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اإلىداء
إلى أركاح شيداء فمسطيف عامة

إلى ركح مف غمرتني بعطفيا كحنانيا طكاؿ حياتيا  ،إلى ركح أمي رحميا اهلل

إلى ركح مف أرادني متعممان كتمنى لي ذلؾ ،إلى ركح كالدم رحمو اهلل

إلى ركح مف قدـ لي الدعـ كالمساعدة كالتكجيو إلى ركح أخي محمكد رحمو اهلل

إلى اإلنسانة التي كقفت إلى جانبي كشاركتني العناء كاألمؿ  ،إلى نصفي الثاني زكجتي الغالية.

إلى مف ىـ أغمى مف نفسي عمى نفسي  ،إلى أبنائي كبناتي كأحفادم الصغار .

إلى اخكتي كأخكاتي جميعان  ،إلى زمالئي في العمؿ  ،إلى زمالئي في الدراسة  ،إلى أصدقائي جميعان

.

إلى كؿ ىؤالء أىدم ىذا البحث المتكاضع

محمد سعيد ناصر جرادات
2007/4/5
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إقرار
أقر أنا مقدـ ىذه الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة

باستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما كرد ،كاف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا
ألم جامعة أك معيد .

التكقيع :
محمد سعيد ناصر جرادات
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شكر وتقدير
الحمد كالشكر هلل تعالى أكالن كأخي انر ،الذم منحني الصحة كالعافية كالصبر إلتماـ ىذه الدراسة.

 الشكر كالتقدير إلى جامعة القدس ممثمة بإداراتيا ككافة كمياتيا كدكائرىا ،كالطكاقـ العاممة
فييا ،ثـ إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة  ،كأخص بالشكر األساتذة االفاضؿ :د .زياد

قناـ منسؽ البرنامج ،د .ثميف الييجاكم ،د .عزاـ صالح ،د .فدكل المبدم ،كالى كؿ القائميف
عمى البرنامج ،ليـ مني كؿ الشكر كالتقدير.

 خالص الشكر كالتقدير إلى أستاذم العزيز كمشرفي الفاضؿ الدكتكر ربيع عكيس ،عمى ما
قدمو مف جيد في سبيؿ إنجاح ىذه الدراسة.

 كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى األساتذة األجالء أعضاء لجنة المناقشة ،الذيف تكرمكا مشككريف
بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة.

 الشكر كالتقدير لنائب رئيس المخابرات العامة األخ (تكفيؽ الطيراكم) كلمدرائي في العمؿ عمى
ما قدمكق لي مف دعـ كتشجيع كتسييؿ في ظركؼ العمؿ مف أجؿ إتماـ ىذه الدراسة.

 الشكر كالتقدير لألخ مدير شرطة محافظة جنيف العقيد

(محمد عياش) عمى ما قدمو مف

مساعدة كدعـ كتشجيع مف أجؿ إتماـ ىذه الدراسة .

 الشكر كالتقدير لكافة مدراء المر اكز كالدكائر كاألقساـ في شرطة محافظة جنيف  ،كالى كافة
العامميف مف أفراد كضباط عمى ما قدمكه مف مساعدة كتعاكف ،كعمى ما قدمكه مف معمكمات

قيمة ساعدت في إخراج ىذه الدراسة إلى حيز الكجكد.

 كال أنسى في شكرم األخكة منير جرادات ,بساـ أبك الييجاء ،كاألخ العزيز جماؿ حبش عمى
ما قدمكه لي مف مساعدة مادية كمعنكية.

 ثـ إلى أخي الصغير عادؿ كبناتي أريج كفداء كابني سعيد ،الطالب في الجامعات الفمسطينية،
كؿ الشكر عمى ما قدمكه مف مساعدة في استعارة الكتب كالمراجع التي لزمت إلعداد ىذه

الدراسة.

 كأخي انر إلى كؿ الساىريف عمى أمف الكطف كالمكاطف ،إلى الذيف نذركا أنفسيـ كأركاحيـ لخدمة
التراب الفمسطيني ،إلى كؿ مف يعمؿ بصدؽ كأمانة كاخالص متكخيان مرضاة اهلل كرضاه ،
إلى كؿ ىؤالء ،كؿ التحية كالشكر كالتقدير.

محمد سعيد ناصر جرادات
2007/4/5
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التعريفات
أينما كردت المصطمحات الكاردة أدناه ،في أم فصؿ أك جزء مف ىذه الدراسة فإنيا تدؿ عمى المعاني
كالمفاىيـ التي تقابميا في الشرح أدناه:
الشرطة:

قكة نظامية مسمحة تنحصر كظيفتيا في الدفاع عف الكطف كخدمة

المجتمع ،كالسير عمى حفظ األمف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة،
تؤدم كاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ

لمحقكؽ كالحريات (المادة

المعدؿ.)2003 ،
الشرطة الفمسطينية:

 84مف القانكف األساسي الفمسطيني

ىيئة أمنية تتبع ك ازرة الداخمية ،تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا

كفقان ألحكاـ القانكف ،كتحت قيادة كزير الداخمية ،الذم يصدر

الق اررات الالزمة الدارة عمميا كتنظيـ شؤكنيا كافة (كمكب.)2006،
التنمية:

عممية تغيير مخططة يقكـ بيا اإلنساف ،يتـ مف خالليا تكحيد جيكد

أفراد المجتمع ،بما فييـ الييئات المحمية كالحككمية لمعمؿ معان

الستغالؿ المكارد المتاحة ،مف أجؿ تحسيف أحكاليـ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية كسد حاجاتيـ الممحة (فيمي.)1986،

التنمية الشاممة:

يطمؽ عمى التنمية لفظ الشاممة ،إذا شممت جميع جكانب الحياة

اجتماعيان كاقتصاديان كثقافيان كسياسيان ،كشممت في نفس الكقت جميع
أقاليـ البمد الكاحد ،فال تخص إقميـ دكف آخر ،أك منطقة جغرافية

دكف أخرل ،كما أف التنمية الشاممة تتطمب التغمب التدريجي عمى
معكقاتيا ،كتييئة الظركؼ كالمناخ كالبيئة الالزمة إلحداثيا

(الطيب.)2001،

العسس:

جمع عساس ،كىك الذم يطكؼ الميؿ يحرس الناس كيأمنيـ عمى

أركاحيـ كأعراضيـ كأمكاليـ ،كم تتبع المصكص كالعياريف ،كيكشؼ
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أىؿ الريب كالشبيات (اإلصبعي.)1990 ،
المياـ الشرطية:

مجمكعة مف األنشطة المتناسقة كالمتكاممة ،التي تيدؼ إلى تحقيؽ
األمف الداخمي كسالمة المكاطنيف ،كحماية ممتمكاتيـ كأعراضيـ،

كحماية الدكلة كانجازاتيا ،كتحقيؽ االستقرار كاألمف العاـ كسالمة
البالد (كمكب.)2006 ،
الضبط اإلدارم:

ىك اإلجراءات اإلدارية التي تتخذىا الشرطة لمنع كقكع الجرائـ،
كتفادم مخالفة القكانيف ،كالمحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ،
كتحقيؽ الطمأنينة كاألمف لممكاطنيف في كافة مجاالت الحياة

(إدعيس.)2004،
الضبط القضائي:

ىك اإلجراءات القضائية التي تنفذىا الشرطة ،بيدؼ الكشؼ عف

مرتكبي الجرائـ بعد كقكعيا ،كجمع األدلة الكافية إلدانتيـ كتقديميـ

لمعدالة (إدعيس.)2004،
األمف لغة:

األمف في المغة يعني طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ ،كاإلنساف يككف
آمنان إذا استقر األمف في قمبو ،كالبمد يككف آمنان إذا اطمأف أىمو فيو

(الشمراني.)2004،
األمف إصطالحان:

ىك إحساس الفرد كالجماعة بإشباع دكافعيما العضكية كالنفسية التي

تدكر حكليا احتياجاتيما األساسية كفي مقدمتيا دافع األمف بمظيرية

المادم كالنفسي ،كىك ما يمكف أف يؤدم إلى السكينة العامة أك
بتعبير آخر اليدكء كاالستقرار الداخمي (عدلي.)2001،

المناخ التنمكم:

ىك المناخ الذم تتكفر فيو عناصر اليدكء كالطمانينة كاالستقرار،

كيعمو السمـ االجتماعي كيشعر فيو اإلنساف بأمنو االجتماعي أك
بمعنى آخر ىك المناخ المشجع لالستثمار(الباحث).

اإلمكانيات المكجستيو لمشرطة:

مف (  )Logisticكىك كؿ ما لو عالقة بالشرطة مف نقؿ كايكاء
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كتسميح كتمكيف ،كألبسو ( ،مسؤكؿ دائرة التدريب.) 2006 ،
التنمية االقتصادية:

ىي عممية يتـ مف خالليا إحداث العديد مف التغيرات الجذرية

كالجكىرية في البنياف كالييكؿ االقتصادم لممجتمع بيدؼ االنتقاؿ

مف حالة التخمؼ إلى حالة التقدـ ،كتحسيف إنتاجية الفرد كزيادة
دخمو (الميثي ،عجمية.)2003 ،
التنمية االجتماعية:

ىي عممية يتـ مف خالليا استخداـ اإلرادة البشرية مف أجؿ إحداث
تغير منطقي ييدؼ إلى االنتقاؿ مف حالة غير مرغكب فييا ،عف

طريؽ رفع مستكل الحياة االجتماعية مف حيث الصحة ،التعميـ،

كالمستكل المعيشي كالخدمات بشتى أنكاعيا ،كتنمية العالقات التي

تربط أفراد المجتمع ببعضيـ البعض (محمد.)2003 ،
التنمية الصحية:

ىي إحدل مجاالت التنمية االجتماعية ،ىدفيا النيكض بالمستكل

الصحي ،عف طريؽ تكفير اإلمكانيات الصحية الالزمة لسد

احتياجات الفرد كالمجتمع مف الجانب الصحي(محمد.)2003 ،
التنمية السياسية:

ىي عممية سياسية متعددة الغايات تيدؼ إلى ترسيخ فكرة المكاطنة،

كتحقيؽ التكامؿ كاالستقرار داخؿ المجتمع ،كزيادة مشاركة الجماىير
في الحياة السياسية ،كتدعيـ قدرة الحككمة عمى تطبيؽ قكانينيا

كسياساتيا عمى سائر أقاليـ الدكلة ،كرفع كفاءتيا كقدرتيا عمى تكزيع

المكارد االقتصادية المتاحة ،كاضفاء الشرعية عمى السمطة بحيث

تسند إلى أساس قانكني فيما يتصؿ باعتالئيا كممارستيا كتداكليا،
مع مراعاة الفصؿ بيف الكظيفتيف التشريعية كالتنفيذية ،بحيث تقكـ

عمى كؿ منيا ىيئة مستقمة عف األخرل ،فضالن عف إتاحة الكسائؿ
الكفيمة بتحقيؽ الرقابة المتبادلة بيف الييئتيف (كىباف.)2000 ،

التنمية الثقافية كالتعميمية:

ىي إحدل مجاالت التنمية االجتماعية ،تيدؼ إلى رفع مستكل

التعميـ في جميع مستكياتو مف خالؿ تكفير اإلمكانيات كالتسييالت

التعميمية كالثقافية لكافة قطاعات المجتمع(محمد.)2003 ،
10

التخمؼ:

مجمكعة مف األكضاع غير المالئمة التي يحياىا جانب كبير مف
أفراد المجتمع المتخمؼ تتمثؿ في سكء التغذية كالمسكف غير

المالئـ ،كسكء الحالة التعميمية ،كالمرض كالكفاة في سف مبكر

(عجمية ،ناصؼ. )2003 ،
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الممخص
أجريت ىذه الدراسة في الفترة بيف شيرم كانكف

أكؿ  2005كنيساف  ،2007كقد بحثت ىذه الدراسة

مكضكع دكر الشرطة الفمسطينية ؼم تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف ،كمثؿ مجتمع الدراسة

جميع مراكز كادارات كأقساـ الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف.

ىدفت ىذه الدراسة الى ا لتعرؼ عمى دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ التنمكم في محافظة
جنيف ،كما ىدفت أيضان لمكشؼ عف المعيقات التي تكاجو الشرطة الفمسطينية كتحكؿ دكف قياميا
بكاجبيا ،كانعكاس ذلؾ عمى دكرىا في تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف.

استخدـ الباحث في إعداد ىذه الدراسة المنيج الكصفي ،كما استخدـ المقابمة كالمالحظة كأدكات بحثية
في الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات الالزمة إلتماـ ىذه الدراسة.
خمصت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف ليا دكر بسيط
كمحدكد جدان في تكفير المناخ الالزـ لقطاعات التنمية المختمفة ،حيث اقتصر دكرىا في التنمية

السياسية عمى تنظيـ العممية االنتخابية كحماية مراكز االنتخابات كصناديؽ االقتراع ،أما دكرىا في
التنمية الثقافية كالتعميمية فقد اقتصر عمى حماية قاعات الثانكية العامة ،كمكاتب التربية كالتعميـ،

كمراكز تصحيح االمتحانات.

أما في التنمية الصحية فقد اقتصر دكرىا عمى حراسة المستشفيات كمراكز الصحة ككنيا مؤسسات

حككمية ،كفي التنمية االقتصادية فقد انحصر دكرىا عمى حراسة البنكؾ كالصيارفة ،أما بالنسبة لمتنمية

االجتماعية فقد كانت ليا مساىمة محدكدة في التخفيؼ مف حدة الفقر كالبطالة المتفشية في محافظة

جنيف ،عف طريؽ التكظيؼ كاستيعاب الكادر كتكفير الرعاية الصحية ليـ.

تكاجو الشرطة الفمسطينية عدة معيقات انعكست سمبان عمى دكرىا في تكفير المناخ التنمكم ؼ

محافظة جنيف  ،كىذه المعيقات كاف مف أىميا نقص اإلمكانيات كعدـ قدرة الشرطة عمى تكفير

م

احتياجاتيا المادية كالمكجستية بسبب تقصير السمطة الفمسطينية تجاىيا ،كما كاف مف أىـ المعيقات

التي كاجيت الشرطة الفمسطينية كحالت دكف قياميا ،بكاجبيا ،ممارسات الجيش اإلسرائيمي كاجراءاتو
االحتاللية ،إضافة لذلؾ  ،كانت العناصر المسمحة التابعة ؿ بعض الفصائؿ الفمسطينية مف معيقات
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عمؿ الشرطة ،كفي بعض األحياف كانت الفئكية كالعشائرية معكقان ال بد مف أخذه بالحسباف ،كمع ذلؾ

كانت النتيجة العامة لمدراسة تشير إلى أف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف لـ يكف ليا دكر فعاؿ
و
ككاؼ في تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف ،بسبب التحديات كالمعيقات التي كاجيتيا كحالت

دكف قياميا بكاجبيا.

ختمت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات كاف أىميا ضركرة قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية

بتكفير كامؿ االحتياجات المادية كالمكجستية لمراكز الشرطة كاداراتيا كأقساميا في محافظة جنيف ،مع
ضركرة تكزيع اإلمكانيات كاالحتياجات بشكؿ عادؿ ،بحيث ال يككف تكفير احتياجات شرطة المدينة

عمى حساب احتياجات مراكز شرطة الريؼ ،كما أكصت الدراسة بضركرة افتتاح مراكز شرطة إضافية
في الريؼ كي تستطيع السيطرة عمى الكضع األمني كفرض األمف كالنظاـ العاـ كتحقيؽ االستقرار

كاليدكء في المنطقة.
تفعيؿ دكر المفاكض الفمسطيني مع الجانب اإلسرائيمي مف أجؿ الحصكؿ عمى ضمانات أكثر بعدـ

التعرض لمقرات الشرطة الفمسطينية كأفرادىا كممتمكاتيا ،كمف أجؿ تحرير حركة الشرطة في مناطؽ

الريؼ الفمسطيني كالمناطؽ النائية .

أف تأخذ الفصائؿ الفمسطينية دكرىا في كبح جماح عناصرىا المسمحة ،كالكؼ عف تكجيو بنادقيا باتجاه
عناصر الشرطة الفمسطينية كمقراتيا كممتمكاتيا.
تفعيؿ دكر التكجيو السياسي كالمعنكم في السمطة الفمسطينية ،كاعداد برامج تكعية لكافة شرائح
المجتمع ،مف أجؿ شرح دكر الشرطة كحاجة المجتمع ليا ،إضافة إلى تفعيؿ دكر قسـ العالقات العامة
في الشرطة الفمسطينية ليقكـ بإصدار نشرات كعقد ندكات ككرش عمؿ تشرح لممجتمع الكاقع الذم
تعيشو الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف.
تفعيؿ التعاكف كالتنسيؽ بيف كافة أجيزة األمف الفمسطينية في محافظة جنيف ،كبذؿ الجيكد الالزمة
لمساعدة الشرطة في فرض األمف العاـ كتحقيؽ اليدكء كاالستقرار في محافظة جنيف.
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Abstract
This research was conducted in the period between December 2005 and April 2007. The
research studied the subject of "The role of the Palestinian Police in providing the
developmental climate in Jenin district", and the research community was represented by
all the Palestinian Police centers ,departments, and administrations in Jenin district.
This research aimed at defining the role of the Palestinian Police in providing the
developmental climate in Jenin district . It also aimed at revealing the obstacles that face
the Palestinian Police and prevents them from practicing its duty , and the reflection on its
role in providing the developmental climate in Jenin district.
The Descriptive Method was used by the researcher, he also used the interview and the
observation as research tools to obtain data and information needed for the completion of
this research .
The research resulted several conclusions, the most prominent was that the Palestinian
Police in Jenin district has a simple and limited role in providing the climate needed for the
different sectors of development. Its role in political development was limited in
organizing the elective process and in protecting the election centers and boxes. And its
role in cultural and educational development was limited in protecting the halls of the
general secondary school certificate, and the offices of education directories, and the
centers of examination corrections. Its role in medical development was limited in
guarding the hospitals and the medical centers as governmental organizations. Its role in
economical development was limited to guarding the banks and the exchangers. Its role in
social development was limited in minimizing the severity of poverty and unemployment
in Jenin district by employing the individuals and providing them with medical care.
There are several obstacles that face the Palestinian Police and reflect negatively on its role
in providing the developmental climate in Jenin district. The most important of these
obstacles was the shortage in the potentialities and its inability to provide its material and
logistic needs resulted from the authority's delinquency towards it. One of the most
important obstacles that faced the Palestinian Police and prevented it from practicing its
duties was the practices and the occupational procedures of the Israeli army. The armed
persons following to some Palestinian armed parties was an other obstacle that prevents
the police work. Despite that, the general result of the research indicates that the
Palestinian Police in Jenin district has no active role in providing the developmental
climate because of the challenges and the obstacles which it faces.
The research concluded with a group of recommendations and suggestions the most
important of which was that it is necessary for the Palestinian National Authority to
provide the police centers, administrations, and departments in Jenin district with all the
material and the logistic needs, with the existence of fairness in distributing the
potentialities and the needs That is not to provide the city police needs on the account of
the centres in the countryside. Opening additional police centres in the countryside in order
to make it able to control the securitical situation and to impose safety and general
discipline and to achieve stability and calmness in the region.
Activating the role of the Palestinian negotiator with the Israeli side for the sake of
obtaining more guarantees not to target the Palestinian Police centers, individuals and
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possessions, and for the sake of liberating the police movement in the regions of the
Palestinian countryside and the far regions. And for the Palestinian parties to take their role
in reigning their armed individuals, and to stop directing their guns towards the
individuals, centres, and possessions of the Palestinian Police.
Activating the role of the Political and the psychological direction in the Palestinian
Authority, and preparing enlightenment programs for all the community sectors, for the
sake of illustrating the police role and the community need for them, Activating the role of
the public relations department in Jenin district to issue publications and hold forums and
workshops that illustrate the situation of the Palestinian Police in Jenin district.
Activating cooperation and coordination between the Palestinian security systems in Jenin
district, and exerting the needed efforts to help the police to impose general safety and
security, and to achieve calmness and stability in the district.

الفصل األول
_____________________________________________________
خمفيـة الدراسـة
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 1.1مقدمـة
بدأت حاجة اإلنساف لألمف كالطمأنينة منذ بدء الخميقة ،كارتبط ظيكرىا بظيكر التنافس البشرم
كتعارض المصالح ،كحدكث أكؿ جريمة في التاريخ حيف أقدـ ابف آدـ قابيؿ عمى قتؿ أخيو ىابيؿ بدافع

الغيرة كالحسد (اإلصبعي.)1990 ،

إف ظيكر الجريمة قد ارتبط بظيكر الحياة البشرية ،بمعنى أنو حيثما تكجد حياة اجتماعية حتى لك

كانت في أبسط صكرىا ،تكجد الجريمة ،فالجريمة ما كانت تكجد لك كاف اإلنساف يعيش كحده كبمفرده،

فارتباط الجريمة بالمجتمع ارتباط طبيعي ،فكمما اتسع المجتمع كتطكر ازداد ظيكر الجريمة كتكرر

كجكدىا.

كالجريمة ىي عدكاف مف شخص عمى آخر في عرضو أك مالو أك متاعو أك نفسو ،كقد كرد في عمـ

االجتماع الجنائي تعريؼ لمجريمة كالعقكبة ،بأف الجريمة ىي " :فعؿ يقع مف فاعؿ يفيد منو بشكؿ مف

األشكاؿ ،عمى مفعكؿ بو يتضرر مف ق بأية صكرة فيككف لو كلذكيو ٌّ
رد معيف عمى الفعؿ الذم فعؿ
كالضرر الذم كقع ،كرد الفعؿ ىك ما يعرؼ اجتماعان كشرعان كقانكنان بالعقكبة"

(الساعاتي.)1983،

إف الجريمة كالعقكبة حدثاف متعاقباف في اغمب األحياف ،ككجكد الجريمة كحدكثيا يستكجب كجكد جية
مخكلة بمنعيا كتعقب المجرميف كضبطيـ كتقديميـ لمقضاء إذا كقعت ،كمف ثـ تنفيذ العقكبة التي

يفرضيا القانكف ،كىذه الجية ىي أجيزة األمف.

كاألمف ضركرة مف ضركرات الحياة البشرية كعامؿ أساسي الستمرارىا ،كحاجة ال تقؿ في األىمية عف
حاجة اإلنساف لمغذاء ،فإذا لـ يكف بإمكاف اإلنساف أف يحيا أك يعيش بدكف غذاء فإف الحاؿ كذلؾ

بالنسبة لألمف ،كاذا كاف الغذاء ضركرم لإلنساف كي يقدر عمى الحركة كيسعى لكسب رزقو ،فال بد
مف األمف كاألماف كي يكاصؿ سعيو باطمئناف مستريح الباؿ.

لقد أكد القرآف الكريـ عمى ضركرة األمف لإلنساف كحاجتو لو ،بؿ كضع األمف قرينان لمغذاء في قكلو تعالى

" فميعبدكا رب ىذا البيت الذم أطعميـ مف جكع كآمنيـ مف خكؼ "(سكرة قريش ،اآلية .)3،4
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تأكيد آخر عمى أىمية األمف لإلنساف فقد قاؿ تعالى في كتابو العزيز " كاذ قاؿ إبراىيـ رب
كىناؾ ه
اجعؿ ىذا البمد آمنان " (سكرة إبراىيـ اآلية .)35
فاألمف أساس التقدـ البشرم كعامؿ أساسي لرفاىية المجتمع ،فمتى تكفر األمف لمفرد كالمجتمع تحقؽ
الخير كالرخاء في كافة مجاالت الحياة ،كنعمة األمف تؤدم إلى زيادة الرزؽ لما تكفره لمناس مف

اطمئناف عمى أنفسيـ كعمى أمكاليـ كأعراضيـ ،حيث ابرز القرآف الكريـ ذلؾ كأكد عميو ،كأف الكفر

بيذه النعمة يؤدم إلى ضياعيا كيحؿ الخكؼ كالجكع بدالن مف األمف كاإلشباع كقد قاؿ تعالى "كضرب

اهلل مثالن قريةن كانت آمنةن مطمئنةن يأتييا رزقيا رغدان مف كؿ مكاف ،فكفرت بأنعـ اهلل فأذاقيا اهلل لباس
الجكع كالخكؼ بما كانكا يصنعكف"(سكرة النحؿ اآلية .)112

كاألمف منةه مف اهلل تعالى عمى مف يشاء مف عباده ،كنعمة مف نعمو التي ال تحصى مما يضفي عمى

الدكر الكظيفي لرجاؿ األمف قدسية زكاىا النبي (ص) في حديثو الشريؼ" عيناف ال تمسيما النار ،عيف
بكت مف خشية اهلل كعيف باتت تحرس في سبيؿ اهلل"(النككم.)1991 ،

إف تحقيؽ األمف رسالة مقدسة تقع مسؤكليتيا عمى كاىؿ رجؿ األمف الذم اختص بيذه الرسالة ،فيي
ليست مينة أك حرفة يتمقى عمييا راتب فحسب ،بؿ ىي عمؿ لو جزاء كثكاب مف اهلل عز كجؿ.

ىذا بالنسبة لمقرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة ،أما ما كرد في العمكـ االجتماعية كالنفسية عف حاجة
اإلنساف لألمف ،فقد أكد العالـ أبراىـ ماسمك عندما كضع ىرـ تدرج الحاجات اإلنسانية ،أف حاجة
اإلنساف لألمف كاألماف تأتي مباشرة بعد إشباع حاجاتو األساسية ،مف المأكؿ كالمشرب ......الخ

(شاكيش.)2000،
كاألمف حاجو أساسية كضركرة مف ضركرات تنمية المجتمع ،كمرتكز أساسي مف مرتكزات تشييد

الحضارة ،كال يتحقؽ األمف إال في الحالة التي يككف فييا العقؿ البشرم كالحس الجماعي خالياف مف

أم شعكر بتيديد السالـ كاالستقرار ،لذا فقد حرصت جميع المجتمعات عمى رعاية قكاعد السمكؾ العاـ،
كبذلت الجيكد مف اجؿ بناء مؤسسات أمنيو قادرة عمى تحقيؽ األمف كاالستقرار الالزـ لخمؽ مناخ
تنمكم مناسب يساعد عمى تحريؾ عجمة التنمية باتجاه مصمحة الفرد كالمجتمع عمى السكاء.
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لذا البد مف األمف كاألماف كاالستقرار ،كي يعيش اإلنساف حياتو الطبيعية دكف أف يعكرىا أم شيء أك

تشكبيا شائبة  ،كما البد مف كجكد جية مخكلة بتحقيؽ األمف كاالستقرار بما فيو مصمحة المجتمع

عامة ،كىذه الجية ىي أجيزة األمف بمختمؼ أفرعيا كاداراتيا بما فييا جياز الشرطة(،عدلي.)2001 ،
 2 .1مشكمة الدراسة وأسئمتيا
مف خالؿ معرفة الباحث كاطالعو ،كمف خالؿ عممو في األمف العاـ الفمسطيني ،الحظ أف ىناؾ عالقة
بيف األمف كالتنمية ،كعميو فقد افترض الباحث كجكد دكر لمشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ التنمكم

في محافظة جنيف ،مع كجكد معكقات تكاجو الشرطة كتحكؿ دكف مساىمتيا في تكفير

كاالستقرار بالشكؿ المطمكب ،كعميو فإف مشكمة الدراسة تتمحكر في السؤاؿ الرئيسي التالي:

األمف

*ما ىك دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف ؟
أما أسئمة الدراسة فتتجسد في األسئمة البحثية التالية:

 -1ما ىك دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ التنمكم لجميع قطاعات التنمية الشاممة في
محافظة جنيف.

 -2ما ىي المعكقات التي تكاجو الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف ،كتحكؿ دكف قياميا بكاجبيا ؟
 -3ما ىي اإلجراءات التي تمكف الشرطة الفمسطينية مف تحقيؽ األمف كاالستقرار الالزـ لعممية التنمية
في محافظة جنيف ؟

3.1

أىمية الدراسة

تكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا دراسة تعتبر مف كجية نظر الباحث مف الدراسات األكلى في

فمسطيف ،التي تبحث في مكضكع األمف كدكره في التنمية ،كما أف ليذه الدراسة أىمية كبرل تتجمى

فيما يمي:

 تظير ىذه الدراسة مدل مساىمة الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ التنمكم في محافظة
جنيف.

 إف ىذه الدراسة ستكشؼ عف أىـ المعكقات التي تكاجو الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف
كتحكؿ دكف مساىمتيا في تكفير األمف كاالستقرار.
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إف ىذه الدراسة ميمة لما ستظيره مف قضايا كأفكار

مستأنس بيا أصحاب القرار في السمطة

الكطنية الفمسطينية ،كتفيدىـ في رسـ الخطط الالزمة لتفعيؿ دكر الشرطة الفمسطينية ،كمعالجة
المعكقات التي تكاجييا.


تكشؼ ىذه الدراسة عف مكاطف القكة كالضعؼ في عمؿ الشرطة الفمسطينية فتدفعيا لتعزيز



تمكف ىذه الدراسة المكاطف الفمسطيني في محافظة جنيف مف معرفة كاقع الشرطة الفمسطينية



إف ليذه الدراسة أىمية ككنيا تفتح آفاقان عديدة أماـ الباحثيف إلجراء دراسات أخرل تتناكؿ

اإليجابيات كتخفيؼ السمبيات.

كأىـ المعكقات التي تكاجييا ،كالجيكد التي تبذليا مف أجؿ خدمة الكطف كالمكاطف.

المكضكع نفسو مف زكايا أخرل مختمفة تثرم البحكث كالدراسات عف األمف كالتنمية.
 4.1أىداف الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعريؼ بالشرطة الكطنية الفمسطينية مف حيث النشأة كالتأسيس ،كالييكمية

كالمياـ ،كما تيدؼ إلى الكشؼ عف دكرىا كقدرتيا في تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف ،إضافة

إلى تحديد كابراز أىـ المعكقات كالتحديات التي تكاجييا كسبؿ معالجتيا.

 5.1فرضيات الدراسة
اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى الفرضيات التالية:
 .1لمشرطة الفمسطينية القدرة عمى تكفير المناخ التنمكم الالزـ لجميع قطاعات التنمية في محافظة
جنيف.

 .2تككف الشرطة الفمسطينية أكثر قدرة عمى تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف في حالة تكفر
اإلمكانيات المكجستية كاالحتياجات اليكمية ليا.

 .3يتدنى أداء الشرطة الفمسطينية كقدرتيا عمى تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف في ظؿ
الممارسات العسكرية اإلسرائيمية.

 .4تزداد قدرة الشرطة الفمسطينية عمى تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف في حالة زكاؿ نفكذ
الجماعات الفمسطينية المسمحة كالفئكية كالعشائرية.
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 6.1منيجية الدراسة
تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كذلؾ لمال ءمتو لمثؿ ىذه الدراسة ،كلما يكفره مف
بيانات مستقاة مف المصادر التي اعتمد عمييا الباحث في إجراء ىذه الدراسة ،كىذه المصادر كما يمي:
 1.6.1المصادر األولية:

أ  -المقابالت :قاـ الباحث بإجراء مقابالت مع جميع مدراء المراكز كالدكائر كاألقساـ في شرطة
محافظة جنيف ،حيث استطاع الباحث الحصكؿ عمى معمكمات قيمة تفيده في إعداد ىذه

الدراسة.

ب -المالحظة :ككف الباحث يعمؿ ضابط في األمف العاـ الفمسطيني ،فقد استفاد مف المالحظة
المباشرة في الحصكؿ عمى الكثير مف المعمكمات التي احتاجيا في إعداد ىذه الدراسة.
 2.6.1المصادر الثانوية:
اطمع الباحث عمى العديد مف الدراسات العربية كالفمسطينية ،التي تحدثت عف مكضكع األمف
كعالقتو بالتنمية ،كما اطمع عمى العديد مف الكثائؽ كاإلحصائيات كالسجالت كالتقارير األمنية

المتكفرة لدل مراكز كادارات الشرطة في محافظة جنيف.

 7.1محددات الدراسة

ارتبط تحديد إطار ىذه الدراسة بالعكامؿ التالية:
 - 1العامؿ اؿزمني :تـ إجراء ىذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة بيف شير كانكف أكؿ مف عاـ
 2005حتى نيساف مف عاـ .2007

 - 2العامؿ المكاني :اقتصرت ىذه الدراسة عمى مراكز الشرطة كأقساميا كاداراتيا في محافظة جنيف.
 - 3العامؿ البشرم :اقتصرت ىذه الدراسة عمى أفراد الشرطة الفمسطينية العامميف في مراكز كادارات
شرطة محافظة جنيف.

 -4العامؿ العممي :ندرة الدراسات التي بحثت مكضكع األمف كعالقتو بالتنمية في فمسطيف بشكؿ
عاـ ،كمحافظة جنيف بشكؿ خاص.
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الفصل الثاني

_______________________________________________________

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2أجيزة األمن عبر التاريخ
إف حاجة اإلنساف لألمف كالطمأنينة كاالستقرار قديمة قدـ الحضارات اإلنسانية ،كقد ارتبط ظيكرىا

بظيكر الجريمة التي بدأت منذ كجكد اإلنساف عمى األرض.
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لقد كاف في الحضارات القديمة قبؿ اإلسالـ ،تجارب أمنية بسيطة ،منيا ما كاف في صكرة نظاـ أمني
يقكـ عمى تعاكف السكاف فيما بينيـ لتكفير الحماية كاألمف ألركاحيـ كأعراضيـ كأمكاليـ مف أم عبث

قد تتعرض لو ،كأخرل في صكره أكثر تطكر تمثمت بمبادرات سعت إلييا الممالؾ كاإلمبراطكريات
لتنظيـ الشرطة كتحديد كاجباتيا كلك بشكؿ بدائي بسيط(،اإلصبعي.)1990 ،

ففي عيد الفراعنة المصرييف ،كاف أكؿ تنظيـ لمشرطة عاـ  1340ؽ.ـ حيث قاـ (حكر محب) بتنظيـ
قكات الشرطة كحدد مياميا ككاجباتيا فأنشأ الشرطة النيرية لتأميف سالمة المالحة كمكافحة القرصنة،
كما أنشأ شرطة حراسة المقابر كالمعابد ،كفي كقت الحؽ أصبحت الشرطة تقسـ إلى ثالثة أقساـ،

شرطة تختص بحماية كبار المكظفيف كشرطة تقكـ بالمياـ العادية التي تقكـ بيا الشرطة اليكـ مف
تنفيذ أحكاـ القضاء كأكامر الحكاـ كشرطة تقكـ باألعماؿ األمنية المتصمة بالزراعة كالرعي كحراسة

المزارع كمخازف الغالؿ إضافة إلى تعزيز سمطة تحصيؿ الضرائب (اإلصبعي.)1990 ،

كما كاف لدل المصرييف القدامى مجمكعات أمنية ميمتيا جمع المعمكمات كرفع التقارير لمممكؾ

كالحكاـ عف مدل الكالء ليـ ،كما أبدع المصريكف القدامى في العمؿ األمني السرم حيث كانكا مف
أكائؿ مف استخدمكا فف اإلخفاء كالتمكيو في العمؿ األمني ،كاستخدمكا الككد في الرسائؿ األمنية

(إخميس .)2004

أما عند الركماف فقد كاف أكؿ تنظيـ لمشرطة سنة  753ؽ.ـ حيث كانت الشرطة تحت إشراؼ الممكؾ
ثـ انتقمت لمسمطة القضائية كمف ثـ لنظاـ القناصؿ ،ككاف رئيسيا يعيف مف طبقة النبالء كاألشراؼ

نظ انر ألىمية ىذا المنصب ،كما استخدـ الركماف الدكريات الميمية لممحافظة عمى األمف كالنظاـ ،كفي
عيدىـ صدر قانكف األلكاح االثنى عشر الذم منح صالحيات كاسعة لصاحب الشرطة ،كما كانت

ىناؾ دائرة لألمف السياسي ميمتيا جمع التقارير عف سير األعماؿ اإلدارية في

الكاليات(اإلصبعي.)1990،

كفي عيد اإلغريؽ لـ تكف اختصاصات الشرطة كاضحة لدييـ حيث كانت تختمط باالختصاصات

الحربية كالقضائية ،إال أنيـ كانكا أكؿ مف استخدـ كممة بكليس إذ قصدكا بيا المدينة كالمقصكد بذلؾ

ليس المباني كانما الحضارة المرتبطة ارتباطان كثيقان باألمف كاالستقرار ألنو ال حضارة بدكف األمف
كالطمأنينة كاالستقرار(الشمراني.)2004،
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كفي حضارة اليند كالصيف ،فقد دلت االكتشافات األثرية األخيرة عمى كجكد نظاـ لمحراسة الميمية

كالتفتيش كالرقابة عمى األسعار كالمكازيف في اليند في الفترة مف

 2100-2400ؽ.ـ ،أما حضارة

الصيف فقد أخذت باألنظمة األمنية منذ سنة  225-1122ؽ.ـ ،كفي عيد أسرة شك شكمت الحككمة
في ذلؾ الحيف ىيئة مف الضباط ميمتيا القبض عمى المجرميف كرجاؿ العصابات كالمصكص لتككف

أكؿ ىيئة أمنية رسمية في الصيف تؤدم مياـ بكليسية كقضائية (اإلصبعي.)1990 ،

أما عند العرب قبؿ اإلسالـ فمـ تكف الجزيرة العربية تعرؼ التنظيمات األمنية ،حيث كاف يسكدىا
اضطراب األمف كانعداـ النظاـ ككثرة القتؿ كالسمب كانتياؾ األعراض ،كانتشار الصعاليؾ كالخمعاء

كقطاع الطرؽ ،كىذا ال يعني أف شبو الجزيرة العربية لـ تعرؼ األمف كاألماف بالمعنى المطمؽ ،بؿ كاف

شيخ القبيمة كرؤساء العشائر المنتمية ليا يشكمكف مجمسان يتكلى حماية القبيمة ،كتكفير األمف الداخمي

كالخارجي ألفرادىا كممتمكاتيا(اإلصبعي )1990 ،كما عقدت المعاىدات كتككنت التحالفات بيف القبائؿ

مف أجؿ التعاكف عمى تحقيؽ األمف كاألماف ألفراد القبائؿ ،كما تـ شراء العبيد كتدريبيـ مف أجؿ حماية

القكافؿ التجارية(الشمراني.)2004 ،

كفي الجزء المتحضر مف الجزيرة العربية كخاصة المدف كالعكاصـ القديمة ،عرفت بعض التنظيمات

األمنية البسيطة التي تمثمت في حراسة الممكؾ كاألمراء كالقكافؿ فحسب كال يكجد ما يدؿ عمى معرفتيـ

لمنظـ الشرطية ،التي كانت مف مستحدثات الدكلة اإلسالمية فيما بعد (اإلصبعي)1990 ،
أما في عيد اإلسالـ فقد عرفت الدكلة اإلسالمية النظاـ األمني منذ نشكئيا ،حيث ال يمكف أف نتصكر
دكلة قكية ذات حضارة عريقة كالدكلة اإلسالمية دكف أف يككف ليا نظاـ أمني يحمي بنيانيا مف اليدـ

اء مف قبؿ أعدائيا المشركيف في الخارج أك المنافقيف في الداخؿ.
سك ن

كقد كاف نظاـ العسس ،المنطمؽ الحقيقي كالبذرة األكلى لنظاـ أمني في اإلسالـ ،ككاف تجربة أكلى
كبداية بسيطة عمؿ بيا في عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالخميفة أبك بكر ،كمف ثـ تـ تطكيره في

عيد الفاركؽ عمر بف الخطاب حتى تبمكرت صكرتو النيائية(اإلصبعي.)1990 ،

كالعسس مفردىا عساس كىك الذم يطكؼ الميؿ يحرس الناس كيكشؼ أىؿ الريب ،كقد تطكر ىذا

النظاـ في عيد اإلماـ عمي كتـ تدعيمو بصكرة فعمية كأككمت لو كاجبات محددة كمياـ جديدة ،كأسماه

نظاـ الشرطة كأطمؽ عمى مف يرأسو صاحب الشرطة.
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كفي مرحمة متقدمة أكثر في الدكلة اإلسالمية ،كبعد اتساع رقعتيا عرؼ ديكاف الشرطة الذم كانت

ميمتو المحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ كتتبع المشبكىيف كالقبض عمى الجناة كالمفسديف كغير ذلؾ

مف األعماؿ األمنية (الشمراني.)2004،
كما عرؼ ديكاف البريد الذم كاف يقكـ باإلضافة إلى كاجبو الرئيسي المتمثؿ في تكزيع المكاتبات ،بمكافاة
الخميفة بكافة األخبار كالحكادث كالمشاىدات التي كانت ترد بصكرة تقارير إلى صاحب ديكاف البريد مف
أعكانو المنتشريف في جميع أنحاء الكاليات كاألقاليـ المختمفة ،كالذيف كانكا عيكف عمى الكالة يحصكف

أخطائيـ كتصرفاتيـ التي فييا ضرر أك مساس بأمف الدكلة اإلسالمية (إخميس.)2004،
كقد كاف ىذا الجياز يعد جيا انز لالستعالمات كمصمحة لممخابرات تمكف الخميفة مف اتخاذ التدابير

االحت ارزية لقمع الفتف كالثكرات قبؿ كقكعيا ،كمنع الظمـ كالجكر الذم قد يمحؽ بالمسمميف كبالتالي يشيع

األمف كاالستقرار كالعدالة كالطمأنينة في جميع أنحاء الدكلة اإلسالمية.

كمع استمرار اتساع الدكلة اإلسالمية استمر تطكر النظاـ األمني ،حتى كصؿ لصكرة متقدمة ،حيث

كانت األكضاع األمنية غير المستقرة في العصر األمكم سببان في تطكر نظاـ الشرطة كبركز أىميتو،
فقد تـ استحداث قكة شرطية يمكف كصفيا بأنيا نصؼ حربية كنصؼ بكليسية ،أطمؽ عمييا شرطة

األحداث ،كىي صكرة كسطى بيف الشرطة العادية كالجندية النظامية ،كأطمؽ عمى مف يرأسيا صاحب

األحداث ،ككانت ميمتو الحفاظ عمى األمف كالنظاـ العاـ كالقضاء عمى الفتف كالمعارضيف السياسييف.

كما ظيرت نظـ أمنية أخرل مثؿ نظاـ مراقبة المشبكىيف كأعد سجؿ خاص لحصر المشبكىيف مف

ذكم النشاط اإلجرامي كنظمت إجراءات مراقبتيـ كالحد مف نشاطيـ ،كىذا يعرؼ في عصرنا الحاضر
بنظاـ المخابرات (إخميس.)2004 ،
أما في العيد العباسي فقد كاف ىناؾ اىتماـ أكثر بالشرطة ككانت تعد مف الدكاكيف اليامة في البناء

التنظيمي لإلدارة العباسية ،كاستمرت أجيزة األمف في أداء كظيفتيا في المحافظة عمى النظاـ كاألمف

العاـ،ككاف ىناؾ نكعاف مف الشرطة :األكلى شرطة العاصمة كميمتيا السير عمى األمف كحماية

أركاح الناس كأعراضيـ كممتمكاتيـ ،كحراسة المنشآت كالمرافؽ العامة ككبار رجاؿ الدكلة ،إضافة
لكاجبات الحراسة الميمية كالنيارية في المدينة عاصمة الخالفة العباسية بغداد،

كشرطة خاصة

بكؿ أقاليـ الدكلة اإلسالمية ،تتبع الكالة القائميف عمى إدارة األقاليـ ،ككانت ميمتيا منع الجرائـ كاشاعة
األمف في أنحاء الكالية كمكاجية أم شغب أك إخالؿ باألمف كالنظاـ العاـ داخؿ حدكد الكالية كالضرب

عمى أيدم العابثيف باألمف حتى يعـ األمف كاالستقرار كافة أنحاء البالد( الشمراني.)2004 ،
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أما في عيد الدكلة الفاطمية فكانت الشرطة عنص انر أساسيان في مككنات اإلدارة الفاطمية ،كحرص
جكىر الصقمي عمى دعـ جياز الشرطة كاخضاعو إلشرافو المباشر ،ككانت الشرطة شرطتيف:

األكلى :أطمؽ عمييا الشرطة العميا كمقرىا القاىرة.

الثانية :أطمؽ عمييا الشرطة السفمى كمقرىا الفسطاط (اإلصبعي.)1990 ،
ككانت ميمة الشرطة تنفيذ أحكاـ القضاة كأكامر الخميفة أك السمطاف ،كما تكلت التحقيؽ بالجرائـ
كالقبض عمى الخصكـ عند الحاجة ،إضافة إلى حراسة األماكف اليامة كالقياـ بأعماؿ الدكريات الميمية

كالنيارية كاجراء التحريات عف المجرميف كالمشتبو بيـ كرصد تحركاتيـ ،كقد أطمؽ عمى صاحب

الشرطة أحيانان صاحب العسس أك صاحب المدينة.

كفي بالد األندلس كانت الشرطة تقسـ إلى قسميف شرطة كبرل كشرطة صغرل ،حيث أنيط بصاحب

الكبرل النظر في أمر الخاصة كأىؿ المراتب السمطانية في حيف جعؿ لصاحب الصغرل االىتماـ
بأمر العامة (الشمراني.)2004 ،

أما في عيد المماليؾ فقد ظؿ تنظيـ الشرطة الفاطمي سائدان مف حيث تقسيـ الشرطة إلى شرطتيف
العميا كالسفمى ،كقد كاف يطمؽ عمى صاحب الشرطة لقب الكالي أك متكلي الحرب.

كقد كانت الشرطة في ذلؾ العصر تقكـ بكاجباتيا التقميدية في المحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ
كتتبع المصكص كالضرب عمى أيدم المجرميف كالمفسديف كمراقبة الخماريف كغيرىـ ممف يسيئكف

التصرؼ ،لضماف سالمة أركاح الناس كأعراضيـ كأمكاليـ مف أم أذل قد يمحؽ بيا.

كلـ تكف ىذه ىي ميمة الشرطة فحسب بؿ دخمت كاجبات أخرل عمرانية كإقامة القناطر كجمع

الضرائب كالرسكـ ،كقد كفقت الشرطة في ىذا العيد في خمؽ جك مف األمف كالطمأنينة كاالستقرار
كالرخاء(اإلصبعي.)1990 ،
أما في العيد العثماني فقد احتفظ جياز الشرطة بالكضعية التي كاف عمييا في عيد المماليؾ بالرغـ
مف اعتماد الدكلة العثمانية عمى الجيش اإلنكشارم الذم مثؿ دعامة استقرار الدكلة العثمانية في أكقات

الحرب كالسمـ عمى السكاء ،كقد أطمؽ عمى المسؤكؿ األكؿ لمشرطة اسـ اآلغا ،أك آغا االنكشارية أك

آغا المتحفظات فيك القائد األعمى لمقكات التركية المحاربة في كقت الحرب كالقائد األعمى لمشرطة في

أكقات السمـ ،كما اعتمدت الشرطة التركية عمى الشرطة السرية في المحافظة عمى األمف كالنظاـ
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العاـ(.كمكب ،)2006،ىذه لمحة تاريخية عف نشأة األنظمة األمنية منذ الحضارات القديمة حتى نياية
الحكـ العثماني.

كبالنسبة لفمسطيف فقد كانت حتى لحظة ما قبؿ اندالع الحرب العالمية األكلى عاـ (  )1917جزء مف

الدكلة العثمانية تخضع لمنظاـ العثماني ،كيفطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى باقي الكاليات العثمانية ،كبعد
الحرب العالمية األكلى كانتياء الحكـ العثماني ،خضعت فمسطيف لنظاـ االنتداب البريطاني ،حيث

باشرت السمطات البريطانية المنتدبة ممارسة صالحياتيا كادارتيا لمبالد ،بطريقة ال تخدـ سكانو

ا

اء كانت احتياجات خدماتية أك أمنية
المحمييف ،كال تتعاطى مع األماني كاالحتياجات الكاقعية ليـ ،سك ن
أك سياسية ،بؿ كاف جؿ اىتماـ ىذه السمطات تككيف كانشاء إدارة لفمسطيف تعمؿ عمى كضع فمسطيف
في كضعية سياسية كادارية كأمنية تضمف تأسيس كطف قكمي لمييكد في فمسطيف (حبش.)2006 ،

كفي شير نيساف عاـ (  )1926أصدر المندكب السامي البريطاني قانكف يقضي بتنظيـ قكة بكليس
فمسطيف ،كقد أطمؽ عمى ىذا القانكف (قانكف البكليس رؽـ  17لسنة  ،)1926حيث تألفت قكة البكليس
في فمسطيف مف االنجميز كالعرب كالييكد ،كعممت بمقتضى القكانيف العثمانية ،إضافة الى األنظمة

 1936حيث صدرت قكانيف سميت بالقكانيف

التي ىشرعتيا سمطة االنتداب البريطاني حتى عاـ

الفمسطينية(.صالح )1996 ،كقد بمغ إجمالي عدد أفراد شرطة فمسطيف في شير نكفمبر  1947قبؿ
انتياء االنتداب البريطاني عف ارض فمسطيف آنذاؾ (

 )8928مف بينيـ حكالي (  )5784مف

البريطانييف ،كحكالي ( )2419مف العرب الفمسطينييف ،كحكالي( )725مف الييكد (صالح.)1996 ،
بعد انتياء االنتداب البريطاني عاـ

 1948كقياـ الدكلة الصييكنية عمى القسـ األكبر مف ارض

فمسطيف أصبحت فمسطيف مقسمة الى ثالثة أقساـ ،القسـ األكبر أصبح ـ

حتالن مف قبؿ الدكلة

ضمت لممممكة األردنية الياشمية ،كألحؽ قطاع غزة باإلدارة
الصييكنية ،أما الضفة الغربية فقد ي
المصرية  ،أما قكة بكليس فمسطيف فقد تـ حميا كحصؿ افرادىا عمى حقكقيـ ،أما أفراد البكليس مف
الييكد فقد التحقكا بالشرطة اإلسرائيمية بعد قياـ الكياف الصييكني ،كاألفراد العرب نزح قسـ منيـ الى

قطاع غزة كالتحقكا بالشرطة التابعة لإلدارة المصرية ،كالقسـ اآلخر نزح الى الضفة الغربية كالتحقكا
بالشرطة األردنية (كمكب.)2006 ،

كفي عاـ  1948أصدر الحاكـ اإلدارم المصرم في قطاع غزة األ ـ ر رقـ (  )5الذم يقضي بتشكيؿ
قكة حرس كطني في كؿ قرية كمدينة فمسطينية ،اال اف ىذا الحرس تـ حمو بعد عاميف ،كفي عاـ

 1959تـ استبداؿ تعبير كممة البكليس بتعبير الشرط ة بقرار مف الحاكـ اإلدارم المصرم لقطاع غزة،
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كما أصدر الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر في عاـ
تضمف قانكف تنظيـ الشرطة (كمكب.)2006 ،

1962ـ إعالنان بالنظاـ الدستكرم لقطاع غزة

أما الشرطة في الضفة الغربية في العيد األردني ،فقد كانت جزءا ال يتج أز مف رجاؿ األمف العاـ

األردنييف ،كتككنت مف أفراد بعضيـ مف أصؿ فمسطيني كاآلخر مف أصؿ أردني ،ككاف الفرد الذم يتـ

تجنيده يعمؿ في ضفتي االردف الشرقية كالغربية ،ضمف إطار المممكة األردنية الياشمية ،كاستمر

الحاؿ كذلؾ حتى حزيراف 1967ـ لحظة احتالؿ الضفة الغربية كقطاع غزة مف قبؿ الكياف الصييكني
(كمكب.)2006 ،
كبعد حزيراف مف العاـ  1967ـ كاحتالؿ ما تبقى مف األرض الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع
غزة مف قبؿ الكياف الصييكني ،أصبح تنظيـ الشرطة الفمسطينية كادارتيا مف صالحيات االحتالؿ

الصييكني ،فأطمقكا عمى الشرطة الفمسطينية إسـ (الشرطة المحمية) ،كتـ تجنيد شرطة جدد حيث بمغ
عدد الشرطة المحمية في الضفة الغربية كقطاع غزة في بداية عاـ

 1988حكالي (  )1071شرطي

عربي إضافة الى (  )500مف اإلسرائيمييف( ،كمكب )2006 ،كانحصرت صالحيات الشرطة العرب

بالجانب الجنائي كتنظيـ السير أما الشرطة اإلسرائيمية بالجانب األمني كادارة السجكف ،كطبقت الشرطة
المحمية القكانيف األردنية في الضفة الغربية كالقكانيف الفمسطينية في القطاع كالتي كانت سارية المفعكؿ

قبؿ االحتالؿ الصييكني ،إضافة إلى األكامر العسكرية التي أصدرىا االحتالؿ(،كمكب.)2006،

كبعد اندالع االنتفاضة األكلى عاـ  1988كاستجابة لنداء القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،استقاؿ

رجاؿ الشرطة العرب بشكؿ جماعي تاركيف أماكف عمميـ كلـ يبؽ منيـ إال القميؿ ،كبذلؾ أصبح كؿ ما

يتعمؽ بالشرطة المحمية في الضفة الغربية كقطاع غزة ينفذ مف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي

(كمكب )2006 ،كقد استمر الحاؿ كذلؾ حتى تكقيع اتفاؽ أكسمك عاـ

1993ـ كتشكيؿ قكة الشرطة

الكطنية الفمسطينية ،التي تسممت زماـ األمكر ؼم المناطؽ التي انسحب منيا الجيش اإلسرائيمي (غزة

كأريحا) ثـ تالىا باقي مدف كبمدات الضفة الغربية في نياية عاـ 1995ـ.
2.2

الدور الوظيفي ألجيزة األمن وتطوره عبر التاريخ

إف أجيزة األمف مف أىـ مرافؽ الدكلة كحاجة ضركرية ألم مجتمع ،فأجيزة األمف ليا كظائفيا

المتعارؼ عمييا في كافة المجتمعات ،مع كجكد اختالؼ بسيط مف دكلة ألخرل كمف زمف آلخر ،كفقان
لمنظـ السياسية كاالقتصادية السائدة في الدكلة ،ففي عيد ما قبؿ الميالد كانت مياـ الييئات األمنية
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محصكرة بحراسة المعابد كالمقابر كاألسكاؽ ،كمرافقة القكافؿ كحمايتيا ،كمع تطكر المجتمع تطكرت

أجيزة األمف كأنيطت بيا مياـ أخرل تتناسب مع التطكر المستمر لممجتمع ،فأصبحت كظيفتيا

المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ ،كحماية األركاح كاألعراض كاألمكاؿ ،كمنع الجرائـ كالعمؿ عمى

اكتشافيا كالقبض عمى مرتكبييا كتقديميـ لمعدالة ،كادارة السجكف كحراسة السجناء ،كتنظيـ النقؿ

كالمكاصالت كاإلشراؼ عمى االجتماعات كحراسة المكاكب العامة ،كتنفيذ القكانيف كاألنظمة ،كمساعدة

السمطات العامة في تأدية كظائفيا ،بحيث أصبح قياـ أجيزة األمف بكظائفيا الطبيعية ،معناه استقرار

المجتمع كبث الطمأنينة بيف المكاطنيف ،كأصبحت أداة لعمؿ الخير كالنفع العاـ في المجتمع ،أما
تعطيؿ عمميا يؤدم إلى انتشار الجريمة كالرذيمة كفساد المجتمع (األصبعي.)1990 ،

سرم أك عمني -كميما اختمؼ الزماف
كميما اختمؼ الطابع الذم يغمب عمى عمؿ أجيزة األمفّ -
كالمكاف يمكف إجماؿ أىـ الكظائؼ كالمياـ الممقاة عمى عاتؽ أجيزة األمف بما يمي:
 حفظ األمف الداخمي لمبالد :كيعني الحفاظ عمى استقرار المجتمع كتحقيؽ اليدكء كالطمأنينة لمف
يعيش في المجتمع ،كىك ما يطمؽ عميو السمـ االجتماعي أك األمف االجتماعي (الشمراني.)2004،
 حفظ األمف الخارجي :إف المقصكد بأمف الدكلة الخارجي ،حمايتيا مف أم اعتداء خارجي ،كاالعتداء
اء عف طريؽ بث الفتف
الخارجي ال يتـ إال بعد إحداث ثغرات كشركخ في األمف الداخمي سك ن
كاالضطرابات ،أك تشغيؿ العمالء كالجكاسيس كالطابكر الخامس ،ميمتيـ نقؿ أسرار الدكلة لألعداء
أك إطالؽ الشائعات بيدؼ إضعاؼ الجبية الداخمية ،كاضعاؼ سيطرة الدكلة عمى أراضييا ،مما
يساعد األعداء عمى النيؿ مف مقدرات البالد كاستغالؿ ثركاتيا كزعزعة استقرارىا

(إماـ ،)1998 ،كبذلؾ تككف ميمة رجاؿ األمف اليقظة التامة لمنع أم محاكلة مف قبؿ أعداء األمة
كمعاكنييـ لمنيؿ مف سيادة الدكلة كزعزعة استقرارىا.
 حفظ أسرار الدكلة :إف لكؿ دكلة إسرارىا اليامة التي تحرص عمى إخفائيا كتأمينيا بكافة الطرؽ

كالكسائؿ حتى ال يستطيع األعداء االستفادة منيا ،كمف ىنا يقع عمى عاتؽ أجيزة األمف حفظ ىذه

األسرار مف اإلفشاء بطريقتيف ىما:

- 1حفظ أسرار البالد كعدـ السماح ألحد بإفشائيا.
- 2ضبط كمعاقبة كؿ مف يقكـ بنقميا لألعداء.

 محاربة اإلرىاب :يقصد باإلرىاب كؿ ما يسبب الرعب كاليمع لممكاطنيف ،كمنع اإلرىاب كمحاربتو

يقع عمى عاتؽ أجيزة األمف كي يعـ األمف كاليدكء كاالستقرار كافة قطاعات المجتمع (اماـ.)1998،
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 حفظ اقتصاديات البالد مف خالؿ القياـ بالمياـ الفرعية التالية:

- 1منع أعماؿ التزكير كالتزييؼ ،كىما مف الجرائـ الخطيرة التي تيدد أمف كسالمة المجتمع ،فمثالن
تزكير العمالت الكطنية يمحؽ الضرر باالقتصاد القكمي نتيجة فقداف المكاطنيف الثقة بعممتيـ،

كفقداف الثقة في اقتصاد الدكلة لدل المؤسسات النقدية العالمية.

- 2محاربة جرائـ غسيؿ األمكاؿ كتبييضيا (صارـ.)1998،

- 3حفظ األمف في األسكاؽ كتنظيميا ،كمنع المشاجرات كالمشاحنات فييا ،كحماية األسكاؽ كحراستيا
في العطؿ كاألعياد ،إضافةن لمحاربة الغش بكافة صكره كمنيا -:غش السمع ،كبيع البضائع

الفاسدة ،بيع البضائع الميربة ك المسركقة كالشراء بثمف بخس ،فمراقبة األسكاؽ كحفظ األمف فييا،

كضبط حركة البيع كالشراء ،ضمانان الستقرار السكؽ مف جية ،كاستقرار المجتمع مف جية أخرل

(اماـ.(1998،

 حماية حقكؽ الناس في المشاركة في الحياة العامة ،فاإلنساف ىك أساس المجتمع كلو الحؽ في

المشاركة في الحياة العامة في ىذا المجتمع بجميع صكرىا المشركعة ،تحمي لو ىذا الحؽ أجيزة

األمف في الدكلة (ادعيس.)2004 ،
 مياـ الحراسة األمنية :مع تطكر المجتمع كفي الكقت الحالي ،أنيطت بأجيزة األمف مياـ أخرل
متجددة لـ تكف في السابؽ ،كمنيا حراسة المطارات كالمكانىء كنقاط العبكر كحماية المنشئات العامة

كاألماكف السياحية كاألثرية (الشمراني.)2004،

 المياـ الطارئة :يندرج ضمف المياـ الطارئة قياـ رجاؿ األمف بالمساعدة في عمميات اإلنقاذ في

حاالت الككارث الطبيعية كالزالزؿ كالبراكيف ،كالفيضانات كالعكاصؼ الشديدة كالحرائؽ ،إضافةن إلى
مكافحة الشغب كاإلضطرابات المفاجئة غير السممية ،ككؿ ما مف شأنو تيديد أمف الدكلة كاألمف

العاـ (االصبعي.)1991،
 المياـ الخدماتية :يندرج ضمف المياـ الخدماتية التي يقكـ بيا رجاؿ األمف ما يمي:
- 1تنظيـ المركر كتعقب المخالفيف ألنظمة السير.
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- 2تنظيـ السفر كاليجرة كالدخكؿ لمبالد.

- 3تنظيـ إصدار البطاقات الشخصية كجكازات السفر.
- 4تنظيـ االنتخابات كحماية مراكز االقتراع كالصناديؽ(الشمراني.(2004،
 المياـ االجتماعية :يندرج ضمف المياـ االجتماعية التي تقكـ بيا أجيزة األمف ما يمي:
- 1المساىمة في تخفيؼ نسبة البطالة ،كتكفير الرعاية الصحية ،مف خالؿ التكظيؼ المستمر لرجاؿ
األمف في األجيزة المختمفة ،كتكفير الرعاية الصحية ليـ كألسرىـ ،كذلؾ مف خالؿ بناء كانشاء
المعاىد ككميات العمكـ األمنية كبناء المراكز األمنية كمراكز اإلصالح كالسجكف (الشمراني،

.)2004

- 2تنفيذ برامج اإلصالح االجتماعي داخؿ السجكف كمراكز اإلصالح كاعادة تأىيؿ السجناء كمتابعتيـ
بعد اإلفراج عنيـ لمنع كقكعيـ في الخطأ مرة أخرل كضماف عدـ عكدتيـ لمجريمة ،كىذا ما يطمؽ

عميو في عصرنا الحاضر مساىمة األمف في التنمية االجتماعية(الحربي.)2004،

 المياـ التخطيطية :تشارؾ أجيزة األمف في أعماؿ التخطيط المختمفة في الدكؿ كمف األمثمة عمى
ذلؾ ما يمي:

- 1التخطيط اإلدارم :كمف األمثمة عمى ذلؾ المشاركة في عمميات تعييف المكظفيف كالمسؤكليف في

الدكلة مف خالؿ الدكائر األمنية المختصة ،خاصةن ما يخص السيرة الذاتية لممكظفيف كالمسؤكليف

كالتأكد مف انتماءاتيـ السياسية كنقائيـ األمني كاألخالقي ،كىذه ميمة مف مياـ المخابرات العامة

في كقتنا الحاضر.

- 2المشاركة في تخطيط المدف كالقرل كالمنشآت مف خالؿ التنسيؽ مع البمديات كالييئات المحمية
لحماية ق ارراتيا كالمساعدة في تنفيذىا.
 مياـ أخرل حديثة -:كمنيا مراقبة التيرب الضريبي ،كمكافحة الرشكة كالفساد اإلدارم كالمالي،
كغسيؿ األمكاؿ كجرائـ الحاسكب ،كغيرىا مف المياـ المشابية (الشمراني.)2004 ،
 3.2أىم صالحيات الشرطة من وجية نظر قانونية
يعتبر جياز الشرطة في معظـ دكؿ العالـ ،أحد أىـ األجيزة المكمفة بتكفير األمف الداخمي لممجتمع

كحمايتو مف الجريمة ،كعمى المستكل العممي يقكـ جياز الشرطة بنكعيف مف األعماؿ  ،أكلوـ ا األعماؿ

التي تيدؼ إلى حماية النظاـ العاـ بعناصره المختمفة كالمتمثمة في األمف العاـ ،الصحة العامة،
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السكينة العامة ،كاآلداب كاألخالؽ العامة ،كثانيو ـ ا األعماؿ التي تيدؼ إلى الكشؼ عف الجرائـ

كمالحقة المجرميف الذيف أخمكا بالنظاـ العاـ لممجتمع كلـ يتمكف جياز الشرطة مف كقؼ ىذا اإلخالؿ

قبؿ كقكعو ،لذا تقسـ المياـ المنكطة بجياز الشرطة إلى قسميف أساسييف ىما:
 1.3.2ميام الضبط اإلداري  :كىي المياـ كاإلجراءات الالزمة لمنع كقكع الجرائـ كالمحافظة

عمى

النظاـ العاـ ،كىي ما يطمؽ عميو باإلجراءات الكقائية (إدعيس.)2004،
كما ييدؼ الضبط اإلدارم إلى الحفاظ عمى النظاـ العاـ بعناصره المختمفة كالمتمثمة في:
 إشاعة األمف العاـ :كيتـ ذلؾ عف طريؽ اتخاذ االحتياطات كاإلجراءات الالزمة لمنع كقكع

الحكادث المخمة بالقانكف في حاالت المظاىرات كالمسيرات الشعبية كالفتف الداخمية كالككارث

الطبيعية ،بما فييا حماية أفراد المجتمع كممتمكاتيـ ككقؼ كؿ ما قد يترتب عميو عدكاف عمى

األشخاص كاألمكاؿ(الشمراني.)2004 ،

 المحافظة عمى الصحة العامة  :كيتـ ذلؾ عف طريؽ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى
الصحة العامة لمجميكر ككقايتو مف األمراض كانتشار األكبئة كتمكيث مياه الشرب
(الحربي.)2004،

 تكفير اليدكء كالسكينة العامة :كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ المحافظة عمى حالة اليدكء كالطمأنينة في
األماكف العامة كالطرؽ ،كمنع الضكضاء كاألصكات المقمقة ككؿ ما مف شأنو إقالؽ الراحة

العامة(إماـ.)1998 ،

 2.3.2ميام الضبط القضائي :كىي المياـ كاإلجراءات التي تتخذىا الشرطة لمكشؼ عف مرتكبي
الجرائـ بعد كقكعيا ،كجمع األدلة الكافية إلدانتيـ كتقديميـ لمعدالة (إدعيس.)2004،
 4.2الشرطة الوطنية الفمسطينية – نشأة وتأسيس
لقد كاف تشكيؿ شرطة فمسطينية قكية مف أىـ كأكائؿ اإلجراءات التي اتخذتيا القيادة الفمسطينية بعد

تكقيع اتفاؽ أكسمك عاـ  ،1993كضركرة مف ضركرات تنفيذ ىذا االتفاؽ ،مف أجؿ تسمـ زماـ األمكر
في األراضي الفمسطينية بعد االنسحاب اإلسرائيمي منيا.
بعد تكقيع اتفاؽ اكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية كحككمة إسرائيؿ في كاشنطف عاـ  ،1993بدأت
أنكية األجيزة األمنية الفمسطينية بالبركز الشرعي مستمدةن كينكنتيا كشرعية كجكدىا مف ىذا االتفاؽ،
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كتحديدان المكاد  8ك  12مف ىذا االتفاؽ التي نصت عمى كجكب تشكيؿ قكة شرطية قكية بيدؼ ضماف
النظاـ العاـ كاألمف الداخمي الفمسطيني(الييئة الفمسطينية لحقكؽ المكاطف.)1998 ،

أما بالنسبة لمتأسيس الفعمي لمشرطة الفمسطينية ،فبعد اإلعالف رسميان مف قبؿ رئيس منظمة التحرير

الفمسطينية ياسر عرفات -رحمو اهلل -بدأت مرحمة استقطاب عناصر الشرطة الفمسطينية لتدريبيا عمى
القياـ بالمياـ الشرطية الممقاة عمى عاتقيا ،كعمى رأسيا نشر األمف كاالستقرار كحماية الشعب

الفمسطيني كممتمكاتو في األراضي الفمسطينية التي سيتـ تحريرىا ،كقد تمثمت بما يمي:
- 1المحافظة عمى النظاـ كحماية األركاح كاألعراض كاألمكاؿ.

- 2منع الجرائـ كالعمؿ عمى اكتشافيا كتعقبيا كالقبض عمى مرتكبييا كتقديميـ لمعدالة.

- 3مراقبة كتنظيـ النقؿ عمى الطرؽ كالشكارع كالممرات كنقاط العبكر كالمكافئ كالجسكر كالمطارات.
- 4اإلشراؼ عمى االجتماعات كحماية المكاكب العامة كتأميف اليدكء كاالستقرار في األماكف العامة
كأماكف العبادة.

- 5مساعدة الييئات العامة(البمد مات كالمجالس القركية) في تأدية كاجباتيا ككظائفيا كفقان لمقانكف
كالنظاـ العاـ ،كحماية المؤسسات كالبنكؾ كالشركات ذات النفع العاـ.

- 6تنفيذ القكانيف كاألكامر كاألنظمة المشركعة كادارة السجكف كحماية السجناء.
- 7حماية الزكار كالسياح كحراسة األماكف السياحية كاألثرية كحمايتيا.

- 8القياـ بأية كاجبات أخرل يفرضيا القانكف كالنظاـ العاـ (ادعيس.)2004،
ال شؾ أف جياز الشرطة الفمسطيني ال يختمؼ في ميامو ككاجباتو عف مثيالتو في الدكؿ العربية أك
العالمية ،فميما اختمؼ الزماف أك المكاف يبقى حفظ األمف كالنظاـ العاـ كتحقيؽ اليدكء كاالستقرار،

كحماية األركاح كاألعراض كالممتمكات عمى رأس أكلكيات أم جياز شرطة في العالـ.
كمف الجدير بالذكر أف اتفاقية إعالف المبادئ المكقعة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كحككمة إسرائيؿ
أثقمت كاىؿ الجانب الفمسطيني مف خالؿ إلزامو باتخاذ التدابير كاإلجراءات الالزمة لمحيمكلة دكف قياـ

أم أعماؿ ضد إسرائيؿ مف داخؿ أراضي السمطة الفمسطينية(الييئة الفمسطينية لحقكؽ المكاطف،
.)1998

كعمى صعيد تأسيس شرطة كطنية فمسطينية قكية ،فقد ساعدت الدكؿ العربية في إعداد نكاة ىذه
الشرطة ،مف خالؿ تدريب كاعادة تأىيؿ عناصر مف جيش التحرير الفمسطيني المتكاجد عمى أراضييا،
فكانت مصر كاألردف كاليمف كالعراؽ عمى رأس الدكؿ التي ساىمت في إعداد كتأىيؿ أكائؿ قيادات
32

الشرطة الفمسطينية ،التي استكممت فيما بعد ميمة إتماـ تشكيؿ جياز الشرطة الفمسطيني بعد دخكليا

األراضي الفمسطينية المحررة ،التي انسحب منيا االحتالؿ اإلسرائيمي تنفيذان التفاؽ أكسمك ،ككانت غزة

كأريحا أكلى المناطؽ المحررة التي أصبحت فيما بعد مراكز لتدريب الشرطة الفمسطينية كاعدادىا لتسمـ

زماـ األمكر في مناطؽ أخرل يتـ االنسحاب منيا في كقت الحؽ ،كاف المطمع عمى مراحؿ تشكيؿ
الشرطة الفمسطينية يجد أف تشكيميا احتكل عمى ثالثة عناصر أساسية كىي:

- 1قكات مف جيش التحرير الفمسطيني كانت متكاجدة في الدكؿ العربية ،أعيد تأىيميا كتدريبيا مف
جديد.

- 2عناصر مف نشيطي االنتفاضة األكلى كالمحسكبيف عمى منظمة التحرير الفمسطينية في الداخؿ.
بناء عمى طمب القيادة
- 3عناصر مف الشرطة الفمسطينية الذيف استقالك ا مف الشرطة اإلسرائيمية ن
المكحدة عاـ ( 1988مريش.)1993 ،
ىذه العناصر الثالث تـ تأىيميا كتدريبيا ثـ دمجيا لتشكيؿ نكاة لشرطة فمسطينية قكية ،تتسمـ زماـ

األمكر كتعمؿ عمى حفظ األمف كالنظاـ العاـ كتحقيؽ اليدكء كاالستقرار في كافة األراضي الفمسطينية

المحررة ،التي اتسعت رقعتيا بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف المدف كالبمدات الفمسطينية في الضفة

الغربية كقطاع غزة ،حيث أصبح لمشرطة فيما بعد مراكز منتشرة في كافة محافظات الكطف انطمقت

منيا لتنفيذ مياميا ككاجباتيا.

 5.2ىيكمية الشرطة الوطنية الفمسطينية
 يعمؿ جياز الشرطة الفمسطيني في جميع المحافظات الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة
مف خالؿ فرعيف رئيسييف ىما:

- 1المديرية العامة لشرطة المحافظات الشمالية :كتضـ جميع مديريات الشرطة في محافظات
الضفة الغربية.

- 2المديرية العامة لشرطة المحافظات الجنكبية :كتضـ جميع مديريات الشرطة في محافظات قطاع
غزة(مدير قسـ البصمات في المعمؿ الجنائي سابقان ،آب  ،2006اتصاؿ شخصي) ،كالشكؿ رقـ

الفمسطيني.
ة
( )1.2يكضح ىيكمية المديرية العامة لمشرطة
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مدير عاـ الشرطة
الفمسطينية

مدير عاـ شرطة

مدير عاـ شرطة المحافظات الشمالية(الضفة الغربية)

المحافظات

الجنكبية(قطاع غزة)

نائب المدير العاـ

العمميات المركزية لمضفة

التنظيـ كاإلدارة المركزية

الغربية

اإلدارات كاألقساـ المركزية

1

2

3

4

5

8 7 6

مديريات شرطة
المحافظات

9

12 11 10

2 1

4 3

7 6 5

8

9

الشكؿ  :1.2ىيكمية الشرطة الكطنية الفمسطينية(الباحث).
 تعمؿ الشرطة الفمسطينية في محافظات الضفة الغربية(المحافظات الشمالية) مف خالؿ تسعة فركع كىي
كما يمي:
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 - 1مديرية شرطة محافظة جنيف( .كىي مجاؿ البحث).
 - 2مديرية شرطة محافظة نابمس.

 - 3مديرية شرطة محافظة طكلكرـ.
 - 4مديرية شرطة محافظة قمقيمية.

 - 5مديرية شرطة محافظة راـ اهلل.
 - 6مديرية شرطة محافظة القدس.

 - 7مديرية شرطة محافظة الخميؿ.

 - 8مديرية شرطة محافظة بيت لحـ.

- 9مديرية شرطة محافظة أريحا(مدير قسـ البصمات في المعمؿ الجنائي سابقان،آب  ،2006اتصاؿ
شخصي).

كالشكؿ رقـ ( )2.2يكضح ىيكمية شرطة المحافظات الشمالية.
مدير عام شرطة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)

مدير عاـ

مدير عاـ

مدير عاـ

مدير عاـ

مدير عاـ

مدير عاـ

مدير عاـ

مدير عاـ

مدير عاـ

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

ًابلش

طىلكرم

قلقيليت

رام هللا

القذس

الخليل

بيج
لحن

أريحا

جنيف

الشكؿ  :2.2ىيكمية شرطة المحافظات الشمالية(الباحث).
 تعمؿ الشرطة الفمسطينية في مديرية محافظة جنيف(مجاؿ البحث) مف خالؿ سبعة فركع منتشرة
في القرل كالبمدات التابعة لمحافظة جنيف كىي كما يمي:
- 1مركز شرطة المدينة.
- 2مركز شرطة طكباس.
- 3مركز شرطة قباطية.
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- 4مركز شرطة ميثمكف.

- 5مركز شرطة جمقمكس.
- 6مركز شرطة كفر راعي.

- 7مركز شرطة اليامكف(مدير اإلدارة في مركز شرطة اليامكف ،آب  ،2006اتصاؿ شخصي).
كالشكؿ رقـ ( )3.2يبيف مراكز الشرطة ضمف ىيكمية الشرطة في مديرية محافظة جنيف.
مدير عاـ شرطة محافظة جنيف

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

مركز

مركز

مركز

مركز

مركز

مركز

مركز

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

المدينة

طكباس

قباطية

جمقمكس

ميثمكف

كفر

راعي

اليامكف

الشكؿ  :3.2ىيكمية مراكز شرطة محافظة جنيف(الباحث).
 مف جية أخرل تـ تقسيـ المديرية العامة لمشرطة الفمسطينية إلى دكائر متخصصة كمركزية ليا
فركع في كافة مديريات الشرطة في محافظات الكطف ككافة المراكز كالمخافر المنتشرة في القرل
كالبمدات الفمسطينية كىي كما يمي:

 - 2اإلدارة العامة لممباحث

 - 3اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
 - 4اإلدارة العامة لممركر
 - 5اإلدارة العامة لمنجدة

 - 6اإلدارة العامة لحراسة المؤسسات
 - 7اإلدارة العامة لحفظ النظاـ

 - 8اإلدارة العامة لمسياحة كاآلثار
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 - 9اإلدارة العامة لإلصالح كالتأىيؿ (إدارة السجكف)
- 10اإلدارة العامة ألمف الشرطة

- 11اإلدارة العامة لمشؤكف اإلدارية
- 12اإلدارة المالية

- 13إدارة العالقات العامة(مدير الشؤكف اإلدارية في شرطة محافظة جنيف ،تشريف أكؿ،2006اتصاؿ
شخصي).
كالشكؿ رقـ ( )4.2يكضح ىيكمية الدكائر المتخصصة كالمركزية في المديرية العامة لمشرطة

الفمسطينية.

مدير عام الشرطة الفلسطينية

مدير عام

مدير عام

مدير عام

المباحث

مكافحة

المرور

المخدرات

مدير عام

مدير عام

النجدة

حراسة

والدوريات

المؤسسات

مدير عام

مدير عام
شرطة

شرطة

حفظ

السياحة

النظام

واآلثار

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

اإلصالح

أمن

الشؤون

اإلدارة

والتأىيل

الشرطة

اإلدارية

المالية

مدير عام
العالقات
العامة

الشكؿ  :4 .2ىيكمية الدكائر المركزية المتخصصة في شرطة المحافظات الشمالية(الباحث).
 كفي محافظة جنيف إحدل محافظات الضفة الغربية (مجاؿ البحث) تقسـ الشرطة إلى دكائر فرعية
تابعة لمدكائر المركزية في مديرية محافظات الضفة كالشكؿ(  )2.5يبيف تقسيمات الشرطة كدكائرىا

في محافظة جنيف.

مدير عام شرطة محافظة جنين

مدير
المباحث

مدير

مكافحة

المخدرات

مدير
المرور

مدير
النجدة
و
الدوريات

مدير

حراسة

المؤسسات

مدير

مدير

مدير

مدير أمن

شرطة

شرطة

اإلصالح

الشرطة

السياحة

حفظ

والتأىيل

واآلثار

النظام
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مدير

العالقات
العامة

مدير

مدير

الشؤون

المالية

اإلدارية

الشكؿ  :5.2الدكائر الفرعية في مديرية شرطة محافظة جنيف(الباحث).
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 في المديرية العامة لمشرطة الفمسطينية تـ استحداث قسـ أطمؽ عميو اسـ العمميات المركزية ،كىذا
القسـ لو فركع في كافة مديريات الشرطة في المحافظات الفمسطينية ،كمف ضمنيا مديرية شرطة

محافظة جنيف(مجاؿ البحث) ،حيث يطمؽ عمى ىذا القسـ في شرطة محافظة جنيف اسـ (عمميات

الشرطة)(،مدير العمميات في شرطة محافظة جنيف،تشريف ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي) ،كالشكؿ
( )6 .2يبيف الخارطة الييكمية لمعمميات المركزية في شرطة محافظات الضفة الغربية.

مدير العمليات المركزية

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

عمميات

عمميات

عمميات

عمميات

عمميات

عمميات

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

جنيف

نابمس

طكلكرـ

قمقيمية

راـ اهلل

القدس

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

شرطة

مدير

مدير

مدير

عمميات

عمميات

عمميات

محافظة

محافظة

محافظة

بيت لحـ

أريحا

شرطة

الخميؿ

شرطة

شرطة

الشكؿ  :6 .2يبيف الخارطة الييكمية لمعمميات المركزية في شرطة محافظات الضفة الغربية(الباحث).
 أما بالنسبة لقسـ التنظيـ كاإلدارة فيك إدارة مركزية في مديرية الشرطة الفمسطينية كليا فركع في
كافة مديريات الشرطة الفمسطينية مف ضمنيا مديرية شرطة محافظة جنيف ،كىك قسـ يختص

بشؤكف أفراد الشرطة الفمسطينية كمخاطبات مديرية الشرطة(مدير اإلدارة في مركز شرطة

اليامكف،آب  ،2006اتصاؿ شخصي).

 كبذلؾ تككف الخارطة النيائية لييكمية المديرية العامة لشرطة محافظة جنيف كما تظير في الشكؿ
(.)7.2

هذير عام شرطت هحافظت جٌيي

ًائب الوذير

الخٌظين واإلدارة

العولياث

هراكز شرطت الوحافظت

اإلداراث الوخخصصت

الوباحث

الوخذراث

الورور

الذورياث

الوؤصضاث

الضياحت وآلثار

حفظ الٌظام

اإلصالح والخأهيل

أهي الشرطت

العالقاث العاهت

اإلدارة الواليت

الشؤوى اإلداريت

هركز الوذيٌت

هركز طىباس

هركز قباطيت

هركز هيثلىى

هركز جلقوىس

هركز كفرراعي

 6.2األمن والتنمية
قبؿ الحديث عف دكر األمف في التنمية ،البد مف التطرؽ لمكاضيع أخرل ليا عالقة بيذا المكضكع

كىي -:مفيكـ األمف ،مفيكـ التنمية كالتنمية الشاممة ،أثر األمف عمى التنمية ،عالقة األمف بعناصر
إحداث التنمية ،كعالقة األمف بأىداؼ التنمية الشاممة.
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هركز الياهىى

الشكؿ  :7.2ىيكمية الشرطة في مديرية محافظة جنيف(الباحث).

 1.6.2مفيوم األمن
 األمف لغةن " -:األمف في المغة يعني طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ ،كاإلنساف يككف آمنان إذا استقر
األمف في قمبو ،كالبمد يككف آمنان إذا اطمأف أىمو فيو"(الشمراني.)2004،

 األمف اصطالحان " -:ىك إحساس الفرد ك الجماعة بإشباع دكافعيما العضكية كالنفسية التي تدكر
حكليا احتياجاتيما األساسية كفي مقدمتيا دافع األمف بمظيريو المادم كالنفسي ،كىك ما يمكف أف

يؤدم إلى السكينة العامة ،أك بتعبير آخر اليدكء كاالستقرار الداخمي"(عدلي.)2001،
 2.6.2مفيوم التنمية

لقد اختمؼ المفكركف كاالجتماعيكف فيما بينيـ في تحديدىـ لمفيكـ التنمية ،فمفيكـ التنمية ال ينتمي إلى

عمـ كاحد بؿ نتاج تعاكف العمكـ المختمفة كالتخصصات المتباينة كجيكدىا لتحديد ىذا المفيكـ.

فقد عرفتيا ىيئة األمـ المتحدة بأنو ا العممية التي يمكف مف خالليا تكحيد جيكد المكاطنيف كالحككمة

لتحسيف األحكاؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في المجتمعات المحمية لمساعدتيا عمى االندماج في

حياة األمة كالمساىمة في تقدميا بأقصى قدر مستطاع(الطبيب.)2001،
كما عرفت أيضان بأنيا عممية تعبئة كتنظيـ جيكد أفراد المجتمع كجماعاتو كتكجيييا لمعمؿ المشترؾ مع

الييئات الحككمية بأساليب ديمقراطية لحؿ مشاكؿ المجتمع كرفع مستكل أبنائو اجتماعيان كاقتصاديان
كثقافيان كمقابمة احتياجاتيـ باالنتفاع الكامؿ بكافة المكارد الطبيعية كالبشرية كالمالية المتاحة

(فيمي.)1986،

أما التعريؼ الدارج لمصطمح التنمية ىك:عممية تغيير مخططة يقكـ بيا اإلنساف يتـ مف خالليا تكحيد
جيكد أفراد المجتمع بما فييـ الييئات المحمية كالحككمية ،لمعمؿ معان الستغالؿ المكارد المتاحة مف أجؿ
تحسيف أحكاليـ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كسد احتياجاتيـ الممحة(الطبيب.)2001 ،

كبالتنمية يتـ معالجة التخمؼ كالتفكؾ كحؿ المشاكؿ االجتماعية كرفع مستكل معيشة أبناء المجتمع

كتييئة مقكمات الحياة الكريمة ليـ عف طريؽ االنتفاع الكامؿ بإمكانياتيـ كمكاردىـ في إطار تنظيـ

المكجو ،إلحداث التغير االجتماعي المنشكد(فيمي.)1986،
عالقاتيـ كتييئتيـ لمعمؿ الجماعي
ّ
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 3.6.2مفيوم التنمية الشاممة
بالرغـ مف تفاكت اآلراء حكؿ مفيكـ التنمية الشاممة إال أف معظـ التعريفات المختمفة لمتنمية الشاممة

تكاد تجمع عمى أنيا مجمكعة مف الجيكد كالعمميات المعقدة كالشاممة تضـ في محتكاىا جكانب الحياة
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالفكرية ،كما أنيا تتضمف النمك كالتغير معان ،كىذا التغير
مف الضركرم أف يحدث في المجاالت االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية ،كاف يشتمؿ عمى

الجانبيف الكمي كالكيفي ،بيدؼ زيادة معدؿ رفاىية أفراد المجتمع ،كنقمو مف كضع اجتماعي كاقتصادم

كسياسي غير مرغكب فيو إلى كضع آخر أفضؿ (القدس المفتكحة.)2000 ،

كما تكصؼ التنمية بالشاممة إذا شممت جميع جكانب الحياة اجتماعيان كاقتصاديان كثقافيان كسياسيان،

كشممت في نفس الكقت جميع أقاليـ البمد الكاحد فال تخص إقميـ دكف آخر ،أك منطؽ ة جغرافية دكف
أخرل ،كما أف التنمية الشاممة تتطمب التغمب التدريجي عمى معكقاتيا ك تييئة الظركؼ كالمناخ كالبيئة

التي يعميا األمف كاالستقرار إلحداثيا(الطبيب.)2001 ،
 4.6.2ميادين التنمية الشاممة

 التنمية االجتماعية :لـ يتفؽ المفكركف االجتماعيكف عمى تعريؼ مكحد لمتنمية االجتماعية ،بسبب
اختالؼ منطمقاتيـ الفكرية كالسياسية الذم انعكس في تبايف تعاريفيـ ليذا المفيكـ ،إال أف ىذه

التعاريؼ تقاطعت في مرتكزات أساسية أكدت عمى ضركرة االىتماـ بالقكل المنتجة كتنميتيا ،مع
إحداث تغيير في عالقات اإلنتاج عمى نحك يمكف األفراد كالجماعات مف اإلنتاج بأنفسيـ ألنفسيـ في

إطار مف عالقات التعاكف كالتكافؿ االجتماعي(عيد.)1984 ،

كال شؾ أف التنمية االجتماعية عممية أساسية كعمى قدر كبير مف األىمية في إحداث التنمية الشاممة،

بحيث تيدؼ إلى تحسيف مستكل الفرد في مجاالت متعددة ،منيا التعميـ ،الصحة ،اإلسكاف ،كالخدمات
األخرل ،كما أف تحسيف مستكل الفرد في ىذه المجاالت يتطمب إقامة مشاريع كأنشطة تنمكية تحقؽ
اليدؼ المنشكد ،كىذه المشاريع كاألنشطة ،تحتاج إلى مناخ تنمكم مالئـ يعمو اليدكء كاالستقرار،

يشعر فيو الفرد باألمف كاآلماف عمى نفسو كمالو كعرضو.
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كما أف ىذه المشركعات تحتاج إلى مصادر تمكيؿ تقدـ األمكاؿ الالزمة لالستثمار كالتنمية كىذه

المصادر ممكف أف تككف مؤسسات أك أفراد ،تككف بحاجة إلى حماية كي تحافظ عمى أمكاليا ،كىذه
الحماية ال تتحقؽ إال بكجكد مؤسسات أمنية قادرة عف تحقيؽ ىذه الميمة.
 التنمية االقتصادية :تتعدد تعريفات التنمية االقتصادية ،فيعرفيا البعض بأنيا العممية التي يتـ
بمقتضاىا نقؿ االقتصاد القكمي مف حالة التخمؼ إلى حالة التقدـ مف خالؿ إحداث العديد مف

التغيرات الجذرية كالجكىرية في البنياف كالييكؿ االقتصادم لممجتمع ،كما يعرفيا البعض اآلخر بأنيا

العممية التي يتـ مف خالليا تحقيؽ زيادة في متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي (عيد.)1984 ،
أما التعريؼ الدقيؽ كالشامؿ لمتنمية االقتصادية كما يعرفو كاظـ حبيب ،ىك العممية التي تستيدؼ
تحقيؽ تغيير ثكرم كجذرم كشامؿ كمخطط في العالقات االقتصادية القائمة في القاعدة االقتصادية
كالبنى الفكقية ،كفي ىيكؿ االقتصاد الكطني المشكىة ،كفي التركيب الطبقي لممجتمع ،كىي عممية

إقامة بناء اقتصاد كطني متكازف كديناميكي متطكر باستمرار ،كىي عممية تعتمد عمى اإلمكانيات

كالقدرات الفعمية كالكامنة في االقتصاد كالمجتمع كتفيد مف العالقات االقتصادية الدكلية إلى أقصى حد

ممكف ،كىك عممية تعتمد عمى دكر الدكلة القيادم كقطاعيا االقتصادم المييمف عمى العممية

االقتصادية ،كعمى المشاركة الديمقراطية لمجماىير الشعبية الكاسعة ،في عممية التغيير المنشكدة(حبيب،

.)1989

 التنمية السياسية :إف التنمية السياسية مف أىـ مياديف التنمية الشاممة ،ليا أىداؼ كغايات متعددة،

أىميا ترشيد كعي أفراد المجتمع كتعريفيـ بحقكقيـ ككاجباتيـ السياسية ،كزيادة مشاركتيـ في الحياة

السياسية ،عف طريؽ المشاركة في تشكيؿ األحزاب كالنقابات كالجمعيات السياسية ،كممارسة حؽ

التصكيت كاالقتراع في االنتخابات الرئاسية ،كانتخابات مجالس الشعب ،كالييئات المحمية كالنقابات

المينية كالطالبية ،ضمف القانكف كتحقيقان لممصمحة العامة ،كترسيخان لممكاطنة كتحقيؽ االستقرار في

المجتمع.

 التنمية الثقافية كالتعميمة :ىي إحدل مجاالت التنمية االجتماعية ،تيدؼ إلى رفع مستكل التعميـ في
جميع مستكياتو مف خالؿ تكفير اإلمكانيات كالتسييالت التعميمة كالثقافية لكافة قطاعات المجتمع

(محمد ،)2003 ،كما تيدؼ إلى تحقيؽ الذاتية الثقافية لألفراد كمجتمعاتيـ ،كتطكير قدراتيـ الفكرية
كالعقمية كتشجيعيـ عمى استخداـ المنيجية العممية في التفكير ،كفي حؿ المشكالت كاتخاذ الق اررات

الرشيدة (القدس المفتكحة.)2000 ،
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 التنمية الصحية :ىي إحدل مجاالت التنمية اإلجتماعية ،ىدفيا النيكض بالمستكل الصحي ،عف
طريؽ تكفير اإلمكانيات الصحية الالزمة لسد احتياجات الفرد كالمجتمع مف الجانب الصحي ،كما

تيدؼ إلى تحسيف صحة أفراد المجتمع كضماف مجاؿ الصحة الكقائية كالعالجية (محمد.)2003 ،

 7.2أوجو العالقة بين األمن والتنمية الشاممة
 1.7.2األمن واالستقرار وأثره في إطالق عجمة التنمية
إف انتشار األمف يؤدم إلى االستقرار كىذا االستقرار يؤثر عمى تكقعات رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف
بشكؿ ايجابي كيجعميا متفائمة ،مما يغرييـ لمقياـ بمشركعات استثمارية جديدة ،كيككف ليا أثر عمى

زيادة حجـ االدخار كاالستثمار الكمي في المجتمع ،كفي المحصمة النيائية زيادة الدخؿ القكمي بزيادة

فرص العمؿ كزيادة اإلنتاج كاألرباح ،لذا فإف انتشار األمف يؤثر بشكؿ مباشر عمى االستقرار ،كمف ثـ
عمى زيادة التكقعات المتفائمة لرجاؿ األعماؿ ،كمف ثـ إطالؽ عجمة التنمية التي يككف أثرىا النيائي

مكافحة البطالة كالفقر ،مما يؤدم إلى شعكر الفرد كالمجتمع بالرفاىية ،كىذا يعني كجكد عالقة طردية

بيف انتشار األمف كاالستقرار مف جية كانطالؽ التنمية مف جية أخرل (الحربي.)2004،
 2.7.2األمن واالستقرار وعالقتو باإلنتاجية

إف انتشار األـ ف يؤدم إلى ارتفاع اإلنتاجية ،كاإلنتاجية تعني العائد مف عناصر اإلنتاج ،كيظير ذلؾ

جميان بالنسبة لعالقة األمف بالعنصر البشرم كالذم ىك مف أىـ عناصر اإلنتاج ،فشعكر العامؿ باألمف

يؤدم إلى زيادة إنتاجيتو ،كزيادة إنتاجية العنصر البشرم تساىـ في تحقيؽ التنمية ،كينطبؽ ذلؾ أيضان
عمى باقي عناصر اإلنتاج ،فمثالن الماؿ ىك أيضان عنص انر أساسيان مف عناصر اإلنتاج ،فحماية أمكاؿ

االستثمار يؤدم إلى استثمار كامؿ ليذه األمكاؿ كبالتالي زيادة إنتاجيتيا التي تساىـ في تحقيؽ التنمية

كتؤثر فييا(عدلي.)2001 ،

كمف جية أخرل فإف انتشار األمف ككجكد االستقرار يؤدم إلى تخفيض نفقات المستثمريف الشخصية

في مجاؿ تحقيؽ األمف كالحماية الستثماراتيـ كمشاريعيـ ،مما يؤثر بشكؿ ايجابي عمى االستثمار

الحقيقي لرأس الماؿ كعمى صافي العائد عمى االستثمار كالذم يككف لو أثر مباشر عمى تحقيؽ التنمية

كيساىـ في حدكثيا (عدلي.)2001،
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 3.7.2األمن واالستقرار وعالقتو باإلنفاق الحكومي عمى التنمية
إف اختالؿ األمف كانتشار الجريمة يؤدم إلى زيادة اإلنفاؽ الحككمي لتحقيؽ األمف كاالستقرار كمكافحة

الجريمة(اإلنفاؽ الجارم) ،أم زيادة حجـ األمكاؿ التي تنفقيا الحككمة عمى القضاء كالشرطة كالسجكف،
كىذا اإلنفاؽ يككف عمى حساب اإلنفاؽ الحككمي عمى االستثمار كالتنمية.
لذا فانتشار األمف كاالستقرار يؤدم إلى كجكد تكازف في اإلنفاؽ الحككمي بيف شقيو الجارم في مجاؿ
تحقيؽ األمف ،كاالستثمارم في مجاؿ تحقيؽ التنمية ،كانتشار األمف يتيح مزيدان مف المكارد المالية

الحككمية ألغراض التنمية كمشركعاتيا ،كبذلؾ يساىـ انتشار األمف في دفع مسيرة التنمية كتزكيدىا

بمزيد مف اإلمكانيات كالمكارد (الحربي.)2004،
 4.7.2األمن واالستقرار وعالقتو بعدالة التوزيع
إف انتشار األمف في جميع أقاليـ الدكلة يساعد عمى تكسيع رقعة التنمية لتشمؿ جميع أقاليـ الدكلة
كالعكس صحيح ،فانتشار األمف في إقميـ دكف آخر يجعؿ التنمية تتركز في إقميـ دكف آخر ألنو ال يمكف

إحداث التنمية في األقاليـ التي ال تتمتع باألمف كاالستقرار ،كتككف النتيجة تفاكت كعدـ تكازف في انتشار

التنمية بيف أقاليـ البمد الكاحد ،فمنطقة تنتشر فييا التنمية كتتكفر فرص العمؿ ،كفي المحصمة النيائية

رفاىية المجتمع ،كأخرل محركمة مف التنمية كتعاني مف البطالة كانتشار الفقر بيف أفراد المجتمع،

النيائي عدـ عدالة التكزيع بيف أفراد المجتمع الكاحد ،فمنطقة يقطنيا أغنياء كأخرل يقطنيا فقراء
ة
كالنتيجة
أف انتشار شامؿ لألمف في جميع أقاليـ البمد الكاحد يؤدم إلى انتشار
كمحركميف ،لذا نستطيع القكؿ ّ
شامؿ لمتنمية في جميع األقاليـ ،كالنتيجة النيائية عدالة في التكزيع بيف جميع المناطؽ الجغرافية كجميع
السكاف في آف كاحد(عدلي.)2001،

 5.7.2األمن وعالقتو بالعناصر األساسية إلحداث التنمية
مف خالؿ المفاىيـ السابقة لمكضكع التنمية كالتنمية الشاممة يمكف القكؿ أنو ال تصكر لكجكد تنمية

شاممة أك إلمكانية حدكثيا ،دكف أف تتكفر العناصر األساسية الالزـ ة إلحداثيا ،كىي اإلنساف ،الماؿ،
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المؤسسات ،كالمناخ التنمكم ،كفيما يمي نستعرض العالقة بيف األمف كالعناصر األساسية إلحداث

التنمية:

إف اإلنساف ىك محكر عممية التنمية كأساسيا فالتنمية تقكـ باإلنساف كمف
 العنصر البشرم(اإلنساف)ّ :
أجمو ،كبجيده كعممو كفكره تنفذ التنمية ،لذا فاإلنساف ىك العنصر األساسي في عممية التنمية ميما
كاف نكعيا ،كاإلنساف ال يمكف أف يعمؿ بفعالية كينتج إال إذا شعر باألماف كاالستقرار كىذا الشعكر

تحققو لو أجيزة األمف المخكلة بذلؾ(عدلي.)2001 ،

 عنصر الماؿ(التمكيؿ) :يقصد ىنا بالماؿ ،الماؿ الالزـ لتمكيؿ عممية التنمية ،فبدكف الماؿ ال يمكف
أف تككف ىناؾ تنمية ،فالماؿ ىك عنصر أساسي كىك العنصر الثاني الالزـ إلحداث التنمية ،بعد

العنصر البشرم ،فكالىما مف المكارد اليامة كالالزمة إلحداث التنمية ،كالماؿ البد مف حمايتو مف

االختالس كالسرقة كىذه الحماية مخكلة بيا أجيزة األمف في الدكلة (إدعيس.)2004 ،

اء كانت ىذه
 المؤسسات :البد مف كجكد جماعات كىيئات كمؤسسات لتقكـ بتنفيذ التنمية سك ن
المؤسسات كالييئات حككمية أك أىمية أك خاصة ،فالكؿ مطمكب منو تكحيد جيكده مع جيكد اآلخريف
اء بشكؿ مباشر
لتنفيذ عممية التنمية ،كالمقصكد ىنا بالمؤسسات ،المؤسسات التي ليا عالقة بالتنمية سك ن
أك غير مباشر ،كىذه المؤسسات البد مف حمايتيا كالمحافظة عمييا كىذه الحماية ال تتحقؽ إال بجيكد
أجيزة األمف المختمفة(إدعيس.)2004 ،
 البيئة الالزمة كالمناخ التنمكم المالئـ :تحتاج التنمية لبيئة يسكدىا األمف كاليدكء كاالستقرار ،فبدكف
األمف كاالستقرار ال يمكف أف تككف تنمية ،كانعداـ األمف كانتشار الفكضى كالحركب كاإلضطرابات مف

أىـ معكقات التنمية ،كما أف االستقرار ال يتكفر إال إذا كجدت جية مخكلة بالعمؿ عمى تكفيره ،كىي
أجيزة األمف المختمفة في الدكلة (عدلي.)2004 ،

 6.7.2الميام الشرطية وعالقتيا بالتنمية الشاممة
إف التنمية تكصؼ بالشاممة إذا شممت جميع قطاعات الحياة ،السياسية ،الثقافية ،االجتماعية ،الصحية،
كاالقتصادية ،كميما كاف نكع التنمية المراد تنفيذىا فيي بحاجة لمناخ تنمكم مناسب كبيئة تعميا
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السكينة العامة أك ما يسمى األمف كاالستقرار الداخمي ،كىذه الميمة ال تتحقؽ إال بجيكد أجيزة األمف
المختمفة كىذه األجيزة يجب أف تككف قكية قادرة عمى تكفير األمف كنشر االستقرار في جميع أقاليـ

الدكلة عمى السكاء (الشمراني.)2004 ،
أما بالنسبة لجياز الشرطة فيعتبر في معظـ دكؿ العالـ أحد أىـ أجيزة األمف المكمفة بتكفير األمف
الداخمي لممجتمع كحمايتو مف الجريمة بأنكاعيا ،كعمى المستكل العممي يقكـ جياز الشرطة بعدة مياـ

ليا أثر في تكفير المناخ المالئـ كالمناسب لمتنمية الشاممة كىذه المياـ ىي:

- 1المياـ اإلجتماعية  :يندرج ضمف المياـ االجتماعية التي تقكـ بيا الشرطة كالتي ليا عالقة
مباشرة بالمجتمع كأفراده كليا أثر في تكفير المناخ المناسب كالمالئـ لمتنمية اإلجتماعية ،المياـ

التالية:

 تحقيؽ السكينة العامة كالسمـ االجتماعي ،عف طريؽ الحفاظ عمى استقرار المجتمع

كتحقيؽ اليدكء كالطمأنينة لمف يعيش فيو ،كحماية حقكؽ الناس في المشاركة في الحياة

العامة ،كمنع كقكع الجرائـ التي ليا أثر مباشر عمى استقرار المجتمع كمالحقة مرتكبييا

كتقديميـ لمعدالة (إماـ.)1991 ،

 تنفيذ برامج اإلصالح اإلجتماعي داخؿ السجكف كمراكز اإلصالح ،كاعادة تأىيؿ السجناء
كمتابعتيـ بعد اإلفراج عنيـ ،لضماف عدـ عكدتيـ لمجريمة مرة أخرل.

 المساىمة في تخفيؼ نسبة البطالة عف طريؽ التكظيؼ كاالستيعاب المستمر ألفراد األمف
في أقساـ الشرطة المختمفة ،كتكفير الخدمات االجتماعية كالصحية ليـ كألسرىـ ،مما لو

أثر ايجابي في تخفيؼ حدة الفقر (الحربي. )2004 ،

 المساعدة في أعماؿ اإلنقاذ في حاالت الككارث الطبيعية  ،كالزالزؿ كالبراكيف كالفيضانات،
كالعكاصؼ الشديدة ،كالحرائؽ ،ككؿ ما مف شأنو تيديد األمف العاـ لممجتمع (إماـ،

.)1991

 -2المياـ االقتصادية :تقكـ الشرطة بعدة مياـ بيدؼ الحفاظ عمى اقتصاديات المجتمع كمقدرات

البالد ،ليا أثر مباشر كدكر في تكفير مناخ مالئـ كمناسب لمتنمية االقتصادية كىذه المياـ ىي:
 مراقبة األسكاؽ كتنظيميا كحفظ األمف فييا ،كحمايتيا كحراستيا في العطؿ كاألعياد ،كمنع
المشاجرات كالسرقات ،إضافة لمحاربة ظاىرة الغش بكافة صكرىا ،كضبط حركة البيع
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كالشراء ،ضمانان الستقرار السكؽ مف جية ،كاستقرار المجتمع مف جية أخرل (إماـ،

.)1990

 حماية البنكؾ كالشركات كالمؤسسات اإلقتصادية كالنقدية ذات النفع العاـ.

 منع أعماؿ التزكير كالتزييؼ في العمالت المحمية كاألجنبية ،لما ليذه الجريمة مف أثر
سمبي عمى اقتصاديات المجتمع ،كلما تمحقو مف ضرر لالقتصاد القكمي (إماـ.)1991 ،

 محاربة جرائـ غسيؿ األمكاؿ كتبيضيا (صارـ.)1998 ،

 محاربة جرائـ اإلتجار باألسمحة كالمخدرات كالبضائع المسركقة كالفاسدة ،كمنع أعماؿ
التيريب لما في ذلؾ مف ضرر كبير عمى اقتصاد المجتمع.

 مكافحة الرشكة كالفساد اإلدارم كالمالي ،كالتيرب الضريبي كجرائـ الحاسكب (صارـ،
.)1998
 -3المياـ السياسية :تنفذ الشرطة عدة مياـ ليا عالقة بالسياسة كبقضايا األمف السياسي ،كليا دكر
فعاؿ كميـ في تكفير المناخ المالئـ كالالزـ لمتنمية السياسية ،كىذه المياـ ىي:
 منع كقكع الحكادث المخمة بالقانكف في حاالت المظاىرات كالمسيرات الشعبية ،كفي حاالت
انتشار الفتف ،ككقؼ كؿ ما قد يترتب عميو عدكاف عمى األشخاص كالممتمكات كاألمكاؿ،
في حاالت الشغب كاالضطرابات المفاجئة ،ككؿ ما مف شأنو تيديد أمف الدكلة كاألمف

العاـ لممجتمع( األصبعي.)1991،

 اإلشراؼ عمى االجتماعات ،كحماية المكاكب العامة ،كتأميف اليدكء كاالستقرار في أماكف
العبادة كحمايتيا مف أم اعتداء عمى خمفية سياسية(ادعيس.)2004 ،

 تنظيـ االنتخابات كحماية مراكز االقتراع ،كصناديؽ االنتخابات.

 تنظيـ السفر كاليجرة ،كاصدار البطاقات الشخصية كجكازات السفر(الشمراني.)2004 ،
 -4المياـ الثقافية كالتعميمية  :تنفذ الشرطة عدة مياـ ليا عالقة بالثقافة العامة لممجتمع كتعميـ أفراده،
كليا أثر إيجابي في تكفير المناخ المالئـ كالمناسب لمتنمية الثقافية كالتعميمية ،كىذه المياـ ىي:
 إقامة المعاىد ككميات العمكـ األمنية ،مما لو أثر إيجابي عمى تحسيف ثقافة الكادر األمني
كمستكاه العممي ،كالذم ىك جزء مف أفراد المجتمع.
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 حماية كحراسة المدارس كقاعات امتحانات الثانكية العامة ،كمراكز تصحيح االمتحانات،

كمكاتب التربية كالتعميـ ،مف أجؿ تحقيؽ اليدكء كاالستقرار الالزـ لسير االمتحانات ،كمف

أجؿ إجرائيا في جك مناسب كمالئـ ،كمنع الغش فييا.

 الحماية غير المباشرة لمجامعات كالمعاىد كالمراكز التعميمية كالثقافية كالمدارس ،كحمايتيا مف
أم اعتداء في حاالت الفكضى كاالضطرابات المفاجئة (الشمراني.)2004 ،
- 5المياـ الصحية :تقكـ الشرطة بعدة مياـ ليا عالقة بالصحة العامة كصحة أفراد المجتمع كليا أثر
في تكفير المناخ التنمكم الالزـ كالمالئـ لمتنمية الصحية ،كىذه المياـ ىي:

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى الصحة العامة لمجميكر ككقايتو مف األمراض كانتشار
األكبئة ،كتمكيث مياه الشرب ،كذلؾ بمساعدة ك ازرة الصحة في تنفيذ ق ارراتيا.

 حماية المستشفيات كمديريات الصحة كمراكزىا المختمفة ،كمرافقة األطقـ الطبية التي تسعى

لمكشؼ عف األكبئة الخطيرة ،كالعمؿ عمى منع انتشارىا.

 مراقبة الحدكد كحراستيا ،كمنع دخكؿ المنتجات الممكثة كالمكاشي كالطيكر المصابة باألمراض

كالناقمة لألكبئة ،كمنع كؿ ما لو أثر سمبي عمى صحة أفراد المجتمع (الحربي.)2004 ،

إف قياـ الشرطة بمياـ ليا عالقة بقطاعات التنمية المختمفة كمياديف التنمية الشاممة ،لو أثر إيجابي في

تكفير المناخ التنمكم الالزـ كالمالئـ لمتنمية الشاممة.

 8.2الدراسات السابقة
تـ اإلطالع عمى عدة دراسات ككتب كمراجع ،كتمت االستفادة منيا في إعداد اطار نظرم لمدراسة،

كتككيف خمفية عف عالقة األمف بالتنمية ،كقد كاف مف أىـ ما اطمع عميو الباحث ما يمي مرتبان حسب

األقدمية:

 1.8.2دراسة الدسوقي :)1992 ( ،الشرطة الفمسطينية جياز قمع كاكراه أـ جياز لحفظ الحقكؽ
كالحريات.

ىذه الدراسة تضمنت مجمكعة آراء لعدة شخصيات فمسطينية مف تنظيمات مختمفة ،نكقشت ىذه اآلراء

في ندكة عقدت في القدس عاـ

األراضي الفمسطينية المحررة.

 ،1992قبؿ تشكيؿ جياز الشرطة الفمسطيني كتسممو ميامو في
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ىذه اآلراء كانت حكؿ الكضع المتكقع لجياز الشرطة الفمسطيني المرتقب في ذلؾ الحيف ،حيث لـ يكف

قد تأسس بعد ،ىذه اآلراء لـ تتطرؽ لمكضكع األمف كعالقتو بالتنمية أك أثر اليدكء كاالستقرار في دفع
عجمة التنمية ،كقد خمصت ىذه الدراسة إلى ما يمي:

 ال يمكف لجياز الشرطة الفمسطيني أف يقكـ بأعباء العمؿ األمني بشكؿ ىادؼ كخادـ الستقرار
المجتمع ما لـ يكف ذك إدارة فمسطينية صرفة كسيادة فمسطينية تامة كصالحيات كطنية في كضع
األنظمة كالمكائح المناسبة لممتغيرات كالمستجدات المختمفة في الكاقع الفمسطيني.

 إف الشرطة الفمسطينية ستككف أداة قمع كأداة ضغط لألحزاب المسيطرة إال إذا كضعت تحت إدارة
كطنية شاممة كخضعت عناصرىا لعمميات تأىيؿ بعيدان عف التجاذبات الحزبية.

 لف تتمكف الشرطة الفمسطينية مف القياـ بفرض األمف كالنظاـ ما دامت تخضع إمداداتيا العسكرية
كالمكجستية لرقابة إسرائيؿ.

 إف الشرطة الفمسطينية لف تككف قادرة عمى تعزيز أداء القضاء كتدعيمو ما لـ يكف ىناؾ حماية
كطنية شاممة لمقضاء الفمسطيني مف قبؿ التشريعات الفمسطينية كالجيات المختصة.

 2.8.2دراسة مريش  )1993( ،قكات األمف الكطني الفمسطيني ،الشرطة الفمسطينية .تناكلت ىذه
الدراسة مراحؿ تشكيؿ كبناء أجيزة األمف الفمسطينية ،منذ بداية تكقيع اتفاقية أكسمك ،مرك انر بإعالف

الرئيس عرفات عف بدء تشكيؿ ىذه األجيزة كمف ثـ بدء االنتساب ليا كتدريبيا ،حتى تسمميا زماـ

األمكر في األراضي الفمسطينية التي تـ تحريرىا.

تضمنت ىذه الدراسة كجيات نظر مختمفة فمسطينية كاسرائيمية حكؿ المياـ الممقاة عمى عاتؽ أجيزة
األمف الفمسطينية ،كالتكقعات المستقبمية ليا ،لكنيا لـ تتطرؽ لمكضكع األمف كعالقتو بالتنمية كىذا ما

ستعالجو دراسة الباحث كقد خمصت ىذه الدراسة إلى ما يمي:

 أف جياز الشرطة الفمسطيني يجب أف يمنح الصالحيات التامة الالزـ ة لألمف الداخمي كفؽ لكائح
كقكانيف كاضحة تمكفق مف متابعة كافة القضايا كالمشاكؿ األمنية في المجتمع.

 إف تشابؾ كتداخؿ صالحيات األجيزة األمنية يؤدم إلى إعاقة كبعثرة جيكد جياز الشرطة لتحقيؽ
األمف المطمكب ،لذا يجب تحديد صالحيات األجيزة األخرل كالحد مف تداخالتيا مع صالحيات

جياز الشرطة إال مف منظار التكامؿ المؤسساتي كالتنسيؽ اليادؼ إلى ضبط األمف كالنظاـ العاـ.

 يجب أف تككف قكل األمف الداخمي مجسدة بجياز الشرطة ىي المرجع الكحيد لمتعامؿ مع القضايا
االجتماعية كالمدنية ،كىي الجية الكحيدة القادرة عمى تحقيؽ عناصر االستقرار كاليدكء ،كضبط

الجريمة في المجتمع الفمسطيني إذا عممت بحرية تامة ضمف صالحياتيا المنصكص عمييا في
القكانيف المختمفة.
 3.8.2ورقة عمل لمحربي )2004( ،الدكر المجتمعي لممؤسسات األمنية.
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قدمت كرقة العمؿ ىذه في ندكة المجتمع كاألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنية بالرياض ،بتاريخ

 2004/2/21ـ ،حيث استعرض الباحث فييا عدة مكاضيع كاف أىميا كظيفة المؤسسات األمنية

كالخدمات التي تقدميا لممجتمع ،كذكر أمثمة عمى ذلؾ ،ثـ تطرؽ لمكضكع تكتر العالقات بيف المجتمع
كالمؤسسات األمنية ،كأسباب ىذا التكتر ،ثـ مكضكع العزلة االجتماعية التي تكاجو المؤسسات األمنية

كأسبابيا كطرؽ معالجتيا ،كلـ يتطرؽ الباحث لمكضكع األمف كعالقاتو بالتنمية كال لدكر الشرطة في

تكفير المناخ التنمكم ،كقد خمصت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

 إف المجتمع يقع عمى كاىمو مسؤكلية أخالقية كبيرة في دعـ األجيزة األمنية ألداء مياميا مف خالؿ
تعاكنو مع ىذه األجيزة كمساعدتيا في الكشؼ عف المنحرفيف كالمجرميف ،كعدـ التستر عمى

الخارجيف عف القانكف بشكؿ عاـ.

 كجكب العمؿ عمى التدريب كالتأىيؿ الدائميف ،لعناصر كأفراد المؤسسة األمنية بيدؼ تطكير أدائيـ
كقدراتيـ بما يتناسب مع المستجدات التكنكلكجية كمتطمباتيا المختمفة.

 العمؿ عمى تفعيؿ االتصاؿ الدائـ بيف المجتمع كالمؤسسة األمنية مف خالؿ قنكات اتصاؿ مكثفة،
كتعزيز العالقات بحيث تصبح المؤسسة األمنية جزنء مف الثقافة االجتماعية لدل المكاطنيف.
 4.8.2ورقة عمل لمشمراني )2004( ،الدكر المجتمعي لممؤسسات األمنية.
قدمت كرقة العمؿ ىذه في ندكة المجتمع كاألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنية بالرياض ،بتاريخ

2004/2/21ـ حيث استعرض الباحث مف خالليا عدة مكاضيع منيا التطكر التاريخي لألجيزة

األمنية ،عالقة األمف بالتنمية ،مكقع األجيزة األمنية في النظاـ السياسي ،كعالقة األجيزة األمنية
باألجيزة األخرل في الدكلة ،طبيعة كمياـ األجيزة األمنية ،كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج

التالية-:

 إف تضخـ األجيزة األمنية كالسيطرة البيركقراطية عمى أدائيا ،يؤدم إلى تعطيؿ الفاعمية األمنية
ليذه األجيزة.

 يجب أف تككف المؤسسة األمنية متناسبة مع حاجات المجتمع كمقتضيات النظاـ العاـ ،إذ أف زيادة
اإلدارات أك استحداث أجيزة أمنية دكف حاجة إلييا يؤدم إلى زيادة النفقات الحككمية بغير فائدة.

 عدـ تكظيؼ فائض مف المكارد البشرية في األجيزة األمنية إال بمقدار الحاجة فقط ،ألف زيادة أفراد
األجيزة األمنية لغير حاجة ليـ يؤدم إلى حالة مف الترىؿ اإلدارم ،كالعبء المالي كاألمني في

ىذه األجيزة.

 5.8.2ورشة عمل ( :)2004كاقع كصالحيات األجيزة األمنية ارتباطان بقضية اإلصالح .عقدت ىذه
الكرشة في جامعة بيرزيت بتاريخ 2004/6/28ـ قدمت فييا أكراؽ عمؿ قاـ بإعدادىا كؿ مف العقيد
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عيسى أبك عراـ مدير العمميات في جياز األمف الكقائي كالعميد إبراىيـ المصرم مدير المخابرات في

المحافظات الشمالية،حيث ناقشت ىذه األكراؽ المكاضيع التالية:
 األجيزة األمنية في االتفاقات المكقعة.

 مياـ األجيزة األمنية في النظاـ السياسي.
 األمف الكقائي كنشاطو عمى صعيد األمف الداخمي.

 تطكر األجيزة األمنية مف خالؿ الممارسة كاكتساب الخبرة.
 األمف الفمسطيني كالجيكد الرامية لإلصالح.
 المخابرات العامة كقضية اإلصالح.

 خمفية عف تأسيس المخابرات العامة.
 تعريؼ المخابرات العامة.

 مياـ الجياز عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي.
 األجيزة األمنية كالكضع الراىف.

كقد خمصت ىذه الكرشة إلى العديد مف االستنتاجات كاف أىميا ما يمي:

 إف الترىؿ اإلدارم كعدـ كضكح التخصص في الصالحيات اإلدارية كاألمنية يؤدم إلى
إضعاؼ قدرة األجيزة األمنية عف متابعة كاجبيا بشكؿ سميـ ،كما يؤدم إلى إضعاؼ القدرة
عمى متابعة األعماؿ األمنية اليكمية المتعمقة بخدمات المجتمع.

 إف ضعؼ التأىيؿ كالتدريب ألفراد األجيزة األمنية يؤدم إلى عدـ قدرة ىذه األجيزة عمى
التعامؿ مع المجتمع كقضاياه المختمفة بكفاءة كفعالية.

 إف ضعؼ األجيزة األمنية ال يمكف ىذه األجيزة مف تحقيؽ األمف كاالستقرار في المجتمع.
 إف ىذه الدراسة لـ تتعرض لمكضكع األمف كعالقتو بالتنمية لكنيا ركزت عمى قدرة األجيزة
األمنية عمى تحقيؽ األمف كاالستقرار كالذم ىك ضركرة مف ضركرات التنمية.

 6.8.2دراسة إدعيس :)2004( ،صالحيات جياز الشرطة.

كىي عبارة عف سمسمة تقارير قانكنية تصدرىا الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف في راـ اهلل،
يعدىا كيشرؼ عمييا المحامي معف إدعيس ،تضمنت عدة مكاضيع ىامة حكؿ صالحيات جياز

الشرطة عمى المستكل الدكلي كصالحيات جياز الشرطة عمى المستكل المحمي ،لكنيا لـ تتطرؽ لدكر
األمف في التنمية كال لدكر الشرطة في تكفير المناخ التنمكم كقد ختمت ىذه الدراسة بالعديد مف

التكصيات الميمة منيا:

 ضركرة كضع التشريعات التي تحكـ عمؿ جياز الشرطة كسمطة ضبط إدارم تحدد
الصالحيات المنكطة بو كتنظـ عالقتو بغيره مف األجيزة األخرل في مجاؿ حفظ األمف

كالنظاـ العاـ.
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 ضركرة تفعيؿ دكر النيابة في اإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط القضائي في مجاؿ التحقيؽ في
الجرائـ.

 ضركرة تضميف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني حكـ عاـ يشير إلى بطالف اإلجراءات
المتخذة في التحقيؽ في الجرائـ ،إذا لـ تراع األسس المحددة في القانكف.

 ضركرة كقؼ إجراءات التحقيؽ في الجرائـ مف قبؿ الجيات األمنية التي ال تتمتع بصفة
الضابطة القضائية.

 7.8.2دراسة إخميس )2004( ،عمم المخابرات والجاسوسية.
كىي عبارة عف دراسة مككنة مف ثالثة أجزاء ،استعرض الجزء األكؿ مكضكع المخابرات عبر التاريخ،
كشرح مكضكع الجاسكسية مف حيث مفيكميا كنشأتيا كأىـ الصفات التي يتميز بيا الجكاسيس،

كالمعدات كاألجيزة الالزمة في التجسس أما الجزء الثاني فاستعرض عدة مكاضيع كاف أىميا كيفية
تدريب العمالء السرييف ،ثـ تحدث عف المخابرات األمريكية مف حيث نشأتيا ،كأىـ أقساميا ثـ

المخابرات الركسية كالبريطانية كاإلسرائيمية ،كأساليب كؿ منيا كطرقيا في تجنيد العمالء .أما الجزء
الثالث فقد استعرض مكضكع المخابرات كاالستخبارات في اإلسالـ ،ك صفات رجؿ األمف في اإلسالـ،
كدكر المخابرات في رسـ السياسة ،كدكرىا في الحركب السياسية كاالقتصادية كالعسكرية ،ثـ استعرض

أىـ المراحؿ التي يمر بيا جياز المخابرات كأىـ فنكف ىذا العمؿ ،إال اف ىذه الدراسة لـ تبحث دكر
األمف في التنمية كال دكر الشرطة في تكفير المناخ التنمكم ،كقد خمصت ىذه الدراسة إلى ما يمي:

 إف العمؿ االستخبارم كاألمني ىك مقكـ مركزم كأساسي ،مف مقكمات العمؿ األمني السميـ.
 إف الخيانة ىي ظاىرة ممتصقة بشكؿ عضكم بأمف الغير لذلؾ فإف تدريب أفراد األمف عمى

كيفية مكافحة ىذه الظاىرة ،كاالكتشاؼ المبكر ليا ،ىك مف أساسيات تأىيؿ عناصر األمف.

 إف الجنس كالماؿ مف أخطر عناصر الجذب كاإلغراء لمخيانة ،لذلؾ يجب أف يحظى أفراد
األمف بسبؿ العيش الكريـ التي تمكنيـ مف تحمؿ مصاريؼ الحيات بشكؿ الئؽ ،كتجعميـ

قادريف عمى االرتباط المشركع بالنساء.

 8.8.2دراسة كموب )2005(،تنظيم إدارة الشرطة الفمسطينية.
تحدثت ىذه الدراسة عف تنظيـ إدارة الشرطة الفمسطينية مف حيث كظائؼ الشرطة ،القيـ السمككية لرجؿ
الشرطة ،الرقابة عمى أعماؿ الشرطة ،التخطيط كأىميتو لمعمؿ الشرطي ،القيادة كأىميتيا في العمؿ

الشرطي ،مياـ كاختصاصات قائد الشرطة كمساعديو كاإلدار ات المتخصصة في الشرطة ،كالخطة
المستقبمية لجياز الشرطة الفمسطينية ،كقد ختمت ىذه الدراسة بتصكرات الباحث حكؿ جياز شرطة

فمسطيني حديث يمبي متطمبات المجتمع كيحقؽ طمكحاتو كآمالو في استتباب األمف كاالستقرار ،لكنيا
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لـ تبحث مكضكع األمف كعالقتو بقطاعات التنمية الشاممة كال دكر الشرطة في تكفير المناخ التنمكم

الالزـ لمتنمية الشاممة.

 9.8.2دراسة كموب )2006( ،الشرطة الفمسطينية ،الماضي والحاضر والمستقبل.
تناكؿ الباحث عدة مكاضيع أىميا نشأة نظاـ الشرطة كتطكره التاريخي حيث استعرض كضع الشرطة
الفمسطينية في عيد االنتداب البريطاني ،ثـ الشرطة في عيد الحكـ المصرم كالحكـ األردني ،ثـ في
عيد االحتالؿ االسرائيمي ،ثـ تطرؽ لتأسيس الشرطة الفمسطينية بعد اتفاؽ اكسمك ،كمف ثـ طبيعة

عمميا ثـ تطرؽ لمتخطيط كالتنظيـ كأىميتو لمشرطة الفمسطينية ،كقد ختمت ىذه الدراسة بتصكرات
الباحث عف كضع الشرطة الفمسطينية الحالي كظاىرة االنفالت األمني ،كخطة معالجتيا ،كأخي انر

األىداؼ المنشكدة لمشرطة الفمسطينية ،لكنيا لـ تبحث مكضكع األمف كعالقتو بالتنمية أك أثر اليدكء

كاالستقرار في إطالؽ عجمة التنمية كىذا ما سيعالجو الباحث في ىذه الدراسة.
9.2

دراسة نقدية لألدبيات السابقة.

إف إطالع الباحث عمى الدراسات السابقة ،ساعد في تككيف نظرة شاممة عف مكضكع األمف مف حيث
مفيكمو كنشأتو ،كتطكره عبر التاريخ حتى كقتنا الحاضر كما مكنو مف تككيف نظرة شاممة عف مكضكع

األمف كعالقتو بالتنمية ،كاألمف كعالقتو باستقرار المجتمع بجميع جكانبو،كاثر ىذا االستقرار عمى

إطالؽ عجمة التنمية ،كما إف ىذه الدراسات – مف كجية نظر الباحث – كانت ميمة كأدت الغرض
المقصكد منيا إلى حد ما ،لكف الباحث كجد فييا نقصان تمحكر حكؿ عدـ تناكليا لمكضكع الشرطة
كدكرىا في تكفير المناخ التنمكم ،كىذا النقص فتح المجاؿ أماـ الباحث لمكتابة كالبحث في ىذا

المكضكع ،كعميو فإف دراسة الباحث ال تتعارض مع مكضكع الدراسات المختمفة المشار إلييا ،كما أنيا
ال تتطابؽ معيا بشكؿ بارز ،بؿ أف ىذه الدراسة التي يعدىا الباحث ىي دراسة مكممة كمتممة لتمؾ

الدراسات ،بؿ ربما تككف مف كجية نظر الباحث ذات أىمية مميزة ،قياسان مع تمؾ األدبيات ،خاصة أف

ىذه الدراسة تناكلت مكضكع دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ التنمكم ،كىذا ما لـ تتطرؽ إليو

األدبيات السابقة ،مما يعني أف ىذه الدراسة مختمفة عف تمؾ الدراسات مف حيث المكضكع المعالج

كالمبحكث ،كلكنيا تتكامؿ معيا مف حيث إثراء األدبيات المتعمقة بالشرطة الفمسطينية كدكرىا كمياميا

ككاجباتيا المختمفة بشكؿ عاـ.
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الفصل الثالث
_______________________________________________________
منيجية الدراسة
 1.3مقدمــة
يتناكؿ ىذا الفصؿ جانبان ميمان مف الجكانب األساسية في ىذه الدراسة ،كىك الجانب التكضيحي لكافة
الخطكات كالمراحؿ التي قاـ بيا الباحث مف أجؿ إتماـ ىذه الدراسة ،كبمكغ اليدؼ العاـ ليا ،كالذم

ابتداء مف
يتجمى في الكشؼ عف دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف،
ن
تككف فكرة الدراسة ،مرك انر بتحديد مشكمة الدراسة ،ثـ تقديـ عرض سريع ككاضح عف منطقة الدراسة،
ّ
كمجتمعيا كعينتيا كمنيجيتيا كآليات تطبيقيا.

2.3

منيجية الدراسة

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كذلؾ لمال ءمتو لمثؿ ىذه الدراسة ،كلما يكفره مف بيانات

مستقاة مف المصادر التي اعتمد عمييا الباحث في إجراء ىذه الدراسة ،كىذه المصادر كما يمي:
 1.2.3المصادر األولية:
* المقابالت :قاـ الباحث بإجراء مقابالت مع

جميع مدراء المراكز كالدكائر كاألقساـ في شرطة

محافظة جنيف ،حيث استطاع الباحث الحصكؿ عمى معمكمات قيمة تفيده في إعداد ىذه

الدراسة.
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* المالحظة :ككف الباحث يعمؿ ضابط في األمف العاـ الفمسطيني ،فقد استفاد مف المالحظة
المباشرة في الحصكؿ عمى الكثير مف المعمكمات التي احتاجيا في إعداد ىذه الدراسة.

 2.2.3المصادر الثانوية
اطمع الباحث عمى العديد مف الدراسات العربية كالفمسطينية ،التي تحدثت عف مكضكع األمف
كعالقتو بالتنمية ،كما اطمع الباحث عمى العديد مف الكثائؽ كاإلحصائيات كالسجالت كالتقارير

األمنية المتكفرة لدل مراكز كادارات الشرطة في محافظة جنيف.
 3.3منطقة الدراسة

أجريت الدراسة في محافظة جنيف ،ىذه المحافظة التي تقع في أقصى شماؿ الضفة الغربية ،يحيطيا

جدار الفصؿ العنصرم مف ثالث جيات؛ الشرؽ ،الغرب ،كالشماؿ ،كتعتبر البكابة الشمالية عمى الخط

األخضر بالنسبة لمضفة الغربية ،تبمغ مساحتيا حكالي(

592كـ ( ،)2حبش )2006 ،كعدد سكانيا

حكالي( 261 .756نسمة) ،كاف الخريطة ( )1.3تكضح مكقع محافظة جنيف بالنسبة لخارطة فمسطيف.
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خارطت  :1.3حبيي هىقع هحافظت جٌيي بالٌضبت لفلضطيي (حبش.)2006 ،

58

ينتشر سكاف محافظة جنيف في (  )89تجمع سكاني ،بحيث تتككف ىذه التجمعات مف جميع القرل
كالبمدات كالمدف في المحافظة ،كلتكضيح الصكرة الجغرافية ليذه المحافظة كما تضمو مف تجمعات

سكانية مختمفة فإف الخارطة ( )2.3تكضح ذلؾ.

خارطة  :2.3خارطة تفصيمية لمحافظة جنيف تكضح التجمعات السكانية في المحافظة (حبش،

.)2006

59

إف ىذه التجمعات السكانية المؤلفة مف المدف كالقرل كالخرب المختمفة ،يتكلى ميمة تكفير األمف

كاالستقرار فييا ،الشرطة الفمسطينية مف خالؿ مراكزىا المنتشرة في المحافظة ،كالخارطة (  )3.3تبيف
مراكز الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف.

هراكز الشرطت
في هحافظت
جٌيي

طوباس

الخارطت رقن  3.3حبيي هىاقع هراكز الشرطت الفلضطيٌيت في هحافظت جٌيي (جراداث)2006 ،
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 4.3مجتمع الدراسة
إف ك ازرة الحكـ المحمي الفمسطينية تعتبر مدينة طكباس كالقرل المحيطة بيا منطقة جغرافية منفصمة

عف محافظة جنيف ،إال أف المديرية العامة لمشرطة الفمسطينية ،في تقسيماتيا اإلدارية ،تعتبر منطقة
طكباس كقراىا ،كحدة إدارية تابعة لمديرية شرطة محافظة جنيف كتعتبر طكباس كقراىا ضمف ىيكمية

ىذه المديرية ،كمركز شرطة طكباس ىك أحد مراكز الشرطة التابعة لمديرية شرطة محافظة جنيف (ـ.
البصمات في المختبر الجنائي سابقان،آب  ،2006اتصاؿ شخصي).
لذلؾ فإف مجتمع الدراسة يتألؼ مف جميع مراكز الشرطة كاإلدارات كاألقساـ التابعة لمديرية شرطة
محافظة جنيف كالتي عددىا (  )7مراكز ك (  )14إدارة فرعية تابعة إلدارات مركزية كما ظيرت في

الخارطة الييكمية لشرطة محافظة جنيف.

إف مراكز الشرطة المتفرعة عف مديرية شرطة محافظة جنيف ،تتكلى ميمة تكفير األمف كاالستقرار

لسكاف التجمعات السكانية في المحافظة بما فييا منطقة طكباس ككحدة كاحدة ،كالجدكؿ (  )1.3يبيف
عدد مراكز الشرطة في محافظة جنيف كعدد القرل التابعة لكؿ مركز ،كعدد السكاف في منطقة نفكذه.

جدكؿ  :1.3مراكز الشرطة في محافظة جنيف كالقرل التابعة لكؿ مركز( ،نائب مدير العمميات ،تشريف
ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي).

الرقم

اسم مركز الشرطة

1

مركز شرطة مدينة جنيف

2

مركز شرطة طكباس

12

3

مركز شرطة قباطية

08

33 .000

4

مركز شرطة ميثمكف

11

36 .000

5

مركز شرطة جمقمكس

21

35 .000

6

مركز شرطة كفر راعي

08

40 .000

7

مركز شرطة اليامكف

25

70 .000

 89تجمع سكاني

 310 .000نسمة تقريبان

المجمكع  7مراكز

عدد التجمعات السكنية

التابعة لممركز
04

أوالً :مراكز الشرطة في محافظة جنين:
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عدد السكان في المنطقة التابعة

لممركز

48 .000
48.000

- 1مركز شرطة مدينة جنيف :يقع مركز شرطة مدينة جنيف في حي المراح شرقان ،يطمؽ عميو اسـ
(مركز المدينة) ،يتكلى ميمة حفظ األمف كاالستقرار في أربعة تجمعات سكانية كىي (مدينة
جنيف ،ضاحية صباح الخير ،مخيـ الالجئيف ،ككاد برقيف) ،حيث يبمغ عدد السكاف في

التجمعات السكانية األربعة ،حكالي (

 )48 ،000نسمة (مدير مركز المدينة،آب

،2006

اتصاؿ شخصي).
 - 2مركز شرطة طكباس :يقع مقر شرطة مدينة طكباس في المدخؿ الجنكبي لممدينة ،أم عمى
شارع طكباس نابمس جنكبان ،يتكلى ميمة حفظ األمف في (

 )12تجمع سكاني كىي (بمدة

طكباس ،عقابا ،تياسير ،طمكف ،العقبة ،الفارعة ،مخيـ الفارعة ،كاد الفارعة ،قشدة ،عزبة

عطكؼ ،الحديدية ،المالح ،كالفارسية ،إضافة لبعض الخرب كمضارب البدك المؤقتة) ،حيث

يبمغ عدد السكاف في التجمعات السكانية المذككرة حكالي (

طكباس،أيمكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

 )48 ،000نسمة (مدير مركز

يعمؿ في المركز حكالي ( )53عنصر شرطة ( )10منيـ برتبة ضابط الباقي دكف ذلؾ ،يمتمؾ

المركز سيارتيف فقط ،تعمؿ بالبنزيف ،كثالثة قطع سالح مف نكع كالشنككؼ كمسدسيف ،كثالثة

أجيزة السمكي ال تعمؿ بسبب المكقع (مدير مركز طكباس،أيمكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).
- 3مركز شرطة قباطية :يقع مقر شرطة قباطية في المدخؿ الغربي لبمدة قباطية (المدخؿ
الرئيسي) مقابؿ المحكمة الشرعية ،يكفر األمف كاالستقرار لثمانية تجمعات سكانية كىي:

(بمدة قباطية) الشيداء ،بير الباشا ،برقيف ،مركة ،المنصكرة ،مسمية ،كجميع الخرب كمضارب
البدك في منطقة نفكذه) حيث يبمغ عدد السكاف في التجمعات السكانية المذككرة حكالي

( )33.000نسمة (مدير مركز شرطة قباطية،آب  ،2006اتصاؿ شخصي).

مركز شرطة قباطية (  )26عنصر شرطة ،ستة منيـ برتبة ضابط كالباقي دكف
يمتمؾ المركز سيارة كاحدة كثالث قطع سالح مف نكع كالشنككؼ كثالثة

يعمؿ في
ذلؾ،

مسدسات،

في المركز خمسة أجيزة السمكي (مديرمركز شرطة قباطية،آب  ،2006اتصاؿ شخصي).
- 4مركز شرطة ميثمكف :يقع مركز شرطة ميثمكف في أقصى شرؽ بمدة ميثمكف ،يتكلى ميمة

تكفير األمف كاالستقرار لحكالي (  )11تجمع سكاني كىي (بمدة ميثمكف ،الفندقكمية ،جبع،
العصاعصة ،صانكر ،عنزة ،الزاكية ،الجديدة ،سيريس ،صير،الجربة ،كام تجمعات سكانية

دائمة أك مؤقتة تقع في مجاؿ نفكذه) ،حيث يبمغ عدد سكاف ىذه التجمعات السكانية حكالي
( )36.000نسمة (مدير مركز شرطة ميثمكف ،أيمكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).
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يعمؿ في المركز حكالي (  )28عنصر شرطة حكالي سبعة منيـ برتبة ضابط ،كالباقي دكف

ذلؾ ،يمتمؾ المركز ثالث قطع سالح مف نكع كالشنككؼ فقط كثالثة اجيزة السمكي ،كسيارة

تعمؿ بالبنزيف (ـ .االدارة ،أيمكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).
- 5مركز شرطة جمقمكس :يقع مركز شرطة جمقمكس في المدخؿ الجنكبي لقرية جمقمكس ،عمى

يسار الشارع المؤدم لمجامعة العربية االمريكية ،مف ميماتو تكفير األمف لحكالي (  )21تجمع

سكاني كىي (بمدة جمقمكس ،المغير ،المطمة ،اـ التكت ،دير أبك ضعيؼ ،جمبكف ،بيت قاد

الشمالي ،بيت قاد الجنكبي ،عرانة ،عربكنة ،دير غزالة ،عابا ،فقكعة ،برغثا ،الجممة ،الكفير،
تنيف ،تمفيت ،رابا ،الزبابدة ،كالجامعة العربية ،كباقي التجمعات السكانية المؤقتة كالدائمة

المكجكدة في منطقة نفكذه) حيث يبمغ عدد السكاف في التجمعات السكانية المذككرة حكالي

( )35.000نسمة (مديرمركز شرطة جمقمكس،أيمكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

يعمؿ في مركز شرطة جمقمكس حكالي ( )20عنصر شرطة منيـ ستة برتبة ضابط كالباقي أقؿ
مف ذلؾ ،يمتمؾ المركز سيارة كاحدة ،كقطعتيف سالح مف نكع كالشنككؼ كأربعة أجيزة إتصاؿ

ال سمكي( .مدير إدارة المركز،أيمكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

- 6مركز كفر راعي :يقع المركز في المدخؿ الرئيسي لبمدة كفر راعي شرؽ الشارع المؤدم الى

قرية فحمة،يتكلى ميمة تحقيؽ األمف كاالستقرار في ثمانية تجمعات سكانية كىي (كفر راعي،

عرابة ،مخيـ ،فحمة ،قرية فحمة ،سيمة الظير ،العطارة ،عجة ،الرامة) كيبمغ عدد سكاف

التجمعات السكانية المذككرة حكالي (  )40.000نسمة (مدير مركز شرطة كفر راعي،أيمكؿ
 ،2006اتصاؿ شخصي).

يعمؿ في مركز شرطة كفر راعي حكالي (  )30عنصر شرطة منيـ ثمانية برتبة ضابط كالباقي

دكف ذلؾ ،يمتمؾ المركز سيارة شرطة كاحدة فقط ،سممت لممركز في شير كانكف ثاني ،2006

كيمتمؾ المركز أيضان قطعتي سالح مف نكع كالشنككؼ كمسدسيف فقط ،كثالثة اجيزة ال سمكي

(نائب مدير مركز شرطة كفر راعي،أيمكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

- 7مركز شرطة اليامكف :يقع مركز شرطة اليامكف شماؿ مبنى البمدية ،في الجزء الشمالي مف بمدة
اليامكف ،يتكلى ميمة تكفير األمف في (

 )25تجمع سكاني ،حيث بمغ عدد سكاف ىذه

التجمعات حكالي (  )70.000نسمة كىذه التجمعات السكانية ىي (بمدة اليامكف ،السيمة

الحارثية ،كفر ذاف ،البرانس ،زبكبا ،رمانة ،الطيبة ،عانيف ،تعنؾ ،العرقة ،الياشمية ،يعبد،

زبدة ،إـ دار ،الخمجاف ،الطرـ ،ظير العبد ،ظير المالح ،كفر قكد ،كفيرت ،أـ الريحاف ،طكرة،
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مريحة ،عرب السعادة ،كجميع مضارب البدك كالتجمعات السكانية المؤقتة كالدائمة المكجكدة

ضمف منطقة نفكذ المركز(مدير مركز شرطة اليامكف،آب  ،2006اتصاؿ شخصي).

عدد العامميف في مركز شرطة اليامكف ( )26عنصر شرطة ،سبعة منيـ برتبة ضابط ،كالباقي
دكف ذلؾ ،يمتمؾ المركز سيارة شرطة كاحدة ،ثالثة قطع سالح مف نكع كالشنككؼ كمسدس

كاحد ،كثالثة أجيزة ال سمكي( ،مدير االدارة ،آب  ،2006اتصاؿ شخصي) ،كالجدكؿ ( )2.3

يبيف عدد مراكز الشرطة في محافظة جنيف كامكانياتيا المكجستية.
جدكؿ  :2.3اإلمكانيات المكجستية لمراكز شرطة محافظة جنيف.
عدد األفراد

عدد

عدد

عدد

عدد أجيزة

اسـ المركز

الرقـ
.1

مركز شرطة المدينة

81

السيارات
1

البنادؽ
6

المسدسات
3

االتصاؿ
5

.2

مركز شرطة طكباس

53

2

3

2

3

.3

مركز شرطة قباطية

26

1

3

3

5

.4

مركز شرطة ميثمكف

28

1

3

-

3

.5

مركز شرطة جمقمكس

20

1

2

.6

مركز شرطة كفرراعي

30

1

2

2

4
3

.7

مركز شرطة اليامكف

26

1

3

1

3

المجمكع

264

8

22

11

26

أما بما يخص االحتياجات اليكمية لمراكز شرطة محافظة جنيف مف الكقكد كالتمكيف كالمصاريؼ النقدية

فقد أكد مدراء المراكز أف كمية الكقكد التي يحصؿ عمييا كؿ مركز ضئيمة جدان كغير كافية كما أف كؿ
مركز يحصؿ عمى ما نسبتو  %50مما يحتاجو مف التمكيف ،كالكمية التي يحصؿ عمييا المركز تكفي

إلعاشة نصؼ األفراد فقط ،أما النقدية فيي أيضان ضئيمة كغير كافية لتغطية المصاريؼ اليكمية لممركز

كالجدكؿ( )3.3يبيف مقدار تكفر االحتياجات اليكمية لمراكز شرطة محافظة جنيف.
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جدكؿ  :3.3بياف كمية الكقكد كالتمكيف كالمكازنات النقدية لمراكز شرطة محافظة جنيف
اسـ المركز

الرقـ

المكازنة النقدية/شيريان

كمية الكقكد/شيريان

النسبة %مف
كمية التمكيف
اليكمية

.1

مركز شرطة المدينة

200

500

% 50

.2

مركز شرطة طكباس

200

300

% 50

.3

مركز شرطة قباطية

150

400

% 50

.4

مركز شرطة ميثمكف

200

400

% 50

.5

مركز شرطة جمقمكس

200

500

% 50

.6

مركز شرطة كفرراعي

200

500

% 50

.7

مركز شرطة اليامكف

150

500

% 50

المجمكع

1300

3100

% 50

ثانياً :إدارات الشرطة المتخصصة في مديرية شرطة محافظة جنين:
إف المديرية العامة لمشرطة الفمسطينية ليا إدارات مركزية متخصصة ليا فركع في كافة مديريات
الشرطة في المحافظات الفمسطينية ،لذا فإف مديرية شرطة محافظة جنيف إحدل مديريات الشرطة في

المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) كفييا فركع إلدارات مركزية متخصصة كىذه الفركع ىي:

 .1فرع المباحث العامة :كىي إدارة متخصصة تتبع االدارة المركزية لمديرية المباحث العامة في شرطة
المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ،كىذا الفرع مف اختصاصو كصالحياتو متابعة جميع القضايا

الجنائية المجيكلة (التي لـ ييعرؼ فاعميا) ،إضافة الى تسيير دكريات مراقبة كمتابعة لمحد مف الجريمة
(دكر كقائي) كما كليا (دكر عالجي) يتضمف المراقبة كالمالحقة كالقبض كالتسميـ لمعدالة كىك دكر ما
بعد كقكع الجريمة(مديرالعمميات ،تشريف ثاني ،2006اتصاؿ شخصي).

يقع مقر فرع المباحث العامة في محافظة جنيف في المديرية العامة لشرطة محافظة جنيف ،الكاقعة قرب

ضاحية صباح الخير ،شماؿ المدينة ،عمى الشارع المؤدم الى الناصرة.

يعمؿ في ىذا الفرع حكالي (  )50عنصر شرطة ،يمتمؾ الفرع سيارة كاحدة كأربع قطع سالح مف نكع
كالشنككؼ كستة مسدسات ،كأربعة أجيزة السمكي (مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ

شخصي).
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 .2فرع مكافحة المخدرات :ىي إدارة فرعية متخصصة تتبع االدارة المركزية لمديرية مكافحة المخدرات
في شرطة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ،كمف اختصاصيا متابعة كمكافحة تعاطي المخدرات
كتركيجيا كاالتجار بيا.

يقع الفرع في المقر العاـ لشرطة محافظة جنيف ،يعمؿ في الفرع حكالي (  )30عنصر شرطة ،يمتمؾ

الفرع سيارة كاحدة ،كقطع سالح عدد(  )2مف نكع كالشنككؼ كثالثة مسدسات كثالثة أجيزة السمكي

(مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

.3فرع المركر :كىك إدارة فرعية متخصصة تتبع اإلدارة المركزية لمديرية المركر في شرطة المحافظات
الشمالية (الضفة الغربية) ،مف اختصاصاتيا ،تنظيـ المركر كالسير عمى الطرؽ ،متابعة صالحية

المركبات كقانكنيتيا ،تحرير المخالفات لمخالفي األنظمة كالقكانيف ،إضافة لمتابعة أمكر تختص بحكادث

الطرؽ كاألضرار الناتجة عنيا.

يعمؿ في الفرع حكالي ( )93عنصر شرطة ،يمتمؾ الفرع أربع سيارات شرطة كال يكجد بحكزتيـ اسمحة
رشاشة ،إنما اسمحتيـ مسدسات عدد (  ،)6إضافة لستة أجيزة ال سمكي ،مقر الفرع في المديرية العامة

لشرطة محافظة جنيف (مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

 .4فرع النجدة كالدكريات :كىذا الفرع عبارة عف إدارة متخصصة تتبع اإلدارة المركزية لمديرية النجدة
كالدكريات في شرطة المحافظات الشمالية الضفة الغربية ،مف اختصاصاتو تسيير دكريات بشكؿ

مستمر لمحفاظ عمى األمف العاـ كاالستقرار داخؿ المدف كاألسكاؽ كاألماكف المأىكلة بالسكاف ،مف أجؿ

الحد مف حدكث الجريمة ،ثـ االستجابة ألم نداء إستغاثة كالكصكؿ الى مكاف الحدث أك مكاف الجريمة
كالمساعدة في انقاذ األنفس كالممتمكات ،كالحفاظ عمى األمكاؿ كالممتمكات مف األيدم العابثة في

حاالت حدكث الجرائـ كالككارث الطبيعية ،كالحفاظ عمى مكاف الجريمة كأدكاتيا حتى كصكؿ الشرطة

المختصة (نائب مدير العمميات،تشريف ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي).

يعمؿ في الفرع ( )90عنصر شرطة ،يمتمؾ الفرع خمس سيارات )14 ( ،قطعة سالح مف نكع كالشف

ككؼ ،كأربعة مسدسات ،كخمسة أجيزة ال سمكي ،كمقر الفرع أيضان في المديرية العامة لشرطة محافظة

جنيف(.مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

 .5فرع حراسة المؤسسات :ىذا الفرع يتبع اإلدارة المركزية لمديرية حراسة المؤسسات في شرطة
المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ،مف اختصاصاتو حماية المؤسسات العامة كالحككمية كمؤسسات
النفع العاـ ،إضافة لحماية الشركات كالبنكؾ كالتعاكنيات التي تخدـ شريحة كاسعة مف المجتمع كأم

شركة اك مؤسسة تكاجو تيديد معيف كترغب في الحفاظ عمى أمكاليا كممتمكاتيا كطكاقـ عمميا ،إال أنو
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كفي حالة حراسة المؤسسات الخاصة كغير الحككمية تقكـ المؤسسة بدفع بدؿ الحراسة كيككف الدفع في

بناء عمى عقد يتـ إبرامو بيف الشرطة كالمؤسسة (نائب مدير
حساب السمطة الكطنية الفمسطينية ن
العمميات ،تشريف ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي).

يعمؿ في ىذا الفرع (  )30عنصر شرطة ،يمتمؾ الفرع قطعة سالح كاحدة مف نكع كالشف ،كأربعة
مسدسات كخمسة أجيزة ال سمكي ،كال يمتمؾ سيارة ،لمفرع مقر في المديرية العامة لشرطة محافظة

جنيف الكاقع قرب ضاحية صباح الخير(مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).
 .6فرع السياحة كاآلثار :كىك فرع يتبع اإلدارة المركزية لمديرية شرطة السياحة كاآلثار في شرطة

المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ،كمف احتصاصاتو ،حماية األماكف األثرية كالسياحية ،كحماية
اآلثار مف األيدم العابثة كالمصكص ،منع االتجار باآلثار كضبطيا كمصادرتيا ،متابعة كمراقبة الفنادؽ

كالشقؽ المفركشة كالحفاظ عمى السالمة العامة كمنع انتشار الرذيمة فييا (نائب مدير العمميا ت ،تشريف

ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي).

يعمؿ في الفرع (  )6عناصر شرطة ،كيمتمؾ الفرع سيارة كاحدة كجياز ال سمكي كاحد كال يمتمؾ الفرع

أية أسمحة ،كىذا الفرع كباقي فركع الشرطة التي تـ ذكرىا ،يقع مقره في المديرية العامة لشرطة محافظة

جنيف( ،مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).
 .7فرع شرطة حفظ النظاـ :كىك فرع يتبع اإلدارة المركزية العامة لشرطة حفظ النطاـ في المديرية
العامة لشرطة محافظات الشماؿ (الضفة الغربية) ،الفرع لو مقر منفصؿ عف مديرية شرطة محافظة

جنيف كيقع مقره في الشماؿ الغربي لمدينة جنيف ،شماؿ مقر جامعة القدس المفتكحة ،يعتبر ىذا الفرع

قكة اسناد رئيسية لمشرطة بكافة فركعيا في محافظة جنيف ،يتـ استنفاره في حاالت الشغب كاالخالؿ

باألمف العاـ(نائب مدير العمميات ،تشريف ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي).

يعمؿ في الفرع ( )190عنصر شرطة ،جميعيـ مف الشرطة المدربيف كالمتخصصيف في ميمات الفرع،
يمتمؾ الفرع سبع سيارات شرطة )17 ( ،قطعة سالح مف نكع كالشف ككؼ كتسعة مسدسات كتسعة

أجيزة ال سمكي.

 .8فرع اإلصالح كالتأىيؿ (إدارة السجف) :كىك الفرع المسؤكؿ عف إدارة السجف كتنظيـ الحراسات،

كرعاية السجناء ،كتكفير احتياجاتيـ ،كتنظيـ زياراتيـ ،كالقياـ بأية مياـ أخرل ليا عالقة بالسجف

كالمعتقميف ،ىذا الفرع يتبع اإلدارة العامة لإلصالح كالتأىيؿ في شرطة المحافظات الشمالية (الضفة

الغربية).

67

يعمؿ في القسـ (  )40عنصر شرطة ،يمتمؾ القسـ سيارة كاحدة كيتبع شرطة المحافظة في قضايا
السالح كاالحتياجات المكجستية( مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

 .9فرع أمف الشرطة :كىك القسـ المسؤكؿ عف حراسة كحماية مقرات الشرطة كممتمكاتيا في المحافظة
إضافة لمتابعة سمككيات عناصر الشرطة كالشكاكم المقدمة ضدىـ ،كمتابعة تنفيذ العقكبات المتخذة

بحؽ عناصر الشرطة في مديرية شرطة محافظة جنيف.

يعمؿ في القسـ (  )60عنصر شرطة يمتمؾ الفرع سبع قطع سالح مف نكع كالشف ككؼ كمسدسيف،
كثالثة أجيزة ال سمكي ،كال يمتمؾ الفرع سيارة (مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ

شخصي).

 ،2006اتصاؿ

 .10فرع الشؤكف اإلدارية :كىك الفرع المسؤكؿ عف احتياجات الشرطة (المكازـ) ككؿ ما يمزـ الشرطة
مف أغذية ،مياه شرب ،كقكد سيارات ،قرطاسية كلكازـ مكتبية ،ككؿ ما يمزـ مديرية الشرطة كأفرادىا،

كىك فرع تابع لإلدارة المركزية في شرطة المحافظات الشمالية.

يعمؿ في القسـ ( )25عنصر شرطة ،يمتمؾ القسـ ثالث سيارات ،مسدس كاحد كجياز ال سمكي كاحد (
مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).
 .11الفرع المالي :كىك القسـ المسؤكؿ عف إدارة الشؤكف المالية مف إيرادات كنفقات ،كاعداد
المكازنات،كالتقارير المالية ،كتقديميا لإلدارة المركزية في مديرية شرطة المحافظات الشمالية.

يعمؿ في القسـ (  )2مف عناصر الشرطة ذكم الخبرة كاالختصاص ،كيتبع في احيتاجاتو المكجستية
كأمكر الحماية لشرطة محافظة جنيف(نائب مدير العمميات ،تشريف ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي).
 .12قسـ العالقات العامة :يقكـ ىذا القسـ بالعمؿ عمى تدعيـ الصالت الحسنة بيت الشرطة
كالجميكر ،كتنمية الكعي الشرطي لدل المكاطنيف ،كشرح رسالة الشرطة كجيكدىا كخدماتيا ،كنشر

جيكد الشرطة كانجازاتيا لممكاطنيف كاالتصاؿ بكسائؿ اإلعالـ المختمفة كالرد عمى استفساراتيـ.

يعمؿ في ىذا القسـ ( )6مف عناصر الشرطة ذكم الخبرة كاالختصاص ،كيتبع في احتياجاتو المكجستية
لممديرية العامة لشرطة محافظة جنيف ،كىك فرع لمديرية العالقات العامة في شرطة محافظات الشماؿ

كيتبع لإلدارة المركزية (نائب مدير العمميات ،تشريف ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي).

 .13قسـ التنظيـ كاإلدارة :ىذا القسـ ىك فرع لإلدارة المركزية لمتنظيـ كاإلدارة في المديرية العامة
لمشرطة الفمسطينية ،كىك قسـ يختص بشؤكف األفراد مف استيعاب ،كتعييف كترقيات ،كأجازات،
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كعقكبات ،ككؿ ما يختص بإدارة ممفات عناصر الشرطة في محافظة جنيف ،إضافة لجميع المخاطبات

التي تخص مديرية شرطة محافظة جنيف ،الصادر كالكارد منيا.

يعمؿ في ىذا القسـ (  )12عنصر شرطة مف ذكم الخبرة ،يمتمؾ القسـ مسدس كاحد كجياز السمكي

كاحد ،كيتبع في احتياجاتو المكجستية كما يخص أمكر الحماية لشرطة محافظة جنيف.
(مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

 .14العمميات :ىذا القسـ ىك فرع لمعمميات المركزية في المديرية العامة لمشرطة الفمسطينية ،يطمؽ
عميو في محافظة جنيف اسـ(عمميات الشرطة) ،ىذا القسـ ىك عبارة عف المطبخ المعمكماتي لمشرطة،

الذم تصب فيو كافة المعمكمات عف الكضع العاـ في المحافظة مف مصادرىا المختمفة ،سكاء مراكز

الشرطة كادارتيا كأقساميا المختمفة أك أجيزة األمف األخرل ،أك المؤسسات الحككمية كشبو الحككمية

كالخاصة ،أك أم مصدر معمكمات آخر ،كمف ثـ تتـ معالجة ىذه المعمكمات ،ثـ إعادة تكزيعيا عمى

شكؿ تغذية راجعة لبعض المصادر نفسيا أك عمى شكؿ مخاطبات لمعمميات المركزية،كمنيا لمراكز

إصدار الق اررات ،أك عمى شكؿ خطط مرسكمة كمعدة لمعالجة أكضاع طارئة في المحافظة ،يعمؿ في

العمميات ()23عنصر شرطة كيمتمؾ القسـ بندقية كاحدة،مسدسيف ،اربعة اجيزة اتصاؿ السمكي كسيارة
كاحدة ( نائب مدير العمميات،تشريف ثاني  ،2006اتصاؿ شخصي).

كالشكؿ ( )3.1يبيف خارطة سير المعمكمات في قسـ العمميات في محافظة جنيف.
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األجهزة األهٌيت الوخخلفت

هراكز شرطت هحافظت جٌيي
وإداراحها الوخخلفت

الوؤصضاث الحكىهيت وغير
الحكىهيت

الخٌظيواث والفصائل
الفلضطيٌيت الوخخلفت.

هصادر الوعلىهاث األخري

هذير عام شرطت هحافظت جٌيي

عولياث شرطت هحافظت جٌيي

العولياث الوركزيت

هذير عام الشرطت الفلضطيٌيت

هراكز إصذار القرار

شكؿ  :1 .3خارطة سير المعمكمات في قسـ عمميات شرطة محافظة جنيف (الباحث)

 .15ىناؾ أقساـ أخرل ليس ليا إدارات مركزية كتتبع المديرية العامة لشرطة محافظة جنيف كىذه
األقساـ ىي:

أ .قسـ التحقيؽ :مف اختصاصات ىذا القسـ ،التحقيؽ في القضايا الكاردة لمقسـ في شرطة محافظة
جنيف ،كما اف ىذا القسـ لو فركع في كافة مراكز الشرطة في المحافظة ،مقر القسـ في مركز

شرطة المدينة ،في حي المراح يعمؿ في القسـ (  )15عنصر شرطة مف المدربيف كذكم الخبرة
كاالختصاص ،يمتمؾ القسـ سيارة كاحدة ،مسدسيف كجيازيف اتصاؿ ال سمكي (مدير الشؤكف

االدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

ب .قسـ التنفيذ ،كىك مف اقساـ الشرطة في مديرية محافظة جنيف ،مف ميامو تنفيذ أكامر الجمب
كاالعتقاؿ كالتكقيؼ الصادرة عف المحاكـ كالنيابة العامة ،يعمؿ في القسـ (  )15عنصر شرطة،

يمتمؾ القسـ سيارة كاحدة ،ثالث قطع سالح مف نكع كالشف ككؼ كمسدسيف كجيازم ال سمكي.

القسـ يتبع مديرية شرطة محافظة جنيف مف الناحية اإلدارية كليس لو إدارة مركزية في مديرية
شرطة المحافظات الشمالية(مدير الشؤكف اإلدارية ،تشريف أكؿ  ،2006اتصاؿ شخصي).

ىذه لمحة سريعة عف مراكز الشرطة كادارتيا كأقساميا المختمفة في محافظة جنيف (مجتمع الدراسة)،

كالجدكؿ ( )4.3يبيف عدد دكائر كأقساـ الشرطة في محافظة جنيف كامكانياتيا المكجستية.
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الجدكؿ  :4.3بياف عدد الدكائر كاألقساـ في شرطة محافظة جنيف كامكانياتيا المكجستية
الدائرة أك القسـ

الرقـ

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد أجيزة

األفراد
50

السيارات
1

البنادؽ
4

المسدسات
6

الالسمكي
4

1

2

3

3

14

6

6

4

5

1

4

5

17

9

1
9

7

2

2

-

1

1

-

-

1

1

2

4

2

2
2
46

.1

المباحث العامة

.2

مكافحة المخدرات

30

.3

المركر

93

4

.4

الدكريات كالنجدة

90

5

.5

حراسة المؤسسات

30

.6

السياحة كاآلثار

06

1

.7

حفظ النظاـ

190

7

.8

اإلصالح كالتأىيؿ

40

1

.9

أمف الشرطة

60

.10

الشؤكف اإلدارية

25

3

.11

اإلدارة المالية

02

-

-

.12

العالقات العامة

06

-

-

.13

التنظيـ كاإلدارة

12

.14

العمميات *

23

1

1

.15

التحقيؽ

15

1

.16

التنفيذ
16

15

1

3

2

664

26

49

42

المجموع

 5 .3عينة الدراسة
استخدـ الباحث أداة المقابمة ،كذلؾ بمقابمة كافة مدراء المراكز كالدكائر كاالقساـ في مديرية شرطة

محافظة جنيف ،كالذيف يشكمكف مجتمع الدراسة.
 6 .3أدوات الدراسة

إف أداة البحث ،ىي الكسيمة الفاعمة في جمع البيانات كالمعمكمات التي يحتاجيا الباحث إلعداد أم
دراسة ،ككؿ دراسة ليا أدكات بحثية خاصة بيا كتالئميا كقد اعتمد الباحث في إعداد ىذه الدراسة

عمى األدكات البحثية التالية:
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 1 .6 .3المقابمة
مف اجؿ الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات الالزمة إلعداد ىذه الدراسة تـ إجراء مقابالت مع جميع

مدراء المراكز كاإلدارات كاألقساـ في مديرية شرطة محافظة جنيف ،كفي حالة عدـ كجكد المدير اك
غيابو تـ اجراء المقابمة مع النائب اك مع مدير االدارة.
 2 .6 .3المالحظة

لقد استخدـ الباحث المالحظة كأداة بحثية ،مف أجؿ الحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات تفيد الدراسة .
 7.3إجراءات تطبيق الدراسة
* مف أجؿ أجراء المقابالت مع المسئكليف في شرطة محافظة جنيف فقد تـ استصدار إذف رسمي مف
المدير العاـ لشرطة محافظة جنيف مع مكافقة خطية تبارؾ ذلؾ ،ممحؽ رقـ (.)3

*بعد أف حصؿ الباحث عمى اإلذف الرسمي كالمكافقة ،قاـ بإعداد نمكذج أسئمة المقابمة ،ممحؽ رقـ

(.)1

*بعد ذلؾ شرع بإجراء المقابالت مع مدراء المراكز كاإلدارات كاألقساـ في مديرية شرطة محافظة

جنيف ،كقد كاف تعاكنيـ مع الباحث ،متناسبان مع احتياجات إتماـ الدراسة ،كقدمكا أفضؿ صكر التعاكف

كالمساعدة.

 8.3معالجة بيانات الدراسة
بعد إجراء المقابالت مع جميع أفراد عينة الدراسة ،تـ تفريغ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ

المقابالت ،في جداكؿ ،كبعضيا عمى شكؿ بيانات نصية مف أجؿ تحميؿ الجداكؿ كادراج النصكص
في متف الدراسة.
 9.3عرض البيانات وتحميميا
بعد تفريغ البيانات في جداكؿ مالئمة ،كترتيب البيانات كالمعمكمات عمى شكؿ نصكص قاـ الباحث
بعرض البيانات كتحميميا مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج الدراسة.
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الفصل الرابع
_______________________________________________________
نتائج الدراسة وتحميميا
1.4

مقدمة:

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف خالؿ المقابالت التي تـ إجراؤىا مع

عينو الدراسة ،التي تمثؿ مدراء مراكز الشرطة كدكائرىا كأقساميا المختمفة في محافظة جنيف ،حيث قاـ

الباحث بتصميـ نمكذج دليؿ المقابالت التي أجراىا مع مدراء مراكز الشرطة ،كنمكذج آخر ألسئمة

المقابالت التي أجراىا مع مدراء الدكائر كاألقساـ في مديرية شرطة محافظة جنيف ممحؽ رقـ (  ،)1كما

أف قسـ آخر مف البيانات حصؿ عميو الباحث مف خالؿ اإلطالع عمى ممفات كسجالت الشرطة ،كآخر

مف خالؿ المالحظة كعممو في مجاؿ األمف.
 2 .4البيانات المتعمقة بخصائص مجتمع الدراسة من حيث :الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية،
المستوى التعميمي ،الرتبة أو الدرجة.

 1 .2 .5الجنس:
لقد كانت البيانات المتعمقة بجنس مجتمع الدراسة كالتي حصؿ عمييا الباحث مف خالؿ سجالت مديرية
شرطة محافظة جنيف( ممحؽ رقـ  ،)4ككما تظير في الجدكؿ رقـ ( )1 .4تشير إلى ما يمي:
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جدكؿ  :1 .4بياف جنس مجتمع الدراسة
العدد
911

النسبة المئكية
98.0

الجنس
أنثى

17

02.0

المجمكع

928

100.0

ذكر

مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ( )1.4نالحظ أف  % 98مف مجتمع الدراسة ىـ مف الذككر،بينما
نسبة اإلناث ىي( )% 2فقط.

إف السبب في زيادة نسبة الذككر عمى نسبة اإلناث في مجتمع الدراسة قد يعكد لعكامؿ عدة أىميا:

 أف العمؿ األمني بشكؿ عاـ كالشرطي بشكؿ خاص ،فيو مخاطره عالية كيحتاج لجيد ككقت ال
يتناسب مع أنكثة المرأة التي تبحث عف الكظائؼ التي ال تحتاج إلى جيد بدني كبير كتخمك مف

المخاطرة.

 أف محافظة جنيف يغمب عمييا الطابع الريفي كالعقمية العشائرية التي ال ترل في المرأة أىالن لمعمؿ

في المجاؿ الشرطي ،كما أف كاقع العمؿ الشرطي يتطمب اختالط الجنسيف معان ،كىذا ما ال تسمح
بو العقمية الريفية العشائرية السائدة في محافظة جنيف.

 2 .2 .4العمر:
لقد كانت البيانات التي تتعمؽ بعمر مجتمع الدراسة(،ممحؽ رقـ  ،)4ككما ىي كاردة في الجدكؿ ( .4

 )2تشير إلى ما يمي:

جدكؿ  :2 .4بياف عمر مجتمع الدراسة
العدد
332

النسبة المئكية
36.0

العمر
مف 50 – 30

590

63.5

مف  51فأكثر

6

00.5

928

100.0

أقؿ مف 30

المجمكع
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مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ(  )2 .4نالحظ أف(  )% 36مف مجتمع الدراسة ىـ دكف سف

الثالثيف كىي الفئة العمرية الشابة كصاحبة العطاء بينما (  )% 63.5مف الفئة العمرية التي تتصؼ
بالرجكلة كالعقؿ كالنضكج كتصمح لمقيادة بينما (  )% 0.5ىـ مف الفئة العمرية التي قاربت عمى سف

التقاعد ،كبشكؿ عاـ يظير الجدكؿ اف ( )% 99.5مف مجتمع الدراسة ىـ في سف دكف الخمسيف كىي
فئة عمرية تصمح لمعمؿ الشرطي مف حيث المخاطرة كالجيد الذم يحتاجيا ىذا العمؿ.
 3 .2 .4الحالة االجتماعية:
اف البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف سجالت مديرية شرطة محافظة جنيف كالتي ليا عالقة بالحالة
االجتماعية لمجتمع الدراسة (.ممحؽ رقـ )4ككما تظير في الجدكؿ رقـ( )3.4تشير إلى ما يمي:
جدكؿ  :3 .4الحالة االجتماعية لمجتمع الدراسة
العدد
192

النسبة المئكية
21.0

الحالة االجتماعية
متزكج

732

78.6

مطمؽ

3

00.3

أرمؿ

1

00.1

928

100.0

أعزب

المجمكع

يتضح مف خالؿ دراسة البيانات الكاردة في الجدكؿ(

 ،)3.4إف( )% 21مف مجتمع الدراسة ىـ مف

العازبيف بينما (  )% 78.6متزكجكف ،ك (  )% 00.3ىـ مف المطمقيف ك(  )% 00.1فقدكا زكجاتيـ
بسبب الكفاة.
مف جية أخرل لكحظ أف غالبية مجتمع الدراسة مف المتزكجيف حيث بمغت نسبتيـ
( )% 78.6كىذا أمر طبيعي في محافظة جنيف ،كفي مجتمعيا الشرقي الريفي الذم يقدس االرتباط

باألسرة كتككينيا عف طريؽ الزكاج كيؤمف بالعقيدة اإلسالمية كما تحض عميو مف سنة الزكاج كتككيف

األسرة.
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 4 .2 .4المستوى التعميمي:
اف البيانات التي تكفرت مف سجالت مديرية شرطة محافظة جنيف كالتي ليا عالقة بالمستكل التعميمي

لمجتمع الدراسة(،ممحؽ رقـ  ،)4ككما تظير في الجدكؿ رقـ ( )4.4تشير إلى ما يمي:
جدكؿ  :4.4المستكل التعميمي لمجتمع الدراسة
العدد
133

النسبة المئكية
14.3

المستكل التعميمي
ثانكم

561

60.5

دبمكـ

67

07.2

بكالكريكس

161

17.3

6

00.7

928

100.0

إعدادم فما دكف

دراسات عميا
المجمكع

 ،)4.4أف ( )% 14.3مف مجتمع الدراسة لـ

يتضح مف خالؿ دراسة البيانات الكاردة في الجدكؿ(

يتجاكز تعميميـ المرحمة اإلعدادية ،بينما ( )% 60.5مف مجتمع الدراسة ىـ مف حممة شيادة الثانكية

العامة ،ك(  )% 7.2مف مجتمع الدراسة ىـ ممف حصمكا عمى شيادة الدبمكـ بعد الثانكية العامة،

ك( )% 17.3حصمكا عمى شيادة البكالكريكس ،أما ما نسبتو (  )% 00.7حصمكا عمى شيادة دراسات

عميا.
إف حصكؿ غالبية مجتمع البحث عمى شيادة الثانكية العامة ،يمكنيـ مف تطكير أنفسيـ كالحصكؿ عمى
شيادات جامعية في المستقبؿ ،كبذلؾ يصبح جياز شرطة محافظة جنيف بمستكل ثقافي كتعميمي

ممتاز.

إف ككف (  )% 85.7مف مجتمع الدراسة ينتمكف لمستكيات تعميمية مف ثانكية عامة كأكثر ،يعطي
انطباع جيد عف جياز الشرطة في محافظة جنيف كعف مستكاىـ الثقافي كالتعميمي.
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 5 .2 .4الرتبة:
تـ الحصكؿ عمى بيانات مف سجالت مديرية شرطة محافظة جنيف ليا عالقة برتب كدرجات مجتمع

الدراسة(،ممحؽ رقـ  ،)4ككما تظير في الجدكؿ رقـ( )5.4تشير إلى ما يمي:
جدكؿ  :5.4رتب كدرجات مجتمع الدراسة
العدد
49

النسبة المئكية
05.3

الرتبة
عريؼ

84

09.0

رقيب

197

21.2

رقيب أكؿ

197

21.2

مساعد

111

12.0

مساعد أكؿ

89

09.6

مالزـ

50

05.4

مالزـ أكؿ

74

08.0

نقيب

68

07.3

رائد

7

00.8

مقدـ

2

00.0

شرطي

عقيد
رتب أعمى
المجمكع


00.2

928

00.0
100.0

تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ( )5.4إلى أف( )% 5.3مف مجتمع الدراسة حصمكا عمى رتبة
شرطي ،كما نسبتو(  )% 9حصمكا عمى رتبة عريؼ ،كما نسبتو (  )% 21.2حصمكا عمى رتبة

رقيب ،ك( )% 21.2حصمكا عمى رتبة رقيب أكؿ ،كما نسبتو ( )%12حصمكا عمى رتبة مساعد،
كما نسبتو (  )% 9.6حصمكا عمى رتبة مساعد أكؿ ،كما نسبتو(  )% 5.4حصمكا عمى رتبة

مالزـ ،كما نسبتو (  )% 0.8حصمكا عمى رتبة مالزـ أكؿ ،كما نسبتو (  )% 7.3حصمكا عمى

رتبة نقيب ،نسبة ( )% 0.8حصمكا عمى رتبة رائد ،كنسبة ( )% 0.2يحممكف رتبة عقيد.
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 تشير البيانات اف نسبة (  )% 68.7مف مجتمع الدراسة يحممكف رتب متدنية(مساعد فما دكف)

كنسبة(  )% 23مف مجتمع الدراسة يحممكف رتب الدرجة المتكسطة(مف مساعد أكؿ حتى دكف
نقيب) كنسبة( )% 8.3مف مجتمع الدراسة يحممكف رتب عميا(مف نقيب حتى عقيد).

 إف تكزيع الرتب في شرطة محافظة جنيف ،تكزيع منطقي كجيد ،حيث اف النسبة األكلى( 68.7
 )%تمثؿ اإلدارة الدنيا ،كالنسبة الثانية(  )% 23تمثؿ اإلدارة الكسطى ،كالنسبة الثالثة( )% 8.3
تمثؿ اإلدارة العميا ،صاحبة القيادة كصاحبة القرار،

 3 .4عرض وتحميل البيانات المتعمقة بمساىمة الشرطة الفمسطينية في توفير المناخ التنموي
لجميع قطاعات التنمية في محافظة جنين.

 1 .3 .4التنمية السياسية :
مف خالؿ المقابالت التي تـ إجراؤىا مع ضباط العمميات في مديرية شرطة محافظة جنيف حصؿ عمى

البيانات التالية كالتي تبيف دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ الالزـ لمتنمية السياسية في محافظة

جنيف ،ككما تظير في الجدكؿ رقـ( )6 .4

جدكؿ  :6 .4بياف دكر الشرطة الفمسطينية في التنمية السياسية في محافظة جنيف
الرقـ

نكع الميمة

.1

حماية صناديؽ االقتراع

عدد أفراد الشرطة
185

النسبة المئكية
%19.9

.2

إدارة مراكز االقتراع

92

%9.9

.3

إدارة عمميات الشرطة  /المكاتب

21

%2.2

298

%32.1

المجمكع

مف خالؿ دراسة البيانات الكاردة في الجدكؿ( )6 .4نستنتج ما يمي:
 اف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف عممت عمى حماية مراكز االنتخابات كصناديؽ

االقتراع في االنتخابات الرئاسية كالتشريعية ،حيث شارؾ في العممية(  )298عنصر شرطة كىك

ما نسبتو(  )% 32مف مجمكع عناصر الشرطة في محافظة جنيف كالبالغ عددىـ(
عنصر.
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 لـ تساىـ دائرة العالقات العامة في الشرطة الفمسطينية في تطكير كترشيد الكعي السياسي لدل
أفراد المجتمع في محافظة جنيف ،كلـ يكف ليا دكر في تعريفيـ بحقكقيـ ككاجباتيـ السياسية

كما ىك الحاؿ في الدكؿ المجاكرة.

 لـ تستطع الشرطة الفمسطينية منع كقكع الحكادث المخمة بالنظاـ العاـ ،في المظاىرات
كالمسيرات الشعبية ،كأكبر مثاؿ عمى ذلؾ استخداـ األسمحة النارية كاطالؽ النار بكثافة في

ىذه المناسبات.

 إف مساىمة الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ الالزـ لمتنمية السياسية كانت محدكدة جدان
كمؤقتة ،اقتصرت عمى حماية مراكز االنتخابات كصناديؽ االقتراع في فترة االنتخابا

التشريعية كالرئاسية كلـ تكف مساىمة فعالة كدائمة.

ت

 إف تقصير الشرطة في القياـ بكاجبيا في الجانب السياسي كمجاالت األمف السياسي لو أثر
سمبي عمى تكفير المناخ الالزـ لمتنمية السياسية.

 2 .3 .4التنمية الثقافية التعميمية:
إف البيانات كالمعمكمات التي تبيف دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ الالزـ لمتنمية الثقافية

كالتعميمية في محافظة جنيف كىي كما تظير في الجدكؿ رقـ(.)7.4

جدكؿ  :7 .4بياف دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ الالزـ لمتنمية الثقافية كالتعميمية في
محافظة جنيف.

نكع الميمة

الرقـ

عدد عناصر الشرطة
104

.1

حراسة قاعات امتحانات الثانكية

.2

حراسة مكاتب التربية كالتعميـ

6

.3

حراسة مراكز تصحيح االمتحانات

3

العامة

المجمكع

113

الجية المسؤكؿ

النسبة المئكية

المركز

%11.2

حفظ النظاـ

%0.6

حفظ النظاـ

%0.3
%12.1

مف خالؿ دراسة البيانات الكاردة في الجدكؿ( ،)7 .4نستنتج ما يمي:
 اف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف عممت عمى حماية كحراسة قاعات امتحانات الثانكية
العامة كمكاتب التربية كالتعميـ كمراكز تصحيح االمتحانات في المحافظة ،حيث شارؾ في
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عممية الحراسة( )113عنصر شرطة كىك ما نسبتو(  )% 12مف مجمكع عناصر الشرطة في

محافظة جنيف.

 إف مساىمة الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ الالزـ لمتنمية الثقافية كالتعميمية كانت محدكدة

كمؤقتة ،اقتصرت عمى حماية قاعات امتحانات الثانكية العامة ،كمكاتب التربية كالتعميـ كمراكز
تصحيح االمتحانات لفترة قصير كمؤقتة ،كلـ تكف مساىمتيا فعالة كدائمة.

 لـ تسعى الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف لتحسيف المستكل التعميمي كالثقافي لكادرىا
األمني كلـ تكفر المنح الدراسية أك المساعدات المالية التعميمية ،كالتي ىي ضركرة مف

ضركرات تطكير أداء الكادر كرفع مستكاه الثقافي كالتعميمي.

 لـ تعمؿ الشرطة الفمسطينية عمى إقامة المعاىد كالكميات األمنية الالزمة لتطكير ثقافية كادرىا
األمني كتحسيف مستكاه التعميمي.

 لـ تستطع الشرطة الفمسطينية تحقيؽ الذاتية الثقافية ألفرادىا ،كتطكير قدراتيـ الفكرية كالعقمية،

عف طريؽ الدكرات األمنية الالزمة لذلؾ بسبب المعكقات التي كاجيتيا كحالت دكف ذلؾ ،كأىـ

ىذه المعكقات عدـ االستقرار كنقص التمكيؿ الالزـ لذلؾ.

 كاف ىناؾ تقصير في المياـ الشرطية في مجاؿ التنمية الثقافية كالتعميمية انعكس سمبان عمى
قدرتيا في تكفير المناخ التنمكم الالزـ لمتنمية الثقافية كالتعميمية.

 3 .3 .4التنمية الصحية:
اف البيانات التي تكفرت مف خالؿ المقابالت التي أجريت مع ضباط العمميات في شرطة محافظة جنيف
تبيف مدل مساىمة الشرطة في تكفير المناخ التنمكم الالزـ لمتنمية الصحية ،كىي كما تظير في

الجدكؿ رقـ(.)8 .4
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جدكؿ  : 8.4بياف مدل مساىمة الشرطة الفمسطينية في قطاع التنمية الصحية في محافظة جنيف
الرقـ

عدد أفراد الشرطة

نكع الميمة

النسبة المئكية

.1

حراسة المستشفيات

16

%1.7

.2

حراسة مديرية الصحة

3

%0.3

.3

حماية المستشفى الميداني

6

%0.6

25

%2.7

المجمكع

إف البيانات الكاردة في الجدكؿ( )8.4تشير إلى ما يمي:
 اف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف تعمؿ عمى حراسة كحماية مؤسسات ك ازرة الصحة
كاألطقـ التابعة ليا التي تعمؿ عمى متابعة كمكافحة األكبئة الخطيرة(ممحؽ رقـ

 ،)6حيث

شارؾ في ىذه العممية(  )25عنصر شرطة كىك ما نسبتو(  )% 2.7مف مجمكع عناصر
الشرطة في محافظة جنيف ،كىذا ما يسمى بالدكر المباشر لمشرطة.

 لقد اقتصر دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ الالزـ لمتنمية الصحية في محافظة جنيف
عمى حراسة مؤسسات ك ازرة الصحة ،مف مستشفيات كمراكز صحية ،كىذه مساىمة محدكدة

جدان.

 لـ تتخذ الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف اإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى الصحة

العامة لمجميكر ككقايتو مف األمراض كاألكبئة ،كلـ تعمؿ عمى مساعدة ك ازرة الصحة في

حماية ق ارراتيا التي ليا عالقة بالصحة العامة لممجتمع.

 لـ تعمؿ الشرطة الفمسطينية عمى مراقبة الحدكد كحراستيا مف أجؿ منع دخكؿ المنتجات
الممكثة ،كالمكاشي كالدكاجف المصابة باألمراض ،التي ليا أثر سمبي عمى صحة الفرد

كالمجتمع.

 إف تقصير الشرطة الفمسطينية في الجانب الصحي كاف لو أثر سمبي في تكفير المناخ التنمكم
الالزـ لمتنمية الصحية.
 4 .3 .4التنمية االقتصادية
اف الماؿ ىك العنصر األساسي كالميـ لتمكيؿ قطاعات التنمية كمف ضمنيا التنمية االقتصادية،
كمؤسسات تمكيؿ التنمية متعددة مثؿ البنكؾ ،الصيارفة ،كمؤسسات النقد المختمفة ،كمف خالؿ
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المقابالت تـ الحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات تشير إلى مساىمة الشرطة الفمسطينية في حماية ىذه

المؤسسات ككما تظير في الجدكؿ(.)9.4

جدكؿ  : 9.4بياف مدل مساىمة الشرطة الفمسطينية في حماية المؤسسات المالية كالنقدية
الرقـ

عدد عناصر الشرطة

نكع الميمة

النسبة المئكية

.1

حراسة البنكؾ

7

%0.7

.2

حماية الصيارفة

10

%1.1

.3

حراسة بنكؾ البريد

8

%0.8

25

%2.7

المجمكع

إف البيانات الكاردة في الجدكؿ( )9.4تشير أف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف تعمؿ عمى حماية
قطاع البنكؾ كالصيارفة كمؤسسات النقد كالماؿ المختمفة ،حيث يشارؾ في ىذه العممية حكالي(

)25

عنصر شرطة كىك ما نسبتو( )%2.7مف مجمكع عناصر شرطة محافظة جنيف.

 اقتصر دكر الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ الالزـ لمتنمية االقتصادية عمى حماية البنكؾ
كالصيارفة كىك دكر محدكد كغير و
كاؼ ،عممان أف إدارة البنكؾ تدفع لمشرطة مقابؿ حراستيا.
 لـ تستطع الشرطة الفمسطينية تنظيـ األسكاؽ كحمايتيا كضبط حركة البيع كالشراء فييا،
كمكافحة ظاىرة السرقات المكجكدة في محافظة جنيف.

 لـ تستطع الشرطة الفمسطينية منع ظاىرة االتجار باألسمحة كالمخدرات كالبضائع المسركقة
كالفاسدة ،التي ليا اثر سمبي كبير عمى اقتصاد المجتمع.

 لـ تستطع الشرطة الفمسطينية مكافحة ظاىرة تيريب البضائع كجرائـ غسيؿ األمكاؿ كتبيضيا،
كتركيج النقكد المزكرة المنتشرة في محافظة جنيف ،التي ليا أثر كبير عمى اقتصاديات

المجتمع.

 لـ تعمؿ الشرطة الفمسطينية عمى مكافحة ظاىرة الفساد المالي كاإلدارم كالتيرب الضريبي التي
تؤثر سمبان عمى اقتصاد المجتمع.

 إف ىذا القصكر في أداء الشرطة ،كانعداـ األمف كاالستقرار في محافظة جنيف ،كاف لو اثر

سمبي عمى تكقعات المستثمريف ،أدل إلى عدـ إغرائيـ في إقامة مشاريع استثمارية كتنمكية في

المحافظة ،ككاف لو أثر سمبي أدل إلى زيادة نسبة البطالة كانتشار الفقر في ىذه المحافظة.
 5 .3 .4التنمية االجتماعية
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تيدؼ التنمية االجتماعية إلى مكافحة الفقر الذم تعاني منو الشعكب ،كالفقر يتضمف نكعيف مف

الحرماف(حرماف مادم كحرماف اجتماعي) ،كالحرماف المادم ناتج عف زيادة نسبة البطالة كغياب األمف
الكظيفي ،أما الحرماف االجتماعي ناتج عف نقص الرعاية الصحية كالخدمات األخرل.

كمف خالؿ المقابالت التي تـ إجراؤىا مع ضباط العمميات في شرطة محافظة جنيف حصؿ عمى بيانات
تبيف مدل مساىمة الشرطة الفمسطينية في التنمية االجتماعية كىي كما تظير في الجدكؿ

(.)10.4

جدكؿ  :10 .4بياف مدل مساىمة شرطة محافظة ،جنيف في التنمية االجتماعية
البياف

الرقـ

العدد
928

.1

العامميف في الشرطة الفمسطينية في

.2

المستفيديف مف التأميف الصحي العائمي

736

.3

المستفيديف مف تأميف الكالديف

97

.4

المستفيديف مف التأميف الصحي

192

محافظة جنيف

الشخصي

إف البيانات الكاردة في الجدكؿ( )10.4تشير إلى ما يمي:
 اف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف لدييا

 928مكظؼ في مختمؼ المراكز كالدكائر

كاألقساـ كىذا يعني أنيا تساىـ في تخفيؼ نسبة البطالة في محافظة جنيف بمقدار عدد

عناصر الشرطة لدييا.

 اف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف تكفر الرعاية الصحية لجميع أفراد الشرطة العامميف
في المحافظة كلجميع أفراد أسرىـ.

 إف مساىمة الشرطة في تخفيؼ نسبة البطمة كمساىمتيا في تكفير الرعاية الصحية تعني
مساىمتيا في تخفيؼ حدة الفقر بشقيو المادم كاالجتماعي ،لكف ىذه المساىمة محدكدة

كبسيطة مقارنةن بعدد الفقراء كالعاطميف عف العمؿ في محافظة جنيف.

 لـ تستطع الشرطة الفمسطينية تكفير اليدكء كاالستقرار ،كتحقيؽ السكينة العامة كالسمـ
االجتماعي ألفراد المجتمع ،كلـ تستطع الحد مف الجرائـ كانتشارىا في محافظة جنيف.
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 ال يكجد لدل الشرطة الفمسطينية برامج إصالح اجتماعي داخؿ السجكف ،كلـ تعمؿ عمى

متابعة السجناء بعد اإلفراج عنيـ لمتأكد مف عدـ عكدتيـ لمجريمة ،كما أف ما لدل الشرطة
الفمسطينية ىك عبارة عف معتقالت مؤقتة ال يمكف تسميتيا مراكز إصالح اجتماعي.

 إف عدـ قدرة الشرطة عمى تحقيؽ السمـ االجتماعي في محافظة جنيف ،كاف لو اثر سمبي عمى
تكفير المناخ الالزـ كالمالئـ لمتنمية االجتماعية.

 إف قدرة الشرطة الفمسطينية عمى تكفير المناخ الالزـ لقطاعات التنمية المختمفة في محافظة
جنيف كانت محدكدة جدان كغير فاعمة ،كىذا ما يتعارض مع نص النظرية األكلى.

 4.4عرض وتحميل البيانات المتعمقة باإلمكانيات الموجستية واالحتياجات اليومية لشرطة محافظة
جنين وأثرىا عمى أدائيا.

لقد كانت إجابة المبحكثيف عمى ىذا المحكر كما في الجدكؿ ( )11.4كىي كاآلتي:
جدكؿ  :11.4بياف أثر نقص اإلمكانيات المكجستية كاالحتياجات اليكمية عمى أداء الشرطة في محافظة
جنيف.

البيان

عدد أفراد الشرطة و
كاؼ كيتالءـ مع احتياجات المركز أك الدائرة.
عدد األفراد عير و
كاؼ كىناؾ حاجة لزيادة عددىـ.
عدد األسمحة و
كاؼ كيتالءـ مع احتياجات المركز أك الدائرة.
عدد األسمحة غير و
كاؼ كىناؾ حاجة لزيادة العدد.
عدد السيا ارت و
كاؼ كيتالءـ مع احتياجات المركز أك الدائرة.
عدد السيارات غير و
كاؼ كىناؾ حاجة لزيادة عددىا.

التكرارت
7
16
1
22
4
19

عدد أجيزة االتصاؿ و
كاؼ كيتالءـ مع احتياجات المركز أك الدائرة.
عدد أجيزة االتصاؿ غير و
كاؼ كىناؾ حاجة لزيادة عددىا.
الكقكد و
كاؼ كيتالءـ مع احتياجات المركز أك الدائرة.

الكقكد غير و
كاؼ كىناؾ حاجة لزيادة كميتو.
التمكيف و
كاؼ كمالئـ الحتياجات المركز أك الدائرة.

%95.6
%17.3
%82.7

1
22

نقص اإلمكانيات كاالحتياجات اليكمية يؤثر عمى أداء الشرطة.

21
2

85

%4.4

%4.4

النقدية كافية كمالئمة لمصاريؼ المركز اليكمية.

نقص اإلمكانيات كاالحتياجات ال يؤثر عمى أداء الشرطة.

%69.5

2
21

0
23

النقدية غير كافية كىناؾ حاجة لزيادتيا.

%30.5

%8.6

2
21

التمكيف غير و
كاؼ كىناؾ حاجة لزيادة كميتو.

النسبة المئوية

%91.4
%95.6
%8.6
%91.4
%0
%100
%91.4
%8.6

إف البيانات الكاردة في الجدكؿ( )11.4كالتي تعبر عف رأم المبحكثيف تشير إلى ما يمي:
 %69.5 مف المبحكثيف أفادكا أف عدد أفراد الشرطة غير و
كاؼ كال يالئـ مع احتياجات المراكز
كاألقساـ كىناؾ حاجة لزيادة عدد األفراد ،بينما  %30.5أفادكا أف عدد األفراد و
كاؼ كيتالءـ مع
احتياجات المركز.

 %95.6 مف المبحكثيف أفادكا أف ىناؾ نقص في السالح كاف عدد األسمح
الشرطة غير كافية كىناؾ حاجة لزيادة عددىا ،بينما أفاد ما نسبتو

ة المكجكدة بحكزة

 %4.4بأف األسمحة كافية

كتتالءـ مع احتياجات المركز.

 %82.7 مف المبحكثيف أفادكا أف عدد السيارات المكجكدة لدل شرطة محافظة جنيف غير و
كاؼ
كىناؾ حاجة لزيادة عددىا ،بينما أفاد ما نسبتو  %17.3بأف عدد السيارات و
كاؼ كال حاجة لزيادة
عددىا.

 %91.4 مف المبحكثيف أفادكا أف عدد أجيزة االتصاؿ غير و
كاؼ كىناؾ حاجة لزيادة عددىا،
بينما أفاد ما نسبتو  %8.6بأف عدد أجيزة االتصاؿ و
كاؼ كيتالءـ مع احتياجات المركز.

 %95.6 مف المبحكثيف أفادكا أف كمية الكقكد المخصصة لمشرطة غير كافية كىناؾ حاجة لزيادة
الكمية ،بينما أفاد ما نسبتو  %4.4بأف الكقكد و
كاؼ كيتالءـ مع احتياجات المركز.
 %91.4 مف المبحكثيف أفادكا أف التمكيف غير و
كاؼ كىناؾ نقص كبير في الكمية ،بينما أفاد ما
نسبتو  %8.6بأف كمية التمكيف كافية.

 جميع المبحكثيف دكف استثناء أفادكا أف النقدية ال تكفي لتغطية احتياجات الشرطة كمصاريفيا
اليكمية كىناؾ حاجة لزيادة القيمة.

 %89.7 مف المبحكثيف أشاركا إلى كجكد نقص في اإلمكانيات المكجستية كاالحتياجات اليكمية
لمشرطة ،كىذه النسبة تعبر عف الغالبية العظمى مف المبحكثيف ،بينما

اإلمكانيات المكجستية كاالحتياجات اليكمية متكفرة ككافية.

 %10.3أفادكا بأف

 %91.4 مف المبحكثيف أشاركا إلى أف نقص اإلمكانيات كاالحتياجات اليكمية لمشرطة يؤثر سمبان
عمى أدائيا ،كىذه النسبة تعبر عف رأم الغالبية العظمى مف المبحكثيف كتأكد صدؽ النظرية

الثانية.
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 5 .4عرض وتحميل البيانات المتعمقة بعدالة توزيع اإلمكانيات الموجستية وأثره عمى أداء الشرطة
وقدرتيا عمى توفير المناخ التنموي في محافظة جنين.

مف خالؿ إطالع الباحث عمى سجالت كجداكؿ جياز الشرطة في محافظة جنيف حصؿ عمى البيانات
التالية كما تظير في الجدكؿ ( )12.4كالتي تشير إلى ما يمي:

مركز كأقساـ شرطة محافظة جنيف.
جدكؿ  :12 .4بياف تكزيع اإلمكانيات في ا

اإلمكانيات

إمكانيات

إمكانيات

مركز

الدكائر

مجمكع

المجمكع

إمكانيات

الكمي

مركز المدينة

كامكانيات

المدينة

كاألقساـ

أفراد

81

664

كاألقساـ
745

النسب المئكية
مجمكع

إمكانيات

النسب

مراكز الريؼ

الريؼ

الدكائر

المدينة

المئكية

183

928

%20

%80

%100

سيارات

1

26

27

7

34

%21

%79

%100

بنادؽ

6

49

55

16

71

%23

%77

%100

مسدسات

3

42

45

8

53

%15

%85

%100

أجيزة

5

46

51

21

72

%29

%71

%100

اتصاؿ

إف البيانات الكاردة في الجدكؿ (  )12 .4تشير إلى أف (  )%80مف عناصر شرطة محافظة جنيف
تعمؿ في المدينة ك ( )%20مف عناصر شرطة محافظة جنيف تعمؿ في الريؼ.

كما أف (  )%79مف السيارات التي تـ تلكيا شرطة محافظة جنيف تتمركز في المدينة ك (  )%21مف

السيارات تمتمكيا مراكز الريؼ ،كأف ( )%77مف البنادؽ التي تمتمكيا شرطة محافظة جنيف مكجكدة في

المدينة ك ( )%23مكجكدة في مراكز الريؼ كما تشير البيانات أيضان الى أف (  )%85مف المسدسات
التي تمتمكيا شرطة محافظة جنيف مكجكدة في المدينة ك (  )%15مف المسدسات مكجكدة في مراكز

الريؼ.
كما أف ( )%71مف أجيزة الالسمكي التي تمتمكيا مديرية شرطة محافظة جنيف مكجكدة في المدينة ك
( )%29منيا مكجكد في مراكز الريؼ.
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إف البيانات الكاردة في الجدكؿ (  )12 .4تشير إلى عدـ كجكد عدالة في تكزيع اإلمكانيات المكجستية

كأف معظـ إمكانيات شرطة محافظة جنيف تتمركز كتتجمع في مدينة جنيف في مركز المدينة كدكائرىا
المختمفة ،كىذا يؤثر سمبان عمى أداء الشرطة كيعرقؿ عمميا كيحكؿ دكف مقدرتيا عمى تكفير
كاالستقرار في المناطؽ الريفية.

األمف

 6 .4عرض وتحميل البيانات المتعمقة بخسائر الشرطة نتيجة اإلجراءات االحتاللية وممارسات
الجيش اإلسرائيمي.

إف المقابالت التي أجراىا الباحث مع مدراء المراكز كالدكائر كاألقساـ في شرطة محافظة جنيف ،إضافة

الطالعو عمى سجالت كممفات الشرطة( ،ممحؽ رقـ  )5أمدتق بالكثير مف البيانات القيمة ،ككما تظير
في الجدكؿ ( )13 .4حيث تشير إلى ما يمي:
جدكؿ رقـ  :13 .4بياف خسائر الشرطة في محافظة جنيف نتيجة لإلجراءات كالممارسات االحتاللية.
خسائر بشرية
البياف

خسائر مادية
البياف

العدد

النسبة المئكية

العدد

النسبة المئكية

7

%3.58

شيداء

20

%2.1

مقرات مدمرة

%6.34

جرحى

30

%3.2

سيارات مدمرة

18

%27

معتقميف

150

%16.1

أسمحة مصادرة

46

مف خالؿ دراسة البيانات الكاردة في الجدكؿ (  )13 .4نالحظ أف الجيش اإلسرائيمي خالؿ احتاللو

لمدينة جنيف كقراىا في انتفاضة األقصى استيدؼ جياز الشرطة الفمسطيني ،فيدـ قسـ كبير مف مقراتو

كدمر عدد مف سياراتو كاستيدؼ عناصره ،كالجدكؿ ( )13 .4يشير إلى ما يمي:
جراء الممارسات االحتاللية كانت عمى النحك
 إف الخسائر البشرية لشرطة محافظة جنيف ّ
التالي:
- 1بمغ عدد الشيداء في صفكؼ الشرطة
محافظة جنيف.

 20شييدان كىك ما نسبتو  %2.1مف كادر الشرطة في
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- 2بمغ عدد جرحى الشرطة في محافظة جنيف
الشرطة في محافظة جنيف.

 30جريحان كىك ما نسبتو  %3.2مف مجمؿ كادر

- 3بمغ عدد المعتقميف مف كادر شرطة محافظة جنيف لدل السمطات اإلسرائيمية  150معتقال كىك ما
نسبتو  %16.1مف مجمؿ كادر الشرطة في محافظة جنيف.

جراء الممارسات اإلسرائيمية كانت عمى
 إف الخسائر المادية التي لحقت بشرطة محافظة جنيف ّ
النحك التالي:
 - 1ىدـ الجيش اإلسرائيمي  7مقرات لمشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف كىك ما نسبتو %58.3
مف مجمؿ مقرات الشرطة في محافظة جنيف كالتي كاف عددىا  12مقر.

 - 2دمر الجيش اإلسرائيمي  18سيارة لمشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف كىك ما نسبتو %6،34
مف مجمؿ عدد السيارات التي تمتمكيا الشرطة في محافظة جنيف كالتي كاف عددىا  52سيارة.

 - 3صادر الجيش اإلسرائيمي مف الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف

 46قطعة سالح كىك ما

نسبتو  %27مف عدد األسمحة التي تمتمكيا الشرطة كالتي كاف عددىا  170قطعة سالح.
إف قياـ الجيش اإلسرائيمي باستيداؼ مقرات الشرطة كعناصرىا كممتمكاتيا كالحاؽ الخسائر المادية
كالبشرية بيا ،كاف لو أثر سمبي عمى أداء الشرطة كعرقؿ عمميا ،كفي المحصمة النيائية أضعؼ

جيكدىا في تكفير المناخ التنمكم في محافظة جنيف.

 7.4عرض وتحميل البيانات المتعمقة باإلجراءات اإلسرائيمية وأثرىا عمى أداء الشرطة وقدرتيا عمى
توفير المناخ التنموي في محافظة جنين.

إف الجدكؿ ( )14.4يتضمف إجابات المبحكثيف حكؿ ىذا المحكر كىي كاآلتي:
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جدكؿ رقـ :14.4بياف اإلجراءات اإلسرائيمية كأثرىا عمى أداء الشرطة في محافظة جنيف.
التك اررات
20

البياف
الجيش اإلسرائيمي يتعمد عرقمة عمؿ الشرطة.

النسبة المئكية
%87

الجيش اإلسرائيمي ال يتعمد عرقمة عمؿ الشرطة.

3

%13

يكجد حكاجز كدكريات احتاللية تمنع التنقؿ بيف القرل.

20

%87

ال يكج د حكاجز كدكريات احتاللية تمنع التنقؿ بيف القرل.

3

%13

الجيش اإلسرائيمي يحاصر مراكز الشرطة خالؿ مداىماتو القرل كالبمدات.

17

%74

الجيش اإلسرائيمي ال يحاصر مراكز الشرطة خالؿ مداىمة القرل كالبمدات.

6

%26

الجيش اإلسرائيمي يفرض عمى الشرطة التنسيؽ األمني في حاالت التنقؿ بيف القرل.

21

%91

الجيش اإلسرائيمي ال يفرض عمى الشرطة التنسيؽ في حاالت التنقؿ بيف القرل.

2

%9

الجيش اإلسرائيمي يعكؽ عممية التنسيؽ كيؤخرىا.

22

%96

الجيش اإلسرائيمي ال يعكؽ عممية التنسيؽ كال يؤخرىا.

1

%4

إف البيانات الكاردة في الجدكؿ ( )14.4كالتي تعبر عف إجابات المبحكثيف تشير إلى ما يمي:
 أف نسبة  %87مف المبحكثيف أفادكا بأف الجيش اإلسرائيمي يتعمد عرقمة عمؿ الشرطة في
مناطقيـ بينما نسبة  %13منيـ أفادكا بأنو ال يكجد عكائؽ مف الجيش اإلسرائيمي.

 أف نسبة  %87مف المبحكثيف أفادكا بأف الجيش اإلسرائيمي يضع الحكاجز كالدكريات بيف

القرل لعرقمة تنقؿ الشرطة بينما أفاد ما نسبتو  %13بأف الجيش اإلسرائيمي ال يضع الحكاجز
كالدكريات لعرقمة تنقؿ الشرطة.

 أف نسبة  %74مف المبحكثيف أفادكا أف الجيش اإلسرائيمي يحاصر مراكز الشرطة خالؿ
مداىمتو القرل كالبمدات بينما أفاد ما نسبتو

الشرطة خالؿ مداىمتو القرل كالبمدات.

 %26أف الجيش اإلسرائيمي ال يحاصر مراكز

 أف نسبة  %91مف المبحكثيف أفادكا أف الجيش اإلسرائيمي يفرض عمى الشرطة الفمسطينية
التنسيؽ األمني عند حاجتيـ التنقؿ إلى القرل النائية بينما أفاد

يفرض عمييـ التنسيؽ األمني.

 %9منيـ أف الجيش ال

 أف نسبة  %96مف المبحكثيف أفادكا أف الجيش اإلسرائيمي يعكؽ عممية التنسيؽ كيؤخرىا في
بعض األحياف بينما أفاد ما نسبتو  %4أف الجيش اإلسرائيمي ال يؤخر عممية التنسيؽ.

 إف الغالبية العظمى مف المبحكثيف يؤكدكف بأ ف الجيش اإلسرائيمي يقكـ بعدة إجراءات ىدفيا
عرقمة عمؿ الشرطة كتعكيقيا كمف أىـ ىذه اإلجراءات:
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 كثرة الحكاجز عمى الطرقات كمنع الشرطة مف الكصكؿ إلى القرل النائية.

 مداىمة المدف كالقرل كمحاصرة مراكز الشرطة كمنع الشرطة مف الحركة خالؿ عممية
المداىمة.

 إجبار الشرطة عمى التنسيؽ عند حاجتيا لمتنقؿ مف المراكز إلى القرل النائية.
 رفض التنسيؽ أك تعكيقو في بعض األحياف ،أك فرض قيكد عمى حركة الشرطة في الحاالت
التي يتـ فييا التنسيؽ.

إف الجيش اإلسرائيمي في ىجمتو الشرسة عمى محافظة جنيف لـ يستثني الشرطة الفمسطينية ،بؿ كانت
مف ضمف أىدافو المحددة كالمرسكمة ،بيدؼ إضعاؼ ىذا الجياز ،ككنو أحد أجيزة األمف الفمسطينية

التي تمثؿ رمز السيادة.
إف استيداؼ الجيش اإلسرائيمي لجياز الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف كاستمرار إجراءاتو
العسكرية التي يمارسيا ضد ىذا الجياز ،ىدفيا تعكيؽ الشرطة الفمسطينية كعرقمة عمميا ك كاف لو أثر

سمبي عمى تحقيؽ األمف كاالستقرار في محافظة جنيف ،كىذا يؤكد صحة النظرية الثالثة.

 8 .6عرض وتحميل البيانات المتعمقة بمسمحي الفصائل الفمسطينية وأثر تصرفاتيا عمى أداء
الشرطة في محافظة جنين.

إف الجدكؿ( )15.4يتضمف إجابات المبحكثيف حكؿ ىذا المحكر كىي كاآلتي:
جدكؿ رقـ  :15.4بياف أثر تصرفات مسمحي الفصائؿ الفمسطينية عمى أداء الشرطة في محافظة
جنيف.
البياف
يقكـ مسمحك الفصائؿ بدكر سمبي كمعكؽ لعمؿ الشرطة في

محافظة جنيف

يعتدم مسمحك الفصائؿ عمى مراكز الشرطة كممتمكاتيا في
محافظة جنيف
يعتدم مسمحك الفصائؿ عمى المؤسسات العامة كالحككمية في
محافظة جنيف
يعمؿ مسمحك الفصائؿ عمى حماية المجرميف كالمطمكبيف لمشرطة
في محافظة جنيف
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اإلجابات العدد النسبة المئكية
%82 .5 19
نعـ
4
%17 .5
ال
%87 20
نعـ
3
%13
ال
%82 .5 19
نعـ
4
%17 .5
ال
%74 17
نعـ
6
%26
ال

إف البيانات الكاردة في الجدكؿ ( )4،15كالتي تعبر عف إجابات المبحكثيف تشير إلى ما يمي:
 أف نسبة  %82 .5مف المبحكثيف أفادكا بكجكد دكر سمبي كمعكؽ لمسمحي الفصائؿ الفمسطينية
تجاه الشرطة في محافظة جنيف ،بينما أفاد

تعكيقي لمسمحي الفصائؿ الفمسطينية.

 %17 .5مف المبحكثيف بعدـ كجكد دكر سمبي

 أف نسبة  %87مف المبحكثيف أفادكا بكجكد اعتداءات مف قبؿ مسمحي الفصائؿ الفمسطينية
عمى مراكز الشرطة كممتمكاتيا في محافظة جنيف ،بينما أفاد  %13مف المبحكثيف بعدـ كجكد

اعتداءات مف قبؿ مسمحي الفصائؿ عمى مراكز الشرطة كممتمكاتيا.

 إف نسبة  %82 .5مف المبحكثيف أفادكا بكجكد اعتداءات مف قبؿ مسمحي الفصائؿ الفمسطينية
عمى المؤسسات الحككمية كالعامة في محافظة جنيف ،بينما أفاد

 %17 .5بعدـ كجكد

اعتداءات مف قبؿ مسمحي الفصائؿ الفمسطينية عمى المؤسسات الحككمية كالعامة في محافظة

جنيف.

 إف نسبة  %74مف المبحكثيف أفادكا بأف مسمحي الفصائؿ يعممكف عمى حماية كايكاء المجرميف
كالمطمكبيف لمشرطة الفمسطينية ،بينما أفاد

الفمسطينية ال يتدخمكف بذلؾ.

 %26مف المبحكثيف بأف مسمحي الفصائؿ

إف إجابات غالبية المبحكثيف تؤكد إف بعض مسمحي الفصائؿ الفمسطينية ك بعض المحسكبيف عمييا

كاؿخارجيف عف القانكف ساىمكا في عرقمة عمؿ الشرطة في محافظة جنيف ،كعكقكا عمميا كمنعكىا مف
أداء كاجبيا في تحقيؽ األمف كاالستقرار كفرض النظاـ العاـ ،كأكدكا أف بعض العناصر المسمحة

ىاجمت مقرات الشرطة كأطمقت النار عمييا كما حصؿ في بمدة قباطية ،مدينة جنيف ،قرية كفر راعي،
كبمدة اليامكف ،كما كقاـ بعض المسمحيف بإعطاب سيارات الشرطة كاالعتداء عمى عناصرىا ،خاصة

في ساعات قياميـ بحراسة المؤسسات الكطنية الفمسطينية ،كما حدث عند مياجمتيـ لمقر المحافظة،

مكتب العمؿ ،المجمس التشريعي ،البمدية كدائرة الطابك في مدينة جنيف ،كما كاجيت الشرطة الفمسطينية
صعكبة في اعتقاؿ المطمكبيف كالمجرميف بسبب حمايتيـ مف العناصر المسمحة كما حصؿ في مخيـ

جنيف كبمدة قباطية ،كبمدة اليامكف ،كقرية عراب ة  ،كقد أظيرت البيانات التي حصؿ عمييا الباحث مف

سجالت شرطة محافظة جنيف( ،ممحؽ رقـ

 )5اف الخارجيف عمى القانكف مف مسمحي الفصائؿ

الفمسطينية قتمكا ضابط شرطة كأصابكا آخريف عندما ىاجمكا بالسالح أحد مقرات الشرطة في محافظة

جنيف ،كما أظيرت ىذه البيانات أف الشرطة أعطبت ليا (  )10سيارات مف جراء االعتداء عمييا مف
العناصر المسمحة المحسكبة عمى بعض الفصائؿ الفمسطينية في محافظة جنيف ،ىذا ناىيؾ عف أعماؿ

التحريض كفكضى السالح كاالنفالت األمني الذم تسببت بو العناصر المسمحة كالخارجيف عمى القانكف

المحسكبيف عمى بعض الفصائؿ الفمسطينية في مدينة جنيف كبعض التجمعات السكانية التابعة ليا.
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إف استيداؼ عناصر الشرطة الفمسطينية لدرجة القتؿ كاالعتداء الجسدم ،كاعطاب سياراتيـ كتحطيميا،
كمياجمة مقراتيـ مف قبؿ مف يسمكف أنفسيـ بالمطارديف أك حممة السالح المحسكبيف عمى الفصائؿ لو

اثر سمبي كبير عمى معنكيات عناصر الشرطة ، ،كما أف ىذه األفعاؿ كاالعتداءات عرقمت عمؿ

الشرطة كعكقت عمميا ككاف ليا أثر سمبي عمى تحقيؽ األمف كاالستقرار في محافظة جنيف ،كىذا يؤكد
صحة النظرية الرابعة.

 9 .4عرض وتحميل البيانات المتعمقة بالعشائرية والفئوية وأثرىا عمى أداء الشرطة في محافظة
جنين.

إف الجدكؿ( )16.4يتضمف إجابات المبحكثيف حكؿ ىذا المحكر كىي كاآلتي:
جدكؿ رقـ  :16.4بياف أثر العائمية كالعشائرية عمى أداء الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف.

الفئات كالعشائر ليا دكر معكؽ لعمؿ الشرطة الفمسطينية

العدد
اإلجابات
17
نعـ
6
ال

البياف

الفئات كالعشائر تعتدم عمى أفراد الشرطة كممتمكاتيا

نعـ

الفئات كالعشائر تمنع الشرطة مف اعتقاؿ المطمكبيف ليا

15

النسبة المئكية
%74
%26
%65

ال

8

%35

نعـ

17

%74

ال

6

%26

إف البيانات الكاردة في الجدكؿ ( )16.4تشير إلى ما يمي:
 إف نسبة  %74مف المبحكثيف أفادكا أف العشائر كالفئات ليا دكر معكؽ لعمؿ الشرطة في
محافظة جنيف كتؤثر سمبان عمى أدائيا ،بينما نسبة  %26منيـ أفادكا بعدـ كجكد دكر سمبي

ليا.

 إف نسبة  %65مف المبحكثيف أفادكا أف العشائر كالفئات تعتدم عمى أفراد الشرطة كممتمكاتيا
بينما  %35أفادكا بعدـ كجكد اعتداءات.
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 إف نسبة  %74مف المبحكثيف أفادكا أف العشائر كالفئات تمنع الشرطة مف القياـ بكاجبيا في
اعتقاؿ المطمكبيف ليا بينما  %26أفادكا بأف العشائر كالفئات ال تتدخؿ بذلؾ.

لقد أكد غالبية المبحكثيف أف ىناؾ إعاقة لعمؿ الشرطة ،كمنعيا مف القياـ بكاجبيا ،عمى أساس فئكم
كعشائرم ،كاف ىناؾ حاالت منعت فييا الشرطة مف اعتقاؿ المطمكبيف كالخارجيف عمى القانكف في

اكبر تجمعيف سكانييف في محافظة جنيف (مخيـ جنيف ،بمدة قباطية) كفي بعض الحاالت تـ االعتداء
عمى الشرطة بالضرب أك تحطيـ سياراتيـ أك إطالؽ النار باتجاىيـ ،كما أكد لي مدير مركز شرطة

المدينة أف الشرطة الفمسطينية ال تستطيع اعتقاؿ أم مطمكب ليا مف مخيـ جنيف اال في حاالت كجكده

خارج المخيـ.

إف منع الشرطة مف اعتقاؿ المجرميف كحمايتيـ مف قبؿ الفئات كالعشائر يشجع ىؤالء عمى اإلجراـ،

كيشجع غيرىـ ،كيضعؼ الشرطة في أعيف الجميكر ،كينعكس سمبان عمى معنكيات عناصر الشرطة
كعمى أدائيـ كيعرقؿ عمميـ كيحكؿ دكف تحقيؽ ىدفيـ المقدس ،كىك تطبيؽ القانكف كتحقيؽ األمف

كاالستقرار في محافظة جنيف ،كىذا أيضان يؤكد صحة النظرية الرابعة.
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الفصل الخامس
______________________________________________________
االستنتاجات والتوصيات
 1.5االستنتاجات
مف خالؿ إجراء ىذه الدراسة ،كفي ضكء تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا فقد خمصت ىذه الدراسة إلى

االستنتاجات التالية:

 إف مساىمة الشرطة الفمسطينية في تكفير المناخ التنمكم لجميع قطاعات التنمية

الشاممة في

محافظة جنيف كانت محدكدة جدان بسبب المعكقات التي كاجيتيا كحالت دكف قياميا بكاجبيا،
كىذه المساىمة كانت عمى النحك التالي:

 .1التنمية السياسية:
 لـ تساىـ دائرة العالقات العامة في الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف ،في تطكير
كترشيد الكعي السياسي لدل أفراد المجتمع ،كلـ يكف ليا دكر في تعريفيـ بحقكقيـ

ككاجباتيـ السياسية ،كما ىك الحاؿ في البمداف المجاكرة.

 اقتصر دكر الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف

عمى حماية مراكز االنتخابات

كصناديؽ االقتراع ،كبذلؾ تككف قد ساىمت مساىمة ضئيمة في تكفير المناخ المناسب
كالمالئـ لمتنمية السياسية.

 .2التنمية الثقافية كالتعميمية:
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 لـ تستطع الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف تحقيؽ الذاتية الثقافية ألفرادىا كتطكير
قدراتيـ الفكرية كالعقمية كتحسيف مستكاىـ الثقافي ،بسبب تقصيرىا في تكفير الدكرات

األمنية الالزمة ،كالمنح كالمساعدات المالية التعميمية كعدـ سعييا إلنشاء معاىد ككميات

أمنية تخدـ الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف.

 اقتصر دكر الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف

عمى حماية كحراسة قاعات

امتحانات الثانكية العامة ،كمكاتب التربية كالتعميـ ،كمراكز تصحيح االمتحانات ،كبذلؾ

تككف قد ساىمت مساىمة ضئيمة في تكفير المناخ الالزـ كالمالئـ لمتنمية الثقافية.
 .3التنمية الصحية:
 لـ تتخذ الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف اإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى

الصحة العامة لمجميكر ككقايتو مف األمراض كاألكبئة كلـ تعمؿ عمى مساعدة ك ازرة

الصحة في حماية ق ارراتيا التي ليا عالقة بالصحة العامة لممجتمع.

 اقتصر دكر الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف عمى حماية كحراسة المستشفيات
كدكائر الصحة كأطقـ ك ازرة الصحة كمؤسساتيا ،كبذلؾ تككف قد

ساىمت مساىمة

ضئيمة في تكفير المناخ الالزـ كالمالئـ لمتنمية الصحية.
 .4التنمية االقتصادية:
 كاف ىناؾ قصكر في أداء الشرطة الفمسطينية في مجاؿ مكافحة الجرائـ االقتصادية
المنتشرة في محافظة جنيف ،ككاف ليذا القصكر اثر سمبي في تكفير المناخ المناسب
كالمالئـ لمتنمية االقتصادية.

 إف ىذا القصكر في أداء الشرطة ،كانعداـ األمف كاالستقرار في محافظة جنيف كاف لو

أثر سمبي عمى تكقعات المستثمريف ،أدل إلى عدـ إغرائيـ في إقامة مشاريع استثمارية

في المحافظة.

 اقتصر دكر الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف عمى حماية كحراسة البنكؾ كالشركات
الصيارؼ كمؤسسات النقد كالماؿ األخرل ،كبذلؾ تككف قد ساىمت مساىمة ضئيمة في
ة
ك

تكفير المناخ الالزـ كالمناسب لمتنمية االقتصادية.
 .5التنمية االجتماعية:
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 لـ تستطع الشرطة الفمسطينية تكفير اليدكء كاالستقرار كتحقيؽ السكينة العامة كالسمـ
االجتماعي ألفراد المجتمع ،كالحد مف الجرائـ كانتشارىا في محافظة جنيف.

 ال يكجد لدل الشرطة برامج إصالح اجتماعي داخؿ السجكف كلـ تمارس دكرىا في
متابعة السجناء بعد اإلفراج عنيـ ،كاف ما لدييا ىك معتقالت مؤقتة كليست مراكز

إصالح اجتماعي.

 إف مساىمة الشرطة الفمسطينية في التنمية االجتماعية اقتصرت عمى
التي تقكـ بيا الشرطة في محافظة جنيف كتكفير الخدمات الصحية

عممية التكظيؼ
ؿعناصرىا كأفراد

أسرىـ ،حيث تعتبر مساىمة بسيطة في التخفيؼ مف حدة الفقر الذم تعاني منو محافظة
جنيف ،كمساىمة بسيطة في تحقيؽ ىدؼ التنمية االجتماعية.
 تكاجو الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف عدة معكقات تعرقؿ عمميا كتضعؼ قدرتيا عمى تكفير
المناخ التنمكم في محافظة جنيف ،كىي كما يمي:
 إف عدد مراكز الشرطة في منطقة الريؼ غير وكاؼ ،كىناؾ نقص كبير جدان في عدد الكادر
كاإلمكانيات المكجستية كاالحتياجات اليكمية لمشرطة.

 إف إمكانيات الشرطة المكجستية تتركز في مدينة جنيف عمى حساب منطقة الريؼ ،كىذا يعبرعف عدـ كجكد عدالة في تكزيع اإلمكانيات كاالحتياجات مما يؤدم إلى كجكد تفاكت في أداء

الشرطة بيف المدينة كالريؼ ك يؤثر سمبان عمى أداء الشرطة في الريؼ.

 إف الجيش اإلسرائيمي استيدؼ مقرات الشرطة الفمسطينية ككادرىا كممتمكاتياكتسبب ليا بخسائر مادية كبشرية كمعنكية انعكست سمبان عمى دائيا.

 -إف الخارجيف عمى القانكف مف مسمحي بعض الفصائؿ الفمسطينية اس

الش رطة
ػتيدفكا ػ ػ

سلبان عمى
الفمسطينية ككادرىا كممتمكاتيا كالحقكا بيا خسائر مادية كبشرية كمعنكية انعكسػت ػ

أدائيا.

 -إف بعض الفئات كالعشائر كالعائالت في بعض المناطؽ في محافظ

جني ف عرقمت عمؿ
ػة ػ ػ

الشرطة كحالت دكف قياميا بكاجبيا في تحقيؽ األمف كاالستقرار عمى الكجو المطمكب.
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 2 .5التوصيات
بناء عمى االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا فإف الباحث يقترح كيكصي بما يمي:
ن
 تكفير كافة االحتياجات المادية كالمكجستية لمراكز الشرطة كادارتيا كأقساميا في محافظة جنيف
مع كجكد عدالة في تكزيع اإلمكانيات كاالحتياجات بحيث ال يككف

تكفير احتياجا ت شرطة

المدينة عمى حساب احتياجات شرطة الريؼ ،مع ضركرة زيادة عدد مراكز الشرطة في الريؼ
كي تستطيع فرض األمف كالنظاـ العاـ في القرل النائية.

 تفعيؿ دكر المفاكض الفمسطيني كالدكر الدكلي كاألكركبي مف أجؿ الحصكؿ عمى ضمانات أكثر
بعدـ تعرض الجيش اإلسرائيمي لمقرات الشرطة الفمسطينية كعناصرىا كممتمكاتيا ،كمف أجؿ

تحرير حرية الشرطة في التنقؿ كالحركة في المناطؽ الريفية النائية.

 كبح جماح اؿعناصر المسمحة ،كالكؼ عف تكجيو بنادقيا باتجاه عناصر الشرطة الفمسطينية
كمقراتيا كممتمكاتيا.

 تفعيؿ د ائرة التكجيو السياسي كالمعنكم بإعداد برامج تكعية لكافة شرائح المجتمع مف أجؿ شرح

الدكر الذم تقكـ بو الشرطة الفمسطينية كحاجة المجتمع ليا ،كالعقبات التي تكاجييا  ،مف أجؿ

مساندتيا في مكاجية المعكقات.
 تفعيؿ دائرة العالقات العامة ،لتقكـ بإعداد نشرات كعقد ندكات ككرش عمؿ تشرح فييا لممجتمع

الكاقع الذم تعيشو الشرطة الفمسطينية في محافظة جنيف  ،كتطمب مساعدة الجميكر كمساندتو
في مكاجو المعكقات كخاصة الخارجيف عف القانكف كالعشائرية.

 تؼعيؿ التعاكف كالتنسيؽ بيف كافة األجيزة األمنية الفمسطينية في محافظة جنيف ،كبذؿ الجيكد
الالزمة لمساعدة الشرطة في فرض األمف كتحقيؽ اليدكء كاالستقرار في المحافظة.
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ممحق رقم()1
التاريخ/ / :
بسم اهلل الرحمن الرحيم
دليل المقابمة

اسم الدائرة أو المركزــــــــــ الموقع ــــــــــــ اسم المدير ــــــــــــــ

الرتبة ــــــــــــــــــ اسم نائب المدير أو مدير اإلدارة ـــــــــــ الرتبة ـــــ

عدد التجمعات السكانية الواقع ضمن نفوذ المركز ـــــــــــ عدد السكان ـــــــــــــــ
أسماء التجمعات السكانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معمومات عن اإلمكانيات المتوفرة لممركز /الدائرة من حيث-:
عدد العاممين ــــــــــ عدد السيارات ـــــــــــ عدد البنادق ــــــــــــــــ

عدد المسدسات ـــــــــ عدد أجيزة اإلتصال ــــــــــ الموازنة النقدية ــــــــــــ

التموين ـــــــــــــ وقود السيارات ــــــــــــ القرطاسية ـــــــــــــــ
إمكانيات أخرى متوفرة ـــــــــــــــــــ.

أىم اإلختصاصات التي تقوم /يقوم بيا الدائر/المركز :ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معوقات العمل


معوقات ناتجة عن نقص اإلمكانيات الموجستية واالحتياجات اليومية-:

- 1نقص في األفراد.

- 2نقص في األسمحة.

- 3نقص في السيارات.

- 4نقص في وسائل اإلتصال.
- 5نقص في التموين.
- 6نقص في الوقود.

- 7نقص في النقدية.
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معوقات إحتاللية:

- 1الشيداء
- 2الجرحى

- 3المعتقمين.

- 4تدمير المقرات.

- 5تدمير السيارات.
- 6مصادرة السالح.

- 7الحواجز والدوريات ومنع الشرطة من التنقل.
- 8محاصرة المراكز ومنع الشرطة من الحركة.
- 9فرض التنسيق األمني عند التنقل.
- 10تعويق التنسيق األمني.
 معوقات ناتجة عن مسمحي الفصائل الفمسطينية:
- 1اإلعتداء عمى مقرات الشرطة.

- 2اإلعتداء عمى أفراد الشرطة ودورياتيا.

- 3اإلعتداء عمى الممتمكات والسيارات الخاصة بالشرطة.
- 4اإلعتداء عمى المؤسسات الحكومية والعامة.

- 5حماية المجرمين وايوائيم ومنع الشرطة من اعتقاليم.
 معوقات ناتجة عن تدخل العشائرية والفئوية:
- 1اإلعتداء عمى أفراد الشرطة.

- 2اإلعتداء عمى ممتمكات الشرطة وسياراتيا.

- 3حماية المجرمين ومنع الشرطة من اعتقاليم.
 معوقات أخرى تواجو الشرطة؛-

انتيى
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ممحق رقم()2
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ممحق رقم ()3
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ممحق رقم()4
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ممحق رقم()5
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فيرس الجداول
الرقم

رقم الجدول اسم الجدول

الصفحة
46

.1

()1.3

جدكؿ بياف مراكز الشرطة في محافظة جنيف كالقرل التابعة لكؿ

.2

()2.3

جدكؿ اإلمكانيات المكجستية لمراكز الشرطة في محافظة جنيف.

49

.3

()3.3

جدكؿ بياف اإلحتياجات اليكمية مف الكقكد كالتمكيف كالنقدية.

50

.4

()4.3

.5

()1 .4

.6

()2 .4

.7

()3 .4

.8

()4.4

.9

()5 .4

.10

()6 .4

.11

()7 .4

.12

()8 .4

مركز.

جدكؿ بياف عدد الدكائر كاألقساـ في شرطة محافظة جنيف

57

كامكانياتيا المكجستية.

جدكؿ بياف جنس مجتمع الدراسة.

60

جدكؿ بياف عمر مجتمع الدراسة.

60

جدكؿ بياف الحالة االجتماعية.

61

جدكؿ بياف المستكل التعميمي لمجتمع الدراسة.

62

جدكؿ بياف رتب كدرجات مجتمع الدراسة.

63

جدكؿ بياف دكر الشرطة الفمسطينية في التنمية السياسية.

64

جدكؿ بياف دكر الشرطة الفمسطينية في التنمية الثقافية.

65

جدكؿ بياف دكر الشرطة الفمسطينية في التنمية الصحية.

67

.13

()9 .4

جدكؿ بياف دكر الشرطة الفمسطينية في التنمية االقتصادية.

68

.14

()10 .4

جدكؿ بياف دكر الشرطة الفمسطينية في التنمية االجتماعية.

69

.15

()11 .4

.16

()12 .4

.17

()13 .4

.18

()14 .4

.19

()15 .4

.20

()16 .4

جدكؿ بياف أثر نقص اإلمكانيات المكجستية كاالحتياجات اليكمية

70

عمى أداء الشرطة في محافظة جنيف.

جدكؿ بياف طريقة تكزيع إمكانيات الشرطة في محافظة جنيف.

72

جدكؿ بياف خسائر الشرطة جراء الممارسات العسكرية اإلسرائيمية في 73
محافظة جنيف.

جدكؿ بياف االحتياجات المادية المتكفرة لمراكز شرطة جنيف.

جدكؿ بياف أثر تصرفات مسمحي الفصائؿ عمى أداء الشرطة في

75
76

محافظة جنيف.

جدكؿ بياف أثر تدخؿ العشائرية كالفئكية عمى أداء الشرطة في

محافظة جنيف.
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78

فيرس األشكال
الرقم

اسم الشكل

رقم الشكل

الصفحة

.1

()1 .2

ىيكمية الشرطة الفمسطينية.

20

.2

()2 .2

ىيكمية شرطة المحافظات الشمالية.

21

()3 .2

ىيكمية مراكز شرطة محافظة جنيف.

22

.3
.4

()4 .2

ىيكمية الدكائر المركزية المتخصصة في شرطة المحافظات

23

.5

()5 .2

ىيكمية الدكائر الفرعية في مديرية شرطة محافظة جنيف.

23

.6

()6 .2

ىيكمية العمميات المركزية في شرطة المحافظات الشمالية.

24

ىيكمية الشرطة في مديرية محافظة جنيف.

25

.8

()1.3

شكؿ يبيف خارطة سير المعمكمات في عمميات شرطة جنيف

55

.7

()7 .2

الشمالية.

112

فيرس الخرائط
الرقم

رقم الخارطة

اسم الخارطة

الصفحة

.1

()1 .3

خارطة الضفة الغربية تظير فييا محافظة جنيف.

خارطة محافظة جنيف تظير فييا التجمعات السكانية.

44

.3

()3 .3

خارطة محافظة جنيف تظير فييا مكاقع مراكز الشرطة.

45

.2

()2 .3
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43

فيرس المالحق
الرقم
.1

اسم الممحق

رقم الممحق

الصفحة

.2

()1
()2

دليؿ المقابمة نمكذج رقـ (.)1

كتاب مكجو مف المخابرات لمدير شرطة محافظة جنيف.

92

.3

()3

كتاب مف شرطة محافظة جنيف حكؿ عدد عناصر الشرطة.

93

.5

()5

.4

()4

كتاب مف شرطة محافظة جنيف حكؿ حجـ األضرار التي

90

94

لحقت بالشرطة.

كتاب مف الرئاسة مكجو لألجيزة األمنية تدعكىـ فيو حماية

األطقـ الطبية.
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95

فيرس المحتويات
الرقم

الموضوع

.1

الغالؼ الداخمي.

.3

إجازة الرسالة.

.5

اإلقرار.

.7

التعريفات.

.2
.4
.6
.8
.9

الصفحة

عنكاف الرسالة.

اإلىداء.

أ

شكر كتقدير.

ب

الممخص بالعربية.

ز

ج

ط

الممخص باإلنجميزية.

الفصل األول :خمفية الدراسة
1.1

مقدمة.

1

2.1

مشكمة الدراسة.

3

3.1

أىمية الدراسة.

4

4.1

أىداؼ الدراسة.

4

5.1

فرضيات الدراسة.

5

6.1

منيجية الدراسة.

5

7.1

محددات الدراسة

6

الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
1.2

أجيزة األمف عبر التاريخ.

7

2.2

الدكر الكظيفي ألجيزة األمف كتطكره عبر التاريخ.

13

3.2

أىـ صالحيات الشرطة مف كجية نظر قانكنية.

16

4.2

الشرطة الفمسطينية نشأة كتأسيس.

17

5.2

ىيكمية الشرطة الفمسطينية

19
115

6.2
7.2

األمف كالتنمية.

25

أكجو العالقة بيف األمف كالتنمية.

29

الدراسات السابقة.

34

الفصل الثالث :منيجية الدراسة.
1.3
2.3

مقدمة.

41

منيجية الدراسة.

41

3.3

منطقة الدراسة.

42

4.3

مجتمع الدراسة.

46

5.3

عينة الدراسة.

57

6.3

أدكات الدراسة.

57

7.3

إجراءات تطبيؽ الدراسة.

58

8.3

معالجة بيانات الدراسة.

58

9.3

عرض البيانات كتحميميا.

58

الفصل الرابع :نتائج الدراسة وتحميميا
1.4

مقدمة.

59

2.4

البيانات المتعمقة بخصائص مجتمع الدراسة مف حيث الجنس ،العمر،

59

3.4

عرض كتحميؿ البيانات المتعمقة بمساىمة الشرطة الفمسطينية في تكفير 64

4.4

عرض كتحميؿ البيانات المتعمقة باإلمكانيات المكجستية كأثرىا عمى أداء 70

الحالة االجتماعية ،المستكل التعميمي.
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