينة % 16مدراء ونسبتهم  10اعوام وعددهم  10 - 5المرتبة الثانية من لهم في الخدمة من 
عام، وبراي الباحثة ان عدد  17تجاوز عمرها الزمني الدراسة، علما أن المؤسسة الشرطية لم ي

سنوات الخبرة لمؤسسة الشرطة قليلة مقارنة مع العمر الزمني لمؤسسات المجتمع المدني، وهذا 
دليل على ان المؤسسة الشرطية تبنى على اسس مهنية تجعلها قادرة على العطاء وخدمة المجتمع 

  .من أنها خادمة وراعية لتنمية المجتمع وهذا يؤكد ما ورد من رؤية ورسالة الشرطة
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ويتبين من نتائج الدراسة بان الفئة األولى من المبحوثين من مديري مؤسسات المجتمع المدني 
، وجاء في %49أعوام، ونسبتهم المئوية  10 – 5مديرا لديهم سنوات خدمة ما بين  44وعددهم 

من عينة % 19مديرا ونسبتهم  17وعددهم عاما،  22المرتبة الثانية من لهم في الخدمة أكثر من 
% 18مديرا ونسبتهم المئوية  16عاما وعددهم  22-  17الدراسة، وفي المرتبة الثالثة جاء من لهم 

مديرا ونسبتهم بالنسبة  13عاما، عددهم  16 - 11وجاء في المرتبة الرابعة من لهم في الخدمة 
  .ي قائمة قبل المؤسسة الشرطية بزمن طويلعلما إن مؤسسات المجتمع المدن%. 14لعينة الدراسة 

  
  الدراسة تطبيق اجراءات 10.3

 
  :التالية بالخطوات القيام تم الدراسة عينة أفراد جميع على الدراسة أداة توزيع للباحثة يتسنى لكي

 

مدير عام الشرطة موجه لمديري اإلدارات المتخصصة،  من إفادة كتب على الباحثة حصلت •
 .ومديري المراكز ،فظاتومديري شرطة المحا

عددهم اثنان وسـتون   والبالغ الدراسة عينة أفراد جميع على االستمارة بتوزيع الباحثة قامت •
  .مدير مركز، وتسعون من مديري مؤسسات المجتمع المدني

من قبل الباحثة لمؤسسـات    الشخصية الزيارات خالل شهرين من تم تعيئة االستبيان خالل •
المراكز الشرطية فقد تم تعبئتها من قبل الباحثة و باالستعانة بمـديري  المجتمع المدني، اما 

 الضـفة  فـي  في عشر محافظـات   الفلسطينية أفرع العالقات العامة في مؤسسة الشرطة

 .الغربية

  جميع من وجمعها االستبانات تحصيل تم االستبانة لتعبئة أسبوعين مدة المبحوثين إمهال بعد •

 تبين وقد الغربية، الضفة اكز الشرطية في المحافظات العشر من المر المبحوثين من مديري •

 .االحصائي للتحليل صالحة كاملة و المستردة االستبانات مجموع أن

وتم تحليـل   ،لالحصاء  االستبانات الى محلل احصائي من المركز الفلسطيني  هذه تسليم تم •
  .وتفسير النتائج من قبل الباحثة وتفريغها في الدراسة

  
  اإلحصائية والمعالجة األدوات 11.3

 
  :االحصائي األدوات من مجموعة اعتماد تم الدراسة فرضيات صحة من والتأكد التحليل ألغراض

  
 الخاصة بدور المؤسسة الدراسة مقاييس ثبات درجة على للتعرف الفا، كرونباخ الثبات معامل •

 .نموي في الضفة الغربيةالشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على اداء دورها الت
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  .الحاسب إلى البيانات إدخال ثم اإلجابات، بترميز مرورا اإلحصائية المعالجة عملية وتمت •
 اإلحصائي البرنامج SPSSتم تحليل بيانات الدراسة ومعالجتها من خالل استخدام حزمة  و •

 :انتفك الباحثة استخدمتها التي اإلحصائية األدوات أهم أما ،االجتماعية للعلوم

 التباين األحادي وتحليل المعيارية، واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات المئوية، النسب •
One-Way ANOVA 
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
ستبانه، حول دور المؤسسة الشرطية في هذا الفصل ستقوم الباحثة بعرض ومناقشة نتائج تحليل اال

دورها التنموي، حيث ستناقش الباحثة فيما يلي  أداءفي مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل  اماستخد تمولقد  .تحليل النتائج المرتبطة بمحاور الدراسة

 ،)9.4(، )8.4(، )7.4(، )6.4(، )5.4(، )4.4(، )3.4( )2.4(، )1.4(، ونتائج الجداولمجالفقرة 
خالصة النتائج والدرجة الكلية لواقع دور المؤسسة  ،)10.4(تبين ذلك بينما تبين نتائج الجدول 

ومن اجل تفسير النتائج  .الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها التنموي
  :اعتمدت النسبة المئوية آالتية

  
  رجة عاليةفأكثر د %90 •
  جيدة جدا% 89.9 – 80%من  •
  جيدة% 79.9- 70%من  •
  .متوسط%  69.9- 60%من  •
  .فاقل ضعيفا-  %59.9 •

  
تحليل نتائج االستبيان المتعلقة بمجال العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع  1.4

  .المدني تجيب على السؤال المتعلق بمجال العالقة

  
دور المؤسسة الشرطية  .حول األسئلة من مجموعة على اإلجابة لىإ األساس في الدراسة هذه هدفت

في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها التنموي من وجهة نظر مدراء المؤسسة 
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 المتعلقة األسئلة على ولإلجابة الشرطية، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية؟

والنسب  المتوسطات حساب تمومؤسسات المجتمع المدني،  بوجهة نظر مدراء المؤسسة الشرطية
  :،  وهي مبينة حسب الجدول التالياالستمارة فقرات لجميعالمئوية 

  
المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات مجال العالقة بين المؤسسة الشرطية : 1.4جدول 

  .ومؤسسات المجتمع المدني
  

 الترتيب

  الفقرة

  الشرطة
مع مؤسسات المجت

  المدني

 الشرطة

مؤسسات 

المجتمع 
 المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

1 2  
العالقة بين المؤسسة الشرطية 
ومؤسسات المجتمع المدني عالقة تعاون 

  .لتحقيق األهداف المجتمعية
4.73 94.6 4.37 87.3 

 76.2 3.81 89.6 4.48  .هناك تواصل فاعل بين الطرفين 7 5

7 6 
تتسم العالقة بين الطرفين بالثقة 

  .المتبادلة
4.39 87.8 3.82 76.4 

4 5 
يهتم الطرفان بتعزيز العالقة بينهما 

  .للعمل على تعزيز حريات المواطنين
4.54 90.7 3.98 79.6 

1 2 

العالقة بين الطرفين تقوم على قاعدة أن 
 المؤسسة الشرطية أداة لتطبيق القانون ال

  .أداة قهر وانتقام
4.82 96.4 4.30 86.0 

3 3 

تنظر المؤسسة الشرطة إلى مؤسسات 
المجتمع المدني على أنها تحقق أهداف 

  .مجتمعية فلسطينية ال أجندات خارجية
4.60 91.9 4.08 81.6 

6 4 

يهتم الطرفان بتعزيز العالقة بينهما بما 
يقود إلى تعزيز التنمية المستدامة في 

  .مختلف المجاالتفلسطين في 
4.48 89.6 4.08 81.6 

الدرجة الكلية لمجال العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات 
  المجتمع المدني

4.58 91.5 4.06 81.2 

  
من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات العالقة بين 

  :األتييتضح ) 1.4(وارد في الجدول المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني ال
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بتقدير  الدرجة الكلية لمجال العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني كانت إن
  .ت النسبة المئوية لالستجابة لها بدرجة عاليةخمس فقرات كانوهي موزعة على سبع فقرات،  عال،

وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لواقع شرطية، بالنسبة لتقديرات المؤسسة ال بتقدير جيد جدا فقرتينو
عينة مؤسسات المجتمع  وفق تقديرات العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني

فقرات وثالث  ألربع، 80%كانت جيدة جدا، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى  المدني
  .فقرات بتقدير جيد

  
صف واقع العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع تي النتائج الت من وجهة نظر الباحثة

المدني بعالقة تعاون لتحقيق األهداف المجتمعية بجميع الفقرات، تؤكد ما أشار إليه مدراء اإلدارات 
جزء  إنهاينظرون لمؤسسات المجتمع المدني على  أنهمالمتخصصة ومدراء شرطة المحافظات من 

المجتمع المدني فقد ذكر  وكذلك األمر بالنسبة لمدراء مؤسسات أصيل من المجتمع الفلسطيني،
-  2009- 2008(األخيرة السنوات الثالث  ان هناك عالقة تتسم بااليجابية وخصوصا فيمعظمهم 
2010.(  

  
ان مؤسسة الشرطة ضمن توجهاتها الحالية تعمل  أتضحخالل نتائج المقابالت التي أجريت  ومن

على أنها مكملة للدور  لهاالمدني في المسؤولية األمنية، و تنظر على إشراك مؤسسات المجتمع 
  .جات للمجتمعفاألصل من وجودها هو تلبية االحتيا ،الذي تؤديه

  
ال تدرك نسبة قليلة  إن المجتمع المدنيأثناء تعبئة االستبيان من قبل مؤسسات  وقد الحظت الباحثة

، وما خاصة ق بمجاالت جمع االستدالالتخصوصية العمل للمؤسسة الشرطية وخصوصا فيما يتعل
يخص مسرح الجريمة، سفاح القربى، وما يتعلق فيما يدعى بالجريمة على خلفية الشرف، فيعتبرون 

ن نسبة اوعدم تعاون، وقد تلمست أيضا  احتكارا للمعلومةالتحفظ عليها من قبل المؤسسة الشرطية 
المؤسسة الشرطية ومهام القضاء وهناك نسبة  قليلة من مؤسسات المجتمع المدني يخلطون بين مهام

من مؤسسات المجتمع المدني ال باس بها ال تزال تنظر بضبابية إلى المؤسسة الشرطية، حيث ال 
  .تفرق بين دور مؤسسة الشرطة واألجهزة األمنية األخرى

  
تجة عن الدور نا المعني وتفسر الباحثة النتيجة الجيدة جدا التي توصلت إليها الدراسة ضمن المجال

المشاركة باألفراح واالتراح، والمناسبات (االجتماعي الذي تؤديه المؤسسة الشرطية والمتمثل في 
الوطنية، التبرع بالدم، قطاف الزيتون، الشرطي الصغير، المخيمات الصيفية، زراعة 

  .معوالنشاطات التوعوية والتنموية التي تمارسها مع مختلف شرائح المجت) الخ....األشجار
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ومما يعزز رأي الباحثة النتائج التي توصلت إليها من خالل المقابالت حيث أشارت نتائج المقابلة 
بوجود ارتياح وتقبل لدى األفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي تعود على 

  .نميةؤولية الجميع، وشركاء في التالمجتمع باألمن واالستقرار، وتطبق بذلك مقولة األمن مس
  

كما جاءت مؤيدة للعديد من الدراسات التي توضح أهمية العالقة ما بين المؤسسة األمنية والمجتمع 
 توفير دراسة الحربي حول دور مشاركة الشباب في دعم األجهزة األمنية، حيث يعتبر أن ومنها

 الضروري فمن ،المجتمع إفراد وكلواألهلية كافة  الحكومية والمؤسسات األجهزة ليةؤومس هو األمن

 في سوياً والمشاركة والجريمة االنحراف لمنع والمجتمعاألمنية  المؤسسة بين قوية عالقة وجود

من مؤسسات المجتمع المدني ال ترى بان هناك عالقة تعاون  20% مكافحتها، ولكن هناك مانسبته
هذا يتطلب المزيد من الباحثة  وبرأيومشاركة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني، 

الشراكة ) 2009(دراسة البابطين  وهذا ما اكدته  ،التعاون والمشاركة وتسليط الضوء اإلعالمي
األمن، بانها تكمن في قناعة األجهزة األمنية الرسمية في أن تعزيز المجتمعية ودورها في تعزيز 

األمن من خالل مكافحة الجريمة والحد من تفشيها وانتشارها ال تعتبر مسؤولية تخص الدولة أو 
القطاعات الرسمية فحسب، إنما اشتراك المجتمع بكافة مستوياته ومؤسساته وأدواته مما يعزز من 

  .ويزيد من نعمة األمان والطمأنينة بين أفراد أمن واستقرار المجتمع
  

تحليل نتائج االستبيان المتعلقة بمجال التنمية السياسية والقانونية، والتي تجيب على السؤال  2.2
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها بالمتعلق 

ومدراء مؤسسات المجتمع المدني في التنموي من وجهة نظر مدراء المؤسسة الشرطية، 

  .االستمارة فقرات والنسب المئوية لجميع المتوسطات حساب تم وقد ، الضفة الغربية
  

  المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات المجال السياسي والقانوني: أ- 2.4جدول 
  

 الترتيب

  الفقرة

  الشرطة
مؤسسات 

  المجتمع المدني

 الشرطة

مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

الوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المؤية

الوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المؤية

 87.6 4.38 95.8 4.79  .محاربة الجريمة والحد منها 2 4

3 10 
تتخذ الشرطة إجراءات قانونية سليمة وفق قانون 

  .اإلجراءات الجزائية
4.84 96.7 4.04 80.9 
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  وية لفقرات المجال السياسي والقانونيالمتوسطات الحسابية والنسبة المئ: ب- 2.4جدول 
  

 الترتيب

  الفقرة

  الشرطة
مؤسسات 

  المجتمع المدني

 الشرطة

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

10 12 
منع أي جهة من أي نشاط انتخابي داخل 

  المؤسسة الشرطية
4.48 89.6 3.83 76.7 

8 11 
منع أي طرف من ممارسة أي نشاط سياسي 

  .داخل المؤسسة الشرطية
4.60 91.9 3.90 78.0 

 84.4 4.22 94.9 4.75  تأمين سير االنتخابات المختلفة بنزاهة 7 6

13 9 
التعاون المشترك للوصول إلى تنفيذ مبادئ 

  )الحوكمة. (الحكم الرشيد في المؤسسة الشرطية
4.18 83.6 4.13 82.7 

 87.3 4.37 91.3 4.57  مساهمة في دعم االستقرار السياسي في الوطنال 4 9

 82.7 4.14 89.9 4.49 الدرجة الكلية للمجال السياسي والقانوني

  
من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات محور المتوسطات 

  :يتضح ما يلي ) 2.4(ي والقانوني الوارد في الجدولالحسابية والنسبة المئوية لفقرات المجال السياس
جيد بتقدير كانت  وفق اراء مديري المراكز الشرطية، أن الدرجة الكلية للمجال السياسي والقانوني

فقرة،  ةعشر وهي موزعة على خمس) 89.9( وبنسبة مئوية  ،)4.49(، بمتوسط حسابي جدا
يد جدا، وخمس فقرات بتقدير جيد، وكانت النسبة ، تسع فقرات بتقدير جكاألتي فقرة بتقدير عال

وفق اراء المبحوثين من مديري ) 4.4(وبمتوسط حسابي ) 82.7(المئوية لالستجابة الكلية عليها 
  .مؤسسات المجتمع المدني

  
ف واقع العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تصلباحثه بان النتائج التي اترى 

إلنجـازات   2009ياسي والقانوني، تؤكد ما أشار إليه ملخص التقرير السنوي لعام في المجال الس
، 2010ينـاير  26الثالثاء يوم  والذي عقد( )2009التقرير السنوي للشرطة، (  للمؤسسة الشرطية

)www.palpolice.ps/ =882(( مدى التقدم الذي أحرزته المؤسسة الشرطية في إلى  حيث أشار
نتائج المقابالت التي أجريت مع مـدراء  ل واستنادا .مة، مقارنة باألعوام السابقةمجال محاربة الجري

المحافظات في مؤسسة الشرطة التي تفيد بان منتسبي المؤسسة الشرطية يبذلون الجهد مئـة فـي   
علـى سـبيل    أرادتهم تكون غير ذلك انما تكون خارجة على المائة وفق القانون، إما كون النتائج
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هم يفرج عنه من قبل النائب العام أو القاضي، هذا ليس من اختصاص الشرطة إنما هي المت" المثال
األساس األول ألي نظام سياسي هو األمـن وعـدم تـوفره    الشروف بان  ، وقد أكدمنفذة للقوانين

أركان الدولة،  عليهمايعرض مقومات الدولة للزوال، أي األمن هو األرضية واألساس اللذين تبنى 
الحفـاظ علـى األمـن العـام واالسـتقرار السياسـي       ونظم السياسية هي امن، اقتصاد، فاركان ال

فهو  ،واالقتصادي، واالجتماعي هو مسؤولية تتوالها المؤسسة الشرطية بالتساند والتعاون والتشارك
  .مؤسسات األمنية والمدنية الرسمية وغير الرسمية للدولةالعملية تكاملية مع 

  
خابي داخل المؤسسة الشرطية، تسعون بالمئة من منتسبي المؤسسة الشرطية وبالنسبة للنشاط االنت

كانت إجابتهم على االستبيان تؤكد نتائج إجابات مدراء الشرطة بعدم التعاطي بالسياسة طالما هم 
على رأس عملهم، حيث كانت تشير معظم إجابات مديري مراكز الشرطة بأنهم ال يتدخلون 

ن للنظام السياسي إما نسبة العشرة بالمئة من باقي العينة كانت إجابتهم غير بالسياسة، إنما هم الحامو
من  25%نسبة  أماذلك، وهذا يلفت النظر للحاجة إلى مزيد من التوعية وإعادة التأهيل والتدريب، 

مؤسسات المجتمع المدني، كانت تعبر عن وجهة نظرهم بان هناك نشاط سياسي لجهة معينة، 
، وهذا يتطلب المزيد من الجهد لكسب الثقة والتعريف أكثر سة الشرطيةيمارس داخل المؤس

  .بوظائف المؤسسة الشرطية
  

وهي ضمن ) 84.4(سير االنتخابات المختلفة بنزاهة والتي كانت بنسبة مئوية  لفقرة تامينوبالنسبة 
على أن  كافة ونالمراقبون والمحللون والسياسيالتقدير الجيد جدا، هذه النتيجة تؤكد ما اجمع عليه 

إجراء االنتخابات تم في ظل جو من الهدوء ولم يسجل أي خروقات تذكر، وهذا تأكيد من قبل عينة 
التي ال ترى ذلك  16%، أما نسبةالدراسة على ما اجمع عليه المراقبون من جهات خارجية محايدة

خلق  أهمية )2010ناصر، (وقد أكد  ،إن لكل قاعدة شواذ وإنما تعبر عن وجهة نظر خاصة بها
التوازن بين الحرية واألمن وان التنمية السياسية حالة اجتماعية وليست فردية ومن واجب رجال 
األمن المساهمة فيها والحفاظ عليها وتبصير المواطنين بالحقوق وااللتزامات الدستورية وإشراك 

  .الشباب والمرآة في الحياة العامة
  

عاما ) 16(ة التي توصلت إليها الدراسة، جاءت مقارنة لتجربة من وجهت نظر الباحثة النسبة المئوي
منذ تاريخ نشأة المؤسسة الشرطية الفلسطينية، سنوات االجتياح اإلسرائيلي، الفوضى، االنفالت 
األمني، بالقفزة النوعية في األداء للمؤسسة الشرطية خالل السنوات الثالث األخيرة وهذا ما يجمع 

لنتائج استطالع الرأي الذي أجراه مركز بانوراما  وتأكيدامجتمع المدني، عليه غالبية مؤسسات ال
من المستطلعين إن هناك اختالفا  82%حيث أفاد  الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع،
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منهم  75%سنوات وان التغير جاء لألفضل حسب  3واضح في عمل األجهزة األمنية عما كان قبل 
  .)ستمارةا 1200العينة من (
  

  المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات المجال السياسي والقانوني: 3.4جدول 
 

 الترتيب

  الفقرة

  الشرطة
مؤسسات 

  المجتمع المدني

 الشرطة

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

11 8 
ياسي ديمقراطي في التعاون للحفاظ على كيان س

  .فلسطين
4.37 87.5 4.20 84.0 

 89.8 4.49 97.3 4.87  .محاربة سرقة السيارات الفلسطينية 1 1

 87.6 4.38 95.8 4.79  .محاربة سرقة السيارات غير الفلسطينية 3 5

 87.1 4.36 97.3 4.87  محاربة ظاهرة سياقة السيارات غير القانونية 5 2

14 13 
نت على مراعاة الجوانب حث مستخدمي اإلنتر

  .القانونية في التعامل مع االنترنت
3.75 74.9 3.83 76.7 

15 15 
على  )اإللكترونية(حث أصحاب مواقع الويب 

  .احترام خصوصية زوار هذه المواقع
3.67 73.4 3.79 75.8 

 76.7 3.83 83.9 4.19  حماية حرية المواطن في التعبير عن الراى 14 12

 85.8 4.29 94.0 4.70  .طن في حقه االنتخابيحماية الموا 6 7

 82.7 4.14 89.9 4.49 الدرجة الكلية للمجال السياسي والقانوني

  
وهي ضمن التقدير ) 97.3(محاربة سرقة السيارات الفلسطينية بنسبة مئوية  فقرة) 9(فقرة ال حازت 
كانت بنسبة  نفسها لفقرةلأما تقديرات أفراد عينة الدراسة من مؤسسات المجتمع المدني  .العالي
النسب من تقارب وهي ضمن التقدير الجيد جدا، من وجهة نظر الباحثة، تفسير ) 89.8( مئوية

ناحية المؤسسة الشرطية، ومؤسسات المجتمع المدني على السواء، يعود نتيجة تلمس ومحاكاة 
  .الواقع

  
صة التعاون والتنسيق فيما تضح للباحثة من خالل المقابالت التي أجرتها مع اإلدارات المتخصاد قو

الخطر المضر والمحمل لالقتصاد بين اإلدارات المتخصصة مع الجهات المعنية، عبر محاصرة 
حيث أن الشرطة والمتثمل بسرقة السيارات وسياقة السيارات غير القانونية  الفلسطيني تكاليف طائلة

توفر لراس المال الوطني الخسارة التي يتسبب بها مجرمي سرقه السيارات والعائدة إلى دولة 
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سارة لقيمي واألخالقي والخاة العسكرية للمحتل، عدا الهدر االحتالل وعلى المستوطنات واآلل
ير إدارة المرور مدراء اإلدارات المتخصصة وباألخص مد أكدهما  هذاو .االجتماعية واالقتصادية

أما الفقرة األخيرة والمتعلقة بحماية المواطن في حقه االنتخابي، كانت النسبة المئوية  ،في الشرطة
النسبة المئوية لمؤسسات المجتمع المدني  أمابالنسبة لمؤسسة الشرطة  4.70وبمتوسط حسابي %94

المكاسب التي تحققها التنمية  ان ) 1990مراد، ( أكد وقد، 4.29وبمتوسط حسابي  86%كانت 
ويتمثل في االستقرار والقاعدة الصلبة التي تتمثل بالقانون وانفاذه، هذا ما  درع يحميها إلىبحاجة 
وقد كانت الدرجة الكلية للمجال السياسي  .من خالل الوظائف المنيطة بها لشرطيةالمؤسسة ا توفره 

) 4.49(والقانوني لتقديرات أفراد عينة الدراسة من المؤسسة الشرطية بمتوسط حسابي بنسبة 
أي أن المتوسط الحسابي ) 82.7(ونسبة مئوية) 4.14(، وبمتوسط حسابي )89.9(وبنسبة مئوية 

  .أعلى من القيمة الوسطى حسب سلم ليكرت الخماسي ضمن تقدير جيد جدا الكلي لهذه الفقرة
  

دور بوالتي تجيب على السؤال المتعلق  :تحليل نتائج االستبيان المتعلقة بالمجال األمني 3.4
المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها التنموي من 

 ومدراء مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وجهة نظر مدراء المؤسسة الشرطية،

   األمنيبالمجال 
  

  .المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات المجال األمني: 4.4جدول 
  

 الشرطة

مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

 الفقرة

 الشرطة
مؤسسات 

 المجتمع المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

2 2 
حماية الشخصيات االعتبارية التي تزور 

  .مؤسسات المجتمع المدني
4.60 91.9 4.14 82.9 

 84.4 4.22 92.2 4.61  .توفير  بيئة أمنية تدعم االستقرار  1 1

 81.6 4.08 86.9 4.34  .حماية الوفود الزائرة لمؤسسات المجتمع المدني 3 3

5 5 
مجتمع توفير الحماية الكافية لمقار مؤسسات ال

  .المدني في فلسطين
3.79 75.8 3.82 76.4 

6 6 
توفير الحماية الكافية للقائمين على أعمال 

  .مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين
3.72 74.3 3.76 75.1 

4 4 
توفير الحماية الكافية لألنشطة التي تنفذها 

  مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين
4.16 83.3 3.92 78.4 

 79.8 3.99 84.1 4.20 للمجال األمني الدرجة الكلية
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من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات 
المجال األمني من وجهة نظر مدراء المراكز في المؤسسة الشرطية، ومدراء مؤسسات المجتمع 

  :ح ما يلييتض) 4.4(المدني في الضفة الغربية الوارد في الجدول 
  

أن الدرجة الكلية للمجال األمني كانت جيدة وهي موزعة على ست فقرات، كالتالي ثالث فقرات 
بتقدير جيد جدا، وثالث فقرات بتقدير جيد، وكانت النسبة المئوية لالستجابة الكلية عليها أكثر من 

  ).79.8(وهي جيدة حيث وصلت الدرجة الكلية للنسبة المئوية لالستجابة إلى  %75
  

صف واقع العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني النتائج التي ت أنلباحثه اترى 
أن مسؤولية األمن ليست حكرا على من  )2007هالل، (اليه  في المجال األمني، تؤكد ما أشار

الدولة  السلطة العامة، بل أنها أصبحت تنطلق من مفهوم األمن الشامل الذي تشترك فيه كل أجهزة
وكافة قطاعات الجمهور والمؤسسات األهلية، والتي ركزت على أهمية العالقة والتعاون بين 

  .المواطن والمؤسسة األمنية لتحقيق األمن واالستقرار
  

 خاصةوأيضا النتائج تؤكد نتيجة المقابالت التي أجرتها الباحثة مع مدراء اإلدارات المتخصصة، 
يرها على أن من ضمن الواجبات األساسية لها حماية الشخصيات إدارة الحراسات والتي أكد مد

االختالف في النسب من ناحية مؤسسات تفسر الباحثة واالعتبارية، والوفود الزائرة لفلسطين، 
ن مؤسسة يرون بان الشرطة ال توفر الحماية الكافية من اصل تسعي 17%ع المدني والبالغ المجتم

ن نسبة من اللذين شاركوا في تعبئة االستبيان ال علم لهم بهذه الخدمة، إ، اريةللشخصيات االعتب
مؤسسات المجتمع المدني تتحمل وبالمحصلة يعتبر هذا تقصير تتحمل المؤسسة الشرطية جزء منه و

يرون أن المؤسسة الشرطية عاجزة عن توفير البيئة األمنية التي تدعم  16%الجزء األخر، و هناك 
االستقرار، وأيضا نتائج المقابالت مع مدراء الشرطة في المحافظات تشير وتؤكد بان ذلك خارج 
عن أرادتها نتيجة أنها ما تزال سلطة تحت االحتالل أي أن البيئة األمنية التي تدعم االستقرار 

  .الحتاللمنقوصة نتيجة ا
  

ي المائة وبالعودة إلى رأى مدراء المؤسسة الشرطية الذي يقول بان المؤسسة تبذل الجهد مائة ف
هذا ما و .)سلطة منقوصة السيادة( لظروف التي تعيشها جراء االحتالل،ولكن النتائج مرهونة با
للجيش  عن إنجازات الشرطة، على سبيل المثال هناك خروقات 2009يؤكده التقرير السنوي، 

) 251( اتمخيمالاقتحام ) 3300(اقتحام قرى ) 1456(كالتالي اقتحام مدن  2009لعام :اإلسرائيلي
  .)44(اقتحام منازل 
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في المجتمع في بأن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن  اسائد اودراسة  البـاز تؤكد ان هناك اعتقاد

اية من الجريمة والتوعية األمنية، فكل تقديم جميع الخدمات ومن ضمنها الخدمات األمنية والوق
برنامج أو خدمة للمجتمع ال بد أن يوفر من قبل الدولة باإلضافة إلى ذلك هناك مشكلة أخرى 
وتتمثل في االفتقاد إلى التكامل المؤسسي بين مؤسسات المجتمع المختلفة عامة كانت أو خاصة وهذا 

  .ة وهمش جهود مؤسسات المجتمع العامة والخاصةأدى إلى االتكاء على األجهزة الحكومية األمني
األهمية الكبيرة جداً لتنمية الشعور بالوالء واالنتماء  الحربي، أكدتالنتائج اإلحصائية لدراسة  أما

  .للوطن والخوف على مصالح أمنه
  

 أنهمالمؤسسة الشرطية  يريمع مد أجريتالمقابالت وتعبئة االستبيان التي  أبانوأتضح للباحثة 
يؤمنون الحراسة وفق الحاجة األمنية ووفق اإلطار القانوني الذي ينظم عمل الشرطة ويبين 

  .الصالحيات والمهام
  

توفير الحماية الكافية لمقار مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين يالحظ التوافق ) 4(وبالنسبة لفقرة 
يستدعي التوقف، ") لحربيا(في النتيجة وهذا يؤكد التساؤل الذي طرحته ورقة العمل المقدمة 

والتساؤل هل من الممكن ان تضع الشرطة حراسة مخصصة لكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، 
وهذا يؤكد األهمية في التعاون والمشاركة بين  ،"أو انه تتم حراستها كأي منشاة من منشات الوطن

  .الطرفين
  

ن المؤسسة الشرطية، وبين مؤسسات ومن وجهة نظر الباحثة، هناك تقارب بالنسبة المئوية بي
لذين تقارب من ا هناك نفسه المجتمع المدني، من أنهم يرون أن خدمة توفير الحماية كافية واألمر

عفراء  وقد أكدت دراسة.التعاون والتنسيقيرونها غير كافية، مما يتطلب المزيد من الجهد و
  .فضلالحلول المحلية لكل مجتمع هي األجدر واأل أهميةالبابطين 

  
، لزيادة درجات المجتمع مؤسسات مستوى التقارب بينوتعزيز  لذا وجب البحث عن سبل لرفع 

ولتسهيل عملية تكوين الشراكة المجتمعية و تحويل المجتمع بكافة مؤسسات إلى األمان واالستقرار 
  .تقرار في المجتمعطرف فاعل وشريك حقيقي، لتخفيف حدة الجرائم و لرفع مستوى األمان واالس

من المحال أن يمارس اي نشاط إال مع تحقيق األمـن فمجـرد   لتي تفيد انه اووفق نتائج المقابالت 
وجود الدوريات وأفراد المؤسسة الشرطية بالذي الشرطي يعطي المنعة لمن تسول له نفسه العبـث  

مـدراء مؤسسـات    بأمن المجتمع، وهذا ما ذكره معظم مدراء المؤسسة الشرطية، وحسب إفادات
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في الوقت الحالي وما كانت عليه قبل ثـالث   األمنيةالمجتمع المدني أنهم يتلمسون التغير في البيئة 
  .سنوات مضت

  
من رجـال األعمـال تـم ذكـر      دعدو) 2010فياض، ( و تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني

الشرطية في توفير البيئة تصريحاتهم في متن النص والتي تؤكد الجهود المبذولة من قبل المؤسسة 
الدرجة الكلية للمجال األمني والتي كانـت بمتوسـط حسـابي    الحاضنة للتنمية حيث أكدتها نتائج 

وبنسـبة مئويـة   ) 4.2(لتقديرات أفراد عينة الدراسة من مدراء المراكز في المؤسسة الشـرطية  
وبنسبة مئوية ) 3.99( سهللمجال نفالمتوسط الحسابي لمؤسسات المجتمع المدني قدرت  أما) 84.1(
أكدت أهمية األمن واالستقرار واألمان للحفاظ علـى منجـزات     )2004(دراسة نخلة ، و)79.8(

  .دون تحقيق التنمية المنشودة تحولالعوامل التي التنمية  حيث تناولت 
  

لمتعلق ، والتي تجيب على السؤال امجال التنمية االجتماعيةتحليل نتائج االستبيان المتعلقة ب 4.4
دورها التنمـوي   أداءدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على ب

من وجهة نظر مدراء المؤسسة الشرطية، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني فـي الضـفة   
   مجال التنمية االجتماعيةب الغربية

  

  تماعيالمتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات المجال االج: أ-5.4جدول 
  

 الشرطة

مؤسسات 

المجتمع 
 المدني

 الفقرة

 الشرطة
مؤسسات 

 المجتمع المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

3 3 
بناء عالقات إيجابية بين المؤسسة الشرطية 

  .والمؤسسات المجتمعية
4.66 93.1 4.27 85.3 

4 7 
لشرطية تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسة ا

  .والمؤسسات المجتمعية المختلفة
4.61 92.2 4.20 84.0 

1  1 
بناء صورة إيجابية للمؤسسة الشرطية في عيون 

  .المواطنين
4.76 95.2 4.38 87.6 
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  المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات المجال االجتماعي :ب-5.4جدول 
  

 الشرطة

مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

 الفقرة

 الشرطة
ت مؤسسا

 المجتمع المدني

الوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المؤية

الوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المؤية

10 14 
وضع برامج مشتركة تكفل تعزيز الدور 

  .االجتماعي اإليجابي للمؤسسة الشرطية
4.45 89.0 4.07 81.3 

6 8 
عقد نشاطات مشتركة لتعميق التفاعل مع المجتمع 

  ...).راتمثل ورشات العمل والندوات والمؤتم(
4.57 91.3 4.19 83.8 

7 9 
تنسيق دورات تدريبية بالتعاون بين الطرفين 

  ).المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني(
4.54 90.7 4.12 82.4 

 81.6 4.08 86.9 4.34  .تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات 13 12

15  2  
التعاون المشترك لحماية اآلداب العامة في 

  .سطينيالمجتمع الفل
4.16 83.3 4.30 86.0 

 82.1 4.10 86.1 4.31 الدرجة الكلية للمجال االجتماعي

  
من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات 

  :يتضح ما يلي: 4.4. محور المجال االجتماعي الوارد في الجدول
  

 اأثن :فقره، كالتالي ة اعي كانت جيدة جدا وهي موزعة على ست عشرالدرجة الكلية للمجال االجتم
 82%لكلية بتقدير جيد جدا، وأربع فقرات بتقدير جيد، وكانت النسبة المئوية لالستجابة ا ة فقرةعشر
  .جيدة جدا بتقدير وهي

  
 التقليدي المعروف عن جهاز الشرطة فقد امتد محصورا بالدوردور المؤسسة الشرطية لم يعد 

دورها ليشمل المسؤولية االجتماعية، هناك إجراءات قانونية وشرطية يكون الحل بها ال يتوافق مع 
ومن المسؤولية االجتماعية التي تتحملها المؤسسة الشرطية يتم التعاون مع مؤسسات . الحالة

شاء إنفي صدر قرار من قيادة الشرطة يتمثل المجتمع المدني سواء الرسمية وغير الرسمية، لذا 
ي فالتعسف  نمإدارة المظالم تهتم بحماية المواطن وإدارة متخصصة تهتم باألسرة والطفل، 

مديري اإلدارات المتخصصة، ومديري شرطة  ما أكدههذا " ل منفذي القانونستخدام القوة من قبا
  ."المحافظات في المؤسسة لشرطية الفلسطينية
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  )1تابع ( لفقرات المجال االجتماعي المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية :6.4جدول 
  

 الشرطة

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

 الفقرة

 الشرطة
مؤسسات 

 المجتمع المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

14 4 
التعاون المشترك لحماية منظومة القيم في 

  . المجتمع الفلسطيني
4.18 83.6 4.27 85.3 

18  12 
اون المشترك لحماية الفئات المهمشة في التع

  .المجتمع الفلسطيني
3.82 76.4 4.10 82.0 

8 6 
التعاون المشترك لتوعية السائقين بضرورة 

  .االلتزام الكامل بقوانين السير في فلسطين
4.54 90.7 4.21 84.2 

5 10 

) المشاة(تنفيذ برامج مشتركة لتوعية المواطنين 
مثل عبور (المرور بضرورة االلتزام بقوانين 
  ).الشوارع من ممرات المشاة

4.60 91.9 4.11 82.2 

13 19  
التعاون في توعية المواطنين بضرورة التخلص 

عدم التدخين في .(من الظواهر السلوكية السلبية
  ).السيارات العمومية

4.27 85.4 3.94 78.9 

16  17  
التعاون في توعية المواطنين بضرورة االلتزام 

مثل عدم إلقاء النفايات في (عامة بالنظافة ال
  ..).الشوارع ومن شبابيك السيارات

4.13 82.7 3.97 79.3 

 82.1 4.10 86.1 4.31 الدرجة الكلية للمجال االجتماعي

  
من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات 

فقرة التعاون المشترك  لتنا :يتضح ما يلي: 6.4. في الجدولمحور المجال االجتماعي الوارد 
من قبل مؤسسة  84%لحماية منظومة القيم في المجتمع الفلسطيني تقدير جيد جدا بنسبة مئوية 

هذا ما تؤكده األنشطة اإلعالمية والميدانية  و.من قبل مؤسسات المجتمع المدني 85%الشرطة ونسبة
التبرع بالدم، المخيمات الصيفية وغيرها الفاعليات التي  وحملتمثل قطاف الزيتون، والتشجير، 

  .توطد العالقة بين الشرطة والمجتمع
  

ترى الباحثة النسب المتقاربة فيما بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تؤكد االنعكاس 
 االيجابي للدورات وورش العمل والتواصل، وكذلك التعاون المشترك في وضع الخطط
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الذي اقر الخطة الوطنية  2009-17االستراتيجية وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 
، )2012 -2010(، وتعود كذلك للخطة االستراتيجية للمؤسسة الشرطية 2013إلى  2011العامة 

اء لسنا حياديين في بن( وتطبيقا للشعارات التي طرحتها المؤسسة الشرطية، مثال على ذلك شعار 
  .، لمدير عام المؤسسة الشرطية)طنالو
  

الباحثة هو اإلنجازات التي حققتها المؤسسة الشرطية في مكافحتها للجريمة وهذا  رأىومما يعزز 
من قبل ) 2010(السنة الحالية مطلعما تم تأكيده في المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقد في 

ثال على ذلك كشف الجرائم بسرعة فائقة المؤسسة الشرطية وبث عبر مختلف وسائل األعالم، وم
دليل على مدى عمق التعاون وهو محصلة للتقارب والتفاعل الناتج عن الندوات وورش العمل 
واألنشطة والدورات المشتركة ما بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني، سواء أكان 

  .على صعيد الدورات الخارجية أو الدورات المحلية المشتركة
  

وهذا ما أكده مدراء اإلدارات المتخصصة وبالذات إدارة األسرة، إدارة التدريب والموارد البشرية 
أكد ذلك بعض من مؤسسات المجتمع المدني المعنية وخالل المقابالت التي أجرتها معهم الباحثة، 

  .ضمن المجال
  

ة جداً لمساعدة الدور األهمية الكبير) 2004(وقد أوضحت النتائج اإلحصائية لدراسة الشمراني 
األهمية الكبيرة للمحاضرات  بينتكما . داءاألاالجتماعي على زيادة فاعلية جهود رجال األمن عند 

  .لى زيادة فاعلية الدور االجتماعيتؤدي إ حيث والحفالت األمنية
  

  )2تابع( المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات المجال االجتماعي: أ- 7.4جدول 
  

 طةالشر
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

 الفقرة

 الشرطة
مؤسسات المجتمع 

 المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

20  21  
هناك تعاون مشترك بين المؤسسة الشرطية 
وبين مؤسسات المجتمع المدني في دراسة 

  .الظواهر االجتماعية واقتراح الحلول لها
3.78 75.5 3.78 75.6 

 80.0 4.00 89.0 4.45  .تنفيذ برامج مشتركة لحماية حقوق المرأة  15 11
 82.2 4.11 90.4 4.52  .تنفيذ برامج مشتركة لحماية حقوق الطفل 11 9
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  )2تابع( المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات المجال االجتماعي: ب- 7.4دول ج
  

 الشرطة
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

 الفقرة

 ةالشرط
مؤسسات المجتمع 

 المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

19  16  
التنسيق المشتركة للعناية بذوي االحتياجات 

  .الخاصة
3.82 76.4 4.00 80.0 

 78.2 3.91 72.8 3.64  التنسيق المشترك للمحافظة على نظافة البيئة  20  21
 79.3 3.97 78.2 3.91  .شغيل األطفالالمساعدة في مكافحة ت  18  17

2 5 
تنفيذ برامج مشتركة لتوعية المواطنين من 

  .مخاطر المخدرات
4.67 93.4 4.23 84.7 

 82.1 4.10 86.1 4.31 الدرجة الكلية للمجال االجتماعي
  

هناك تعاون مشترك بين المؤسسة الشرطية وبين مؤسسات ) 15(أوضحت النتائج اإلحصائية لفقرة 
) 75.5(تمع المدني في دراسة الظواهر االجتماعية واقتراح الحلول لها كانت بنسبة مئوية المج

من كال الطرفين ال يرون ذلك، ومن وجهة نظر  25%وهي ضمن التقدير الجيد، ولكن هناك 
الباحثة ترى بان معالجة الظواهر االجتماعية ال تتوقف على كيفية معالجتها وإنما في وضع الحلول 

  .ة ومعالجة األسبابللوقاي
  
 كما أكدت دراسة الشمراني  تأثير سرية البيانات والمعلومات األمنية في تقليص الدور االجتماعي، 

فيما يتعلق بمحور مهام المؤسسات األمنية للقيام بدورها االجتماعي، كما اكدت النتائج اإلحصائية 
  .ن والمؤسسات االجتماعيةاألهمية الكبيرة جداً آلثار الحاجز النفسي بين رجال األم

  
نتائج تحليل أسئلة المقابالت التي أجرتها الباحثة مع مدراء اإلدارات المتخصصة، ومدراء  أكدت و

مدير العالقات العامة واألعالم خالل  أكدهما  أيضاالشرطة في المحافظات، و نتائج االستبيان، و
وير عالقات تفاهم مع مؤسسات تطالمؤسسة الشرطية تعمل على  أن أفادحيث ت يمقابلة أجر

المجتمع المدني، من اجل دعم تحقيق رسالة الشرطة في خدمة المجتمع، وأيضا التعاون معها  فيما 
كة والتعاون اهذا ما تؤكده المشاريع والبرامج المشتركة التي نفذت بالشرو .يخدم الوطن والمواطن

 المرآةورات التمكينية لكيفية التعامل مع ما بين مؤسسة الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني، مثل الد
المرآة،  وزارة الذي نفذ بالتكامل مع وزارة الصحة، الشؤون االجتماعية،"  مشروع تكامل"المعنفة، 



 98

 حمالت الحماية من التسرب المدرسي، حماية األطفال من التسول، والمؤسسات ذات العالقة
ا بين مؤسسات المجتمع المدني في فترة إنشاء وبالمقارنة عما كانت عليه العالقة فيم .الخ....

السلطة واآلن هناك فرق شاسع هذا أكده كال الجانبين حيث كان الغموض وعدم الوضوح، يحيط 
  .فكل منهما يعرف واجباته ومهماته أالن إماالعالقة بضبابية، 

  
للمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي ال ترى ان هناك دور  18%نسبة  الباحثة انترى 

انه ما تزال هناك الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على اداء دورها التنموي، تفيد 
من التعاون بعض من الضبابية حول دور المؤسسة الشرطية وهذا يحتاج لمزيد من بذل الجهود و

والتنسيق وبرمجة العمل مابين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني عبر وضع خطة 
على تنوعها ليتسنى لها ممارسة دورها التنموي لخدمة  لمؤسساتلوإفساح المجال  وطنية شاملة،

  .المجتمع
  

تحليل نتائج االستبيان المتعلقة بمجال التنمية االقتصادية، والتي تجيب على السؤال المتعلق  5.4

تنموي دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها الب
من وجهة نظر مدراء المؤسسة الشرطية، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني في الضفة 

  بمجال التنمية االقتصادية،  الغربية

  
  المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات مجال التنمية االقتصادية: أ- 8.4جدول 

  

 الشرطة

مؤسسات 

المجتمع 
 المدني

 الفقرة

 الشرطة
مؤسسات 

 نيالمجتمع المد

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

3 10 
التعاون المشترك في بناء برامج تجذب 

  .المستثمرين من الخارج إلى السوق الفلسطينية
4.07 81.5 3.78 75.6 

10 11 
عقد أنشطة مشتركة تشجع المستثمرين على 

  .االستثمار في فلسطين
3.81 76.1 3.60 72.0 

2 7 
التعاون المشترك لبناء استراتيجيات لمكافحة 

  .غسيل األموال
4.12 82.4 3.87 77.3 

1 3 
التعاون المشترك لكشف جرائم التهريب 

  .بأشكالها المختلفة
4.18 83.6 4.01 80.2 
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  المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات مجال التنمية االقتصادية: ب- 8.4جدول 
  

 الشرطة

مؤسسات 
ع المجتم
 المدني

 الفقرة

 الشرطة
مؤسسات 

 المجتمع المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

11 8 
التعاون المشترك في وضع اآلليات التي تكفل 

  .حماية االستثمارات الخارجية في فلسطين
3.60 71.9 3.87 77.3 

5 4 
التعاون لبناء رأي عام يدعم االستقرار 

  .تصادي في فلسطيناالق
3.97 79.4 3.97 79.3 

 78.1 3.90 78.6 3.93 الدرجة الكلية لمجال التنمية االقتصادية

  
أفراد عينة الدراسة لفقرات من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لتقديرات 

  :يتضح ما يلي: 8.4. الوارد في الجدول التنمية االقتصاديةمجال محور 
  
ثالث  :كاألتيدرجة الكلية للمجال االقتصادي كانت جيدة وهي موزعة على إحدى عشرة فقره، ال

فقرات بتقدير جيد جدا، وثماني فقرات بتقدير جيد، وكانت النسبة المئوية لالستجابة الكلية عليها 
ا أم ).78.1(وهي جيدة حيث وصلت الدرجة الكلية للنسبة المئوية لالستجابة إلى  75%أكثر من 

 لىفقرات المجال االقتصادي كانت بدرجة تقدير جيد، من قبل مراكز الشرطة وبنسبة مئوية تزيد ع
  .بل مدراء مؤسسات المجتمع المدنيمن ق %75
  

فياض عن انه ال يوجد مشروع واحد ينفذ من قبل . ترى الباحثة أن هذه النتائج تؤكد ما ذكره د
حاجة إلى تعاون عدة مؤسسات، والتي ال بد أن يكون مؤسسة، وإنما تجد انك لتحقق إنجازا فأنت ب

كيف  إلخراج مشروع للتنفيذ، فاألمن يلعب دورا مركزيا في ضمان تحقيق األهداف، هام لها دور 
أن يكون بمقدورنا تطوير الخدمات  نفسه الوقتفي ومتوقع  حياة تسودها الفوضى يمكن لنا تصور

  .)2010اض، في!! (والقيام بدورنا على النحو االمثل؟
  
كما جاءت نتائج االستبانة متوافقة مع نتائج مقابلة مدراء اإلدارات المتخصصة وبالذات إدارة  

المباحث حيث أشارت بيانات المقابلة إلى أن الشرطة تقوم بالحفاظ على االقتصاد الوطني، من حيث 
مراقبة أعمال التهرب مالحقة أعمال التزييف والتزوير والرشوة والفساد اإلداري كما تقوم على 

الضريبي واألغذية الفاسدة، وتتولى حماية األموال العامة من خالل مراقبة أعمال سرقة التيار 
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في  )2010، جنان(اكدته  ومتوافقة مع ما الكهربائي أو المياه ومالحقة لصوص كابالت التلفون،
حيث ذكرت  ،لدولة والمجتمعدراستها الميدانية حول الجريمة االقتصادية وانعكاسها السلبي على ا

بان الجريمة الجمركية ال تترك في المجتمع األثر ذاته الذي يتركه كل من القتل والسرقة 
 و كما جاءت نتائج االستبانة متوافقة و .إنما تفرز مخاطر متعددة وعلى عدة صعد... واالحتيال

س األمن على االقتصاد حيث أشاروا إلى انعكايري اإلدارات الشرطة، نتائج المقابلة مع مد
واالستثمار بشكل واضح وملموس من خالل انعقاد المؤتمر االقتصادي في بيت لحم، ونابلس وما 

  .،،،الخ،فرص العمل مثل بناء ضواحي اإلسكان، آالفمارات تخلق ثنتج عنه من است
  

  )1تابع( المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لفقرات مجال التنمية االقتصادية: 9.4جدول 
  

 الشرطة

مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

 الفقرة

 الشرطة
مؤسسات 

 المجتمع المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

9 2 
العمل المشترك الذي يؤدي إلى إلزام التجار 

  .بكتابة األسعار على السلع
3.82 76.4 4.03 80.7 

7 1 

ى تحديد أسعار العمل المشترك الذي يؤدي إل
واضحة للخدمات المختلفة التي يتلقاها المواطن 

مثل أسعار خدمات المواصالت والتأمين (
  ).والبنوك والكهرباء وغيرها

3.84 76.7 4.11 82.2 

6 5 

التعاون المشترك إللزام األطراف المختلفة على 
تنفيذ القوانين المتعلقة بالجانب االقتصادي في 

  .فلسطين
3.94 78.8 3.92 78.4 

4 6 
االهتمام برفع معدالت اإلنتاجية للفرد من خالل 

  .ضمان حياة آمنة
4.03 80.6 3.90 78.0 

8 9 
تنفيذ برامج توعية اقتصادية مشتركة تدعم 

  .التنمية االقتصادية في فلسطين
3.84 76.7 3.87 77.3 

 78.1 3.90 78.6 3.93 الدرجة الكلية لمجال التنمية االقتصادية

  
جميعها تؤكد ما ذكره مدير دائرة مكافحة الجريمة االقتصادية في مجال التنمية الستبيان نتائج ا

االقتصادية حيث ذكر انه بالقدر الذي تستطيع فيه المؤسسة الشرطية من فرض األمن العام والنظام 
، ينعكس على كافة العام واثبات قدرتها على مواجهة الجرائم والقضاء على األنشطة اإلجرامية
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وهذه النتائج تلتقي مع  .والسياسيةمختلف جوانب الحياة سواء االجتماعية أو االقتصادية أو النفسية 
في دراسته حول الجريمة االقتصادية وأساليب مواجهتها بأن الشرطة ) 1998سراج، ( ما ذكره 

الواقع كهيئة تنفيذية تساند التشريعات عبر تنفيذها القوانين بجعلها سارية المفعول على ارض 
ومعاقبة المخالفين لهذه التشريعات وفق القانون، وهذا الدور يلتقي مع دور مؤسسات المجتمع 
المدني التي تقوم بتعبئة الشعور الوطني والديني واالجتماعي للمواطن وجعله قادرا على اتخاذ 

،  موقف مضاد لالنحراف واألجرام من خالل برامج توعوية تنموية تخاطب كل فئات المجتمع
وبالتالي األمن نسق متكامل، ولمكافحة الجريمة االقتصادية والوقاية منها ال بد أن تتضمن قواعد 
وإجراءات لمعالجة المشكالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية بهدف التخلص من العوامل 

لى ألهمية الحفاظ ع )2009الشروف، (وكذلك تؤكد ما ذكره . المؤدية إلى الجريمة االقتصادية
األمن العام واالستقرار السياسي واالقتصادي، واالجتماعي وعلى انه مسؤولية تتوالها المؤسسة 
الشرطية بالتساند والتعاون والتشارك فهو عملية تكاملية مع المؤسسات األمنية والمدنية الرسمية 

  .وغير الرسمية للدولة
  

ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة ال يرون ذلك من كال الطرفين، وهذا يناقض  22% ولكن هناك 
بان صافي الربح الموحد لشركة باديكو بعد الضريبة ) باديكو(فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة 

، وهناك زيادة في االستثمار، وهذا نتيجة تحقيق األمن واالستقرار 18%ارتفع بنسبة نمو بلغت 
   .بيئة مشجعة لالستثمار في فلسطينالداخلي وتهيئة األجواء االيجابية األمر الذي أسس ل

  
تؤكد ما ذكره مدير عام المؤسسة الشرطية بان مفهوم األمن الشامل  نتائج الدراسة إنويمكن القول 

، وإنما يقع منفردة، واألمن ليس مسؤولية قوى األمن كافة يقوم على الشراكة بين شرائح المجتمع
 الزاوية والمفتاح السحري لحل القضايا على عاتق جميع المواطنين كل في موقعه، وهو حجر

، و أن المعيار الحقيقي لتطور أداء جهاز الشرطة يقاس بقدر رضا المواطنين وثقتهم المختلفة
  .المعنية لمؤسسةلواحترامهم 

  
خالصة النتائج المتعلقة بدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على  6.4

  أداء دورها التنموي؟
  
الصة النتائج المتعلقة بدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء خ

  )10.4(يعرضها جدول  دورها التنموي
  



 102

لمجاالت استمارة الدراسة حول دور المؤسسة  والنسبة المئوية متوسطات الحسابية  :10.4 جدول
  .ا التنموي؟الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دوره

  

 الشرطة

مؤسسات 

المجتمع 
 المدني

  المجال

خالصة النتائج المتعلقة بـدور المؤسسـة   
الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمـع  

 المدني على أداء دورها التنموي

 الشرطة
مؤسسات 

 المجتمع المدني

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

الوسط 
  الحسابي

النسبة 
 المؤية

1 3 

شرطية في مساعدة دور المؤسسة ال
مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها 

  "التنموي
4.30 86.0 4.04 80.8 

2 1 
العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات 

 المجتمع المدني
4.58 91.5 4.06 81.2 

 82.7 4.14 89.9 4.49 المجال السياسي والقانوني 5 5

 79.8 3.99 84.1 4.20 المجال األمني 2 3

 82.1 4.10 86.1 4.31  ال االجتماعيالمج 6 6

 78.1 3.90 78.6 3.93  التنمية االقتصادية 4 4

  
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع إن درجة  :ما يلي) 10.4(يتضح من الجدول 

جيد جدا، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة  كانت بمستوىالمدني على أداء دورها التنموي 
  .للمؤسسة المدنية) (80.8 ).86.0(لشرطية إلىالمؤسسة ا

  
ان ترتيب مجاالت دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها 

  :التنموي جاء على التالي
  

  تقديرات المؤسسة الشرطية 7.4
  

  91.5العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني :المرتبة األولى •
  89.9المجال السياسي والقانوني : بة الثانيةالمرت •
  84.1الدرجة للمجال األمني : المرتبة الثالثة •
  86.1الدرجة الكلية للمجال االجتماعي : المرتبة الرابعة •
  78.6لمجال التنمية االقتصادية : المرتبة الخامسة •
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  تقديرات مؤسسات المجتمع المدني 8.4

  
  )82.7(نوني   للمجال السياسي والقا :المرتبة األولى •
  )82.1(للمجال االجتماعي            :المرتبة الثانية •
  )81.2( العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني  :المرتبة الثالثة •
  )79.8(للمجال األمني   : المرتبة الرابعة •
  .)(78.1لمجال التنمية االقتصادية: المرتبة الخامسة •

  
ةال فر: الفرضية األولى 9.4 )وق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائي 0.05)α في أراء  ≥

المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 
  .السياسية والقانونية تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية

  
ي مساعدة مؤسسات لدور المؤسسة الشرطية ف) Correlations(نتائج اختبار  :11.4جدول 

  المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية
 

 

دور المؤسسة 
 الشرطية

التنمية السياسية 
 والقانونية

 دور المؤسسة الشرطية

 0.730 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة

 62 62 العدد

 التنمية السياسية والقانونية

 1 0.730  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة

 62 62 العدد

 

وهي بذلك  0.05تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من ) Correlations(إلى اختبار تحليل  استنادا
دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق معنوية 

)الداللة اإلحصائية عند مستوى 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥
  .مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية

  
األمر الذي وهي قيمة قوية،  0.730والذي قيمته إلى اختبار تحليل معامل ارتباط بيرسون ا استنادو

ومما يعني وجود  وهي دالة إحصائية 0.000التي بلغت قيمة مستوى الداللة و يؤكد صحة الفرضية
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)فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة  ≥
الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية تعزى لمتغير 

  .الشرطيةالمؤسسة 
  

)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الثانية 10.4 0.05)α في أراء  ≥
المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 

  .تعزى لمتغير مؤسسات المجتمع المدنيالسياسية والقانونية 
  

لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات ) Correlations(ائج اختبار نت :12.4جدول 
  المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية

 

 

دور المؤسسة 
 الشرطية

التنمية السياسية 
 والقانونية

 دور المؤسسة الشرطية

 0.760 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة

 90 90 العدد

 السياسية والقانونيةالتنمية 

 1 0.760  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة

 90 90 العدد

 

وهي بذلك  0.05قل من تبين أن قيمة مستوى الداللة أ) Correlations(إلى اختبار تحليل  واستنادا
ود فروق ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوج ،، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفريةدالة إحصائية

)معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية  ≥
في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية تعزى لمتغير مؤسسات 

  .المجتمع المدني
  

وهي قيمة  0.760والذي قيمته اط بيرسون وكذلك األمر وباالستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتب
وهي دالة إحصائيا  0.000األمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة والتي بلغت قوية، 

)ومما يعني وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول  ≥
سات المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية تعزى دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤس

  .لمتغير مؤسسات المجتمع المدني
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)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الثالثة 11.4 0.05)α في أراء  ≥

تنمية المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في ال
  .االقتصادية تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية

  
لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار  :13.4جدول 

  المجتمع المدني في التنمية االقتصادية
 

 

دور المؤسسة 

 الشرطية

التنمية 

 االقتصادية

 دور المؤسسة الشرطية

 0.831 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  وى الداللةمست

 62 62 العدد

 التنمية االقتصادية

 1 0.831  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة

 62 62 العدد

 

وهي بذلك  0.05تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من ) Correlations(إلى اختبار تحليل  استنادا
قبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق معنوية ، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونةدالة إحصائي

)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥
  .مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية

  
األمر الذي وهي قيمة قوية،  0.831والذي قيمته تباط بيرسون إلى اختبار تحليل معامل ار واستنادا

ومما يعني وجود وهي دالة إحصائية  0.000التي بلغت يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة و
)فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة  ≥

ؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية في مساعدة م
  .الشرطية

  
)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الرابعة12.4  0.05)α في أراء  ≥

المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 
  .ادية تعزى لمتغير مؤسسات المجتمع المدنياالقتص

  
  )14.4(نتائج اختبار الفرضية الرابعة يعرضها جدول 
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لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار  :14.4جدول 
  المجتمع المدني في التنمية االقتصادية

 

 

دور المؤسسة 
 الشرطية

التنمية 
 االقتصادية

 الشرطية دور المؤسسة

 0.834 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة

 90 90 العدد

 التنمية االقتصادية

 1 0.834  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة

 90 90 العدد

 

وهي بذلك  0.05 تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من) Correlations(استناد إلى اختبار تحليل 
، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق معنوية حصائيةدالة إ

)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥
  .تمع المدنيمساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية تعزى لمتغير مؤسسات المج

  
األمر الذي  وهي قيمة قوية، 0.834والذي قيمته إلى اختبار تحليل معامل ارتباط بيرسون  استنادوا

ومما يعني وجود  وهي دالة إحصائية 0.000التي بلغت يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة و
)فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α ء المبحوثين حول دور المؤسسة في أرا ≥

الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية تعزى لمتغير مؤسسات 
  .المجتمع المدني

  
)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الخامسة 13.4 0.05)α في  ا≥

رطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الش
  .التنمية االجتماعية تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية

  
  )15.4(نتائج اختبار الفرضية الخامسة يعرضها جدول 

  
وهي بذلك  0.05تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من ) Correlations(استنادا إلى اختبار تحليل 

لفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق معنوية دالة إحصائية، لذا فإننا نرفض ا



 107

)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥
  .مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية

  
لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات ) Correlations(اختبار نتائج  :15.4جدول 

  المجتمع المدني في التنمية االجتماعية
 

 

دور المؤسسة 
 الشرطية

التنمية 
 االجتماعية

 دور المؤسسة الشرطية

 0.785 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة

 62 62 العدد

 التنمية االجتماعية

 1 0.785  ط بيرسونمعامل ارتبا

 . 0.000  مستوى الداللة

 62 62 العدد

 

األمر الذي وهي قيمة قوية،  0.785والذي قيمته إلى اختبار تحليل معامل ارتباط بيرسون  استنادوا
ومما يعني وجود وهي دالة إحصائية  0.000لتي بلغت يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة وا

)داللة اإلحصائيةفروق معنوية عند مستوى ال 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة  ≥
الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير المؤسسة 

  .الشرطية
  

)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية السادسة 14.4 0.05)α في  ≥
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 

  .التنمية االجتماعية تعزى لمتغير مؤسسات المجتمع المدني
  

  )16.4(نتائج اختبار الفرضية السادمسة يعرضها جدول 
  

وهي بذلك  0.05تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من ) Correlations(استنادا إلى اختبار تحليل 
دالة إحصائية، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق معنوية 

)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥
  .ى لمتغير مؤسسات المجتمع المدنيمساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية تعز
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وهي قيمة قوية الذي يؤكد  0.884واستنادا إلى اختبار تحليل معامل ارتباط بيرسون والذي قيمته 
وهي دالة إحصائية ومما يعني وجود  0.000صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة والتي بلغت 

)فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة  ≥
الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير مؤسسات 

  .المجتمع المدني
  

لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار  :16.4جدول 
  المجتمع المدني في االجتماعية

 

 

ة دور المؤسس

 الشرطية

التنمية 

 االجتماعية

 دور المؤسسة الشرطية

 0.884 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة

 90 90 العدد

 التنمية االجتماعية

 1 0.884  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة

 90 90 العدد

 

)لداللة اإلحصائيةالفرضية السابعة ال توجد فروق معنوية عند مستوى ا 15.4 0.05)α في أراء  ≥
المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال 

  .األمني تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية
  

لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع ) Correlations(نتائج اختبار : 17جدول 
  جال األمنيالمدني في الم

 

 

دور المؤسسة 

 الشرطية
 المجال األمني

 دور المؤسسة الشرطية

 0.787 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة

 90 90 العدد

 المجال األمني

 1 0.787  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة

 90 90 العدد
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وهي بذلك  0.05تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من ) Correlations(باالستناد إلى اختبار تحليل 
دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق معنوية 

)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥
  .تمع المدني في المجال األمني تعزى لمتغير المؤسسة الشرطيةمساعدة مؤسسات المج

  
وهي قيمة  0.787وكذلك األمر وباالستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط بيرسون والذي قيمته 

 0.000قوية وفي نفس الوقت األمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة والتي بلغت 
)جود فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةوهي دالة إحصائيا ومما يعني و 0.05)α في  ≥

أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال 
  .األمني تعزى لمتغير المؤسسة الشرطية

  
)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية: الفرضية الثامنه 16.4 0.05)α في أراء  ≥

المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال 

  .مؤسسة الشرطةاألمني تعزى لمتغير 
  

لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار :  18.4جدول 
  المجتمع المدني في المجال األمني

 

 

المؤسسة  دور
 الشرطية

المجال 
 األمني

 دور المؤسسة الشرطية

 0.559 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة
 62 62 العدد

 المجال األمني
 1 0.559  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة
 62 62 العدد

 
وهي بذلك  0.05مستوى الداللة أقل من تبين أن قيمة ) Correlations(باالستناد إلى اختبار تحليل 

دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق معنوية 
)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥

  .مؤسسة الشرطةلمجال األمني تعزى لمتغير مؤسسات مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في ا
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وهي قيمة  0.559وكذلك األمر وباالستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط بيرسون والذي قيمته 
 0.000قوية وفي نفس الوقت األمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة والتي بلغت 

)وية عند مستوى الداللة اإلحصائيةوهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود فروق معن 0.05)α في  ≥
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال 

   .المؤسسة الشرطيةاألمني تعزى لمتغير 
  

)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية: الفرضية التاسعة 17.4 0.05)α في  ≥
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني 

والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير مؤسسات 
  .المجتمع المدني

 

لدور المؤسسة الشرطية فـي مسـاعدة مؤسسـات    ) Correlations(ائج اختبار نت: 19.4ول جد
  مع المدني والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدنيالمجت

 

  
دور المؤسسة 

 الشرطية

العالقة بين المؤسسة الشرطية 

 ومؤسسات المجتمع المدني

 دور المؤسسة الشرطية

 0.690 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة

 90 90 العدد

العالقة بين المؤسسة الشرطية 
 ات المجتمع المدنيومؤسس

 1 0.690  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة

 90 90 العدد

 

وهي بذلك  0.05تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من ) Correlations(باالستناد إلى اختبار تحليل 
فروق معنوية  دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود

)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥
مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى 

  .مؤسسات المجتمع المدنيلمتغير 
  

وهي قيمة  0.690ار تحليل معامل ارتباط بيرسون والذي قيمته وكذلك األمر وباالستناد إلى اختب
 0.000قوية وفي نفس الوقت األمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة والتي بلغت 

)وهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في  ≥
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ور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والعالقة بين أراء المبحوثين حول د
  .مؤسسات المجتمع المدنيالمؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير 

  
)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية: الفرضية العاشرة 18.4 0.05)α في  ≥

المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني  أراء المبحوثين حول دور
والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير المؤسسة 

  .الشرطية
  

لدور المؤسسة الشـرطية فـي مسـاعدة مؤسسـات     ) Correlations(ائج اختبار نت: 20.4ول جد
  ،سات المجتمع المدنيالمجتمع المدني والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤس

 

 

دور المؤسسة 

 الشرطية

العالقة بين المؤسسة الشرطية 

 ومؤسسات المجتمع المدني

 دور المؤسسة الشرطية

 0.701 1  معامل ارتباط بيرسون

 0.000 .  مستوى الداللة

 62 62 العدد

العالقة بين المؤسسة 
الشرطية ومؤسسات المجتمع 

 المدني

 1 0.701  معامل ارتباط بيرسون

 . 0.000  مستوى الداللة

 62 62 العدد

  
وهي بذلك  0.05تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من ) Correlations(باالستناد إلى اختبار تحليل 

دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق معنوية 
)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  ≥

مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى 
  .لمتغير مؤسسات المجتمع المدني

  
وهي قيمة  0.701وكذلك األمر وباالستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط بيرسون والذي قيمته 

 0.000قوية وفي نفس الوقت األمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الداللة والتي بلغت 
)وهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α في  ≥

ع المدني والعالقة بين أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتم
  .المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير مؤسسات المجتمع المدني
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خلصت نتائج  تحليل الفرضيات المتعلقة في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في 
القانوني مساعدة مؤسسات المجتمع المدني، في مجال التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والمجال 

السياسي، والمجال االمني، والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير  
  :المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ما يلي

  
وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا تم رفض  0.05الفرضيات تبين أن قيمة مستوى الداللة أقل من 

لفرضية البديلة، القائلة بوجود فروق معنوية عند مستوى الداللة الفرضية الصفرية وقبول ا
  .اإلحصائية في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني

 
  .في التنمية السياسية والقانونية  •
  .المجال األمني •
  .االقتصاديالمجال  •
  .االجتماعيمجال  •
ونفس النتيجة بالنسبة لمؤسسات المجتمع  ، ؤسسة الشرطيةالعالقة تعزى لمتغير الم مجال •

 .المدني
 

أفادوا أن    %95من المستطلعة أرائهم أفادوا بعدم وجود فروق و  %5وهذا يعني أن اقل من 
  .دورها التنموي أداءفي مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على  للمؤسسة الشرطية دور

  
  :ر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمةالنتائج المتعلقة بمتغيرات العم 19.4

  
النتائج المتعلقة  في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات  اما خالصة

المجتمع المدني، في مجال التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والمجال القانوني السياسي، والمجال 
المجتمع المدني تعزى لمتغير العمر، المؤهل االمني، والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات 

  :العلمي، سنوات الخدمة، بالنسبة للمؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني خلصت إلى ما يلي
  

  .مؤسسات المجتمع المدنيو لمؤسسة الشرطية،لمجال التنمية السياسية والقانونية، : 20.4
  

وهي بذلك ليست  0.05لقيمة االستداللية أكبر من باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن ا
دالة إحصائية، لذالك فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في 
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أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في، مجال 
ر للمؤهل العلمي، العمر، وسنوات الخدمة بالنسبة للمؤسسة التنمية السياسية والقانونية، تعزى لمتغي

 .الشرطية، وكذلك االمر بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني
  

) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي    :21.4جدول 
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسـة الشـرطية فـي مسـاعدة     

  سسات المجتمع المدني مؤ
  

 عينة مؤسسات المجتمع المدني عينة المؤسسة الشرطية العينة

 المتغير

المؤهل 
 العمر العلمي

سنوات 
 الخدمة

المؤهل 
 العمر العلمي

سنوات 
 الخدمة

المحور 
 األول

العالقة بين المؤسسة 
الشرطية ومؤسسات 

 المجتمع المدني

T/F 0 14.23 0.03 4.67 2.89 1.23 

 0.303 0.04 0.012 0.967 0 0.999 لةالدال

المحور 
 الثاني

المجال السياسي 
 والقانوني

T/F 0.33 2.65 0.01 1.66 0.82 1.31 

 0.276 0.488 0.197 0.988 0.079 0.717 الداللة

المحور 
 المجال األمني الثالث

T/F 0.23 1.88 2 0.46 0.65 3.1 

 0.031 0.587 0.633 0.144 0.162 0.796 الداللة

المحور 
 المجال االجتماعي الرابع

T/F 0.02 6.93 0.03 4.29 0.39 0.16 

 0.92 0.76 0.017 0.975 0.002 0.982 الداللة

المحور 
 التنمية االقتصادية الخامس

T/F 0.17 4.94 1.52 5.48 0.89 0.85 

 0.472 0.45 0.006 0.226 0.01 0.841 الداللة

  
ي المؤسسة الشرطية ملتزمون بأداء واجباتهم بحيادية وفق إطار قانون ان منتسب :ويستنتج من ذلك

  .)90(، المادة 2005لعام  8الخدمة المدنية في قوى األمن رقم 
  

وحول أراء المبحوثين : في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية بالنسبة للمؤسسة الشرطية •
المدني في، التنمية االقتصادية، حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع 

لمؤسسة ااالجتماعية، تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة، في 
تبين أن القيمة االستداللية أكبر من  فباالستناد إلى اختبار التباين األحادي:  الشرطية

لة بعدم وجود تم قبول الفرضية الصفرية القائ لذا .وهي بذلك ليست دالة إحصائية) 0.05(
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وبعكس ذلك   .عالقة ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير للمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة
بالنسبة للعمر فقد تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة 
ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات 

برأي وهذا  .ع المدني في التنمية االجتماعية، االقتصادية،  تعزى لمتغيرات العمرالمجتم
 .يعود للخبرة الناتجة عن النضج التي يكتسبها المدراء عبر سنوات العمرالباحثة 

وباالستناد إلى : مؤسسات المجتمع المدنيبالنسبة لفي مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية  •
تم قبول الفرضية   ).0.05(االستداللية أكبر من  اختبار التباين األحادي تبين أن القيمة

الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثين حول دور 
المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في، التنمية االقتصادية االجتماعية 

م رفض الفرضية الصفرية، ولكن من جهة اخرى ت .تعزى لمتغير العمر، وسنوات الخدمة
وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثين حول 
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية، 

ان العمر وسنوات الخبرة في  من ذلك ستنتجيو .واالقتصادية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي
عمل المجتمعي لمدراء مؤسسات المجتمع المدني، ال تعني المعرفة القانونية التي تعمل بها ال

المؤسسة الشرطية، وإنما المؤهل العلمي بفتح أفاق اكبر لإلطالع والمعرفة بالواجبات 
 .الشرطية، واإلطار القانوني لعمل المؤسسة الشرطية بصورة  أفضل

باالستناد إلى اختبار التباين األحادي  تبين : الشرطيةمؤسسة بالنسبة لل  في المجال االمني •
وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل ) 0.05(أن القيمة االستداللية أكبر من 

الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثين حول 
المدني في المجال األمني تعزى  دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع

ويستنتج من ذلك ان منتسبي المؤسسة  .لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة
الشرطية بغض النظر عن العمر او المؤهل العلمي او سنوات الخبرة انما ينفذون هدف 

 .استراتيجي بحفظ االمن العام، والنظام العام
باالستناد إلى اختبار التباين األحادي : ؤسسات المجتمع المدنيمبالنسبة ل  في المجال االمني •

 متوهي بذلك ليست ذات داللة إحصائية، لذا ) 0.05(تبين أن القيمة االستداللية أكبر من 
الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثين  بولق

ومن جهة أخرى يتبين أن  .العمر، سنوات الخدمة في المجال األمني تعزى لمتغيرات،
رفض الفرضية  تم وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا) 0.05(القيمة االستداللية أقل من 

الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة ذات داللة إحصائية في أراء  بولقالصفرية، و
مع المدني في المجال المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجت
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وهذا يعني ان المؤهل العلمي له تأثير في اراء  .األمني تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 . المبحوثين من مديري مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون لديهم المعرفة الموضوعية

أن باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين : لمؤسسة الشرطيةبالنسبة لمجال العالقة  •
ل بوق متوهي بذلك ليست ذات داللة إحصائية، لذا ) 0.05(القيمة االستداللية أكبر من 

الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثين بين 
الدوار الذي تؤديه المؤسسة الشرطية لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني ومجال العالقة 

ومن ناحية اخرى تم رفض الفرضية .، المؤهل العلمي وسنوات الخدمةتعزى لمتغيرات
 .الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة بين الدور الذي تؤديه ومتغير العمر

 .يستنتج من ذلك تأثير العمر على النضج والخبرة
ية بالنسبة لمتغير تم قبول الفرضية الصفر :مؤسسات المجتمع المدنيبالنسبة لمجال العالقة  •

يستنتج ان  نضج العمر و .ورفضها بالنسبة لمتغير العمر والمؤهل العلمي ،سنوات الخدمة
المصقول بالمؤهل العلمي يعمل بفاعلية اكبر من حيث تكوين اآلراء وإبداء الرأى نحو 

رطية عالقات ايجابية، والنتائج تؤكد ذلك، حيث ان النسبة المئوية للعالقة بين المؤسسة الش
وهي من حيث التصنيف جاءت في المرتبة   91.5%ومؤسسات المجتمع المدني كانت 

  . االولى بالنسبة للمؤسسة الشرطية
  

  مجاالت اسئلة المقابالت 21.4
  

دورها  أداءعلى دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على  للتعرف
تمحورت أسئلة  إذ .مجاالت ةر توجيه أسئلة شملت ثمانيالتنموي استخدمت الباحثة أداة المقابلة عب

المقابالت الخاصة بمديري اإلدارات المتخصصة ومديري مديريات المحافظات في المؤسسة 
 :هي مجاالت ةالشرطية في ثماني

 
  .الخدمات التي تقدمها المؤسسة الشرطية في المجال االقتصادي •
  .القانوني مجال السياسيالخدمات التي تقدمها المؤسسة الشرطية في ال •
  .عالقة دور الضبط اإلداري للمؤسسة الشرطية بالدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني •
  .عالقة دور الضبط القضائي للمؤسسة الشرطية بالدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني •
 .طبيعة العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني •
عية التي تضطلع بها المؤسسة الشرطية وعالقتها بالدور التنموي الذي المسؤولية االجتما •

  .تؤديه مؤسسات المجتمع المدني
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وسائل الضبط االجتماعي التي تقوم بها الشرطة لتعديل السلوك االجتماعي، وعالقته بالدور  •
  .التنموي لمؤسسات المجتمع

 .نتائج ملموسة للدور الذي تؤديه المؤسسة الشرطية •
  

افظات في المؤسسة مجاالت مشتركة تقوم بها اإلدارات المتخصصة ومديريات المح ةل ثمانيتم تحلي
  :كاألتيالشرطية وهي 

  
 .طبيعة المشاركة بين مؤسسة الشرطة والمجتمع المدني •

  
o العالقة بين منظمات المجتمع المدني و المؤسسة الشرطية تتسم بالثقة.  
o ا وبين مؤسسات المجتمع المدنيتهتم المؤسسة الشرطية بتعزيز العالقة بينه.  
o مل ندوات، مؤتمراتالع تنسيق دورات تدريبية مشتركة، ورش.  
o التعاون معا لحماية امن األسرة.  
o تنفيذ برامج توعية مشتركة.  
o مؤسسات المجتمع المدني تحقق أهداف مجتمعية فلسطينية.  

  

 المجال السياسي والقانوني •
  

o نية في تامين االنتخاباتااللتزام بالحيادية واالستقاللية والمه.  
o توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والسفارات.  
o  تدعم االستقرار والتنمية آمنهتوفير بيئة. 
o تتخذ الشرطة إجراءات قانونية سليمة وفق قانون اإلجراءات الجزائية. 
o تامين سير امتحانات التوجيهي.  
o بناء دعائم المواطنة بطرق خالية من العنف. 

  
 :التنمية االقتصاديةفي  دور الشرطة •

 
o بناء استراتيجيات لمكافحة غسيل األموال.  
o  المتعددة شكالهابأمحاربة الجريمة.  
o تامين حماية البنوك.  
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o كشف ومنع االحتيال والتزوير.  
o تعزيز النظام االقتصادي من خالل إنقاذ القوانين ذات العالقة باالقتصاد.  
o لذين يقومون بجرائم اقتصاديةاطن بكيفية اإلبالغ عن المجرمين توعية الموا. 

 
  دور الضبط اإلداري •

  

o  العاماتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على النظام.  
o الوقاية من الجريمة. 

 
  دور الضبط القضائي •

  

o ةجمع االستدالالت والكشف عن الجنا.  
o القانون على سيادةوالعمل  إنفاذ القانون.  

  
لتعديل السلوك االجتماعي وعالقتة في وسائل الضبط االجتماعي التي تقوم بها الشرطة  •

 .مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على اداء دورها التنموي
  

o  إنفاذ القوانين ذات العالقة بالضبط االجتماعي وفرضها للحفاظ على النظام داخل
  .المجتمع

o دور الشرطة في الضبط االجتماعي من خالل خلق ثقافة قانونية لدى المجتمع المدني..  
o أهيل النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيلإعادة ت. 

 
التوافق في االيجابيات لعينة مديري اإلدارات المتخصصة ومديري شرطة المحافظات تعود  •

  :لعدة عوامل
  

o مديري اإلدارات المتخصصة يحملون جميعهم إحدى الرتبتين إما عميد أو عقيد.  
o مديري الشرطة في المحافظات يحملون رتبة مقدم.  
o خريجي حقوق، وعلوم ( المطلوب رطة في المحافظات لديهم التخصصمديري الش

  ).شرطية
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o مر فأعمارهم تتراوح بين هناك تقارب بين مديري اإلدارات المتخصصة في مجال الع
 .عاما) 58- 45(
o ل العمر فأعمارهم تتراوح بين في المحافظات في مجا هناك تقارب بين مديري الشرطة

 .عاما)45- 40(
o نفسهالشرطة  دير عامم يتلقونها منيمات لمديري الشرطة مركزية التوجيهات والتعل. 
o واحدة) أهداف، رسالة، رؤية، قيم( ذاتها يعملون في المؤسسة الشرطية.  

  
  :محور أسئلة المقابلة 22.4

  
  .طبيعة العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني :األولالمحور 

  
  .و المؤسسة الشرطية تتسم بالثقةالعالقة بين منظمات المجتمع المدني  •
  .تهتم المؤسسة الشرطية بتعزيز العالقة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني •
  .تنسيق دورات تدريبية مشتركة، ورشات عمل ندوات، مؤتمرات •
  .التعاون معا لحماية امن األسرة •
  .تنفيذ برامج توعية مشتركة •
  .سطينيةمجتمعية فل امؤسسات المجتمع المدني تحقق أهداف •

  
أشارت نتائج المقابلة التي أجريت مع مديري اإلدارات المتخصصة ومديري مديريات المحافظات 

ان طبيعة العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع  .في المؤسسة الشرطية بالضفة الغربية
عة البرامج المدني تأخذ طابع التعاون، الشراكة، التكامل، وتتسم بالثقة، وهذا يعود إلى طبي

بالنسبة للتربية والتعليم، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة  والمشاريع التي تتم بينهما،
، وهذه المؤسسات رسمية لم تكن مشمولة ضمن عينة الدراسة )تعاون وثقة شراكة تكامل،(األوقاف

أما المؤسسات ذات العالقة بالطفل، والمرأة،  غير الرسمية، بسبب اختصارها على مؤسسات
اإلعالمية تكامل، وتعاون أي أن مستوى التقدير ). شراكة وتعاون وثقة(لمؤسسات الحقوقية وا
، وبراى طبيعة العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني هو مستوى مرتفع ومالئمل

بها توافق في االيجابات يعزى إلى توافق النظم، التعليمات، واإلجراءات التي يعمل ال إنالباحثة 
اإلدارات المتخصصة ومديري مديريات المحافظات باعتبارها تعليمات مركزية موحدة  مديري

  .المصدر
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  ،من اآلني والمبرمج، أما التعاون اليوم فهو أكثر وضوحا وتنسيق االتعاون في السابق كان مزيجف
جادة من عالقة بالموضوع وهناك محاوالت الذات  هارادواو الجهات ا لفهم أهميةوهذا عائد 

  .الطرفين في رفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهم
  

  :التنمية االقتصاديةفي دور الشرطة . 1.22.4
  

التي أجريت مع مديري اإلدارات المتخصصة ومديري مديريات المحافظات  تأشارت نتائج المقابال
في مجال التنمية  يةالخدمات التي تؤديها المؤسسة الشرط أنالمؤسسة الشرطية بالضفة الغربية في 

انعكاسات على المجتمع بأكمله، خاصة في الجانب  وله امرتفع هامستوى تقدير االقتصادية
االقتصادي، فهناك عالقة متداخلة ال يمكن فصلها بين األمن الذي توفره المؤسسة الشرطية 

المؤسسات في بناء االستراتيجيات لحماية البنوك و هاماوالتنمية، بحيث تلعب الشرطة دوراً 
األمن يفسح المجال للعابثين بضرب  انه في حال غياب، و ،الشركات ومراكز اإلنتاج(السيادية، 

نفاذ اوب، حجر األساس ألي بنيان يشكلاألمن رافعة لالقتصاد و، الن أمن واستقرار المواطنين
  .القوانين تتم حماية المجتمع ويعزز النظام االقتصادي

  
على تقديم الخدمات ونفاذ القانون  االمؤسسة الشرطية ليس مقتصرن دور وأكدت نتائج المقابالت با

أن فلسطين يفكر المستثمر سواء أكان عربيا أو فلسطينيا لن فوإنما له ثمار تقطف من قبل اآلخرين، 
أساسيا في حماية المشاريع  لذا تلعب الشرطة دورا، مان واستقرارالر دون وجود أالستثماتصلح 

ممتلكات، وهي المكلفة في انفاذ القوانين المتعلقة بالمنازعات الحقوقية التجارية، و االقتصادية وال
تطبيق القانون ينعكس على التنمية وذلك من خالل تحصيل الحقوق واألمور االقتصادية، االجتماعية، 

واألموال للشركات والمؤسسات واألشخاص مما يعجل ويساهم في سرعة العجلة االقتصادية 
عبر " ، وعدم تنفيذ القانون وخاصة في الشق المالي يحول دون تدفق األموال لألسواق ودورانها

، حماية المنشآت والمرافق االقتصادية وحماية البنوك والمؤسسات )الشيكات( عجلة اقتصادية مثل 
أهمية التعاون من قبل المواطنين في المساعدة على كشف  يظهر المالية والشركات ومراكز اإلنتاج،

  .لجريمةا
  

مراقبة السوق ومواجهة جرائم الغش التجاري هي أهم األعباء االقتصادية  ان النتائج وكذلك بينت
وجرائم التهرب الضريبي والجمركي واالتجار غير المشروع وتزوير األوراق النقدية وجرائم 

درات وبيع عمال غير مشروعة مثل االتجار بالمخأالنصب واالحتيال وجرائم غسيل األموال إلخفاء 
وتسريب األراضي لالسرائيلين، ومراقبة المواد التموينية في األسواق للتأكد من مدى صالحيتها 
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اجمع  حيثلالستهالك ومطابقتها للمواصفات المعمول بها لمحاربة التهريب و التهرب الضريبي 
ل االقتصادي، المدراء على انعكاس الخدمات التي تؤديها المؤسسة الشرطية على المجتمع في المجا

  .للجميع مالئمة مرتفعة و وجاءت النتيجة بدرجة
  

أدرك الجميع ما معنى غياب األمن  لذاغياب القانون لم يكن هناك أجهزة أمنية فاعلة،  أما أبان فترة
وانعكاسه على االقتصاد حين بدأت بعض رؤوس األموال بالمغادرة، وهناك قاعدة تقول أن رأس 

وهروب رأس المال إلى دول مجاورة وفتح مشاريع  ،لنمو في بيئة غير آمنهالمال جبان ال يستطيع ا
  .خارج الوطن، يؤكد انه البد من توفر بيئة آمنه تمكن النمو، والتنمية االقتصادية

  
  :المجال السياسي والقانوني. 2.22.4

  
محافظات التي أجريت مع مديري اإلدارات المتخصصة ومديري مديريات ال تأشارت نتائج المقابال

الخدمات التي تؤديها المؤسسة الشرطية لها انعكاسات  أنالمؤسسة الشرطية بالضفة الغربية في 
على المجال السياسي، حيث جاءت بين مالئمة وعالقة وطيدة ومرتفعة المستوى، ويعود التقارب 

ف، رسالة، أهدا نفسها الشرطية المؤسسة وفي نفسها يعملون في المستويات أنهم إلىفي االيجابات 
عمل المؤسسة الشرطية يدعم المستوى السياسي عبر تجسيدها لسيادة بان  وأكدتورؤية واحدة، 

في تامين سير االنتخابات التشريعية والبلدية  اأساسي اللشرطة دوربان القانون وتوفير االستقرار، و
لحفاظ على األمن العام باتلتزم الحيادية والمهنية وكذلك بينت ان الشرطة وأيضا المجالس المحلية، 

  .والنظام العام وتوفر البيئة المستقرة التي تسمح بفتح السفارات وإيفاد البعث الدبلوماسية
  

 تهمدور الشرطة المواطن الفلسطيني والمراقبين الدوليين عبر متابعمما تقدم يستطيع ان يتلمس 
ت نتائج المقابال وبينت .ات محليةعمليات االنتخاب سواء أكانت انتخابات رئاسية، تشريعية، انتخابل

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة لتأمين سير االمتحانات لمرحلة  تعمل المؤسسة الشرطية أن
  .و قيمة الشهادة العلمية التي تمنحها وزارة التربية الفلسطينة تهالثانوية العامة للحفاظ على شفافيا

  
تلتزم بتطبيق قانون  المؤسسة الشرطية، وبأنها هناك إطار قانوني ينظم عمل النتائج أن وأكدت

تطبيق سيادة القانون هو ضمانة لالستقرار والجزاءات الفلسطيني الذي يكفل حقوق األفراد، 
اإلدارات المتخصصة تتكامل مع بعضها بحيث تتكفل بتوفير  وكذلك ان واألرضية الخصبة للتنمية،

رؤية ورسالة المؤسسة األساسي هو تحقيق  هاهدفو األمن واألمان واالستقرار للمواطن الفلسطيني،
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مهنية وشفافية عمل بالالتي تتمثل بشرطة عصرية تكفل سيادة القانون وحقوق اإلنسان والشرطية 
  .من العنف نحو مجتمع امن خال

ممارسات سياسية أو حزبية ألفراد الشرطة أو إبراز لها بأي شكل في  النتائج بأنه ال وأوضحت
 يحق لمنتسبي المؤسسة الشرطية طالما هم على رأس عملهم الترويج لألحزاب مجال عملهم فال

  .واجبهم هو تنفيذ قرارات المستوى السياسيفالسياسية داخل وخارج المؤسسة الشرطية، 
  

  :الضبط اإلداري. 3.22.4
  

  :ضبط االداري في امرين هامين همايتمثل دور ال
  

  .م العاماتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على النظا •
  .الوقاية من الجريمة •

  
التي أجريت مع مديري اإلدارات المتخصصة ومديري مديريات  تأشارت نتائج المقابالحيث 

الخدمات التي تؤديها المؤسسة الشرطية  بان ،المحافظات في المؤسسة الشرطية بالضفة الغربية
إلى  تااليجابياد التقارب في ويعو التقدير،دور الضبط اإلداري هي مناسبة ومرتفعة والتي تتعلق ب

اإلداري للمؤسسة  الدور، ف)خريجي حقوق، وعلوم شرطية( نفسه التخصص الدراسي أنهم من
الضبط اإلداري أي الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وهو ما تعمل به اإلدارات في الشرطية يتمثل 

ها القانون ترمي إلى منع ، بما تمتلكه من قوة منحها إياكلها المتخصصة في المؤسسة الشرطية
ارتكاب الجريمة، من حيث أعمال الحراسة والدوريات وتنظيم المرور والمراقبة إلى غير ذلك من 

وجود المظهر الشرطي ف وبتطبيق اإلجراءات الوقائية حسب النظم والتعليمات، األعمال الوقائية،
أن تطبيق القانون وتنفيذه على يمنع الجريمة، باإلضافة إلى  إدارياضبطا ودوريات الشرطة يعطي 

يمكن  وقد بينت بانه ألشخاص الذين  تسول لهم أنفسهم ارتكاب المخالفات،ل االمخالفين يشكل رادع
ألي مؤسسة أن تقوم بدورها التنموي، إال بإطار مجتمع يسوده مبدأ سيادة القانون والمحافظة على 

عن  ةأي انحراف لهذه المؤسسفي منع  سوجود بيئة قانونية آمنه سبب رئيوبان حقوق اإلنسان، 
مسارها وعلى سبيل المثال المؤسسات التي تعطي قروض للعمل في الزراعة عند عدم استردادها 

  .للقروض سوف تتعرض للنصب واالحتيال، فال تستطيع استكمال دورها التنموي
  

اإلداري التي تتمثل الدور الوقائي الذي تؤديه المؤسسة الشرطية هو تحقيق لوظيفة الضبط  وأكدت
في حفظ األمن العام والنظام العام ومنع أي محاولة لخلخلة أو زعزعة االستقرار السياسي ومكافحة 
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القوى التي تخطط الستخدام العنف وإلحاق األذى بالسلم األهلي ومكافحة فوضى السالح فال سالح 
مان للمواطنين وتحقيق سوى السالح الشرعي للسلطة، هذه ادوار تنموية تعمل على تجسيد األ

االستقرار وبالتالي تمهد الطريق للتنمية عبر توفير البيئة والمناخ لمؤسسات المجتمع المدني الرسمية 
  .وغير الرسمية من ممارسة أدوارها وتنفيذ أهدافها، ولينعم المواطن باألمان

  
  :دور الضبط القضائي. 4.22.4

  
  :ثل في امرين كذلك هماالضبط القضائي فيتم 
  

  .ةجمع االستدالالت والكشف عن الجنا •
  .سيادة القانون والعمل علىإنفاذ القانون  •

  
أشارت نتائج المقابلة التي أجريت مع مديري اإلدارات المتخصصة ومديري مديريات المحافظات 

الضبط والمتعلقة بالخدمات التي تؤديها المؤسسة الشرطية  انالمؤسسة الشرطية بالضفة الغربية في 
مدراء اإلدارات التقارب في االيجابات التي أشارت إلى أن مديري  اري جاءت مناسبة ويعوداإلد

المتخصصة مستوى رتبهم العسكرية متقارب فهم إما عميد أو عقيد ومديري مديريات الشرطة في 
خريجي حقوق، وعلوم ( الذاتي ، التخصص الدراسيفي الشرطة رتبة مقدممالمحافظات يحملون 

، التوجيهات والتعليمات )45 -40)(58 -45(اك تقارب كبير بينهم بالنسبة للعمر ، وهن)شرطية
أهداف، رسالة، ( ذاتها ويعملون في المؤسسة الشرطية )قائد الشرطة(  نفسه مركزية من المصدر

  .واحدة) رؤية
  
من  الدور القضائي للمؤسسة الشرطية ال يبدأ إال بعد وقوع الجريمة، وهو محدد بضوابط بمجموعةف

منح المشرع ضباط الشرطة مسؤولية الضبط حيث  اإلجراءات الالزمة، إلثبات وقوع الجريمة،
من قانون ) 21(حيث بموجبها خول لهم صالحيات وألقى عليهم واجبات وذلك في المادة  القضائي

قبول البالغات والشكاوى، أجراء الكشف و  - ( 2001سنة ) 3(اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 
حقيق، اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أدلة تالمعاينة، الحصول على اإليضاحات الالزمة لل

بانها  و، .)الجريمة، إثبات جميع اإلجراءات في محاضر رسمية بعد توقيعا منهم ومن المعنيين بها
يذ حقوق راعي عند التنفيلقانون وفق سيادة القانون دون تحيز أو محاباة وا إنفاذتعمل على  

تقديم و .وصوال إلى إيداع المحكوم في مراكز اإلصالح يعاقب هو السلوك الشاذ اذ الاإلنسان، 
الخارجين على القانون وعرضهم على المحكمة ينال ثقة المواطن بالشرطة لقيامها بواجباتها بحيث 
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 من مناخ خالدوار التنموية ضوهذا دور يفسح المجال لممارسة األ ءهأي مخل للقانون يالقي جزا
  .من التوتر
  :المجال االجتماعي. 5.22.4

  
وسائل الضبط االجتماعي التي تقوم بها الشرطة لتعديل السلوك االجتماعي وعالقتة في مساعدة 

  .مؤسسات المجتمع المدني على اداء دورها التنموي
  

  .المجتمعإنفاذ القوانين ذات العالقة بالضبط االجتماعي وفرضها للحفاظ على النظام داخل  •
  ..دور الشرطة في الضبط االجتماعي من خالل خلق ثقافة قانونية لدى المجتمع المدني •
  .إعادة تأهيل النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل •
 
أشارت نتائج المقابلة التي أجريت مع مديري اإلدارات المتخصصة ومديري مديريات لذا 

الخدمات التي تؤديها المؤسسة الشرطية  بأنالمحافظات في المؤسسة الشرطية بالضفة الغربية 
يعود إلى جاءت بدرجة رضا عالية،  هناك توافق تام في االيجابات،   بالمجال االجتماعي والمتعلقة

أن جميع إدارات المؤسسة الشرطية تتكامل مع بعضها في تأدية الواجبات الموكلة لها لتحقيق 
لمؤسسة الشرطية تقدم خدمات اجتماعية عن طريق اف، االستراتيجية، ورؤيتها ورسالتها أهدافها

، إدارة المظالم إدارة العالقات العامة واإلعالمكإنشاء إدارات متخصصة تهتم بالجانب االجتماعي 
  .إدارة األسرة، إدارة اإلصالح والتأهيل، ودائرة األحداثوحقوق اإلنسان، 

  
ن إنشاء أالتي تتحملها المؤسسة الشرطية،  تجسيدا ألهمية الدور والمسؤولية االجتماعية يأتيعملها و

 المتمثلة في والعمل على تلبية االحتياجاتبناء على تلمس احتياجات المجتمع تم  ،المعنية اإلدارات
 ذوي االحتياجات الخاصة، حمالت التوعية المرورية، لزيارات للمرضى ومراكز المسنين وا

زنامة رمضان، التبرع والدفتر المدرسي، ر وتدريب أطفال المدارس على قوانين السير، توزيع
التوعية لمكافحة بالدم،  الشرطي الصغير،المخيمات الصيفية، االفطارات الجماعية في رمضان، 

المخدرات، المشاركة باالحتفاالت والمناسبات الوطنية واالجتماعية، المشاركة في غرس األشجار، 
والمدارس، حلقات أو جلسات النقاش، اإلعالم  قطاف الزيتون، محاضرات التوعية لطلبة الجامعات

زد على ذلك  ،االجتماعية ةمنطلق المسؤولي نأنواعها ماألمني، التعاون مع وسائل اإلعالم بكافة 
واجبات المواطن، ومناقشة الحقوق وبالتوعية بال الدور الذي تمارسه المؤسسة الشرطية،ح يوضت

المشاريع التي تطرحها  وهذا يتم عبرتغلب عليها، االحتياجات والمعيقات ووضع حلول مشتركة لل
المؤسسة الشرطية بالتعاون وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى التوعية واإلرشاد 
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المروري وعن األجسام المشبوهة لترسيخ ثقافة وعي أمني وقائي، إقامة يوم مفتوح لألطفال 
شرطية لخدمة المجتمع، إضافة إلى برامج التوعية أدوار غير تقليدية تؤديها المؤسسة ال المكفوفين

لمنتسبي المؤسسة الشرطية حول طبيعة عمل إدارة المظالم واحترام حقوق اإلنسان والمواثيق 
الدولية واالنعكاسات االيجابية التي تعود على المؤسسة الشرطية عند احترامهم لمبادئ حقوق 

  .سف في استخدام السلطة وتطبيق إنسانية القانوناإلنسان والحفاظ على كرامة المواطن وعدم التع
  

  االستنتاج 23.4
  

 إجراءات الضبط اإلداري والضبط القضائي، ، عبرممنهجةبطريقة علمية  تعمل المؤسسة الشرطية
في عملية الضبط االجتماعي بما تمتلك من وسائل تتميز بها عن وسائل الضبط  مهملها دور  وان

لخارجين على القانون ليس بهدف العقاب وإنما لو إاللزام صفة القوة  اعي األخرى، أال وهياالجتم
من خالل التأهيل واإلصالح، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى، فهي  جادة الصوابإلعادتهم إلى 

تعمل بالشراكة والتعاون ومنفردة على التوعية والتثقيف المجتمعي بالحقوق والواجبات عبر اإلعالم 
الشرطية يقع على عاتقها  والمسموع فالمؤسسةش العمل، وعبر اإلعالم المرئي والمحاضرات وور

الوقاية والحماية للوطن والمواطن، وهذا بدوره يؤدي لنشر الوعي والتعريف باألنظمة والقوانين 
  ).القوة الناعمة(وصوال إلى االبتعاد عن مخالفة النظم عبر ضبط اجتماعي سلس أو 

  
عدم قطع الشارع إال من ممر المشاة، االلتزام باستخدام  ،باإلشارة الضوئية المواطن بالتقييد إلزام

حزام األمان، التامين، الترخيص، صيانة المركبة، االلتزام بعدد محدد من الركاب، عدم محكوميه، 
التي تستخدمها المؤسسة  ضبط اجتماعيالوسائل من  الن هذه االمور هذهحسن السير والسلوك 

  .على النظام العام حفاظللالشرطية 
  

 افرد) 300(عندما يتم تنسيب  :على سبيل المثالخلق فرص عمل للشباب سواء لإلفراد أو للضباط 
  .إلى المؤسسة الشرطية إلحدى اإلدارات، يساهم في حل مشكلة اقتصادية لثالثمائة عائلة

  
بإشراك مؤسسات  تطبيقه على لم يأت من فراغ تعمل الشرطة "الجميع األمن مسؤولية"طرح شعار 

الجرائم المخلة بأمن المواطن بسرعة ال  عن كشفعبر الذلك تجسد  المجتمع المدني والمواطنين وقد
 هذا يعني وجود تعاون وثيق تتلقاه المؤسسة الشرطية من شرائح المجتمع ،تتجاوز الساعات

  .المختلفة
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فهناك ، قيمهاوالمسائلة ضمن  فهي وضعت النزاهة والشفافيةوأما الضبط بالنسبة لمنتسبي الشرطة 
المفتش  ،إدارة المظالم ،الشرطة بأمنتتولى عملية الرقابة والضبط منها داخلية تتمثل  إداراتعدة 
لصحافة، مؤسسات با و هناك رقابة خارجية محلية تتمثل مدير عام الشرطة،المدير المباشر،  العام،

المجلس التشريعي، كلها تساهم في  ،الداخلية وزيرب ورقابة خارجية حكومية تتمثل المجتمع المدني،
رسمية، الرسمية وغير المؤسسة المواطن والتوفير بيئة أمنه تحمي منجزات التنمية التي يسهم بها 

مما يسهم في الحد من هجرة العقول والشباب الفلسطيني، وهذا بحد ذاته دور اجتماعي تنموي 
فهم أبناء المجتمع  هاوضباطالبرامج ألفراد الشرطة باإلضافة إلى التوعية اليومية والتدريب ضمن 

لتقديم أفضل ما لديهم  أفرادهاالشرطة تعمل على غرس االنتماء والوالء في نفوس ووجزء منه 
  .الوطن وبناء، لخدمة المواطن

  
وسائل الضبط االجتماعي التي تستخدمها المؤسسة الشرطية هي نفسها وسائل الوقاية من الجريمة،  ف

ما يمتلكه أفراد الشرطة من حس امني وقدرة على التنبؤ واالستشعار باألمور غير العادية، وذلك ب
مجرد وجود الشرطي والدوريات ف ،ومن الحيطة والحذر وقوة المالحظة وقدرة الرصد والتحليل

  .الشرطية تعتبر وسيلة ضبط مانعة
  

خاصة في كاسات على المجتمع انع افي مجال التنمية له الخدمات التي تؤديها المؤسسة الشرطية
هناك عالقة متداخلة ال يمكن فصلها بين األمن الذي توفره المؤسسة الشرطية الجانب االقتصادي، 

  .والتنمية
  

 وعمل المؤسسة الشرطية يدعم المستوى السياسي عبر تجسيدها لسيادة القانون وتوفير االستقرار، 
والوفود الزائرة، وعكس الوجه  ،فاد البعث الدبلوماسيةالتي تسمح بفتح السفارات وإي المالئمةالبيئة 

 ةليست حيادية في بناء دول بأنهاوبهذا تؤكد المؤسسة الشرطية  الحضاري للشعب الفلسطيني،
  .المؤسسات

  
 تهميتلمسه المواطن الفلسطيني والمراقبين الدوليين عبر متابع، أمنهفي توفير بيئة  دور الشرطة

بالتعاون مع تعمل  وهي، اسية، تشريعية، انتخابات محليةأكانت انتخابات رئعمليات االنتخاب سواء ل
الجهات ذات العالقة لتأمين سير االمتحانات لمرحلة الثانوية العامة للحفاظ على شفافية و قيمة 

المؤسسات  ة، وهذا الدور يؤهل لبناء دولةالفلسطينيالشهادة العلمية التي تمنحها وزارة التربية 
  .حق بالسيادة ونيل االستقاللاللى دعم المستوى السياسي للسير قدما نحو االعتراف بويساعد ع
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 بأنها، يؤكد بتطبيق قانون الجزاءات الفلسطينيوإطار قانوني ينظم عملها التزام المؤسسة الشرطية ب
يعتبر  وهذا لتي حددتها لنفسها، األهدافتعمل على تحقيق  وبأنهاتعمل على تجسيد رؤيتها ورسالتها 

تساعد مؤسسات المجتمع المدني على أداء  يللتنمية التاألرضية الخصبة وتوفير ضمانة لالستقرار 
  .دورها التنموي

  
جميع اإلدارات المتخصصة في المؤسسة  االوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وهو ما تعمل به

ب الجريمة، من حيث أعمال الشرطية، بما تمتلكه من قوة منحها إياها القانون ترمي إلى منع ارتكا
  .الحراسة والدوريات وتنظيم المرور والمراقبة إلى غير ذلك من األعمال الوقائية

  
بمجموعة والدور القضائي للمؤسسة الشرطية ال يبدأ إال بعد وقوع الجريمة، وهو محدد بضوابط 

ية الضبط منح المشرع ضباط الشرطة مسؤول من اإلجراءات الالزمة، إلثبات وقوع الجريمة،
من قانون ) 21(حيث بموجبها خول لهم صالحيات وألقى عليهم واجبات وذلك في المادة  القضائي

قبول البالغات والشكاوى، أجراء الكشف و  - ( 2001سنة ) 3(اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 
فظة على أدلة المعاينة، الحصول على اإليضاحات الالزمة للحقيق، اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحا

  ).الجريمة، إثبات جميع اإلجراءات في محاضر رسمية بعد توقيعا منهم ومن المعنيين بها
  

تقديم الخارجين على القانون وعرضهم على المحكمة ينال ثقة المواطن بالشرطة لقيامها بواجباتها 
لمؤسسات  مويةبحيث أي مخل للقانون يالقي جزائه وهذا دور يفسح المجال لممارسة األدوار التن

  .من التوتر ضمن مناخ خال المجتمع المدني
  

 أهدافهاجميع إدارات المؤسسة الشرطية تتكامل مع بعضها في تأدية الواجبات الموكلة لها لتحقيق 
إنشاء إدارات متخصصة تهتم بالجانب االجتماعي مثال إدارة  عبراالستراتيجية، ورؤيتها ورسالتها، 

، إدارة المظالم وحقوق اإلنسان، وإدارة األسرة، إدارة اإلصالح والتأهيل، العالقات العامة واإلعالم
تجسيدا ألهمية الدور والمسؤولية االجتماعية التي  يأتي المؤسسة الشرطية ل، فعمودائرة األحداث

حيث إن إنشاء هذه اإلدارات تم بناء على تلمس احتياجات المجتمع  تتحملها المؤسسة الشرطية،
  .لعمل على تلبية هذه االحتياجاتالفلسطيني وا

  
مع وهناك تعاون ومشاركة لمواطن، لالتوعية بالحقوق والواجبات على  المؤسسة الشرطية،تعمل 

االحتياجات والمعيقات ووضع حلول مشتركة للتغلب عليها، طرح عبر مؤسسات المجتمع المدني 
واإلرشاد لترسيخ ثقافة وعي التوعية  إلى تهدفتطرحها المؤسسة الشرطية  هناك مشاريعوأيضا 
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 ،إضافة إلى برامج التوعية لمنتسبي المؤسسة الشرطية حول طبيعة عمل إدارة المظالم ،أمني وقائي
واالنعكاسات االيجابية التي تعود على المؤسسة  ،والمواثيق الدولية ،واحترام حقوق اإلنسان

وعدم التعسف في  ،امة المواطنوالحفاظ على كر ،الشرطية عند احترامهم لمبادئ حقوق اإلنسان
  .في التنمية أساسيالمؤسسة الشرطية شريك  نالقانون وبااستخدام السلطة وتطبيق إنسانية 

  
  األدوار التي تؤديها المؤسسة الشرطية نتائج 24.4

  
المواطن،  رضاالتي تنال  باإلنجازاتاألدوار التي تؤديها المؤسسة الشرطية تنعكس  جواتن •

وبالتالي عدم الهجرة وتشغيل  الوطني يشجع االقتصاديين باالستثمار داخل وباالستقرار الذ
اليد العاملة والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وحركة العمران والمؤتمرات االقتصادية، 

على مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية وتقوية موقف المستوى  أيضاوتنعكس 
  .السياسي في الداخل والخارج

نهضة اقتصادية واجتماعية فالبناء  يشكالن ،والعمران ، مدينة روابي،ضواحي السكنيةال إن •
هذا االنعكاس على  سعاملة، أي التخفيف من حدة الفقر والبطالة، وقال األيدييتطلب 

الخ فكل منها يشكل حلقة مرتبطة باألخرى وهذا لم يكن لوال وجود ...الصحة والتعليم
  .األمن

  .حد منذ عشر سنوات ألدنىمة انخفاض مستوى الجري •
  .توجه المواطن إلى مراكز الشرطة بدل من التوجه للحلول العشائرية •
الكشف عن الجريمة ليس فقط لمهارة ضباط وافرد المؤسسة الشرطية، وإنما السرعة في  •

   .مؤسسات المجتمع المدنيو مساندة المواطنينولتعاون ل
، وهذا ما يمكن تلمسه من خالل لشرطةألداء ايعتبر شهادة نجاح رضا المواطن  يلن •

  .التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن المشاريع التنموية
القضاء على حالة الفوضى والفلتان التي عمت بعد االجتياح  ،السيطرة ،األمنبسط  •

المفرقعات،  النار وحيازة األسلحة، إطالقمجموعة من التهديدات، مثل  أوقفت. اإلسرائيلي
 وأمانانعكاس كل ذلك على النسيج االجتماعي واالقتصادي وامن لمسروقة، السيارات ا

 .األفراد
 لحم،بيت  رمؤتم جعل نابلس منطقة جذب االستثمار، إلىيهدف  ,االقتصاديمؤتمر نابلس  •

يجمع نحو  أنشارك نحو تسعين وفدا في المؤتمر الذي يفترض فقد مؤتمر باريس للمانحين 
  . 2010 - 2008طة اقتصادية لألعوام مليار دوالر لتنفيذ خ 5.6
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إزالة بعض الحواجز الرئيسة التي كانت تعيق فعال بل تشل الحركة التنموية وحتى المعيشية  •
  .للسكان على مداخل المدن الرئيسة بفعل ضغط من السلطة الوطنية وتدخل الدول الصديقة

عدد الشكاوى بشكل انخفاض ) 2009( ي تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للعام فف •
العالقة المهنية الجيدة التي ف الشرطية، المؤسسةشكويان ضد  سوىملحوظ حيث لم يسجل 

لعديد من البرامج المبنية اتربط المؤسسة بباقي المؤسسات األهلية والتي تثمن هذا الدور، و
مالة حملة حماية الطفولة، منع التسرب من المدارس، منع ع: على الشراكة مع المجتمع مثل

األطفال واستغاللهم، برنامج اإلصالح والتأهيل للسجناء، يدا بيد وشركاء بالتنمية، فلسطين 
وما  ،كافة خضراء، هذه البرامج نفذتها الشرطة من خالل إداراتها المختلفة في المحافظات

يميز الحمالت أنها جاءت بمبادرة من المؤسسة الشرطية التي استطاعت تفعيل باقي 
رسمية وبناء شراكة لتحقيق أهداف تخدم المجتمع  ام غيرلمدنية رسمية كانت المؤسسات ا

وخطط التنمية، باإلضافة لإلنجازات التي تمثلت إنشاء دائرة تهتم باإلحداث، مخبز مجهز 
النزالء وتدريبهم  إصالحومخيطة مجهزة في مركز جنين بهدف  ،في مركز نابلس

 لاالحتجاز، ك أثناء يهميذو إعالةويساهموا في  جاإلفرابعد  مهنة يعتاشون منها وإكسابهم
تفعيل الدور المجتمعي للشرطة والتعاون بين الشرطة ومؤسسات  إطارفي  يأتيذلك الجهد 

  .المجتمع
تعمل على تعديل  ،مؤسسات المجتمع المدني المؤسسة الشرطية و العالقة بين في تكاملال •

كي تكون اللبنة ر كشرط أساسي للتنمية واالستقرا السلوك االجتماعي، الذي يحقق األمن
  .بناء دولة المؤسساتلالحقيقة 
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  والتوصيات االستنتاجات
  

  مقدمة 1.5

  
 أهم تعرض الباحثة في هذا الفصل أهم االستنتاجات التي توصلت لها الدراسة، كما تعرض

وصيات التي ترى ضرورة العمل عليها، من اجل تعزيز دور المؤسسة الشرطية لمساعدة الت
  .مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها التنموي

  
هناك عالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تأخذ طابع التعاون،  •

  .الشراكة، التكامل، وتتسم بالثقة
الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني، كان مزيج من  التعاون في السابق بين المؤسسة •

الدور وبيان لفهم ، اآلني والمبرمج، أما التعاون اليوم فهو أكثر وضوحا وتنسيقاالتعاون 
هناك محاوالت جادة من الطرفين في رفع درجة جهة ذات عالقة بالموضوع، كل أهمية 

، وعمل مذكرات تفاهم لنظم مشتركة لمعالجة القضايا أجسامعبر خلق  ،التنسيق والتعاون
 .العالقة المشتركة

المؤسسات ذات العالقة بالطفل، بين المؤسسة الشرطية و يجابية ماالعالقة اال تركزت •
شراكة (  األخرىمنها مع المؤسسات  اوضوح أكثربشكل ، والمؤسسات الحقوقية والمرآة

  ).وتعاون وثقة
طابع التكامل،  تأخذات اإلعالمية هناك عالقة ايجابية بين المؤسسة الشرطية والمؤسس •

 .المستوى المطلوب من التعاون والتكامل إلىولكن لم تصل  .والتعاون
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عبر  تتم فأنها، على التوعية والتثقيف المجتمعي بالحقوق والواجباتفيما يتعلق بالعمل  •
فالمؤسسة الشرطية يقع على ، المحاضرات وورش العملالمرئي، والمسموع، اإلعالم 
الوقاية والحماية للوطن والمواطن، وهذا بدوره يؤدي لنشر الوعي والتعريف عاتقها 

القوة (باألنظمة والقوانين وصوال إلى االبتعاد عن مخالفة النظم عبر ضبط اجتماعي سلس 
  ).الناعمة

نفاذ القانون وإنما له ثمار تقطف اعلى تقديم الخدمات و ادور المؤسسة الشرطية ليس مقتصر •
  .نمن قبل اآلخري

لها انعكاسات على المجتمع بأكمله، خاصة في  خدمات التي تؤديها المؤسسة الشرطية،ال •
الجانب االقتصادي، فهناك عالقة متداخلة ال يمكن فصلها بين األمن الذي توفره المؤسسة 

  .عماد التنمية ومقدمة لوجودها األمنف الشرطية والتنمية،
ع االقتصادية والممتلكات، وهي المكلفة في الشرطة تلعب دورا أساسيا في حماية المشاري •

رأس المال ال ، االقتصادية والجرائمانفاذ القوانين المتعلقة بالمنازعات الحقوقية التجارية، 
انفاذ القانون ينعكس على التنمية ويسهم في سرعة العجلة  يستطيع النمو في بيئة غير آمنه،

  .االقتصادية ودورانها
ة في مراقبة السوق ومواجهة جرائم الغش التجاري وجرائم هناك دور للمؤسسة الشرطي •

تزوير األوراق النقدية،  حماية المستهلك،واالتجار غير المشروع، جرائم التهرب الضريبي، 
  .جرائم النصب واالحتيال، جرائم غسيل األموال إلخفاء أعمال غير شرعية

لى االقتصاد، يؤكد انه البد من المواطن لفترة غياب القانون وانعكاسه ع من قبل إدراكهناك  •
أهمية التعاون من قبل المواطنين في  ،توفر بيئة آمنه تمكن النمو، والتنمية االقتصادية

  .االقتصادية المساعدة على كشف الجريمة
دور المؤسسة الشرطية يدعم المستوى السياسي عبر تجسيد سيادة القانون وتوفير  •

مين سير االنتخابات التشريعية والبلدية وأيضا االستقرار، و للشرطة دور أساسي في تا
 اتر البيئة المستقرة التي تسمح بفتح السفارات وإيفاد البعثيتوف، مما يسهم بالمجالس المحلية

  .الدبلوماسية
 تلتزم بتطبيق قانون، بحيث نظم عمل المؤسسة الشرطيةت إجراءات وتعليماتهناك  •

سيادة  في مواجهتها، ذلك ان حقوق األفراد،الفلسطيني الذي يكفل  ئيةالجزا اإلجراءات
  .القانون هو ضمانة لالستقرار واألرضية الخصبة للتنمية

بحيث تتكفل بتوفير األمن واألمان  البعض، اإلدارات المتخصصة تتكامل مع بعضها •
  .واالستقرار للمواطن الفلسطيني
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تها ورسال ،رطيةتحقيق رؤية المؤسسة الش يتمثل في لمؤسسة الشرطية،ل الرئيس الهدف •
مهنية وشفافية نحو بشرطة عصرية تكفل سيادة القانون وحقوق اإلنسان وتعمل ب ةمثلتالم

  .من العنف مجتمع امن خال
ممارسات سياسية أو حزبية ألفراد الشرطة أو إبراز لها بأي شكل في هناك حظر ألي  •

  .، وذلك حسب ما نص عليه قانون الخدمة في قوى االمنمجال عملهم
       حق لمنتسبي المؤسسة الشرطية طالما هم على رأس عملهم الترويج لألحزاب ال ي •

  .واجبهم هو تنفيذ قرارات المستوى السياسيإنما السياسية داخل وخارج المؤسسة الشرطية، 
، من قبل مؤسسات ودور المؤسسة األمنية هناك خلط في فهم دور المؤسسة الشرطية، •

  .المجتمع المدني
  .الشكاوى والمسائلة الداخلية والخارجيةتلقي آليات  هناك تطور في •
هناك عمليات تقوم بها المؤسسة الشرطية خاصة بها ال يمكن إشراك مؤسسات المجتمع  •

المدني بها وذلك لخصوصية القضايا التي تتناولها الشرطة فيما يخص الجريمة، جمع 
جتماعي، حق المواطن ، الحفاظ على النسيج اال)تفيد في الكشف عن جريمة(استدالالت 

ال يمكن إطالع مؤسسات والتي بالحفاظ على أسراره الشخصية التي كفلها له القانون، 
  .المجتمع المدني عليها

الوقاية من الجريمة قبل  ويتمثل فيالضبط اإلداري  للمؤسسة الشرطية في دورهناك  •
ويسهم بدوره  ،جميعها اإلدارات المتخصصة في المؤسسة الشرطيةتنهض بعبئه وقوعها، 

 األمرية ولبيئة تنم ا للوصولاألمان للمواطنين وتحقيق االستقرار تمهيد و األمن تجسيد على 
مؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية لممارسة أدوارها وتنفيذ  الذي ينعكس على

  .أهدافها
جتمع المدني مؤسسات الم والشراكة معهناك مشاريع تطرحها المؤسسة الشرطية بالتعاون  •

محاربة الجريمة  األجسام المشبوهة، في مجال إضافة إلى التوعية واإلرشاد المروري،
، إضافة إلى برامج التوعية لمنتسبي المؤسسة الشرطية حول ةوقائي ةثقافة أمني إلىللوصول 

 .احترام حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية
، وينعكس ات لمرحلة الثانوية العامةتأمين سير االمتحانفي للمؤسسة الشرطية دور مهم  •

و قيمة الشهادة العلمية التي تمنحها وزارة التربية  االمتحان الحفاظ على شفافيةب دورها
  .ةيالفلسطين

ممنهجة، في ممارستها ؤسسة الشرطية تعمل بطريقة علمية أظهرت نتائج الدراسة بان الم •
  .االجتماعية، السياسية القانونية إلجراءات الضبط اإلداري والضبط القضائي، والمسؤولية
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أساس للمؤسسة الشرطية في عملية الضبط االجتماعي بما تمتلك من وسائل  هناك دور •
 تتميز بها عن وسائل الضبط االجتماعي األخرى، أال وهي صفة القوة، فالقانون يستعمل قوة

وإنما إلعادتهم  ليس بهدف العقاب ،لخارجين على القانوناالحجز والعزل بالقوة و إاللزام 
وسائل الضبط االجتماعي التي تستخدمها و، من خالل التأهيل واإلصالح ،إلى جادة الصواب

لها عالقة متينة بما تقوم  وأيضا، المؤسسة الشرطية هي نفسها وسائل للوقاية من الجريمة
 ،رورالم ،والطفل المرآةإدارة ( به مؤسسات المجتمع المدني من الدور التنموي في مجاالت 

  .)السجون ،إدارة المظالم ،العالقات العامة
، فيما يتعلق والمؤسسة الشرطية هناك تعاون ما بين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني •

الكشف عن الجريمة تقديم المعلومات التي تسهم في بالكشف عن الجريمة، يتجلى من خالل 
  .وقت ممكن بأسرعالمخلة بأمن المواطن 

بمدير عام الشرطة، إدارة منتسبي المؤسسة الشرطية تتمثل  ألداء طهناك عدة وسائل ضب •
 ،المفتش العام، وزير الداخلية وحقوق اإلنسان، وإدارة امن الشرطة وإدارة المظالم

قبم  تعزيزسهم في ي الذي األمرالصحافة، مؤسسات المجتمع المدني، المجلس التشريعي، 
 من المواطن لتنمية التي تتطلب تضافر جهود كلتحقيق ال أساسيالنزاهة والشفافية كمتطلب 

رسمية، مما يسهم في الحد من هجرة العقول والشباب الرسمية وغير المؤسسة الو
 فان هذا من ناحية أما من ناحية أخرى، ،،هذا بحد ذاته دور اجتماعي تنمويالفلسطيني، و

 االنتسابفي خلق فرص عمل للشباب سواء لإلفراد أو للضباط عن طريق  الها دور
  .للمؤسسة الشرطية

خالل ادوار غير تقليدية تعزز الوالء واالنتماء  اجتماعية منالمؤسسة الشرطية تقدم خدمات  •
تهتم بالجانب  وهي متخصصةال هاعن طريق إداراتللوطن والمسؤولية الجماعية لألمن، 

الة والهدف األساسي هو تحقيق رؤية ورس وهي تتكامل مع بعضها البعض، ،االجتماعي
  ،المؤسسة الشرطية

لمنتسبي المؤسسة الشرطية حول طبيعة عمل إدارة المظالم واحترام  توعويةهناك برامج  •
حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية واالنعكاسات االيجابية التي تعود على المؤسسة الشرطية 
عند احترامهم لمبادئ حقوق اإلنسان والحفاظ على كرامة المواطن وعدم التعسف في 

  .إنسانيبشكل  استخدام السلطة وتطبيق القانون
، بدور المؤسسة الشرطية شرائح المجتمع بعض الوعي القانوني لدىفي ضعف هناك  •

، وهذا يتطلب تكثيف الجهود من قبل المؤسسة الشرطية، ومؤسسات وعالقته بالتنمية
  .المجتمع المدني



 133

يني عن رجل الشرطة كنتيجة نتيجة الصورة النمطية السابقة في ذهنية المواطن الفلسط •
لممارسات شرطة االحتالل، قبل دخول السلطة الوطنية، أي الموروث الثقافي واالجتماعي 

 .ضعف في توجه المواطن للشرطة إلى أدىالسلبي لدور الشرطة، مما 
األخطاء  )السلبي( هناك بعض النقد لمجرد النقد للمؤسسة الشرطية والتركيز على الجانب  •

  .ي ترتكب من البعضالفردية الت
  .ضعف التوعية الجماهيرية من قبل مؤسسات المجتمع المدني عن دور المؤسسة الشرطية •

  
  معيقات العمل في المؤسسة الشرطية 2.5

  
  :من خالل الدراسة تبين إن هناك عدد من المعيقات المؤثرة على أداء المؤسسة الشرطية منها

  
التشريعي، الموجود مسودة قانون  المجلس قبلود قانون للشرطة مصادق عليه من عدم وج •

سبيل المثال في حال  ىعلأكثر هناك غموض يحتمل التأويل،  بحاجة إلى تنقيح وتفاصيل
عملية اختطاف رهائن، سطو مسلح، التمرد المسلح، ( وجود مجموعة خارجة على القانون

على عاتق ال يوجد نص واضح للتعامل معها، كل ما يحدث يكون التعامل معه ) الشغب
 .المسئول األول، ويتحملها شخصيا في ظل غياب القانون والتشريعات

ومن الطبيعي أن تكون رواتبها مرتفعة لمنع الفساد  ،الرتب الدنيا عادة هي الرتب األكثر •
  .والرشوة والتراخي والترهل، وهذا غير متوفر لألجهزة األمنية بشكل عام

ارية تأخذ من حجم المؤسسة الشرطية الكثير على كاهل المؤسسة الشرطية مهمات إدتقع  •
 ةالمرافقات، الحراسات، القوة الخاصة، إدار( من عدد األفراد فثلث القوة من الشرطة تقريبا

  .مما يحدث خلل في تقسيم المهام) السجون
الوضع االستثنائي للشرطة الفلسطينية يتطلب عدد اكبر من منتسبي المؤسسة الشرطية،  •

 :وذلك عائد إلى
  

o  ال توجد سيادة كاملة(  واإلنسان األرضعلى  مسيطراالحتالل الذي مازال.(  
o  ا، ب، ج(مناطق إلىمساحة األرض المقسمة(  
o  سلبيا بنوازع االحتالل المتأثرةطبيعة السكان. 
o الجرائم التي ( معيقات االحتالل اإلسرائيلي حملة الهوية الزرقاء االختصاص المكاني

ال تملك السلطة محاسبتهم في أي مجال من  ةسطينيتقع على أراضي السلطة الفل
 .المجاالت، وهذا معيق للتنمية
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o افتقار المؤسسة الشرطية لألدوات التقنية على سبيل المثال ال الحصر المعمل الجنائي. 
o التنسيق األمني. 
o الحواجز. 
o االقتحامات، االغتياالت. 
o عدم السماح بإدخال معدات تقنية لصالح الشرطة. 
o لعامة و الثغرات في القضاءالنيابة ا. 
o السماح بالكفالة باأليام األولى للمتهم.  

  
  .ج األدوار التي تؤديها المؤسسة الشرطية وانعكاساتها على المواطن و المجتمعتائن 3.5

  
 .حفظ األمن العام والنظام العام •
  .في المجتمع األخالقيةالمحافظة على الحالة  •
  .مكافحة التسول •
  .واألماكن العامة والمقاهي والمالهيالحفاظ على الفنادق  •
  .الحفاظ على التراث واآلثار الفلسطينية •
  .الرعاية االجتماعية لنزالء مراكز اإلصالح •
، بخصوصية، األسرةالتعامل مع قضايا  خالل ن، محفظ النسيج االجتماعي فيمساهمة  •

ف األسري العمل على نشر ثقافة الحوار وتغييب ثقافة العنوحساسية مفرطة، ومن خالل 
  .المجتمعوتغليب الوازع الديني في المحافظة على أفراد 

انعكاس على مختلف  من لهابما ، على التوالي )بيت لحم ،نابلس (المؤتمر االقتصادي، عقد  •
  .المجاالت االقتصادية واالجتماعية وتقوية موقف المستوى السياسي في الداخل والخارج

نهضة اقتصادية واجتماعية فالبناء يتطلب يد لتحتية، ، ومشاريع اإلسكان، البنية االعمران •
الخ ...االنعكاس على الصحة والتعليم وبالتاليعاملة، أي التخفيف من حدة الفقر والبطالة، 

  .فكل منها يشكل حلقة مرتبطة باألخرى
حد منذ عشر سنوات نال رضا المواطن ويعتبر شهادة  ألدنىانخفاض مستوى الجريمة  •

، وهذا ما يمكن تلمسه من خالل توجه المواطن إلى مراكز الشرطة بدل طةألداء الشرنجاح 
  .من التوجه للحلول العشائرية

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن المشاريع التنموية، يعتبر دليل ثقة بقدرة  •
  .حتياجاتالالشرطة على تلبية ا



 135

سسة الشرطية، وإنما السرعة في الكشف عن الجريمة ليس فقط لمهارة ضباط وافرد المؤ •
القضاء على حالة وفي الوقت نفسه لتعاون ومساندة المواطنين ولثقتهم بالمؤسسة الشرطية، 

، فقد لمناطق السلطة الفلسطينية بعد االجتياح اإلسرائيلي اعمت األمني اللتان الفوضى والفلتان
ات، السيارات النار وحيازة األسلحة، المفرقع إطالقمجموعة من التهديدات، مثل  أوقفت

المسروقة، وانعكاس كل ذلك على تهديد النسيج االجتماعي واالقتصادي وامن وأمان 
 .األفراد

انخفاض في مستوى ) 2009( في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للعام كما جاء  •
  .لمؤسسة الشرطيةا المخالفات المسجلة بحق

رطية بباقي مؤسسات المجتمع، والعديد من العالقة المهنية الجيدة التي تربط المؤسسة الش •
حملة حماية الطفولة، منع التسرب من (البرامج المبنية على الشراكة مع المجتمع مثل

المدارس، منع عمالة األطفال واستغاللهم، برنامج اإلصالح والتأهيل للسجناء، يدا بيد 
مل مع مؤسسات ذات برنامج تكا ،، برنامج كسر الفجواتوشركاء بالتنمية، فلسطين خضراء

 هذه البرامج نفذتها الشرطة من خالل إداراتها المختلفة في المحافظات) العالقة بالمرآة،،،الخ
ما يميز هذه الحمالت أنها جاءت بمبادرة من المؤسسة الشرطية لبناء شراكة لتحقيق مكافة، 

ء دائرة تهتم أهداف تخدم المجتمع وخطط التنمية، باإلضافة لإلنجازات التي تمثلت بإنشا
باإلحداث، مخبز مجهز في مركز نابلس، مخيطة مجهزة في مركز جنين، تلك الجهود، تأتي 

  .في إطار تفعيل الدور المجتمعي للشرطة والتعاون بين الشرطة ومؤسسات المجتمع
احد اإلنجازات الملموسة التي حققتها الحمالت األمنية والتي كانت المؤسسة الشرطية جزء  •

ا هي تمكين اخوتنا من عرب الداخل من الدخول والتسوق مما يسهم في االنتعاش همن اأساسي
  .االقتصادي في المحافظات

تكامل العالقة بين دور مؤسسات المجتمع المدني ودور المؤسسة الشرطية، يعمل على  •
مؤسسات القرار كشرط أساسي للتنمية وبناء تعديل السلوك االجتماعي، و يحقق األمن واالست

 .ن اللبنة الحقيقة لبناء دولة المؤسساتلتكو
  

  التوصيات 4.5
  

الرغم من التطور االيجابي في األداء واإلمكانيات المادية والبشرية للمؤسسة الشرطية، إال أن على 
ستكمال دورها التنموي في فرها، الاهناك بعض التوصيات التي ترى الباحثة انه ال بد من تو

  :المجتمع
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التشاورية بين ممثلين عن المؤسسة الشرطية وعن  تن واللقاءاضرورة تعزيز التعاو •
  .مؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من أهمية لصالح المواطن والمجتمع

العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع على إزالة العوائق التي تحد من مشاركة مؤسسات  •
  .المجتمع مع المؤسسة الشرطية

ترام، وتعزيز الثقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات توطيد العالقات على أساس االح •
  .المجتمع المدني

االقتصادي،  مبادىء وقيم األمن اإلنساني، ضرورة العمل على نشر ثقافة و •
عن طريق التوعية واالستعانة بوسائل األعالم المقروءة  للمواطن ،خال،االجتماعي،،

  .مةوالمرئية والمسموعة لتوعية الرأي العام بأخطار الجري
يدرج مفهوم األمن الشامل، والوقاية من الجريمة، مفهوم المواطنة، سيادة  أنالعمل على  •

 .جباته في المقررات المدرسية والجامعيةواالمواطن و حقوق القانون
االستفادة من المناهج واألنشطة الالصفية في المدارس في تعزيز األمن كقيام الطالب  •

واستضافة رجال   معها ومعرفة جهودها في حفظ األمن بزيارات لألجهزة األمنية للتواصل
األمن للتحدث عن القضايا األمنية مع الطالب وإقامة ورش عمل حول الحفاظ على األمن 

  .في المجتمع
التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل القيام بوجباتها اتجاه مرفق المرور خاصة  •

من اجل .دوائر الترخيص ومؤسسات المجتمع المدني ,السائقيننقابات  ,والبلدياتالمحافظات 
  .إشكالهاالقضاء على فوضى المرور بمختلف في التعاون 

متخصصة تركز على المسؤولية دائرة الشرطة المجتمعية من خالل إحداث  إنشاء على العمل •
كشركاء في تحديد المشكالت ، ةيالشرط والمؤسسةالمشتركة بين المجتمع المحلي 

 .منهاوالجرائم ومكافحتها وضبطها والوقاية االجتماعية 
المؤسسة  البشرية فيالموارد  إدارةالعمل على إنشاء دائرة النوع االجتماعي ضمن  •

 .الشرطية
إدارة  ،واآلثارالسياحة  إدارة، إدارة المخدرات، قاعدة بيانات للمباحث العامةإنشاء  •

 سلوكهمذوي السوابق ومراقبة عمل سجالت محوسبة بالمشبوهين والمنحرفين و المرور،،،،
  .مرتكبيهابهدف منع الجريمة قبل وقوعها ومتابعة 

بالطواقم المتخصصة والمؤهلة للتعامل مع هذه الفئة العمرية وبالشرطة  األحداث أقسامرفد  •
  .الجريمةمن االنحراف نحو  حماية األحداثوامتداد عملها لمجاالت 

  .تفعيل عمل دائرة حماية األسرة •
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التي تمس بالنسيج  التعاون في درء المخاطر والتهديدات، وهوم الشراكةتعزيز مف •
ما بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع  ومخارج عن حلولوالبحث  االجتماعي،

 .العبر والدروس واالستفادة منتبادل الخبرات ، وتعزيز قيم الشفافيةالمدني، 
 .قبليةتعزيز القدرة على وضع الخطط واالستراتيجيات المست •
  .والخاصةبيان دور المواطن في الحفاظ على الملكية العامة  •
 ).إنشاء مكتبة غنية بمختلف العلوم( .الشرطيةالمؤسسة  ألفرادتامين التثقيف الذاتي  •
 أنعلى  والتأكيدر لسيادته ، دون التنازل عن القانون أو هدالتوعية على تطبيق روح القانون •

تمثله ان الجهاز التنفيذي الذي على التوكيد ، ويس لعقابهاالقانون وجد لخدمة المجتمعات ول
  .أخرل أي شي بق إنسانية جهاز يالشرط المؤسسة

التقدير واالعتراف المجتمعي للمؤسسات المشاركة مع المؤسسة الشرطية، من خالل إقامة  •
  .االحتفاالت التكريمية لتلك المؤسسات

تنظيم برامج ترويحية  من خالل جازاتمن المدارس بعد اليوم الدراسي وفي األ اإلفادة •
 قد يترتب واجتماعية تعود على الطالب بالنفع وتُشغل وقت فراغهم وتحمي المجتمع من مما

  .مشكالتعلى الفراغ من 
توعية األسر عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة بالطرق السليمة في التنشئة االجتماعية  •

لتحاور والتواصل معهم وكذلك بالمخاطر والتحديات لألبناء ومتابعتهم وإيجاد بيئة مناسبة ل
 .تهمهاالتي يتعرض لها الشباب وكيفية مواجهتها؛ وكيفية مناقشة األسرة للقضايا التي 

إطالة فترة التدريب األساسي للمنتسبين الجدد، لتعظيم أهداف المؤسسة الشرطية بحيث  •
 .الشخصية أهدافهمالمؤسسة  تصبح أهداف

الدنيا لمنتسبيي المؤسسة الشرطية وهذا بهدف جعل الوظيفة الشرطية زيادة دخل الرتب  •
وتجعل المنتسبين فيها يحرصون  ،إليهالالنتساب  األفضلتدفع  ،مغرية من الناحية المادية

وتمسكا التزاما ليس فقط خوفا من فقدان الوظيفة وإنما  ،األفضل الخدمةبتقديم  على التفاني
 .أيضاا باالمتيازات التي يتمتعون به
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فلسطين  ورقة عمل تعزيـز دور مؤسسـات المجتمـع    –، رام اهللا )2002( الشاليدة، م،  •
 .المدني في الصمود، مؤتمر البناء الديمقراطي المقاوم

Wwwngoce.org  info@ngoce.org 

لمجتمع واألمن، كلية الملك فهـد االمنيـة   ورقة عمل مقدمة لندوة ا):2004. (الشمراني، ح •
 .السعودية

كلية الملك فهـد االمنيـة   .ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن): 2004(الشمراني، ح،  •
 .الثالثاء الدور المجتمعي للمؤسسات األمنية/ المباحث العامة الجلسة الخامسة.السعودية
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عن دنيـا   الفلسطيني، المدني المجتمع لعمل المؤسسية المعيقات ، )2005( الشوبكي، ب،  •
 .الوطن

صوت الشباب الفلسطيني، الهيئة الفلسطينية لألعالم وتفعيـل دور  ): 2010(الضميري،ع، •
 . الشباب، بياالرا، العدد الخامس والسبعون، فلسطين

 القاهرة،  جامعة -التنمية السياسية،، كلية العلوم السياسية ) 2008(عارف، ن،  •

http://ww w.ibtesama.com 

ألمن العام وأثره في بناء الحضارة، المركز العربي للدراسـات  ): 1990(ن، م، عبد الرحم •
 .األمنية والتدريب بالرياض

 المجتمع المدني والتنمية، أية عالقة؟ ):  2009(عبد الرحيم، ح،  •

http://a-tarakji.maktoobblog.com 

 التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني):  2004 (عبد العاطي، ص، •
http://www.ahewar.org 

رؤية اوسع لدور المنظمات األهلية الفلسـطينية فـي عمليـة     ،)2004( عبد الهادي، ع،  •
 .فلسطين –رام اهللا  مركز بيسان للبحوث واإلنماءإعداد "ورقة مفاهيم""التنمية

: ، رؤية أوسع لدور المنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنمية)2004(الهادي، ع، عبد  •
 .ورقة مفاهيم

www.escwa.un.org/arabic/main/pal/publications.html 
مقومات االستراتيجية األمنية في مواجهة الجريمة، دورية ربع سنوية، ): 1993(العبودي،  •

 .الشارقة 10رطية واألمنية، ص، علمية متخصصة، تعنى باألبحاث الش

  المجتمع المدني):  2008( العتيبي، م،  •
http://www.arabtopics.com 

 )مصدر سابق.( منظمات المجتمع المدني):  2009( العتيبي، م، •

مستشار التدريب وبنـاء القـدرات، الحـوار    _2724، العدد 31، 7، )2009( العتيبي، م، •
 المتمدن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179782 

 األجهزة األمنية تاريخ مهيب وحاضر كئيب): 2007(عجوة،أ،  •
www.ikwannaonline.com   

 عدلي، ه، المجتمع المدني العربي والتحول الديمقراطي، فصلية الديمقراطية •
www.swedenabroad.com/.../Research%20by%20Howaida%20Adly.doc 

مركز دراسات الوحدة العربية، نـدوة   نوفمبر /تشرين الثاني 30- 28،): 2005(عدلي،ه،  •
  .جمهورية مصر العربية –اإلسكندرية  ،دولة الرفاهية االجتماعية"

 الحكومة اإللكترونية والبعد األمني 10/04/2010العربي العربي، السبت  •
http://www.asharqalarabi.org 
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 .التنظيم -الواجبات -امالمه"تنظيم إدارة الشرطة):  1997( عريف، ز،  •

 .التنظيم -الواجبات -المهام"تنظيم إدارة الشرطة):  1997( عريف، ز،  •

  .، فلسطينالتنظيم -الواجبات -المهام"تنظيم إدارة الشرطة):  1997(  ،، زعريف •
  .التنظيم، فلسطين -الواجبات -المهام"تنظيم إدارة الشرطة):  1997( عريف، ز،  •
  .، فلسطينالتنظيم -الواجبات -المهام"يم إدارة الشرطةتنظ):  1997(  ،، زعريف •
  .التنظيم، فلسطين -الواجبات -المهام"تنظيم إدارة الشرطة):  1997( عريف، ز،   •
المجلـس  .التنظيم، فلسطين -الواجبات -المهام"تنظيم إدارة الشرطة):  1997( عريف، ز،  •

، دليـل  2008) ي الفلسطيني، دليل الشرط16،2008الفلسطيني للعالقات الخارجية صفحة،
 الشرطي الفلسطيني

 .التنظيم، فلسطين -الواجبات -المهام"تنظيم إدارة الشرطة):  1997( عريف،ز، •

 .المديرية العامة لقيادة الشرطة، فلسطين):  2010( عزامطة، و، •

 .مدير إدارة المرور في الشرطة الفلسطينية):  2010( عزامطة،و، •

رة العالقات العامة واألعالم، قيادة لشرطة، عين منجـد، رام  ادامدير ): 2010( عزريل، ي، •
 . اهللا

ادارة العالقات العامة واألعالم، قيادة لشرطة، عين منجد، رام مدير ):2010 (عزريل، ي، •
 .اهللا

 .الوجيز في شرح قانون هيئة الشرطة   صنعاء): 2005(العزيز، ع، •

 .  10طة صنعاء،ص،الوجيز في شرح قانون هيئة الشر): 2005(العزيز،ع،  •

 .مدير إدارة المباحث في الشرطة الفلسطينية):  2010( عصفور،ج، •

 .،  مدير ادارة العمليات في الشرطة الفلسطينية)2010(عصفور،غ،   •

 .مدير ادارة العمليات في الشرطة الفلسطينية):  2010(عصفور،غ،  •

 مفهوم التنمية  ): 2007(العطري،ع،  •
http://aelatri.maktoobblog.com/201911 

 .ادارة المخدرات الفلسطينية):  2010(  عليوي، ع، •

  .ادارة المخدرات، الشرطة الفلسطينية): 2010(عليوي،ع،  •
 .إدارة الشرطة المعاصرة،، عمان ):1998(، أ العمرات، �

 .صرة،  عمانإدارة الشرطة المعا):  1998( العمرات، أ، •

 ،عمان1998، إدارة الشرطة المعاصرة،)1998(العمرات،أ،   •

 .مبادئ القانون االداري الفلسطيني، القدس):2002( عمرو، ع، •

 .مدير ادارة السياحة واالثار في الشرطة الفلسطينية):2010( العمري، م،  •
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 .مدير شرطة السياحة واالثار في الشرطة الفلسطينية): 2010(العمري، م،  •

 .مدير إدارة شرطة السياحة واآلثار  في الشرطة الفلسطينية)  2010( لعمري، م،ا •

، مدير شرطة الحراسات في الشرطة، القيادة العامـة  2010العميد مصطفى عيد الحسين،  •
 .للشرطة الفلسطينية

 . مدير شرطة محافظة الخليل في الشرطة الفلسطينية):  2010( عوض،ر، •

 . ة محافظة الخليل في الشرطة الفلسطينيةمدير شرط):  2010( عوض،ر،  •

 .غسـل األمــوال، كلية ا لعلوم جامعة مصر): 2003( غنايم، م،  •
www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/16220.doc 

  10/13:/تاريخ النشر):  2009( فوده،م،  •
www.ismailiaonline.com/news/news2.asp?id=3481 

 .، الحياة الجديدة13، ص، 237دد، الع30/5/2010) 2010( فياض •

كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني، في مؤتمر اطالق تقريـر التنميـة   "، )2010(فياض، س، •
ــدس 2010- 2009البشــرية لعــام  ــدة الق ــة رام اهللا،، جري ــي مدين  15/3/2010، ف

  .14632العدد
 .جريدة القدس، فلسطيناالقتصادية، » السفير«مقابلة مع صحيفة  ):2010(فياض،س، •

 )12/5/2001: صدر بمدينة غزة قانون االجرائات الجزائية  •

 .الباب الخامس) 84(في المادة ) 2003(القانون األساسي الفلسطيني المعدل  •

 الغرباء وتكلفة الجريمة، صحيفة عكاظ):   2010( القباع، م، •
www.okaz.com.sa/new/issues/.../Con20101231391790.htm 

 .من منظور التنمية البشرية تحليل خريطة المجتمع المدني في مصر):  2008( قنديل، أ،  •

 اإلدارة العامة للتدريب الشرطة الفلسطينية، ): 2002( كاشف،ج،  •

 .م داخل الصفكتاب اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيق األدوار األساسية للمعل •
http://www.edu.gov.sa/portal/newt/dhtml/k/3 htm 

 .32،صفحة35مجلة الشرطة الفلسطينية العدد): 2000( الكتكوت،ح، •

 المجتمع المدني): 2006( كشك، ت، •
http://www.grenc.com/print.cfm?artid=3471 Saturday 07-10 -2006 

 . اإلدارة والتنظيم، فلسطين): 2005( كلوب، ع، •

 .الماضي الحضر المستقبل، الشرطة الفلسطينية):  2006( كلوب،ع، •

 .المستقبل، الشرطة الفلسطينية -الحاضر -الماضي): 2006( كلوب،ع، •

 .المستقبل، فلسطين -الحاضر -الماضي): 2006( كلوب،ع، •

 .لفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، دار األسوار، عكاالمجتمع ا) 1990( ليزا، ت،  •

 مجلة خالد العسكرية ):  2002( مارديني،م، •
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 .، مصرفاعلية األداء ألضبطي لرجال الشرطة  ):2002 (، م،مجدي •

 .فاعلية األداء ألضبطي لرجال الشرطة، اليمن): 2002( مجدي،ح، •

 . غزة )33صفحة -28-العدد-1999مجلة الشرطة الفلسطينية، •

 .، االطار االستراتيجي)1(صفحة ): 2008(المديرية العامة للشرطة، •

، المركـز العربـي   1990األمن العام وأثره في بنـاء الحضـارة،   ): 1990(مراد، ف،  •
 .للدراسات األمنية والتدريب بالرياض

كانون اول،، مجلة الشرطة، مدريـة األمـن    323، العدد 13ص ): 2009( لمراقي، أ، ا •
 .المملكة األردنية الهاشميةالعام، 

، الدور الوطني واالجتماعي لمؤسسات العمل االهلي في 2010المركز الفلسطيني لالرشاد،  •
 . فلسطين

http://www.pcc-jer.org/new/articles. 

الوطني واالجتماعي لمؤسسات العمل األهلي  الدور):  2006( المركز الفلسطيني لإلرشاد، •
 .في فلسطين

http://www.pcc-jer.org/new/articles.php?id=136 
م ندوة األمن والتنمية 2006يناير  22مركز بحوث الشرطة وزارة الداخلية، األحد الموافق  •

  http://www.moiegypt.gov.eg .رالمستدامة، مص

التشريعات الصادرة عـن السـلطة   ) (2008(مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة،  •
 .الوطنية الفلسطينية بشان القطاع ألمني،رام اهللا، الناشر

 .حرية تكوين الجمعيات في فلسطين) مطوية( مركز شمس،  •

 2009ز شمس، مرك •

http://www.shams- pal.org /pages/arabic/researches/tanmya.pdf 

العدالـة  .، فلسطين)12): (2009( مساواة، المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء،  •
 .والقانون

 .2005لشرطة الفلسطيني لسنة مشروع قانون ا •

 ).2005(مشروع قانون الشرطة الفلسطيني لسنة •

 الحريات والحقوق المدنية والممارسات): 2009(المصعبي، ع،  •
mansourdialogue.org/Arabic/New_Lecs_Nov_2009/3.doc 

 لحريات والحقوق المدنية والممارساتا ): 2009(  المصعبي، ع، •
 ansourdialogue.org 

برنامج مسـاعدة الشـعب   ): 2010( ثل الخاص لمدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمم  •
 .14632العدد 15/3/2010الفلسطيني، في مدينة رام اهللا،، جريدة القدس 

 .الشرطة الفلسطينة، االدارات المتخصصة):  2010(الموقع االلكتروني،  •
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www.palpolice.ps 

 أور ياروك،  –ة في إسرائيل موقع بكرا،  جمعية لتغيير آداب السباق •

http://www.tohama.net/page.php?id=4879، 
 عضو  المؤتمر الدائم للحوار اللبناني): 2005( مولى،س،  •

www.metransparent.com/.../saud_mawla 

 -الحوار المتمدن المجتمع المدني، دور الدمقراطية في ترسيخ دعائم  ):2008(ي، ش،النابلس •
 . 2237: العدد

http://www.ahewar.org 

المجتمـع   31/  3/  2008 - 2237: العـدد  -الحوار المتمدن ): 2008( النابلسي،ش،   •
 المدني 

التنمية السياسية و وزير الدولة للشؤون القانونيـة، المملكـة    وزير):  2010( ناصر، ك، •
 .األردنية

منشورات مواطن المؤسسة الفلسـطينية  . أسطورة التنمية في فلسطين): 2004(نخلة، خ،   •
 .فلسطين.لدراسة الديمقراطية

العدد الثاني الصـفحة   2010نشرة خاصة تصدر عن مؤتمر فلسطين لالستثمار، بيت لحم  •
 .رئيس محمود عباساألولى ال

العدد الثاني الصـفحة   2010نشرة خاصة تصدر عن مؤتمر فلسطين لالستثمار، بيت لحم  •
 .األولى الرئيس محمود عباس

، الصفحة الرئيسية  منبر الرأي  16:26نوفمبر   01, األحد الخرطوم -): 2009( نور،ح، •
  2010متالزمة األمن و التنمية، 

  .ن في الدولة، دورة كبار الضباط الرابعة، فلسطيندور األم ): 2010(هب الريح،ز، •
صحيفة الدستور االردنية، يومية سياسية عربية مستقلة، العدد رقم ):   2009( الهروط،ع،  •

14939. 

مدير دائرة مكافحة الجريمة االقتصادية، فـي ادارة المباحـث فـي    ):  2010( هالل، ع،  •
  .الشرطة الفلسطينية

 والشرطة، دراسة الجمهور بين العالقة الجريمة، واقع بحوث ةشُعب رئيس. 2007هالل، ن،  •

 الشارقة،  شرطة بحوث اجتماعية، بمركز

 شُـعبة  اجتماعية رئـيس  والشرطة دراسة الجمهور بين العالقة واقع): 2007( هالل، ن، •

 .الشارقة شرطة بحوث الجريمة بمركز بحوث

ة في اإلدارة العامة للمباحث فـي  مدير دائرة مكافحة الجريمة االقتصادي): 2010(هالل،ع، •
 الشرطة الفلسطينية
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 . مدير الفريق الفلسطيني،وحدة التخطيط االستراتيجي):  2010(هواري، م،  •

 مدير الفريق الفلسطيني،وحدة التخطيط االستراتيجي):  2010(هواري، م،  •

 .في الجزائر 1988نوفمبر  15وثيقة إعالن االستقالل الصادرة يوم  •

  .ية الفلسطينيةوزارة الداخل •
 2008 6- 20، )3(، عدد ممتاز2007الوقائع الفلسطينية،  •

قوة الشرطة الفلسطينية في فترة االنتداب البريطـاني أوراق عائليـة    ):2009(يحيى، ع،  •
دراسات في التاريخ االجتماعي المعاصر لفلسـطين، صـدر عـن مؤسسـة الدراسـات      

  . جامعة بير زيت.الفلسطينية
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  االستبياناستمارة : 1ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  برنامج التنمية الريفية المستدامة
 
 

  :المبحوث األخ / أألخت
 

  :ـتجري الباحثة دراستها المعنونة ب
  

دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على 
  أداء دورها التنموي

  
درجة الماجستير في جامعة القدس، معهد التنمية المستدامة تخصص استكماال لمتطلبات 

  .بناء مؤسسات وذلك ألغراض البحث العلمي، والمعلومات ستعامل في غاية السرية
 

تهدف الدراسة إلى معرفة دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع 
الشرطية ومدراء المدني على أداء دورها التنموي من وجهة نظر مدراء المؤسسة 

  .مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية
  

  وشكراً لتعاونكم

  

  الباحثة

  وفاء سليمان
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يتضمن القسم معلومات شخصية عن خلفية المفحوصين ينظر ان تفيد الباحثة في  :)خاص بالشرطة(القسم األول 

  .على العبارة التي تنطبق عليك) x(تحليل الدراسة، فيرجى وضع عالمة 
 
  البيانات الشخصية *

A.الجنس :A1 )  ( ذكر         .A2   )( أنثى.  
  
B.المؤهل العلمي:-                                                             C.الرتبة  

B3 .دبلوم كلية مجتمع  C1.مالزم -مساعد أول  
B4 .بكالوريوس  C2 . نقيب -مالزم أول  
B5 .ماجستير وأعلى  C3. رائد  -نقيب  

  
D .العمر:-                                                   E سنوات الخدمة  

D1 . 31 – 26من  E1 . 10 - 5من  
D2 . 37 -  32من  E2 . 16-  11من  
D3 . 43 – 38من  E3 . 22 -  17من  

  
FL.مغفر       ―مركز- G 

F1 - مركز مدينة  
  

لومات شخصية عن خلفية المفحوصين ينظر ان تفيد الباحثة يتضمن القسم مع: )خاص بالمؤسسات(القسم األول
  .على العبارة التي تنطبق عليك) x(في تحليل الدراسة، فيرجى وضع عالمة 

 
  البيانات الشخصية* 
A.الجنس  :A1 )  ( ذكر         .A2   )( أنثى.  
  
B.المؤهل العلمي:   

B1 .دبلوم كلية مجتمع    

B2 .بكالوريوس    

B3 .علىماجستير وأ    
  

D العمر:-                                                   E سنوات الخدمة:  
  

D1 . 31 – 26من E1 . 10 - 5من  
D2 . 37 -  32من E2 . 16-  11من 

D3 . 43 – 38من E3 . 22 – 17من  
D4.فما فوق– 43من  E4. فما فوق – 22من  
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مقابل كل فقرة تحت اإلجابة التي تعبر عن ) ����(وضع إشارة يرجى اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة ب
  .و ال يجوز وضع أكثر من إجابة للفقرة الواحدة. وجهة نظرك ضمن مقياس اإلجابة المكتوب في جدول الفقرات

  
العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع : المحور األول :المحاور الرئيسة للدراسة: الجزء الثاني

  :المدني

  

دة  الفقرات  ت
بش

ق 
اتف

  

فق
ات

 ما  
عا

نو
  

فق
 ات

ال
  

دة
بش

ق 
اتف

ال 
  

العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني   1
  .عالقة تعاون لتحقيق األهداف المجتمعية

          

            .هناك تواصل فاعل بين الطرفين  2
            .تتسم العالقة بين الطرفين بالثقة المتبادلة  3
4  

  
ن بتعزيز العالقة بينهما للعمل على تعزيز حريات يهتم الطرفا

  .المواطنين
          

العالقة بين الطرفين تقوم على قاعدة أن المؤسسة الشرطية أداة   5
  .لتطبيق القانون ال أداة قهر وانتقام

          

تنظر المؤسسة الشرطة إلى مؤسسات المجتمع المدني على أنها   6
  .ندات خارجيةتحقق أهداف مجتمعية فلسطينية ال أج

          

يهتم الطرفان بتعزيز العالقة بينهما بما يقود إلى تعزيز التنمية   7
  .المستدامة في فلسطين في مختلف المجاالت

          

  
هناك تعاون  ):التنمية السياسية والقانونية وتنمية االلتزام بالقانون(المجال السياسي والقانوني : المحور الثاني

  :ومؤسسات المجتمع المدني في المجال القانوني من خاللبين المؤسسة الشرطية 
  

دة  الفقرات  ت
بش

ق 
اتف

  

فق
ات

 ما  
عا

نو
  

فق
 ات

ال
  

دة
بش

ق 
اتف

ال 
  

            .محاربة الجريمة والحد منها  8
تتخذ الشرطة إجراءات قانونية سليمة  وفق قانون اإلجراءات   9

  .الجزائية
          

            ؤسسة الشرطيةمنع أي جهة من أي نشاط انتخابي داخل الم  10
          منع أي طرف من ممارسة أي نشاط سياسي داخل المؤسسة   11
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  .الشرطية
            تأمين سير االنتخابات المختلفة بنزاهة  12
التعاون المشترك للوصول إلى تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد في   13

  )الحوكمة.(المؤسسة الشرطية
          

            ي في الوطنالمساهمة في دعم االستقرار السياس  14
            .التعاون للحفاظ على كيان سياسي ديمقراطي في فلسطين  15
            .محاربة سرقة السيارات الفلسطينية  16
            .محاربة سرقة السيارات غير الفلسطينية  17
            محاربة ظاهرة سياقة السيارات غير القانونية  18
القانونية في  حث مستخدمي اإلنترنت على مراعاة الجوانب  19

  .التعامل مع االنترنت
          

على احترام ) اإللكترونية(حث أصحاب مواقع الويب   20
  .خصوصية زوار هذه المواقع

          

            حماية حرية المواطن في التعبير عن الراى  21
            .حماية المواطن في حقه االنتخابي  22

  
لمؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية برأيك، هل هناك مجاالت تعاون أخرى موجودة بين ا

  السياسية والقانونية في فلسطين؟
  

وهل هناك مجاالت تعاون هامة أخرى يجب أن تكون موجودة لكنها غير موجودة بين المؤسسة الشرطية 
 :ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية السياسية والقانونية في فلسطين؟ أذكرها لطفا

• ____________________________________________________________  
• ____________________________________________________________  
 

هناك تعاون بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في المجال األمني  :المجال األمني: المحور الثالث
  :من خالل

دة  الفقرات  ت
بش

ق 
اتف

  

فق
ات

 ما  
عا

نو
  

فق
 ات

ال
  

دة
بش

ق 
اتف

ال 
  

23  
حماية الشخصيات االعتبارية التي تزور مؤسسات المجتمع 

  .المدني
          

            .توفير بيئة أمنية تدعم االستقرار  24
            .حماية الوفود الزائرة لمؤسسات المجتمع المدني  25
          توفير الحماية الكافية لمقار مؤسسات المجتمع المدني في   26
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  .نفلسطي

27  
توفير الحماية الكافية للقائمين على أعمال مؤسسات المجتمع 

  .المدني في فلسطين
          

28  
توفير الحماية الكافية لألنشطة التي تنفذها مؤسسات المجتمع 

  المدني في فلسطين
          

  
ني لتعزيز الجانب برأيك، هل هناك مجاالت تعاون أخرى موجودة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المد

و هل هناك مجاالت تعاون هامة أخرى يجب أن تكون موجودة لكنها غير موجودة بين   األمني لهذه المؤسسات؟

 :المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الجانب األمني لهذه المؤسسات؟ أذكرها لطفا

• ______________________________________________________________________  
• ______________________________________________________________________ 

  
هناك تعاون بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني في المجال  :المجال االجتماعي: المحور الرابع

  :االجتماعي من خالل

دة  الفقرات  ت
بش

ق 
اتف

  

فق
ات

 ما  
عا

نو
  

فق
 ات

ال
  

شد
ق ب

اتف
ال 

  ة

29  
بناء عالقات إيجابية بين المؤسسة الشرطية والمؤسسات 

  .المجتمعية
          

30  
تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسة الشرطية والمؤسسات 

  .المجتمعية المختلفة
          

            .بناء صورة إيجابية للمؤسسة الشرطية في عيون المواطنين  31

32  
ماعي اإليجابي وضع برامج مشتركة تكفل تعزيز الدور االجت

  .للمؤسسة الشرطية
          

33  
مثل (عقد نشاطات مشتركة لتعميق التفاعل مع المجتمع 

  ...).ورشات العمل والندوات والمؤتمرات
          

34  
المؤسسة (تنسيق دورات تدريبية بالتعاون بين الطرفين 

  ).الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني
          

            .راتتنفيذ برامج مشتركة لبناء القد  35
            .التعاون المشترك لحماية اآلداب العامة في المجتمع الفلسطيني  36
            .التعاون المشترك لحماية منظومة القيم في المجتمع الفلسطيني  37

38  
التعاون المشترك لحماية الفئات المهمشة في المجتمع 

  .الفلسطيني
          

          الكامل  مااللتزا التعاون المشترك لتوعية السائقين بضرورة  39
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  .بقوانين السير في فلسطين

40 

  

بضرورة ) المشاة(تنفيذ برامج مشتركة لتوعية المواطنين 
مثل عبور الشوارع من ممرات (االلتزام بقوانين المرور 

  ).المشاة

          

41  
التعاون في توعية المواطنين بضرورة التخلص من الظواهر 

  ).ي السيارات العموميةعدم التدخين ف.(السلوكية السلبية
          

42  
التعاون في توعية المواطنين بضرورة االلتزام بالنظافة العامة 

مثل عدم إلقاء النفايات في الشوارع ومن شبابيك (
  ..).السيارات

          

43  
هناك تعاون مشترك بين المؤسسة الشرطية وبين مؤسسات 

ح الحلول المجتمع المدني في دراسة الظواهر االجتماعية واقترا
  .لها

          

            .تنفيذ برامج مشتركة لحماية حقوق المرأة  44
            .تنفيذ برامج مشتركة لحماية حقوق الطفل  45
            .التنسيق المشتركة للعناية بذوي االحتياجات الخاصة  46
            التنسيق المشترك للمحافظة على نظافة البيئة  47
            .فالالمساعدة في مكافحة تشغيل األط  48
            .تنفيذ برامج مشتركة لتوعية المواطنين من مخاطر المخدرات  49

  
برأيك، هل هناك مجاالت تعاون أخرى موجودة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية 

موجودة بين  وهل هناك مجاالت تعاون هامة أخرى يجب أن تكون موجودة لكنها غير االجتماعية في فلسطين؟
 :المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية االجتماعية في فلسطين؟ أذكرها لطفا

• ______________________________________________________________________ 
 

المدني في توفير هناك تعاون بني المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع :  التنمية االقتصادية: المحور الخامس
  :بيئة داعمة للتنمية االقتصادية في فلسطين من خالل

دة  الفقرات  ت
بش

ق 
اتف

  

فق
ات

 ما  
عا

نو
  

فق
 ات

ال
  

دة
بش

ق 
اتف

ال 
  

50  
التعاون المشترك في بناء برامج تجذب المستثمرين من الخارج 

  .إلى السوق الفلسطينية
          

51  
في  عقد أنشطة مشتركة تشجع المستثمرين على االستثمار

  .فلسطين
          

            .التعاون المشترك لبناء استراتيجيات لمكافحة غسيل األموال  52
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            .التعاون المشترك لكشف جرائم التهريب بأشكالها المختلفة  53

54  
التعاون المشترك في وضع اآلليات التي تكفل حماية 

  .االستثمارات الخارجية في فلسطين
          

            .ام يدعم االستقرار االقتصادي في فلسطينالتعاون لبناء رأي ع  55

56  
العمل المشترك الذي يؤدي إلى إلزام التجار بكتابة األسعار 

  .على السلع
          

57  
العمل المشترك الذي يؤدي إلى تحديد أسعار واضحة للخدمات 

مثل أسعار خدمات المواصالت (المختلفة التي يتلقاها المواطن 
  ).هرباء وغيرهاوالتأمين والبنوك والك

          

58  
التعاون المشترك إللزام األطراف المختلفة على تنفيذ القوانين 

  .المتعلقة بالجانب االقتصادي في فلسطين
          

59  
االهتمام برفع معدالت اإلنتاجية للفرد من خالل ضمان حياة 

  .آمنة
          

60  
ة تنفيذ برامج توعية اقتصادية مشتركة تدعم التنمية االقتصادي

  .في فلسطين
          

 

برأيك، هل هناك مجاالت تعاون أخرى موجودة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية 
و هل هناك مجاالت تعاون هامة أخرى يجب أن تكون موجودة لكنها غير موجودة بين  االقتصادية في فلسطين؟

 :يق التنمية االقتصادية في فلسطين؟أذكرها لطفاالمؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني لتحق

• ______________________________________________________________________  
• ______________________________________________________________________ 
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  اسئلة المقابالت: 2ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القدس
  دراسات العلياعمادة ال

  معهد التنمية الريفية المستدامة

  
  أسئلة المقابالت

  
، وغير سياسي وإنما دور تنفيذي لما ااألمن رافعة لالقتصاد ودور الشرطة ليس اقتصادي .1

ا اقتصاديا، سياسيا وقانونيا يقرره المستوى السياسي، هل الخدمات التي تقدمونها تأخذ طابع
 انون بالتنمية؟الق إنفاذ؟ وهل يسهم اتنموي ام

ة بالدور التنموي لمؤسسات المجتمع يلمؤسسة الشرطلما عالقة دور الضبط اإلداري  .2
 ؟المدني

هل اإلجراءات المتبعة في المؤسسة الشرطية والتي تتمثل في الدور اإلداري كافية لتشكيل  .3
 قاعدة أمنية تساهم في تعزيز الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني؟

ة بالدور التنموي لمؤسسات المجتمع يلمؤسسة الشرطلالضبط القضائي  ما عالقة دور .4
 المدني؟

ة وعالقته بمؤسسات المجتمع المدني لتحقيق يلمؤسسة الشرطلما هو الدور االجتماعي  .5
  ؟التنمية

وما  ؟ما هي وسائل الضبط االجتماعي التي تقوم بها الشرطة لتعديل السلوك االجتماعي .6
المرور،العالقات ،إدارة المرأة والطفل(لمؤسسات المجتمع المدني عالقتها بالدور التنموي 

 ؟)إدارة المظالم، السجون ،العامة
ما نواتج األدوار التي تؤديها المؤسسة الشرطية وانعكاساتها على المواطن وبالتالي  .7

  المجتمع؟
تعاون، (؟ما هي طبيعة المشاركة بين مؤسسة الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني     .8

أو  المدني مبرمجهل التعاون بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع و ؟)ة، تكاملشراك
 .آني؟

  
  وفاء توفيق سليمان \الباحثة 
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  .نتائج العينة الديموغرافية: 3ملحق 
 

)ال فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية: الفرضية األولى17.4  0.05)α في أراء  ≥

ور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المبحوثين حول د
، في مؤسسة السياسية والقانونية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة

  .الشرطة

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين لدور المؤسسة  :21.4جدول 

  المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية الشرطية في مساعدة مؤسسات
  

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي

  0.16 4.41 3 دبلوم كلية مجتمع
 0.34 4.49 54 بكالوريوس

 0.15 4.55 5 ماجستير وأعلى
 0.31 4.49 62  المجموع

 العمر

 0.23 4.48 11 31 – 26من 
 0.19 4.58 31 37 - 32من 
 0.46 4.38 20 43 – 38من 

 0.31 4.49 62  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.30 4.49 10  10 - 5من 
 0.32 4.50 52  16- 11من 
 -  -  -   22 - 17من 

 0.31 4.49 62  المجموع
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) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  :22.4جدول 
ات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة لمتوسط

مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية تبعا لمتغير المؤهل العلمي، 
  العمر، سنوات الخدمة

  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المؤهل 
  لعلميا

 0.717 0.33 0.03 2 0.07 بين المجموعات
   0.10 59 6.38 داخل المجموعات

    61 6.45 المجموع

 العمر
 0.079 2.65 0.25 2 0.49 بين المجموعات

   0.09 59 5.95 داخل المجموعات
    61 6.45 المجموع

سنوات 
 الخدمة

 0.988 0.01 0.00 2 0.00 بين المجموعات
   0.10 59 6.44 وعاتداخل المجم

    61 6.45 المجموع
  

وهي بذلك ليست دالة  0.05أكبر من  القيمة االستدالليةإلى اختبار التباين األحادي تبين أن  ااستناد
أراء  في ، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةةإحصائي

رطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية المبحوثين حول دور المؤسسة الش
  .في مؤسسة الشرطة ،،والقانونية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة

 
من وجهة نظر الباحثة يعود ذلك الى ان منتسبي المؤسسة الشرطية ملتزمون بأداء واجباتهم بحيادية 

يحظـر  )." 90(، المادة 2005لعام  8ة المدنية في قوى األمن رقم وفق إطار قانوني، قانون الخدم
إبداء اآلراء السياسـية واالشـتغال بالسياسـة أو     .1: على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي

االشـتراك   .2. االنتماء إلى األحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات األهداف السياسية
 ." االشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايـات انتخابيـة   .3. طراباتفي أية مظاهرة أو اض

ويدعم وجهة نظر الباحثة نتائج المقـابالت مـديري اإلدارات المتخصصـة، ومـديري شـرطة      
  .المحافظات، وأيضا نتائج االستبيان لمديري المراكز الشرطية
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)لة اإلحصائيةال توجد فروق معنوية عند مستوى الدال: الفرضية الثانية18.4  0.05)α في أراء  ≥

المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 
  .في مؤسسة الشرطة ،االجتماعية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة

 
ء المبحوثين لدور المؤسسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلرا :23.4جدول 

الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية تعزى 
  .لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة

  

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.20 4.31 3 دبلوم كلية مجتمع
 0.45 4.31 54 بكالوريوس

 0.35 4.28 5 ماجستير وأعلى
 0.42 4.31 62  المجموع

 العمر

 0.33 4.43 12 31 – 26من 
 0.28 4.41 31 37 - 32من 
 0.54 4.04 20 43 – 38من 

 0.42 4.31 62  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.45 4.29 10  10 - 5من 
 0.42 4.31 52  16- 11من 
 -  -  -   22 - 17من 

 0.42 4.31 62  المجموع
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) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  :24.4جدول 
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة 
مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، 

  .الشرطة العمر، سنوات الخدمة، في مؤسسة
  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المؤهل 
  العلمي

 0.982 0.02 0.00 2 0.01 بين المجموعات
   0.18 59 11.47 داخل المجموعات

    61 11.48 المجموع

 العمر
 0.002 6.93 1.02 2 2.04 بين المجموعات

   0.15 59 9.43 موعاتداخل المج
    61 11.48 المجموع

سنوات 
 الخدمة

 0.975 0.03 0.00 2 0.01 بين المجموعات
   0.18 59 11.47 داخل المجموعات

    61 11.48 المجموع
  

وهي بذلك ليست دالة  0.05أكبر من  القيمة االستداللية إلى اختبار التباين األحادي تبين أن استنادا
أراء  في ا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية، لذةإحصائي

 المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية
أقل االستداللية قيمة التعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، ومن جهة أخرى يتبين أن 

وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة  0.05من 
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع  في ذات داللة إحصائية

القة ذات تعزى لمتغير العمر، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود ع المدني في التنمية االجتماعية
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع  في داللة إحصائية

، في مؤسسة الشرطة، وبرأي الباحثة هذا يعود تعزى لمتغير العمر المدني في التنمية االجتماعية
  .للخبرة التي يكتسبها المدراء عبر سنوات العمر
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  :فروقات بين متغير العمر على النحو التالييبين ال LSDاختبار : 25.4جدول 
 

(I)  العمر  (J) متوسط التباينات العمر 
(I-J)  

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 التبيانات الداخلية

 القيمة العليا القيمة الدنيا

 31 – 26من 
 0.26 0.22- 0.871 0.12 0.02 37 -  32من 

 0.65 0.14 0.003* 0.13 0.39 43 – 38من 

 37 -  32من 
 0.22 0.26- 0.871 0.12 0.02- 31 – 26من 

 0.59 0.15 0.001* 0.11 0.37 43 – 38من 

 43 – 38من 
 0.14- 0.65- 0.003* 0.13 0.39- 31 – 26من 

 0.15- 0.59- 0.001* 0.11 0.37- 37 -  32من 

  )α=  0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة    *
  

)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الثالثة19.4  0.05)α في أراء  ≥
المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 

  .رطةفي مؤسسة الش  ،االقتصادية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين لدور المؤسسة الشرطية : 26.4جدول 
  في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية

  

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.38 4.07 3 دبلوم كلية مجتمع

 0.68 3.92 54 بكالوريوس

 0.52 3.90 5 ماجستير وأعلى

 0.63 3.93 62  المجموع

 العمر

 0.40 4.06 12 31 – 26من 

 0.57 4.08 31 37 -  32من 

 0.74 3.58 20 43 – 38من 

 0.63 3.93 62  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.61 4.01 10  10 -5من 

 0.63 3.94 52  16-  11من 

 -  -  -   22 -  17من 

 0.63 3.93 62  عالمجمو
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) ONE WAY Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  :27.4جدول 
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة 

  مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
  

 مصدر التباين المتغير
موع مج

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المؤهل 
  العلمي

 0.841 0.17 0.07 2 0.14 بين المجموعات
   0.41 59 26.15 داخل المجموعات

    61 26.29 المجموع

 العمر
 0.010 4.94 1.76 2 3.52 بين المجموعات

   0.36 59 22.77 داخل المجموعات
    61 26.29 المجموع

سنوات 
 الخدمة

 0.226 1.52 0.60 2 1.19 بين المجموعات
   0.39 59 25.10 داخل المجموعات

    61 26.29 المجموع
  

وهي بذلك ليست دالة  0.05أكبر من  االستدالليةقيمة الإلى اختبار التباين األحادي تبين أن  استنادا
أراء  في ائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القةإحصائي

 المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية
أقل  االستدالليةقيمة التعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، ومن جهة أخرى يتبين أن 

ذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة وهي بذلك دالة إحصائيا، ل 0.05من 
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع  في ذات داللة إحصائية

تعزى لمتغير العمر، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة ذات  المدني في التنمية االقتصادية
لمبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع أراء ا في داللة إحصائية

، في مؤسسة الشرطة، من وجهة نظر الباحثة تعزى لمتغير العمر المدني في التنمية االقتصادية
توفر النظم والتعليمات، والمستوى العلمي، ووضوح اإلجراءات القانونية، سنوات العمر تضيف 

  . عملميزة التعقل والحكمة إلدارة ال
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  :العمريبين الفروقات بين متغير  LSDاختبار  :28.4 جدول
 

(I)  العمر  (J) متوسط التباينات العمر 
(I-J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 التبيانات الداخلية

 القيمة العليا القيمة الدنيا

 31 – 26من 
 0.35 0.39- 0.908 0.18 0.02- 37 -  32من 

 0.89 0.09 0.018* 0.20 0.49 43 – 38من 

 37 -  32من 
 0.39 0.35- 0.908 0.18 0.02 31 – 26من 

 0.85 0.17 0.004* 0.17 0.51 43 – 38من 

 43 – 38من 
 0.09- 0.89- 0.018* 0.20 0.49- 31 – 26من 

 0.17- 0.85- 0.004* 0.17 0.51- 37 -  32من 

  )α=  0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
  

)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الرابعة 20.4 0.05)α في أراء  ≥
المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 

سنوات الخدمة في  مؤسسة السياسية والقانونية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، 
  .المجتمع المدني

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين لدور المؤسسة الشرطية  :29.4جدول 

  في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.58 4.36 14 دبلوم كلية مجتمع

 0.51 4.11 47 بكالوريوس

 0.51 4.06 29 ماجستير وأعلى

 0.52 4.14 90  المجموع

 العمر

 0.54 4.03 21 31 – 26من 

 0.46 4.27 7 37 -  32من 

 0.47 4.06 21 43 – 38من 

 0.55 4.21 41  فما فوق – 43من

 0.52 4.14 90  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.53 4.09 44  10 -5من 

 0.43 4.39 13  16-  11من 

 0.53 4.15 16  22 -  17من 

 0.55 4.04 17  فما فوق – 22من

 0.52 4.14 90  المجموع



 165

) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 30.4جدول 
لشرطية في مساعدة لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسة ا

  مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والقانونية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المؤهل 
  العلمي

 0.197 1.66 0.45 2 0.90 بين المجموعات
   0.27 87 23.57 داخل المجموعات

    89 24.47 المجموع

 العمر
 0.488 0.82 0.23 3 0.68 بين المجموعات

   0.28 86 23.79 داخل المجموعات
    89 24.47 المجموع

سنوات 
 الخدمة

 0.276 1.31 0.36 3 1.07 بين المجموعات
   0.27 86 23.40 داخل المجموعات

    89 24.47 المجموع
  

وهي بذلك ليست دالة  0.05أكبر من  االستدالليةقيمة الر التباين األحادي تبين أن إلى اختبا استنادا
أراء  في ، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةةإحصائي

السياسية المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 
  .تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة في  مؤسسة المجتمع المدنيقانونية، وال
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)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية :لفرضية الخامسةا 25.4 0.05)α في  ≥

مدني في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع ال
 في مؤسسةالتنمية االجتماعية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة 

  .المجتمع المدني

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين لدور المؤسسة : 31.4جدول 

  الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  لعددا  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.51 4.53 14 دبلوم كلية مجتمع
 0.64 4.11 47 بكالوريوس

 0.76 3.89 29 ماجستير وأعلى
 0.69 4.10 90  المجموع

 العمر

 0.73 4.07 21 31 – 26من 
 0.57 4.33 7 37 - 32من 
 0.65 4.02 21 43 – 38من 

 0.72 4.13 41  فوقفما  – 43من
 0.69 4.10 90  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.68 4.11 44  10 - 5من 
 0.70 4.15 13  16- 11من 
 0.66 4.00 16  22 - 17من 

 0.79 4.15 17  فما فوق – 22من
 0.69 4.10 90  المجموع
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) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  : 32.4جدول 
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة 

  مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المؤهل 
  العلمي

 0.017 4.29 1.90 2 3.81 المجموعاتبين 
   0.44 87 38.58 داخل المجموعات

    89 42.39 المجموع

 العمر
 0.760 0.39 0.19 3 0.57 بين المجموعات

   0.49 86 41.82 داخل المجموعات
    89 42.39 المجموع

سنوات 
 الخدمة

 0.920 0.16 0.08 3 0.24 بين المجموعات
   0.49 86 42.15 داخل المجموعات

    89 42.39 المجموع
  

وهي بذلك ليست دالة  0.05أكبر من  االستدالليةقيمة الإلى اختبار التباين األحادي تبين أن  استنادا
أراء  في ، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةةإحصائي

 في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية
المجتمع المدني، ومن جهة أخرى يتبين أن  في مؤسسةتعزى لمتغيرات، العمر، سنوات الخدمة 

لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية  ة،وهي بذلك دالة إحصائي  0.05أقل من  االستدالليةقيمة ال
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في  في إحصائية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة

 في مؤسسةتعزى لمتغير المؤهل العلمي  مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية
أراء المبحوثين  في المجتمع المدني، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة ذات داللة إحصائية

تعزى  ة في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعيةحول دور المؤسسة الشرطي
، وهذا يعود من وجهة نظر الباحثة، ان العمر المجتمع المدني في مؤسسةلمتغير المؤهل العلمي 

وسنوات الخبرة في العمل المجتمعي لمدراء مؤسسات المجتمع المدني، ال تعني المعرفة القانونية 
الشرطية، وإنما المؤهل العلمي بفتح أفاق اكبر لإلطالع والمعرفة بالواجبات  التي تعمل بها المؤسسة

  .الشرطية، واإلطار القانوني لعمل المؤسسة الشرطية بصورة  أفضل
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  يبين الفروقات بين متغير المؤهل العلمي LSDاختبار  33.4 جدول
 

(I)  المؤهل العلمي  (J) المؤهل العلمي 
 متوسط التباينات

(I-J) 
طأ الخ

 المعياري
مستوى 
 الداللة

 التبيانات الداخلية

 القيمة العليا القيمة الدنيا

 0.82 0.01 0.043* 0.20 0.42 بكالوريوس دبلوم كلية مجتمع
 1.07 0.20 0.004* 0.22 0.63 ماجستير وأعلى

 0.01- 0.82- 0.043* 0.20 0.42- دبلوم كلية مجتمع بكالوريوس
 0.53 0.09- 0.167 0.16 0.22 ماجستير وأعلى

 0.20- 1.07- 0.004* 0.22 0.63- دبلوم كلية مجتمع ماجستير وأعلى
 0.09 0.53- 0.167 0.16 0.22- بكالوريوس

  )α=  0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة    *
  

)اإلحصائيةال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  :الفرضية السادسة 26.4 0.05)α في  ≥
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 

التنمية االقتصادية تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة في مؤسسة 
  .المجتمع المدني

  
آلراء المبحوثين لدور المؤسسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :34.4دول ج

  الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.65 4.49 14 دبلوم كلية مجتمع
 0.76 3.90 47 بكالوريوس

 0.93 3.63 29 ماجستير وأعلى
 0.84 3.90 90  المجموع

 العمر

 0.81 3.71 21 31 – 26من 
 0.86 4.01 7 37 - 32من 
 0.78 3.78  21 43 – 38من 
 0.89 4.04 41  فما فوق – 43من

 0.84 3.90 90  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.79 3.85 44  10 - 5من 
 0.82 4.13 13  16- 11من 
 0.91  3.70 16  22 - 17من 
 0.94 4.05 17  فما فوق – 22من

 0.84 3.90 90  المجموع
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) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  :35.4جدول 
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة 

  مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
  

 التباين مصدر المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المؤهل 
  العلمي

 0.006 5.48 3.54 2 7.08 بين المجموعات
   0.65 87 56.22 داخل المجموعات

    89 63.30 المجموع

 العمر
 0.450 0.89 0.64 3 1.91 بين المجموعات

   0.71 86 61.40 داخل المجموعات
    89 63.30 المجموع

سنوات 
 الخدمة

 0.472 0.85 0.61 3 1.82 بين المجموعات
   0.71 86 61.49 داخل المجموعات

    89 63.30 المجموع
  

وهي بذلك ليست دالة   0.05أكبر من  sigإلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة  استنادا
أراء  في لقائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةلذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية ا ة،إحصائي

 المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية
تعزى لمتغيرات، العمر، سنوات الخدمة في  مؤسسة المجتمع المدني، ومن جهة أخرى يتبين أن 

، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم ةحصائيوهي بذلك دالة إ 0.05أقل من  sigقيمة 
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة  في وجود عالقة ذات داللة إحصائية

المجتمع  في مؤسسةتعزى لمتغير المؤهل العلمي  مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية
أراء المبحوثين حول  في ة بوجود عالقة ذات داللة إحصائيةالمدني، ونقبل الفرضية البديلة القائل

تعزى لمتغير  دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية
  .المجتمع المدني في مؤسسةالعمر المؤهل العلمي 
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   المؤهل العلمييبين الفروقات بين متغير  LSDاختبار  36.4 وجدول
 

  )α=  0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
  

)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية: لفرضية السابعةا 27.4 0.05)α في  ≥
أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في 

   .ةالشرطفي  المجال األمني تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة

  
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين لدور المؤسسة المتو :37.4جدول 

  المجتمع المدني في المجال األمنيالشرطية في مساعدة مؤسسات 
  

(I)  المؤهل العلمي  (J) المؤهل العلمي 
 متوسط التباينات

(I-J) 
الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 التبيانات الداخلية

 القيمة العليا القيمة الدنيا

 دبلوم كلية مجتمع
 1.08 0.11 0.017* 0.24 0.60 بكالوريوس

 1.39 0.35 0.001* 0.26 0.87 ماجستير وأعلى

 بكالوريوس
 0.11- 1.08- 0.017* 0.24 0.60- مجتمع دبلوم كلية

 0.65 0.11- 0.161 0.19 0.27 ماجستير وأعلى

 ماجستير وأعلى
 0.35- 1.39- 0.001* 0.26 0.87- دبلوم كلية مجتمع

 0.11 0.65- 0.161 0.19 0.27- بكالوريوس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.57 4.31 3 دبلوم كلية مجتمع
 0.45 4.20 54 بكالوريوس

 0.34 4.15 5 ماجستير وأعلى
 0.44 4.20 62  المجموع

 العمر

 0.40 4.02 11  31 – 26من 
 0.37 4.26 31 37 - 32من 
 0.54 4.27 20 43 – 38من 

 0.44 4.20 62  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.51 3.95 10  10 - 5من 
 0.42 4.25 52  16- 11من 
 -  -  -   22 - 17من 

 0.44 4.20 62  المجموع
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) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي    :38.4جدول 
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسـة الشـرطية فـي مسـاعدة     
مؤسسات المجتمع المدني في المجال األمني تبعا لمتغير المؤهـل العلمـي، العمـر،    

  سنوات الخدمة
  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 اتالمربع
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  المؤهل العلمي

 0.796 0.23 0.05 2 0.09 بين المجموعات
   0.20 59 12.72 داخل المجموعات

    61 12.81 المجموع

 العمر

 0.162 1.88 0.35 2 0.71 بين المجموعات
   0.19 59 12.10 داخل المجموعات

    61 12.81 المجموع

 سنوات الخدمة

 0.144 2.00 0.38 2 0.75 بين المجموعات
   0.19 59 12.06 داخل المجموعات

    61 12.81 المجموع
  

وهي بذلك ليست   0.05أكبر من  االستدالليةقيمة الباالستناد إلى اختبار التباين األحادي  تبين أن 
أراء  في عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةدالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة ب

المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال األمنـي  
 .تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة
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)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةالفرضية الثامنه  28.4 0.05)α في أراء  ≥

المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال 
المجتمع في مؤسسات األمني تعزى لمتغيرات، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة 

  . المدني

 
لدور المؤسسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين : 39.4جدول 

    الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال األمني
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.74 4.14 14 دبلوم كلية مجتمع
 0.69 3.95 47 بكالوريوس

 0.57 3.98 29 ماجستير وأعلى
 0.66 3.99 90  المجموع

 العمر

 0.70 3.88 21  31 – 26من 
 0.54 3.86 7 37 - 32من 
 0.70 3.94 21 43 – 38من 
 0.64 4.09 41  فما فوق – 43من

 0.66 3.99 90  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.67 3.81 44  10 - 5من 
 0.43 4.26 13  16- 11من 
 0.69 4.28 16  22 - 17من 
 0.61 3.99 17  فما فوق – 22من

 0.66 3.99 90  المجموع
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) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  :40.4جدول 
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسة الشرطية في مساعدة 

  مؤسسات المجتمع المدني في المجال األمني تبعا لمتغير المؤهل العلمي
  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  المؤهل العلمي

 0.633 0.46 0.20 2 0.40 بين المجموعات
   0.44 87 38.20 داخل المجموعات

    89 38.60 المجموع

 العمر

 0.587 0.65 0.28 3 0.85 بين المجموعات
   0.44 86 37.75 داخل المجموعات

    89 38.60 المجموع
 0.031 3.10 1.26 3 3.77 بين المجموعات سنوات الخدمة

   0.41 86 34.83 داخل المجموعات
    89 38.60 المجموع

  
وهي بذلك ليست   0.05أكبر من  االستدالليةقيمة الباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن 

أراء  في ئلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةدالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القا
 المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال األمني

تعزى لمتغيرات، العمر، سنوات الخدمة في مؤسسة المجتمع المدني، ومن جهة أخرى يتبين أن 
إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة وهي بذلك دالة  0.05أقل من  االستدالليةقيمة ال

أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة  في بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية
المجتمع المدني، ونقبل  في مؤسسةتعزى لمتغير العمر  مؤسسات المجتمع المدني في المجال األمني

أراء المبحوثين حول دور المؤسسة  في ة ذات داللة إحصائيةالفرضية البديلة القائلة بوجود عالق
 في مؤسسةتعزى لمتغير العمر  الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في المجال األمني

  .المجتمع المدني
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  المؤهل العلمي يبين الفروقات بين متغير  LSDاختبار : 41.4جدول 
 

(I)  العمر  (J) العمر  
 تمتوسط التباينا

(I-J) 
الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 التبيانات الداخلية

 القيمة العليا القيمة الدنيا

   31 – 26من 
 0.05- 0.85- 0.027* 0.20 0.45- 37 - 32من 
 0.11- 0.84- 0.012* 0.19 0.47- 43 – 38من 
 0.18 0.54- 0.315 0.18 0.18- فما فوق – 43من

  37 - 32من 
 0.85 0.05 0.027* 0.20 0.45   31 – 26من 
 0.45 0.50- 0.919 0.24 0.02- 43 – 38من 
 0.73 0.20- 0.258  0.23 0.27 فما فوق – 43من

  43 – 38من 
 0.84 0.11 0.012* 0.19 0.47   31 – 26من 
 0.50 0.45- 0.919 0.24 0.02 37 - 32من 
 0.73 0.15- 0.192 0.22 0.29 فما فوق – 43من

 فما فوق – 43من
 0.54 0.18- 0.315 0.18 0.18  31 – 26من 
 0.20 0.73- 0.258 0.23 0.27- 37 - 32من 
 0.15 0.73- 0.192 0.22 0.29- 43 – 38من 

  )α=  0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة    *
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)نوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةال توجد فروق مع: الفرضية التاسعة 29.4 0.05)α في  ≥

أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني 
والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغيرات، المؤهل 

  . العلمي، العمر، سنوات الخدمة

  
لحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين لدور المؤسسة الشرطية المتوسطات ا: 42.4ول دج

في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والعالقة بين المؤسسـة الشـرطية ومؤسسـات    
  المجتمع المدني

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.16 4.41 3 دبلوم كلية مجتمع
 0.34 4.49 54 بكالوريوس

 0.15 4.55 5 ماجستير وأعلى
 0.31 4.49 62  المجموع

 العمر

 0.23 4.48 11 31 – 26من 
 0.19 4.58 31 37 - 32من 
 0.46 4.38 20 43 – 38من 

 0.31 4.49 62  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.30 4.49 10  10 - 5من 
 0.32 4.50 52  16- 11من 
 -  -  -   22 - 17من 

 0.31 4.49 62  موعالمج
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) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 43.4جدول 
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسـة الشـرطية فـي مسـاعدة     
مؤسسات المجتمع المدني العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المـدني  

  ر المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمةتبعا لمتغي
  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المؤهل 

  العلمي

 0.999 0.00 0.00 1 0.00 بين المجموعات

   0.27 60 17.27 داخل المجموعات

    61 17.27 المجموع

 العمر

 0.000 14.23 2.66 1 5.32 بين المجموعات

   0.19 60 11.95 داخل المجموعات

    61 17.27 المجموع

سنوات 
 الخدمة

 0.967 0.03 0.01 1 0.02 بين المجموعات

   0.27 60 17.25 داخل المجموعات

    61 17.27 المجموع

  
وهي بذلك ليسـت   0.05أكبر من  االستدالليةقيمة الباالستناد إلى اختبار التباين األحادي  تبين أن 

دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في أراء 
المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمـع المـدني والعالقـة بـين     

. مي، سنوات الخدمـة المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغيرات، المؤهل العل
وهي بذلك دالة إحصـائيا، لـذا فإننـا     0.05أقل من  االستدالليةقيمة الومن جهة أخرى  تبين أن 

نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثين حـول  
مؤسسـة الشـرطية   دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والعالقة بـين ال 

المجتمع المدني تعزى لمتغير العمر، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقـة ذات   ومؤسسات
داللة إحصائية في أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسـات المجتمـع   

 .عمرالمدني والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى لمتغير ال
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  العمربين متغير  تيبين الفرو قا LSDاختبار  : 44.4جدول 
 

(I)  العمر   (J) متوسط التباينات  العمر 
 (I-J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 التبيانات الداخلية

 القيمة العليا القيمة الدنيا

   31 – 26من 
 0.44 0.10- 0.206 0.13 0.17 37 -  32من 

 1.00 0.42 0.000* 0.14 0.71 43 – 38من 

  37 -  32من 
 0.10 0.44- 0.206 0.13 0.17-   31 – 26من 

 0.79 0.29 0.000* 0.12 0.54 43 – 38من 

  43 – 38من 
 0.42- 1.00- 0.000* 0.14 0.71-   31 – 26من 

 0.29- 0.79- 0.000* 0.12 0.54- 37 -  32من 

  )α=  0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
  

)ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية: الفرضية العاشرة 30.4 0.05)α في  ≥

أراء المبحوثين حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني 
لمتغيرات، المؤهل والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني تعزى 

  . العلمي، العمر، سنوات الخدمة في  مؤسسة المجتمع المدني
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين لدور المؤسسة الشرطية : 45.4ول جد
في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني العالقة بين المؤسسـة الشـرطية ومؤسسـات    

  المجتمع المدني
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  عددال  المتغير

  المؤهل العلمي

 0.70 4.31 14 دبلوم كلية مجتمع

 0.60 4.15 47 بكالوريوس

 0.51 3.80 29 ماجستير وأعلى

 0.61 4.06 90  المجموع

 العمر

 0.65 4.30 21  31 – 26من 

 0.48 4.37 7 37 -  32من 

 0.58 3.84 21 43 – 38من 

 0.58 4.00 41  فوقفما  – 43من

 0.61 4.06 90  المجموع

 سنوات الخدمة

 0.66 4.16 44  10 -5من 

 0.53 4.14 13  16-  11من 

 0.44 3.96 16  22 -  17من 

 0.65 3.86 17  فما فوق – 22من

 0.61 4.06 90  المجموع
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) ONE WAY Analysis of Variance(  نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي  : 46.4ول جد
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور المؤسسـة الشـرطية فـي مسـاعدة     
 مؤسسات المجتمع المدني العالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المـدني 

  بعا لمتغير المؤهل العلميت
  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المؤهل 

  العلمي

 0.012 4.67 1.61 2 3.23 بين المجموعات

   0.35 87 30.05 داخل المجموعات

    89 33.28 المجموع

 العمر

 0.040 2.89 1.01 3 3.04 بين المجموعات

   0.35 86 30.23 داخل المجموعات

    89 33.28 المجموع

سنوات 

 الخدمة

 0.303 1.23 0.46 3 1.37 بين المجموعات

   0.37 86 31.91 داخل المجموعات

    89 33.28 المجموع

  
هي بذلك ليسـت  و 0.05أكبر من  ين أن القيمة االستدالليةتب الستناد إلى اختبار التباين األحاديبا

أراء  في لفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةا دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل
دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمـع المـدني والعالقـة بـين      المبحوثين حول

تعزى لمتغير سنوات الخدمة في مؤسسـة المجتمـع    المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني
هي بذلك دالة إحصائيا، لـذا  و 0.05أقل من  المدني، ومن جهة أخرى يتبين أن القيمة االستداللية

أراء المبحـوثين   فـي  صفرية القائلة بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةلفرضية الا فإننا نرفض
حول دور المؤسسة الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والعالقة بين المؤسسة الشرطية 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي والعمر في  مؤسسة المجتمع المدني، ونقبل  ومؤسسات المجتمع المدني
أراء المبحوثين حول دور المؤسسـة   في لقائلة بوجود عالقة ذات داللة إحصائيةالفرضية البديلة ا

الشرطية في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والعالقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي والعمر في  مؤسسة المجتمع المدني، ووفق رأي الباحثة يعود  المدني

المؤهل العلمي والعمر يلعبان دور مهم في تكوين اآلراء وإبداء الرأي، والنتائج تؤكد  السبب إلى أن
  . ذلك
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  يبين الفروقات بين متغير المؤهل العلمي LSDاختبار : 47.4جدول 
 

(I)  المؤهل العلمي   (J) متوسط التباينات  المؤهل العلمي 
 (I-J) 

الخطأ 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

 ةالتبيانات الداخلي

 القيمة العليا القيمة الدنيا

 دبلوم كلية مجتمع
 0.51 0.20- 0.397 0.18 0.15 بكالوريوس

 0.89 0.13 0.010* 0.19 0.51 ماجستير وأعلى

 بكالوريوس
 0.20 0.51- 0.397 0.18 0.15- دبلوم كلية مجتمع

 0.63 0.08 0.012* 0.14 0.35 ماجستير وأعلى

 ماجستير وأعلى
 0.13- 0.89- 0.010* 0.19 0.51- ية مجتمعدبلوم كل

 0.08- 0.63- 0.012* 0.14 0.35- بكالوريوس

  )α=  0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
  

  يبين الفروقات بين متغير العمر LSDاختبار :  48.4جدول 
 

(I)  العمر   (J) متوسط التباينات  العمر 
 (I-J) 

الخطأ 
 معياريال

مستوى 
 الداللة

 التبيانات الداخلية

 القيمة العليا القيمة الدنيا

   31 – 26من 

 0.45 0.58- 0.796 0.26 0.07- 37 -  32من 

 0.83 0.10 0.013* 0.18 0.46 43 – 38من 

 0.61 0.02- 0.066 0.16 0.30 فما فوق – 43من

  37 -  32من 

 0.58 0.45- 0.796 0.26 0.07   31 – 26من 

 1.04 0.02 0.044* 0.26 0.53 43 – 38من 

 0.85 0.12- 0.137 0.24 0.36 فما فوق – 43من

  43 – 38من 

 0.10- 0.83- 0.013* 0.18 0.46-   31 – 26من 

 0.02- 1.04- 0.044* 0.26 0.53- 37 -  32من 

 0.15 0.48- 0.299 0.16 0.17- فما فوق – 43من

 فما فوق – 43من

 0.02 0.61- 0.066 0.16 0.30-  31 – 26من 

 0.12 0.85- 0.137 0.24 0.36- 37 -  32من 

 0.48 0.15- 0.299 0.16 0.17 43 – 38من 

  )α=  0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة    *
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  .اسماء وعدد المراكز اللذين تم تعبئة االستبيان من قبلهم: 4لحق م
  

  )62( كز الشرطة في الضفة الغربيةمرا
  

  )9( عدد مراكز في محافظة جنين •
 –بيت قاد  - كفر راعي  -ميثلون  - جلقموس   -قباطة  - اليامون  –مركز شرطة مدينة  •

  .يعبد، مركز جبع
  )6( عدد مراكز في محافظة بيت لحم •
  تقوع - بيت فجار  - العبيدية  - بيت ساحور  - بيت جاال  - مركز شرطة المدينة  •
 )8( عدد مراكز  الشرطة في محافظة رام اهللا والبيرة  •

 –ام الشرايط  - دير غسانة = عارورة  -ابو فالح - بير زيت  - مركز شرطة المدينة  •
  .عين مصباح -بتونيا 

  ).3(عدد مراكز  الشرطة في محافظة قلقيلية  •
  .كفر زيباد –كفلر ثلث  –مركز شرطة المدينة  •
  .)3(لفيت س عدد مراكز  الشرطة في محافظة •
  .بديا –فرخة  –مركز شرطة المدينة  •
  )3(عدد مراكز  الشرطة في محافظة اريحا  •
  .عقبة جبر - العوجا –مركز شرطة المدينة  •
  ).12(عدد مراكز  الشرطة في محافظة الخليل  •
 -الحاوز - اذنا - تفوح - نوبا -حلحول - بني نعيم - السموع - يطا - دورا –مركز المدينة  •

  .سعير –الظاهرية 
  ).8(د مراكز  الشرطة في محافظة نابلس عد •
 –بيت فوريك  –بزاريا  –تلفيت  –عصيرة الشمالية  -عقربا –تل - مركز المدينة  •

  .عوريف
  ).4) (طوباس( عدد مراكز  الشرطة في محافظة  •
  .طمون –الفارعة  –عقابا  -مركز المدينة •
  )6(عدد مراكز الشرطة في محافظة طولكرم  •
  .عالر –بلعا  –بيت ليد  –عتيل  –شويكة  -مركز المدينة •
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  في الشرطة الفلسطينية الضفة الغربية مقابالت مديري االدارت المتخصصة: 5 ملحق
  

  .اللذين تمت مقابلتهم الضفة الغربية الشرطة الفلسطينيةفي  مديري االدارت المتخصصة
  

عبدا الرائد  مسؤول ملف المخدرات ،مكافحة المخدرات العميد عبد الجبار برقان إدارةمدير  •
  .الساعة العاشرة صباحا 2010-2- 28  عليوي هللا

الساعة الحادية  2010 3-8الثنين  ،القوى البشرية العميد فواز داود إدارة شؤونمدير  •
  .الظهر عشرة قبل

-3 - 13 ،، ونائبه الرائد ناصر ابو حنانهالحراسات العميد مصطفى الحسين إدارةمدير  •
  .الساعة الثامنة مساء 2010

، الساعة 2010- 3-20، السبت العميد يوسف عزريل واألعالمالعالقات العامة  إدارةير مد •
  .الحادية عشرة قبل الظهر

. مدير إدارة شرطة السياحية واآلثار العقيد مدحت العمري، ونائب مدير الرائد حسن الجمل •
  .الساعة العاشرة صباحا  2010 – 3 - 21يوم السبت 

يوم االحد ، نير التلباني، ونائبه المقدم عبد الحكيم ابو الربالعميد مالتدريب  إدارةمدير  •
  .الساعة العاشرة صباحا 4-2010- 18

-  29ا ، الخميس الساعة التاسعة صباحمدير إدارة اإلصالح والتأهيل العميد محمود رحال •
4-2010.  

 ديرمونائبه العقيد إبراهيم أبو عين، العميد جبر عصفور،  الجنائية مدير إدارة المباحث •
، الساعة العاشرة 2010 - 6 -8 الرائد علي هالل ، االقتصاديةدائرة مكافحة الجريمة 

  .صباحا
- 19، يوم السبت ،زنيد أبوإدارة المرور المقدم وضاح عزامطة، ونائب المدير الرائد  مدير •

  .الساعة الواحدة والنصف 6-2010
-28يوم االثنين  يل عسراويالرئد نب ،العمليات المركزية العقيد غازي عصفور إدارةمدير  •

  .، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر6-2010
مدير إدارة المظالم وحقوق اإلنسان المقدم ردينة بني عودة، الساعة الحادية عشرة صباحا  •

  .2010- 6=29، من يوم الثالثاء
، الساعة الحادية عشر 2010- 9-1مدير إدارة الشؤون اإلدارية العقيد رشيد حمدان،  •

  .ظهرا
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، الساعة الواحدة 2010-9- 30، والطفل المقدم وفاء معمر األسرةحماية  إدارةديرة م •
  .ظهرا

العميد ماجد هواري مدير الفريق الفلسطيني في وحدة التخطيط االستراتيجي، وزارة  •
  .الساعة السادسة مساء 2010-3 - 13. الداخلية الفلسطينية
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  ملحق المقابالت: 6ملحق 
  

  .اللذين تمت مقابلتهم رطة الفلسطينية في محافظات الضفة الغربيةمديريات الش شرطةمديري 
  

االثنين الساعة  6/12/2010مقابلة مع نائب مدير عام الشرطة العميد جهاد المسيمي  •
  .الحادية عشر

مقابلة مع المقدم خالد التميمي مدير شرطة محافظة بيت لحم، يوم الخميس، الساعة العاشرة  •
  .2010- 4-1والنصف 

الساعة  2010- 4- 6الثالثاء يوم  جنين المقدم محمد تيممحافظة مع مدير شرطة  ةمقابل •
 .، قبل الظهرالحادية عشر

مدير شرطة محافظة نابلس المقدم عمر البزور، والرائد ياسر أبو حنانه نائب مقابلة مع  •
 .السبت يوم 2010-5-1 مدير شرطة المحافظة، 

يوم  عشرة،مقداد سليمان الساعة الحادية  مقابلة مع مدير شرطة محافظة طوباس المقدم •
 .2010- 5-8السبت 

 .2010- 5- 13مقابلة مع السيد العقيد رمضان عوض مدير شرطة محافظة الخليل التاريخ  •

- 5- 19مقابلة مع مدير شرطة محافظة سلفيت المقدم عالء شلبي يوم األربعاء  •
 .الساعة الحادية عشر قبل الظهر2010

الساعة  2010- 5- 22قلقيلية المقدم موسى يدك يوم السبت  فظةمحا مقابلة مع مدير شرطة •
 .التاسعة

الساعة  2010- 5- 30مقابلة مع مدير شرطة محافظة طولكرم المقدم معروف البربري  •
 .العاشرة صباحا

 ةاألربعاء، الساع، يوم ياسر الفاهوم مع مدير شرطة محافظة رام اهللا والبيرة المقدم مقابلة •
 .2010- 6-2 .الثامنة مساء

-9- 11، المقدم محمود صالح الدين، يوم السبت أريحامقابلة مع مدير شرطة محافظة  •
 .الساعة العاشرة صباحا 2010
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  اسماء الجمعيات: 7ملحق 
  

  الجمعيات التي شاركة في تعبئة االستبيان
  

  نابلس
 

  مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة •
  جمعية الشبان المسيحيين •
  مقراطية وحل النزاعاتالمركز الفلسطيني للدي •
  جمعية ضحايا التعذيب •
  جمعية تنمية المرآة العاملة •

  
 طولكرم

  
  جمعية تنظيم وحماية االسرة الفلسطينية •
  اتحاد لجان المراة الفلسطينية •
  جمعية الشبان المسيحيين •
  جمعية دار اليتيم العربي •
  جمعية رعاية شؤون الطلبة •
  جمعية المراة العاملة •
  .ريةالجمعية النسائية الخي •

  
  جنين

  
  .جمعية الشبان المسيحية •
 .جمعية بيت المسنين •

 .جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية •

 .جمعية المهارات النسوية •

 .جمعية اصدقاء المريض •

 .جمعية رعاية اليتيم •
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 .جمعية مزارعي جنين •

 .جمعية جنين الخيرية •

  
  قلقيلية

  
  .جمعية المرابطات الخيرية •
  .منتدى شارك الشبابي •
  .الزراعية اثةاإلغجمعية  •
  .جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية •
  .مؤسسة ابداع •
 .جمعية االنقاذ الخيرية •

  
  طوباس

  
  جمعية طوباس الخيرية •
  جمعية سارة النسوية لرعاية االطفال •
  المركز العربي للتطوير الزراعي •
  جمعية الهالل االحمر الفلسطيني •

  
  بيت لحم

  
  مركز حماية المراة واألسرة •
  نفسي واالجتماعي للمراةمركز اإلرشاد ال •
  .مركز تنمية المراة واإلعالم •
 .مركز نور الشرق الثقافي •

 .مركز السالم بيت لحم •

 .جمعية الفنيق •

 .جمعية الهالل االحمر الفلسطيني •

  .االغاثة الطبية •
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  أريحا
  

  اإلغاثة الزراعية •
  جمعية البر باأليتام •
  جمعية سيدات أريحا الخيرية •
  الهالل األحمر الفلسطيني •
  ة الشابات المسيحياتجمعي •

 

  الخليل
  

  المستقبل للصحافة واإلعالم •
  مركز التنمية والتأهيل •
  جمعية الشبان المسيحيين •
  المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات •
  رابطة الشباب الدوليين •
  المركز الفلسطيني لالتصال والدراسات التنموية •
  اتحاد المعاقين •
  مركز إسعاد الطفولة •
  يسراارض اإلنسان سو •
  مركز التدريب والتعليم المجتمعي •
  شركاء في التنمية المستدامة •
  الحركة العالمية للدفاع عن األطفال •
  مركز ضحايا التعذيب •
  جمعية اإلغاثة الطبية •
  جمعية التنمية الزراعية •
  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان •

  
  سلفيت

  
  جمعية نساء حارس للعمل االجتماعي •
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  نجمعية الوفاء لرعاية المسني •
  جمعية ياسوف النسائية •
  شركاء في التنمية المستدامة •
  جمعية مردا للتنمية •

 

  رام اهللا والبيرة
  

  جمعية الشباب المسيحيين •
  تعاون لحل النزاعات •
  جمعية المراة العاملة •
  جمعية تنمية المراة الريفية •
  طاقم شوؤن المراة •
  مركز المراة لإلرشاد القانوني واالجتماعي •
  اإلنسان الهيئة المستقلة لحقوق •
  اإلغاثة الزراعية •
  المركز الفلسطيني لقضايا في السالم والديمقراطية •
  مركز المراة الفلسطيني لألبحاث والتوفيق •
  اتحاد لجان المراة الفلسطينية •
  .مؤسسة جهود •
 .مركز الدراسات والبحوث االمنية •

 .بانوراما •

 .شبكة المنظمات االهلية •

 .شمس •

 .ق االنسانمركز القدس للمساعدة القانونية وحقو •

 .جمعية بلد للتنمية •

 .جمعية االتحاد النسائي العربي •

 .جمعية لجان العمل الصحي •

 .مؤسسة امان •

 .مؤسسة مفتاح •

 .مؤسسة تامر •
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 النهضة النسائية •

 .جمعية الريف للتنمية •

 .مؤسسة فاتن لالقراض والتنمية •

 .مؤسسة اصالة •

  
الدفاع عن حقوق ومصالح فئات ب نها تعنى، أللمهنية والقوى واألحزاب السياسيةتم استثناء النقابات ا

  .محددة
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