أكادميية اإلدارة والشياسة للدراسات العليا ـ غزة
ختصص القيادة واإلدارة

الضرورة اإلسرتاتيجية لتفعيل جملس األمن القومي الفلسطيين
لتحقيق التننية السياسية واإلدارية

بشار صاحل شاهني

إبراهيم حممود حبيب

 6341ىـ 5162 /م

اج َعلْ ه ََذا َبلَ ًدا آَ ِم ًنا َو ْار ُز ْق أَهْ لَ ُه مِنَ ال َّث َم َرا ِ
ت َمنْ آَ َمنَ ِم ْن ُه ْم ِباللِ
" َر ِّب ْ
ض َط ُّرهُ إِلَى َع َذا ِ
ار
َوا ْل َي ْو ِم ْاْلَخ ِِر َقالَ َو َمنْ َك َف َر َفأ ُ َم ِّت ُع ُه َقل ًِيًل ُث َّم أَ ْ
ب ال َّن ِ
س ا ْل َمصِ ي ُر"
َو ِب ْئ َ

(البقرة)626 :

الل ۚ َعلَ ْي ِه َت َو َّك ْل ُ
اس َت َط ْع ُ
ت
ت ۚ َو َما َت ْوفِيقِي إِ ََّّل ِب َّ ِ
ص ًَل َح َما ْ
"إِنْ أ ُ ِري ُد إِ ََّّل ْاْلِ ْ
ِيب"
َوإِلَ ْي ِه أُن ُ

(هىد<)::

عظِيم
صَدقَ اهللُ ال َ

ب

اذا كاف االهداء يعبر كلك بجزء مف الكفاء فاالهداء الى

معمـ البشرية كمنبع العمـ  ..........سيدنا محمد (صمى اهلل عميه كسمـ)
مف نحف منهـ كاليهـ  ...........................امتنا العربية كاالسبلمية
الكطف الكبير بكؿ شيء  ......................................فمسطيف
االكرـ منا جميعا ........................................شهدائنا االبرار
رمز الحرية كالصمكد .....................................اسرانا البكاسؿ
معنى االصالة كالشهامة  ................................اهمي كعشيرتي
مثؿ االبكة االعمى  ........................................كالدم العزيز
رمز الحناف  ...............................................امي الغالية
عزكتي كقكتي ..................................اخكاني كاخكاتي كاسرهـ
شريكة عمرم ............................................زكجتى الرائعة
اغمى ما اممؾ ...............................بانة كصالح بشار شاهيف

الباحث

ج

ال كآخ ػ نار ظ ػػاه نار كباطن ػنا كص ػػمكات اهلل
الحمػػد هلل ال ػػذم بنعمتػػه ت ػػتـ الصػػالحات أحم ػػد كأشػػكر ل ػػه أك ن

كسبلمه عمى سيدم كحبيبي محمد كعمى آله كصحبه أجمعيف كمف تبع هديه إلى يكـ الديف أما بعد:

فػػهلهي هػػذا مػػكقفي فكػػـ دعكتػػؾ كرجكتػػؾ أف تمهمنػػي فيػػه يحسػ ىف البيػػاف كفص ػاحة المسػػاف؛ كػػي أصػػؿ
بكمماتي إلى كؿ ذم حؽ لدم المهـ كفقنػي لشػكر كالكفػاء كلػك بجػزء مػف حقػه عمػي فمػف ال يشػكر النػاس ال

يشكر اهلل.

فالشكر هلل الذم أكرمنػي بأسػتاذم الـدتوور /إبـراىمم حبمـب أسػتاذنا كمعممػنا كمشػرفنا شػك نار لػؾ معممػي

عمػػى مػػا عممتنػػي إيػػا شػػك انر لتشػػجيعؾ كحثػؾ لبكاعػػث عممػػي شػػك انر لػػؾ لتكجيهاتػػؾ كرحابػػة صػػدرؾ لمناقشػػاتي

كاستفساراتي كمعاكنتؾ الصادقة المهـ أجز خير الجزاء مف فيض نعمؾ ككرمؾ كاجعمه دكمان نبراسان لكؿ مف
يهتدم بالعمـ طريقنا المهـ آميف.

كال يفكتني أف أتقدـ بعميؽ الشكر كالتقدير ألعضاء لجنػة المناقشػة الػدكتكر /محمـد ابـراىمم المـدىون

كالدكتكر /ىشام سلمم المغاري عمى تكرمهما الفاضؿ بقبكؿ مناقشة رسالتي كتحممهما عناء قراءتها كتقكيمها

كاثرائهػػا بممحكظاتهمػػا القيمػػة؛ حتػػى يكتمػػؿ العمػػؿ كيصػػؿ إلػػى سػكاء السػػبيؿ داعيػان اهلل أف يجػػزؿ لهمػا المثكبػػة
كالعطاء.

كمػػا أتكجػػه بجزيػػؿ الشػػكر كاالمتنػػاف إلػػى إدارة كعػػاممي جامعػػة االقصػػى عام ػ ىة كادارة أكاديميػػة اإلدارة

كالسياسة لمدراسات العميا خاصةن متمنيان مف اهلل عز كجؿ أف يػنعـ عمػيهـ بػكافر الصػحة كالعافيػة كيبقػكا نبعػان

نرتكم مف عممهـ كأدبهـ.

كختامان أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساهـ كساعد في التكجيه أك المراجعة كالقراءة كالتدقيؽ أك

مف شكؿ إسهامان في الرسالة.

كآخر دعكام أف الحمد هلل رب العالميف فالفضؿ هلل مف قبؿ كمف بعد.
الباحث

د

ملخص الدراسة
ه ػػدفت ه ػػذ الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى كاقع ػػي التنمي ػػة السياس ػػية كاإلداري ػػة ف ػػي فمس ػػطيف كم ػػدل الض ػػركرة
اإلستراتيجية لتفعيؿ مجمػس األمػف القػكمي الفمسػطيني لممسػاهمة فػي تحقيػؽ التنميتػيف السياسػة كاإلداريػة بشػكؿ
يحقؽ الغاية اإلستراتيجية لمدكلة كتكتسب هذ الدراسة أهميتها في محاكلتها لمتعريؼ بمفػاهيـ كآليػات كمػداخؿ
كاسػػتراتيجيات األمػػف القػػكمي كالتنميػػة السياسػػية كاإلداريػػة التػػي تسػػهـ فػػي استش ػراؼ المسػػتقبؿ المػػأمكؿ ألجه ػزة
الدكلة كبياف أهميتها لممجتمع الفمسطيني .ككانت مشكمة الدراسة تتمخص فػي اإلجابػة عمػى سػؤاؿ مػا الضػركرة
اإلستراتيجية لمجمس األمف القكمي الفمسطيني لتحقيؽ أهداؼ التنمية السياسية كاإلدارية؟ كلتحقيؽ هذا الغرض
تـ استخداـ المنهج الكصفي التحميمي كتكزيع استبانة عمى أكػاديمييف متخصصػيف فػي المجػاؿ كقػد بمػد عػددهـ
 84أكاديمينا متخصصنا باإلضافة الى مجمكعة مف الباحثيف في مراكز األبحاث كالدراسات قدر عػددهـ ب ػ 50
باحث ػنا حيػػث قػػدر مجتمػػع الد ارسػػة بػ ػ  134فػػردنا .كتػػـ اسػػتخداـ أسػػمكب الحصػػر الشػػامؿ ككػػاف نسػػبة مػػا تػػـ
استرداد تقدر بػ  %76.12مف الحجـ االصػمي لممجتمػع كتكصػمت الد ارسػة الػى مجمكعػة مػف النتػائج أهمهػا:
أنه يكجد مكافقة قميمة عمى كجكد تنمية سياسية حقيقية في فمسطيف كيكجد مكافقة قميمة عمى كجكد تنمية إداريػة
حقيقية في فمسطيف .كحققػت نتػائج المبحػكثيف حػكؿ عمميػة تفعيػؿ مجمػس االمػف القػكمي الفمسػطيني كمسػاهمته
في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية بما تشمؿ مف محاكر عمى نسب مكافقة كبيرة ككبيرة جػدان كمػا تكصػمت
الد ارسػػة ال ػػى نت ػػائج تع ػػزل لمتغي ػرات المبح ػػكثيف مفاده ػػا ال تكج ػػد فػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات
تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ هػػذ المحػػاكر كالمحػػاكر مجتمعػػة معػػا تعػػزل إلػػى (العمػػؿ آخػػر مؤهػػؿ عممػػي
التخصػػص العػػاـ لممؤهػػؿ محػػؿ االقامػػة) كتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة
الد ارسػة حػكؿ هػذ المحػاكر كالمحػػاكر مجتمعػة معػا تعػزل إلػى (الجامعػػة المانحػة خػر مؤهػؿ عممػي االنتمػػاء
السياسي) كقػدمت الد ارسػة مجمكعػة مػف التكصػيات كػاف مػف أهمهػا :ضػركرة االتفػاؽ الفمسػطيني – الفمسػطيني
كالتكافػػؽ عمػػى تشػػكيؿ أك تفعيػػؿ مجمػػس االمػػف القػػكمي بحيػػث يصػػبح مكقػػع إجمػػاع كطنػػي مػػف حيػػث عضػػكيته
كمهامه كصبلحياته كضركرة تبني مشركع قانكف مجمس أمف قكمي فمسطيني يككف شامبلن باالعتماد عمى ما
تقتضيه الحالة الفمسطينية كأيضا باالستناد عمى مشاريع ناجحة لدكؿ أخرل كاخذ ما هك مناسب منها.

ه

Abstract:
This study aimed to identify the reality of the political and administrative development in
Palestine, and the extent of strategic necessity to activate the Palestinian National Security
Council, to contribute to the achievement of political and administrative development is to
achieve the strategic goal of the state. this study is gaining its important in its attempt to
define the concepts , mechanisms, entrances, strategies of national security and the political,
administrative development contribute to the forward-looking hopefully to the state agencies.
the study problem boils down to answer the question of what the strategic necessity of the of
the Palestinian National Security Council to achieve the goals of political and administrative
development? to achieve this purpose the researcher used descriptive analytical method and
the distribution of a questionnaire on academics, specialists in the field have been numbered
84 academic who specializes in addition to a group of researchers in the research and study
centers were estimated at 50 Researcher with an estimated population of the study the number
134 the comprehensive inventory method was used and the percentage of what has been
recovered is estimated at 76.12% of the original size of the community and the study's most
important results: There are a few approval of the existence of a genuine political
development in Palestine and there are a few approval of the existence of a genuine
administrative development in Palestine and achieved results of the respondents about the
activation of the Palestinian national Security Council process and its contribution to the
achievement of political and administrative development, including the axes of the great
approval of very large proportions as the study found due to the variables of the respondents
that the results are no statistically significant differences between the averages of sample
estimates of the study on these themes and axes combined together attribute to (work, another
qualified scientific, Major qualification, place of residence) and statistically significant
differences between the averages of the study sample estimates of differences on these axes
and axes combined together due to the (donor university to another qualified scientific,
political affiliation) the study made a series of recommendations was the most important need
of the Palestinian agreement - Palestinian consensus on the formation or activation of the
National Security Council so that it becomes a national consensus in terms of its membership,
functions and powers and the need to adopt a Palestinian national security Council project, be
inclusive, depending on the requirements of the Palestinian situation and is also based on
successful projects to other countries and take what is appropriate ones .
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المقدمة:
إف الفكر التنمكم كالفكر األمني يمتقياف في عبلقتهما باالنتماء كالنمك كالبناء فاالنتماء

تفعيؿ كطني عممي مخمص لكجه اهلل تعالى له منتج محسكس كمممكس بعيدان عف التهريج
كالشعارات .كالنمك مطمب في كؿ المساقات الحياتية بما يحقؽ الرفا كاالحتياج كالبناء هك مرتكز

لنماذج استثمارية بشرية كطبيعية كمعنكية كمادية كادامتها كاستمرارها لمديات تخدـ أجياال
مستقبمية .كهذا يحتاج إلى ترجمة في إستراتيجيات تنمكية كأمنية نابعة مف إستراتيجية كطنية

مدلكلها إستراتيجية أمف كتنمكية شاممة مستدامة تيعزز مف عزة كمنعة ككرامة المكاطف
(عابد .)2010
كاف كجػكد السػػمطة -كممارسػػة سياسػػية داخػػؿ الدكلػة كالمجتمعػػات كالػػنظـ السياسػػية -يؤسػػس

لكجػػكد مجمكعػػة مػػف األنسػػاؽ كالمؤسسػػات القائمػػة عمػػى أسػػاس العبلقػػة السػػمطكية فيمػػا بينهػػا ممػػا
يعػػزز -عمػػى نحػػك جمػػي -كجػػكد الحػػاكـ كالمحكػػكـ بػػيف مختمػػؼ المؤسسػػات االجتماعيػػة بمفهكمهػػا

الش ػػامؿ داخ ػػؿ كخ ػػارج المنظكم ػػة السياس ػػية متناغم ػػة ب ػػذلؾ م ػػع التقس ػػيـ الطبق ػػي داخ ػػؿ المجتم ػػع
(المجمعي .)354<4235
كتمثػػؿ المؤسسػػات األمنيػػة كنظػػاـ اجتمػػاعي مطمبػػا تنمكيػػا ممحػػا فػػي الكقػػت الحاضػػر حيػػث

يعتبر النظاـ في المؤسسات األمنية جزءا مف البناء االجتماعي ألنه مهما تباينػت الػنظـ السياسػية
أك االجتماعيػػة أك االقتصػػادية تبقػػى المؤسسػػات األمنيػػة تمثػػؿ تجسػػيدا لسػػمطة المجتمػػع كمػػا يمثػػؿ

التفاعػػؿ المتبػػادؿ بػػيف أنسػػاؽ المجتمػػع المختمفػػة كاألجه ػزة األمنيػػة تكػػامبل ضػػركريا إلحػػداث األمػػف
كاألماف كاالستقرار في المجتمع(.المصرم )6:<422:

كألف األمػػف القػػكمي ألم دكلػػة هػػك عبػػارة عػػف اإلج ػراءات التػػي تتخػػذها الدكلػػة فػػي حػػدكد

طاقاتهػػا لمحفػػاظ عمػػى كيانهػػا كمصػػالحها فػػي الحاضػػر كالمسػػتقبؿ تسػػعى الدكلػػة فػػي تحقيػػؽ هػػذا

الهػػدؼ إلػػى انشػػاء األجه ػزة القػػادرة عمػػى القيػػاـ بهػػذ الكظيفػػة باعتبػػار أف هػػذ الكظيفػػة هػػي العمػػكد
الفقرم لكافة مهاـ الدكلة(.حرب .)35<422:
كمف هنا فهف عمى مؤسسات الدكلة اإلدارية كاألمنية أف تقكـ بمهاـ جديدة لمحفاظ عمى

الكطف كأمنه كذلؾ مف خبلؿ كسائؿ تتكاكب مع احتياجات الكطف كتساعد في تقكية الكالء
كاالنتماء كاالعتماد عمى المكاطف الفمسطيني في البناء كاإلرساء.
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كتأتي هذ الدراسة لتناقش إمكانية تعزيز القدرة بكؿ أبعادها لدل مجتمعنا الفمسطيني

السياسية كاإلدارية كاإلقتصادية كالمجتمعية – كفي حدكد معينة – عمى مكاجهة التحديات

التنمكية كباألخص في مجالي التنمية السياسية كاإلدارية كقبؿ كؿ ذلؾ تكفير مقكمات الصمكد

كالتحدم لعدكانية المحتؿ الصهيكني كطرد مف ببلدنا مف جهة أخرل ككؿ ذلؾ بالطبع مرهكف

بالبدء بعممية التغيير الديمقراطي لؤلكضاع الحالية كصكالن إلى دينامية جديدة تحكمها الشفافية
كسيادة القانكف كالعدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص كمقكمات أساسية لصمكدنا كاستقبللنا.

كفي هذا الصدد قدـ الباحث هذ الدراسة لتسميط الضكء حكؿ تفعيؿ مجمس األمف القكمي

الفمسطيني ليقكـ بتثبيت اإلستراتيجية لؤلمف القكمي الفمسطيني كأف يساعد في االستجابة
الحتياجات الفمسطينييف األمنية كما قد يعكس ذلؾ مف اثر إيجابي كخطكة عمى طريؽ تحقيؽ

التنمية السياسية كاإلدارية كجزء مف تنمية كطنية شاممة.

كاف هذ الدراسة مككنة مف خمسة فصكؿ أكلها ناقش مشكمة الدراسة كخمفيتها كجاء
اإلطار النظرم لمدراسة في الفصؿ الثاني بينما كانت الدراسات السابقة في الفصؿ الثالث كتـ
مناقشة الطريقة كاإلجراءات باإلضافة إلى تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة في الفصميف

الرابع كالخامس كمف ثـ نتائج الدراسة كتكصياتها.
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مشتلة الدراسة:
تتطمب اإلستراتيجيات األمنية كالتنمكية إيجاد ككادر كاعية كذات خبرة كاسعة في القضايا
اإلقتصادية كالمالية كالفكرية كالتجارية كغيرها مف أجؿ إدارة الدكلة بطريقة أفضؿ كأيضا ليمكنها
مف إيجاد الحمكؿ المناسبة لؤلحداث المتغيرة إف الرابط بيف األمف كالتنمية قكم جدان كألف التنمية
تيعنى بتكظيؼ مكارد الدكلة كلسنكات قادمة لسعادة كرفاهية المكاطف .كهنا يأتي الدكر المؤسسي
ألجهزة الدكلة بكافة طاقاتها كقدراتها كامكاناتها كمهنيتها لتساعد في الحفاظ عمى تمؾ المقكمات
كتفعيمها عف طريؽ تكفير بيئة مناسبة لنهضتها.
كفي ضكء ما تقدـ تبرز مشكمة الدراسة التي تتمثؿ في العبلقة بيف السياسات كالخطط
التنمكية كاإلدارية المتعاقبة كانعكاسها المباشر عمى األداء األمني كتعزيزها لؤلمف القكمي
بمفهكمه الشامؿ كمف ثيـ التنمية الشاممة .كفي الكقت نفسه اتسمت الدراسات المكجهة الستطبلع
آراء القيادات اإلدارية كاألمنية حكؿ طبيعة العبلقة بيف هذيف المتغيريف بعدـ كضكح رؤيتهـ
لطبيعة تمؾ العبلقة كدرجة تأثيرها كارتباطها بالمجتمع .كعميه فهف مشكمة الدراسة تتمخص في
اإلجابة عمى السؤاؿ التالي:

ما الضرورة اإلسوراومجمة لمجلس األمـن القـومي الفلسـطمني لوحقمـق أىـداف الونممـة
السماسمة واإلدارمة؟
وموفرع من ىذا السؤال الوساؤالت الوالمة -:
 -6إلى أم مدل تممؾ القيادة الفمسطينية إستراتيجيات كاضحة في إدارة الدكلة؟
 -2ما مدل تطبيؽ القيادة الفمسطينية المفاهيـ المتعمقة بالتنمية السياسية كاإلدارية مف خبلؿ
إستراتيجيات كاضحة كمنهجية؟
 -3هؿ غياب أك غمكض المفاهيـ المتعمقة باألمف القكمي كمجمس األمف القكمي ييهدد العممية
التنمكية؟
 -4ما األهمية لتفعيؿ مجمس أمف قكمي فمسطيني يساهـ في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية؟
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موغمرات الدراسة :
الموغمر المسوقل :مجلس األمن القومي الفلسطمني والذي من وظائفو -:
 المساهمة في تحديد اإلستراتيجية الشاممة لمدكلة كالكقكؼ عمى كاقعها كتقييميه كمتابعة تنفيذها. دراسة التهديدات كالتحديات الداخمية كالخارجية. كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها. التنسيؽ بيف مختمؼ الك ازرات كاألجهزة التي تتكلى تنفيذ التكصيات كالق اررات. -متابعة تنفيذ الق اررات.

الموغمر الوابع :مساىمة مجلس األمن القومي الفلسطمني في وحقمق الونممة السماسمة
واإلدارمة كيتأثر المتغير التابع بمجمكعة مف المتغيرات المستقمة المرتبطة باألمف القكمي
الفمسطيني كيشمؿ:

في الونممة السماسمة :
 -1الفاعمية.
 -2المساكاة.
 -3الديمقراطية.
 -4تحقيؽ األمف.

في التنمية اإلدارية :
 -1تطكير المنظمات اإلدارية.
 -2تطكير اإلجراءات كاألساليب.
 -3تطكير المكارد البشرية.
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الموغمرات الوابعة

الموغمرات المسوقلة
مجلس األمن القومي الفلسطمني

الونممة السماسمة
 االستراتيجية

 الفاعمية.

 د ارس ػ ػ ػػة التح ػ ػ ػػديات كالتهدي ػ ػ ػػدات

 المساكاة.
المس ػ ػػاهمة

الداخمية كالخارجية.

في تحقيؽ

 كضػػع الخيػػارات كاقتػراح البػػدائؿ

التنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

لمتعامػ ػػؿ مػ ػػع المكاقػ ػػؼ كتحديػ ػػد

 الديمقراطية.
 تحقيؽ األمف.

السياسػ ػ ػ ػػية

أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها.

كاإلدارية.

 التنس ػػيؽ ب ػػيف مختم ػػؼ ال ػػك ازرات

الونممة اإلدارمة
 تطكير المنظمات اإلدارية.

كاألجهػ ػ ػ ػزة الت ػ ػ ػػي تت ػ ػ ػػكلى تنفي ػ ػ ػػذ

 تطكير اإلجراءات كاألساليب.

التكصيات كالق اررات.

 تطكير المكارد البشرية.

 متابعة تنفيذ الق اررات.

شتل رقم ( )1موضح موغمرات الدراسة
(جرد بواسطة الباحث)

6

فرضمات الدراسة:
الفرضمة الرئمسة األولى:
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ 0.05بيف كجكد مجمس أمف قكمي فمسػطيني
كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.
 1.1تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≥ 0.05بػػيف كجػػكد إسػػتراتيجية شػػاممة
كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.
 1.2تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ 0.05بيف دراسة التهديدات كالتحػديات
الداخمية كالخارجية كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.
 1.3تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≥ 0.05بػػيف كضػػع الخيػػارات كاقت ػراح
الب ػػدائؿ لمتعامػ ػػؿ مػ ػػع المكاقػػػؼ كتحدي ػػد أفضػ ػػؿ الكسػػػائؿ لمكاجهتهػ ػػا ف ػػي تحقيػ ػػؽ التنمي ػػة السياسػػػية
كاإلدارية.
 1.4تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )α≥ 0.05ب ػػيف التنس ػػيؽ ب ػػيف مختم ػػؼ
الػػك ازرات كاألجه ػزة التػػي تتػػكلى تنفيػػذ التكصػػيات كالق ػ اررات كالمسػػاهمة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة السياسػػية
كاإلدارية.
 1.5تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )α≥ 0.05ب ػػيف متابع ػػة تنفي ػػذ القػ ػ اررات
كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.
الفرضمة الرئمسة الثانمة:
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≥ .0.5فػػي متكسػػطات اسػػتجابة المبحػػكثيف
حػكؿ الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمـن القـومي الفلسـطمني لوحقمـق الونممـة السماسـمة
واالدارمــة تعػػزل لممتغيػرات الشخصػػية التاليػػة (العمػػؿ آخػػر مؤهػػؿ عممػػي حصػػؿ عميػػه التخصػػص
العاـ لممؤهؿ سنكات الخدمة في العمؿ االكاديمي لؤلكاديمييف سنكات الخدمة في مراكز األبحاث
لمباحثيف محؿ اإلقامة الجامعة المانحة خر مؤهؿ عممي االنتماء السياسي).
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أىداف الدراسة:
 -6التعريؼ بمفاهيـ كآليات كمداخؿ اإلستراتيجية في إدارة الدكلة.
 -2إب ػراز مفػػاهيـ األمػػف القػػكمي كمجػػالس األمػػف القػػكمي كبيػػاف أسػػباب كجكدهػػا كعػػرض نمػػاذج
منها.
 -3الكقكؼ عمى كاقع التنمية السياسية كاإلدارية في فمسطيف.
 -4بياف اهمية تفعيؿ مجمس األمف القكمي الفمسطيني ليككف خطكة عمى طريؽ التنمية الشاممة.

أىممة الدراسة:
 -1تكتسػػب الد ارسػػة أهميتهػػا فػػي محاكلتهػػا لمتعريػػؼ بمفػػاهيـ كآليػػات كمػػداخؿ كاسػػتراتيجيات األمػػف
القكمي كالتنمية التي تسهـ فػي استشػراؼ المسػتقبؿ المػأمكؿ ألجهػزة الدكلػة كبيػاف أهميتهػا لقيػادات
المؤسسات المدنية كاألمنية.
 -2اسػػتعراض الجهػػكد فػػي األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني كدكر المفتػػرض فػػي تحقيػػؽ التنميػػة فػػي ظػػؿ
التح ػكالت كالمتغي ػرات الدكليػػة المعاص ػرة كالمسػػتقبمية كاسػػتطبلع كجهػػات نظػػر القيػػادات السياسػػية
كاإلدارية كاألمنية بشأنه.
 -3تسػػعى الد ارسػػة إلػػى كضػػع إطػػار عممػػي كاقعػػي يمكػػف أف يطبػػؽ عمػػى مؤسسػػات الدكلػػة المدنيػػة
كاألمنية مف خبلؿ نمكذج متكامؿ لمتعاكف فأجهزة اإلدارة العامة في الدكلة هي المسئكلة عف تنفيذ
سياسات تعزيز األمف القكمي باعتبار قضية كبرل كمسألة مصػيرية ال تتعمػؽ بالسػمطة كبقائهػا أك
بنخبة مف الناس كمصالحها بؿ بكياف كهكية األمة بأكممها.
باإلضافة إلى أنه -كبحسب حد عمـ الباحث -فهف هذ الدراسة هي األكلػى مػف نكعهػا التػي يجػرم
مف خبللها التمييز بيف جهكد التنميػة السياسػية كالتنميػة اإلداريػة فػي أجهػزة الدكلػة كدكرهػا التكػاممي
مػػع األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني بغػػرض الخػػركج بنتػػائج كتكصػػيات لمكاجهػػة التحػػديات كالمسػػتجدات
الداخمية كالخارجية كفؽ إستراتيجيات تعزز مفهكـ األمف القكمي بمفهكمه الشامؿ.
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حدود الدراسة:
 -1الحــد الموضــو ي :تػػـ التركيػػز عمػػى مفػػاهيـ األمػػف القػػكمي كالتنميػػة السياسػػية كاإلداريػػة مػػف
خػبلؿ د ارسػػة تحميميػة التجاهػػات األكػػاديمييف المختصػيف كالبػػاحثيف فػػي م اركػز الد ارسػػات باعتبػارهـ
نخب ػان كمهتمػػيف بش ػػكؿ كاسػػع برس ػػـ السياسػػات الخاصػػة بالتنمي ػػة الشػػاممة كمنه ػػا السياسػػية كالتنمي ػػة
اإلدارية كبما يتفؽ كاستشراؼ المستقبؿ.
 -2الحـــد المتـــاني :تمت ػػد ح ػػدكد الد ارس ػػة داخ ػػؿ ح ػػدكد أ ارض ػػي الس ػػمطة الفمس ػػطينية (أ ارض ػػي ع ػػاـ
.)6667
 -3الحد الزماني :يمتد مف نشأة السمطة عاـ 6664كحتى عاـ 2.64ـ.
 -4الحـــد البشـــري :تقتصػػر هػػذ الد ارسػػة عمػػى األكػػاديمييف كالبػػاحثيف المختصػػيف بمجػػالي األمػػف
القكمي كالتنمية.

مصطلحات الدراسة:
الضرورة:
ضركرة  :اسـ
ى

ض ىرائًير
ض يركرات ك ى
الجمع  :ى

الحاجةي
كرةي  :ى
َّر ى
الض ي

كرةي :الشدةي ال ىم ٍدفى ىع لها
َّر ى
الض ي

َّركرة :اسـ لما يتميَّز به ال ٌشيء مف كجكب أك امتناع كهي خبلؼ الجكاز
الض ي
قطعية (معجـ المعاني الجامع )2012
المعمكـ بالضَّركرة  :الثابت بصفة
ٌ
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اإلسوراومجمة:
إذا انطمقنا مف التحميؿ الكبلسيكي لممصطمحات نجػد أف مفهػكـ أك مصػطمح اإلسػتراتيجية
مكج ػ ػػكد ف ػ ػػي مختم ػ ػػؼ المغ ػ ػػات األكركبي ػ ػػة أك المغ ػ ػػات اإلغريقية/البلتيني ػ ػػة .فف ػ ػػي األلماني ػ ػػة نج ػ ػػد
 strategieكفي الركسية  strategijaكفي الهنغارية .strategi
كعندما نقكؿ (  )stratos ageinفهك مصطمح اإلستراتيجية ذاته مقسـ إلى جزئيف كيعني
"الجػػيش الػػذم نػػدفع بػػه إلػػى األمػػاـ" .كبكصػػؿ طرفػػي المصػػطمح  stratosك  ageinنحصػػؿ عمػػى
 strategosكه ػ ػػذا يعن ػ ػػي "الجنػ ػ ػراؿ" كفع ػ ػػؿ  strategôيعن ػ ػػي ق ػ ػػاد أك أم ػ ػػر أم ػ ػػا الص ػ ػػفة منه ػ ػػا
 strategikosكالتي تجمػع  strategikaفهػي تعنػي كظػائؼ ك أعمػاؿ الجنػراؿ بػالمفهكـ العسػكرم
لمكممػػة كتعنػػي الصػػفات التػػي يمتمكهػػا الجنػراؿ .كاإلسػػتراتيجية إذا هػػي فػػف القيػػادة لمجػػيش أك بشػػكؿ
أشمؿ هي فف القيادة (نيكؼ .)9 :2005
أَمن :اسـ
ً
ىم ىف
مصدر أىم ىف أ ى

ٍنين وة ىكيي ٍس ور
ىي ي
عيش في أ ٍىم وف  :في طي ىمأ ى
الحف ػ ػ ً
ػيانتىه بً ً
ً ً
ًً
األم ػ ػػف ال ػ ػ َّػد ً
ػان ً
كف
اخمً اي  :م ػ ػػا ىي ىم ػ ػ ا
ػاظ عم ػ ػػى ًس ػ ػ ى
ػياد ًة الق ػ ػ ي
الك ٍ
ػع ال ػ ػ َّػداخم َّي ب ػ ػػالبًبلد ىكص ػ ػ ى ي
ٍ ي
ضػ ػ ى
ػس ى
اعتً و
يادتىها ً
ً ً
داء ً
األم يف ال ً
خارًجي (معجػـ المعػاني
ض َّد أ ِّ
مايتىها ىك ًس ى
خارًج اي  :ما ىي ىم اس يح ى
ىم ٍ
دكد البًبلد ىكح ى
ٍ

الجامع .)2012
قَومي  :اسـ

اسـ منسكب إلى قى ٍكـ

المض َّرة
يؤمف بكجكب معاكنته لقكمه كمساعدتهـ عمى جمب المنفعة كدفع
ى
القك ًم ٌي  :مف ٍ
ٍ
القك ًم ٌي  :الكطني (معجـ المعاني الجامع )2012
ٍ
الوَنممة :اسـ
ً
الزي ى ً ً
ٍس ىمالًهىا
مصدر َن َّمى :ىسعى إلىى تىٍن ًم ىي ًة تً ىج ىارتً ًه :أىم َّ
الرٍف ًع ىك ِّ ى
ادة في أ ٍىرىباحهىا ىكىأر ى
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مقكمات ناجحػة ثابتػة تكفػؿ لهػا االسػتمرار(معجـ المعػاني
الوَّنممة
المسومرة :التَّنمية التي تتكفَّر لها ِّ
َّ

الجامع )2012
نمى :فعؿ
َّ

نمى
ينمي ىن ِّـ تنميةن فهك يمنـ كالمفعكؿ يم ًّ
َّ
نمى ِّ
إنتاجه  :ز ىاد ككثَّر رفع َّ
معدله
َّ
نمى ى
طكر (معجـ المعاني الجامع )2012
نمى
َّ
ى
األمر ٌ :

السماسة :اسـ
ساس
مصدر ى

بناء عميها
مبادئ معتمدة تيتٌخذ اإلجراءات ن
َّة ك ً ً ً
اخمًي ً
الد ً
سياسةي البً ً
ىعمالًها َّ
بلد  :تىىكلِّي أ ً
بير يش يؤكنًها
يمكرها ىكتى ٍسيً يير أ ٍ
ى
الخارجيَّة ىكتى ٍد ي

كمادية ال عمى عكامؿ نظريَّة أك
مبنية عمى عكامؿ كاقعيَّة
ٌ
سياسة عمميَّة  /سياسة كاقعيَّة  :سياسة ٌ
سياسية مستقرةٌ.
عممية إقامة أنظمة
ٌ
أخبلقية ٌ
ٌ
اسة :اسـ
س َم َ
ً
ساس
اسة  :مصدر ى
س ىي ى
ساس  :فعؿ
ى
ً
اسةه
يس ٍس ي
كس يس ٍس مصدر س ىي ى
ىس ي
ت أي
االعتًىن ً
اب ً :ا ٍهتى َّـ بًتىربًيتًها كتىرًك ً
اس َّ
الد ىك َّ
اء بًهىا
يضهىا ك ٍ
ىس ى
ٍى ى ىٍ
َّ
الن ً
الح ِّ
يمكر َّ
تص ًريفىهىا (معجـ المعاني الجامع )2012
اس بً ى
ؽ  :تى ىدب ىَّرىها تى ىكلى تى ٍدبً ىيرىها ىك ٍ
ىس ى
اس أ ى
إدارة  :اسـ
إدارة  :مصدر أىدار
أىدار  :فعؿ
أدار ييدير أًىد ٍر إدارةن فهك يمدير كالمفعكؿ يمدار
ى
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أدار َّ
بعضها في إثر بعػض جعمػه يػدكر أدار ا لػةى (معجػـ المعػاني
يء  :جعؿ حركاتًه تتكاتر
ي
الش ى

الجامع)

إجراءات الدراسة:
مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات كانجاز البحث قاـ الباحث بالخطكات االتية:
 .1االطبلع عمى الكتب كالدكريات كالمراجع كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة.
 .2عمؿ االستبانة بعد إجراء التحكيـ مف المتخصصيف كالصدؽ كالثبات.
 .3تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة.
 .4جمع البيانات كتحميمها كالكصكؿ إلى نتائج.
 .5رصد نتائج الدراسة كمف ثـ التكصيات.
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الفصل الجاني
اإلطار النظري للدراسة
 املبحــح األول :اإلسرتاتيجيـــة ،وواقعها يف فلسطني
 املبحح الجاني :التننية السياسية ،وواقعها يف فلسطني
 املبحح الجالح :التننية اإلدارية ،وواقعها يف فلسطني
 املبحح الرابع :األمن القومي وجمالس األمن القومي
 املبحح اخلامس :األمن القومي الفلسطيين وجملس األمن القومي
الفلسطيين
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الفصل الجاني
املبحـح األول
اإلسرتاتيجية وواقعها يف فلسطني
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اإلسزشارٍدٍخ<

تعد اإلستراتيجية مف المفاهيـ القديمة المتداكلة في أكساط المتخصصػيف بمجػاالت عديػدة
كعمػى الػػرغـ مػػف بدايػػة ظهكرهػػا كمصػػطمح عسػكرم إال أف انتشػػارها أصػػبح شػػامبلن جميػػع المجػػاالت
كاألنشطة اإلنسانية.
كقػػد نشػػأت البػػذكر األكليػػة لئلسػػتراتيجية كمفهػػكـ ككفكػػر كككسػػيمة ككممارسػػة مػػع الص ػراع
المسػػمح منػػذ أف كػػاف فػػي أشػػكاله األكلػػى فقػػد عبػػرت عنهػػا أق ػكاؿ القػػادة الصػػينييف القػػدماء مػػرك ار
بالقادة العسكرييف األكركبيػيف ليبػدأ مفهػكـ اإلسػتراتيجية فػي التطػكر مػع مطمػع عصػر النهضػة فػي
أكركبا ك ليصبح جػزءا مػف العمػكـ االجتماعيػة كيػرتبط بالنظريػات االقتصػادية كالقانكنيػة كالسياسػية
كاإلدارية (جبر .)2012
كفي السياؽ نفسه كجد الباحث أف اإلستراتيجية مصطمح كاسػع المعنػى متعػدد الكجػك كقػد
ارتػػبط تاريخيػػا بفػػف الحػػرب كقيػػادة الق ػكات ثػػـ اتسػػعت مضػػامينه بمػػركر الػػزمف كبت ػراكـ الخب ػرات
كالمعارؼ حتى غدا نمطا مف التفكير العالي المستكل المكجه لتحقيؽ غايات السياسة كتعبئة قػكل
األمة المادية كالمعنكية كضماف مصالحها في السمـ كالحرب (حسيف .)7 :2013
كلطالمػػا كانػػت هنػػاؾ ضػػركرة قصػػكل لقػراءة اإلسػػتراتيجية "كعمػػـ"؛ مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى
تطبيؽ عممي في غاية الكماؿ كمما يؤدم إلى اكتشافها "كفف" في أرقى أشكالها أم يجب التركيػز
عم ػ ػػى المعرف ػ ػػة النظري ػ ػػة كس ػ ػػابقة عم ػ ػػى العم ػ ػػؿ التنفي ػ ػػذم كه ػ ػػذ م ػ ػػف حق ػ ػػائؽ الفك ػ ػػر اإلس ػ ػػتراتيجي.
كلئلس ػػتراتيجية قكاع ػػدها كبقي ػػة العم ػػكـ كالفن ػػكف كه ػػي متغيػ ػرة كلكنه ػػا ثابت ػػة ف ػػي بعض ػػها كالجه ػػؿ
بقكاعدها البد أنه يقكد إلػى السػقكط هػذا مػا يؤكػد الجنػراؿ ليػكاؿ" :إف مراقبػة المبػادئ كمعرفتهػا ال
يكفػػي دائمػػا لمحصػػكؿ عمػػى النصػػر كلكنهػػا تخفػػؼ مػػف كقػػع الهزيمػػة" (الجن ػراؿ  )Lewalكيؤكػػد
"كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكزكيتز"" :النظري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة هام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا لتك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيف المنف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيف أك ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيف س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيطبقكنها
حتػ ػ ػػى تصػ ػ ػػبح لػ ػ ػػديهـ محاكمػ ػ ػػة جيػ ػ ػػدة كتخػ ػ ػػدمهـ كتسػػ ػػاندهـ فػ ػ ػػي كػ ػ ػػؿ خطػ ػ ػػكة ضػ ػ ػػركرية إلكمػ ػ ػػاؿ
مهمتهـ" (نيكؼ .)6 :2006
كعميه كانت اإلستراتيجية كمػا ازلػت مػف بػيف المفػاهيـ الكثيػرة التػي كقػؼ عنػدها الكثيػر مػف
الباحثيف يستكشفكف أبعادها كيسمطكف الضكء عمى ماهيتها بيػد أف هبلميػة هػذا المفهػكـ قػد أذابػت
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إمكانيػػة االتفػػاؽ عميػػه بػػيف البػػاحثيف كهكػػذا حػػاكؿ كػػؿ فريػػؽ إسػػقاطه بأرضػػهـ طمعػان بفائدتػػه لحقػػؿ
تخصصهـ.
كلما كاف أهؿ السياسػة مػف بػيف أكلئػؾ الػذيف اسػتقطبهـ مفهػكـ اإلسػتراتيجية فاسػتقبمك فػي
حقؿ تخصصهـ كأخضعك ألعرافهـ كمقاييسهـ كما كادكا يفعمكف حتى أطمقكا العناف لتكهناتهـ في
كصػػؼ ه ػذا المفهػػكـ بأنػػه ال يعػػدك أف يكػػكف فن ػان أك ممارسػػة كال يرتق ػي ألف يكػػكف عمم ػان أك نظريػػة
تػػؤدم كظيفػػة عمػػى ارض الكاقػػع كاألكثػػر مػػف ذلػػؾ راح بعضػػهـ ينكػػر عمػػى مػػف يحػػاكؿ إخضػػاع
اإلستراتيجية إلى محددات إجرائية (كظيفية) تنسجـ كطبيعة أغراضها كأبعادها (مؤيد .)2010
لػػذلؾ حػػاكؿ الباحػػث أف يقػػدـ معالجػػة إلشػػكالية تحديػػد مفهػػكـ اإلسػػتراتيجية كبػػاألخص فيمػػا
يتعمػػؽ بػػهدارة الدكلػػة كارتباطهػػا بالمفػػاهيـ األخػػرل بمػػا يخػػدـ كيسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ التنميػػة
الشاممة كيتكازل مع األمف القكمي.
وفمما ملي وعرمف اإلسوراومجمة لمفترمن سماسممن و سترممن:
 "كبلكزفيتز" :هي فف استخداـ االشتباؾ مف اجؿ هدؼ الحرب (االمامي .)175 :1997 "مكلتكه" :فف المكاءمة بيف الهدؼ كالكسيمة (حسيف .)31 :2013"ليدؿ هارت" :هي فف تكزيع كاستخداـ مختمؼ الكسائط العسكرية لتحقيؽ هدؼ السياسة كسػرعافما أدرؾ ليدؿ هارت بأف تعريفه هذا لـ يحظ بجميع المفاهيـ المتزايدة باستمرار في عددها كحجمهػا
(األيكبي .)276 :2000
 "أندريػػه بػػكفر" :هػػي فػػف إسػػتخداـ القػػكة لمكصػػكؿ إلػػى أهػػداؼ السياسػػة (األيػػكبي .)28 :2000كيعرفه ػػا أيض ػػا عم ػػى أنه ػػا تنس ػػيؽ كاس ػػتعماؿ الق ػػكل السياس ػػية كاالقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة كالنفس ػػية
كالعسكرية ضمف مخطط منظـ كهادؼ إلى تحقيؽ المصمحة القكمية.
 "ه ػػارم آر ي ػػارغر" :اف اإلس ػػتراتيجية عممي ػػة فكري ػػة منض ػػبطة ذات مخرج ػػات كغاي ػػات كط ارئػ ػؽككسػػائؿ محػػددة بكضػػكح كهػػي تخػػدـ الهػػدؼ السياسػػي الػػكطني كتخػػدـ السياسػػة فػػي إطػػار التقمبػػات
كالتعقيدات كالهكاجس كفي ظركؼ غمكض البيئة اإلستراتيجية (يارغر .)26 :2011
وقد رفيا أمضاً بعض المفترمن العرب ،منيم:
 عبػػد القػػادر محمػػكد فهمػػي :اإلسػػتراتيجية هػػي عمػػـ كفػػف اسػػتخداـ الكسػػائؿ كالقػػدرات المتاحػػة فػػيإط ػ ػ ػ ػػار عممي ػ ػ ػ ػػة متكامم ػ ػ ػ ػػة ي ػ ػ ػ ػػتـ إع ػ ػ ػ ػػدادها كالتخط ػ ػ ػ ػػيط لها به ػ ػ ػ ػػدؼ خم ػ ػ ػ ػػؽ ه ػ ػ ػ ػػامش م ػ ػ ػ ػػف حري ػ ػ ػ ػػة
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العمػ ػ ػ ػػؿ يعػ ػ ػ ػػيف صػ ػ ػ ػػناع الق ػ ػ ػ ػرار عمػ ػ ػ ػػى تحقيػ ػ ػ ػػؽ أهػ ػ ػ ػػداؼ سياسػ ػ ػ ػػتهـ العميػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي أكقػ ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػػمـ
كالحرب (فهمي .)27 :2006
 السػ ػ ػ ػػيد أحمػ ػ ػ ػػد داكد سػ ػ ػ ػػميماف عرفهػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػػى أنهػ ػ ػ ػػا :فػ ػ ػ ػػف إعػ ػ ػ ػػداد كتكزيػ ػ ػ ػػع الق ػ ػ ػ ػكات المسػ ػ ػ ػػمحةكاسػ ػ ػ ػػتخدامها أك التهديػ ػ ػ ػػد باسػ ػ ػ ػػتخدامها ضػ ػ ػ ػػمف إطػ ػ ػ ػػار اإلسػ ػ ػ ػػتراتيجية العامػ ػ ػ ػػة لتحقيػ ػ ػ ػػؽ أهػ ػ ػ ػػداؼ
السياسة (سميماف .)42 :1988
 كعرفهػ ػ ػ ػ ػػا حسػ ػ ػ ػ ػػف مطػ ػ ػ ػ ػػاكع بأنهػ ػ ػ ػ ػػا :اإلسػ ػ ػ ػ ػػتغبلؿ الكامػ ػ ػ ػ ػػؿ لمقػ ػ ػ ػ ػػكل السياسػ ػ ػ ػ ػػية كاالقتصػ ػ ػ ػ ػػاديةكالنفس ػ ػ ػػية كالعس ػ ػ ػػكرية لمدكل ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػمـ كالح ػ ػ ػػرب لتحقي ػ ػ ػػؽ األه ػ ػ ػػداؼ الت ػ ػ ػػي تض ػ ػ ػػمف س ػ ػ ػػبلمتها
كأمنها (مؤيد .)2010
 كيسػػتخمص سػػامر مؤيػػد تعريػػؼ عػػاـ عػػف اإلسػػتراتيجية بأنهػػا :القػػدرة عمػػى التػػأثير الفاعػػؿ عػػفطري ػ ػ ػػؽ التكظي ػ ػ ػػؼ الرش ػ ػ ػػيد لئلمكانػ ػ ػ ػات المتاح ػ ػ ػػة لؤلم ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػبيبلن لتحقي ػ ػ ػػؽ أه ػ ػ ػػدافها العمي ػ ػ ػػا بأق ػ ػ ػػؿ
الكمؼ (مؤيد .)2010
كيعرفه ػػا إبػ ػراهيـ حبي ػػب بأنه ػػا الق ػػدرة عم ػػى اإلس ػػتثمار األمث ػػؿ لكاف ػػة المػ ػكارد كاإلمكان ػػات كالطاق ػػات
المتاح ػ ػػة لتحقي ػ ػػؽ أقص ػ ػػى درج ػ ػػات اإلنج ػ ػػاز لمدكل ػ ػػة ف ػ ػػي فتػ ػ ػرة زمني ػ ػػة مح ػ ػػددة بم ػ ػػا يحق ػ ػػؽ الغاي ػ ػػة
القكمية(.حبيب  :2012محاضرات في مساؽ األمف القكمي).
كبناء عمػى مػا سػبؽ كجػد الباحػث تعريفػا يخػص محمػد نصػحي إبػراهيـ يتصػؼ بالشػمكلية
ن

كيتناسػػب مػػع إجرائيػػة البحػػث حيػػث عرفهػػا ب ػ ػ"مجمكعة األفكػػار كالمبػػادئ التػػي تتنػػاكؿ ميػػدانان مػػف
ميػاديف النشػػاط اإلنسػػاني بصػكرة شػػاممة متكاممػػة كتكػكف ذات داللػػة عمػػى كسػائؿ العمػػؿ كمتطمباتػػه
كاتجاهػػات مسػػاراته بقصػػد إحػػداث تغيي ػرات فيػػه كص ػكال إلػػي أهػػداؼ محػػدد كمػػا أنهػػا أفعػػاؿ أك
مجمكعة مف األفعاؿ التي تهدؼ إلي تحقيؽ األهداؼ المرسكمة(إبراهيـ .)2011
كألف هػػدؼ الباحػػث فػػي هػػذ الد ارسػػة هػػك مناقشػػة الضػػركرة االسػػتراتيجية كهػػك كمصػػطمح
مركػػب يجمػػع بػػيف مػػا تعنيػػه الضػػركرة فػػي االصػػطبلح كمػػا يعتبػػر أساسػػيان مػػف مفػػاهيـ اإلسػػتراتيجية
لخدمة أغػراض البحػث فقػد تػـ التكصػؿ إلػى تعريػؼ إج ارئػي شػامؿ يجمػع بػيف تعريػؼ المصػطمحيف
كبما يتناسب كينسجـ مع المراد به في الدراسة بحيث تككف الضركرة اإلستراتيجية:
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الحتميػػة أك القدريػػة أك الحاجػػة ألفعػػاؿ أك مجمكعػػة مػػف األفعػػاؿ تهػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ
مرسػػكمة تتنػػاكؿ ميػػاديف النشػػاط اإلنسػػاني بصػػكرة شػػاممة متكاممػػة كتكػػكف ذات داللػػة عمػػى كسػػائؿ
العمػػؿ كمتطمباتػػه كاتجاهػػات مسػػاراته بقصػػد إحػػداث تغيي ػرات فيػػه بمػػا ينسػػجـ مػػع تحقيػػؽ التنميػػة
الشاممة في الدكلة.
كحي ػػث إف اإلس ػػتراتيجية معني ػػة بالمس ػػتقبؿ فهنه ػػا تأخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار احتم ػػاالت متع ػػددة
إلحداثػ ػػه كتكػ ػػكف قابمػ ػػة لمتعػ ػػديؿ كفقػ ػػا لممسػ ػػتجدات .كمػ ػػا تحتػ ػػؿ االسػ ػػتراتيجية مكقع ػ ػا كسػ ػػطا بػ ػػيف
السياس ػ ػػة كالخط ػ ػػة كتس ػ ػػتخدـ اإلس ػ ػػتراتيجية ف ػ ػػي الد ارس ػ ػػات المعني ػ ػػة بأس ػ ػػاليب التخط ػ ػػيط كالت ػ ػػدبير
كالتنظيـ" (إبراهيـ .)2011
كاف االفت ػراض األساسػػي لئلسػػتراتيجية مػػف منظػػكر كطنػػي هػػك أف كػػؿ دكلػػة -قكميػػة ككػػؿ
األطػراؼ مػػا دكف الدكلػػة لهػػا مصػػالح تحػػاكؿ حمايتهػػا بأفضػػؿ مػػا لػػديها مػػف قػػدرات كالمصػػالح هػػي
معايير منشكدة لبمكغ األهداؼ كيتـ تصنيفها ضمف مصطمحات مثؿ:البقاء كاالزدهار االقتصادم
كالنظاـ العالمي المفضؿ كنشر القيـ الكطنية (يارغر .)38 :2011
مـــــــن خـــــــالل مـــــــا ســـــــبق ممتـــــــن وحدمـــــــد مفيـــــــوم اإلســـــــوراومجمة المعاصـــــــرة فـــــــي أربعـــــــة
ناصر(مقمد .)213 :1985

 -1أنه يرتبط بأمف الدكلة كالمجتمع.
 -2كيعنى بتعبئة مكارد المجتمع كتنظيمها كتكجيهها.
 -3كهك متغير كمتطكر بتغير الظركؼ ك المكارد كالخيارات المتاحة.
 -4كيتضمف في ثنايا عددان مف اإلستراتيجية المتخصصة التي تترابط كتتكامؿ فيما بينها لتحقػؽ
كؿ في مجالها .أغراض اإلستراتيجية العامة كصكالن إلى األغراض التي حددتها السياسة.
تميػػزت اإلسػػتراتيجية المعاص ػرة أيض ػان بتبلؤمهػػا مػػع تغيػػر طبيعػػة الحػػرب فػػي اثػػر دخػػكؿ
األسػمحة النككيػػة كالصػػاركخية فػي ميػػداف الصػراع المسػمح كهػػك مػػا أدل إلػى ظهػػكر تغيػرات جذريػػة
في طرائؽ الحرب كفي تحديد األغراض اإلستراتيجية.
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الصفة اإلسوراومجمة :كجد الباحث أف يجمؿ مػا استخمصػه كػؿ مػف حسػيف عبيػد كخميػؿ حسػيف بمػا
يخص الصفة االستراتيجية حيث أنها( :حسيف )16 :2013
 -1قػد تطمػػؽ عمػى المكقػػع الجغ ارفػي أك الجيكبكلػػكتيكي كالػديمغرافي بكػػؿ صػفاته كطبيعتػػه كمػكارد
كاتساعه كما يشممه مف أرض كفضاء خارجي كقد يككف المكقع مجرد عنصػر مػف عناصػر
المكاصػػفات االسػػتراتيجية لمجتمػػع مػػا إذا أضػػيؼ مػػا يممكػػه المكقػػع مػػف فاعميػػة كتػػأثير عمػػى
حركة الحياة اإلقميمية كالدكلية.
 -2كقػد تطمػػؽ عمػػى طبيعػػة المػكارد بػػالمكاقع :الزراعيػػة أك الصػػناعية أك الطبيعيػة كمػػا تعكسػػه عمػػى
سياسة الدكلة /المنطقة كأمنها.
 -3قػػد تطمػػؽ عمػػى بعػػض الشخصػػيات المتمي ػزة بقػػكة التػػأثير اإلنسػػاني عمػػى المجتمعػػات مثػػؿ
الزعماء كالقادة العسكرييف.
 -4قػػد تػػنعكس بشػػكؿ خػػاص عمػػى قػػدرة ككفػػاءة النقػػؿ كالمكاصػػبلت كمػػا يحققػػه مػػف أهميػػة أك مػػا
يممكه كيشرؼ عميه المكقع الجغرافي مف ممرات كمضائؽ برية /بحرية.
 -5قػػد تػػزداد األهميػػة اإلسػػتراتيجية لممكقػػع أك لمم ػكارد إذا ت ػكافرت معهػػا قػػدرة العنصػػر البشػػرم فػػي
اس ػػتثمار كتنمي ػػة المػ ػكارد كت ػػاميف المكق ػػع كق ػػد تك ػػكف س ػػمة التف ػػكؽ البش ػػرم ف ػػي الكثاف ػػة مث ػػؿ
الصيف أك في التكنكلكجيا مثؿ الياباف أك في القدرة العسكرية أك االقتصادية.
 -6قػػد تتفػػاكت أكلكيػػات التقػػكيـ اإلسػػتراتيجي لمم ػكارد كاإلمكانػػات مػػف مكػػاف إلػػى آخػػر أك مػػف
عصػػر إلػػى آخػػر مثػػؿ القمػػح قػػد يعػػد سػػمعة إسػػتراتيجية لدكلػػة مػػا كال يعػػد إسػػتراتيجية فػػي دكلػػة
أخرل أك الدبابة كالطائرة كانت تعد سبلحان إستراتيجيان في القرف العشريف كاختمؼ الكضع فػي
نهاية القرف ليككف السبلح اإلستراتيجي هك القنبمة الذرية كالصكاريخ كيختمؼ األمر أيضان في
نفس األمر مف دكلة إلى أخرل.
 -7قػػد تطمػػؽ عمػػى مسػػتكل األداء فػػي العبلقػػات مثػػؿ اإلسػػتراتيجية فػػي فػػف الحػػرب الػػذم يعػػد أحػػد
أفرع العمـ العسكرم الذم ينقسـ إلى ثبلث مستكيات رئيسية اإلسػتراتيجية الفػف التعبػكم فػف
القتاؿ أك التكتيؾ.
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ناصر القدرة اإلسوراومجمة:
تعرؼ القػدرة بأنهػا مجمػكع الطاقػات كالمػكارد التػي تمتمكهػا الدكلػة كالتػي تجعمهػا تتحػرؾ فػي
المسػػرح السياسػػي بهػػدؼ تحقيػػؽ المصػػالح القكميػػة لهػػا كالقػػدرة الشػػاممة عبػػارة عػػف" :محصػػمة لكػػؿ
المقكم ػ ػات الماديػ ػػة كالمعنكيػ ػػة كمػ ػػا يػ ػػكفر التطػ ػػكر التقنػ ػػي لمدكلػ ػػة كالتػ ػػي يػ ػػتـ تكظيفهػ ػػا فػ ػػي إطػ ػػار
اإلستراتيجية الشاممة لتحقيؽ أهدافها المختمفة" كيمكف تعريفها بأنها قدرة الدكلة عمى استخداـ جميع
مكاردهػػا (المدركػػة) المحسكسػػة كغيػػر المحسكسػػة كالمنظػػكرة (المعنكيػػة) بطريقػػة تػػؤثر عمػػى سػػمكؾ
الدكؿ األخرل (هارت .)48 :2000
أما المقصكد بعناصرها( :حسيف )17 :2013
 -1فوعنـى العناصــر الوــي وشــارك فــي وحدمــد قـدرة الدولــة ،وومثــل قا ــدة مــل ليــا ،وووحــدد فــي
اآلوي:
أ -العنصر اإلستراتيجي كالجيكبكلتيكي.
ب -العنصر السياسي :داخميان كاقميميان كدكليان.
ج -العنصر االقتصادم.
د -العنصر العسكرم.
ق -العنصر االجتماعي.
ك -العنصر المعنكم.
 -2ووعني أمضاً القوة القوممة للدولة:
أ -كيقصد بها القدرة عمى التأثير في سمكؾ الػدكؿ األخػرل بالكيفيػة التػي تخػدـ أغػراض الدكلػة
الممتمكة لها.
ب -تشمؿ مككنات نفس العناصر السابقة.
اإلسوراومجمة القوممة و القويا باألمن القومي:
تعتب ػػر اإلس ػػتراتيجية الش ػػاممة /العمي ػػا -القكمي ػػة ه ػػي تكظي ػػؼ الق ػػكل السياس ػػية كاالقتص ػػادية
كالنفسية ككذلؾ قكات الدكلة العسػكرية أك مجمكعػة الػدكؿ لتقػديـ أقصػى دعػـ لمسياسػات المتبنػاة أك
المتخػػ ػ ػػذة س ػ ػ ػ ػكاء فػػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػػمـ أك فػػ ػ ػػي الحػ ػ ػ ػػرب كالتػػ ػ ػػي تع ػ ػ ػػالج الكضػ ػ ػ ػػع الكم ػ ػ ػػي لمص ػ ػ ػ ػراع" مػ ػ ػ ػػف
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خػ ػػبلؿ اإلسػ ػػتراتيجيات الكطنيػ ػػة كفركعهػ ػػا التخصصػ ػػية لغػ ػػرض حشػ ػػد كتكجيػ ػػه م ػ ػكارد الدكلػ ػػة تجػ ػػا
التهديدات الحالية كالمقبمة كتحقيؽ األهداؼ كالغايات السياسية المطمكبة.
هذا كقد عرؼ خميؿ حسيف اإلستراتيجية القكميػة عمػى أنهػا التعبئػة العقبلنيػة (المبنيػة عمػى
قكاعػ ػ ػ ػ ػ ػػد التخطػ ػ ػ ػ ػ ػػيط العممػ ػ ػ ػ ػ ػػي كالقػ ػ ػ ػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى التنبػ ػ ػ ػ ػ ػػؤ) لمم ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد القكميػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتقيػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ القػ ػ ػ ػ ػ ػػدرات
الذاتيػ ػ ػػة كاختيػ ػ ػػار الكسػ ػ ػػائؿ المناسػ ػ ػػبة مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ تحقيػ ػ ػػؽ األهػ ػ ػػداؼ القكميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي مرحمػ ػ ػػة زمنيػ ػ ػػة
معينة (حسيف .)33 :2013
كدائم ػػا مػ ػػا نج ػػد هػػػذ اإلس ػػتراتيجية متعػػػددة المس ػػميات حي ػػث ق ػػد تسػػػمى عم ػػى المسػػػتكل
الػ ػػكطني أك القػ ػػكمي الشػ ػػامؿ إسػ ػػتراتيجية عميػ ػػا /كبػ ػػرل /كميػ ػػة /شػ ػػاممة /عامػ ػػة كتشػ ػػمؿ التخطػ ػػيط
كاإلستخداـ كالتنسيؽ كالتطكير لجميع مكارد كامكانيات الدكلة في مرحمة السمـ كالحرب.
كلغػػرض التطػػابؽ نتطػػرؽ إلػػى تعريػػؼ لؤلمػػف القػػكمي كهػػك جميػػع اإلج ػراءات التػػي تػػكفر
االسػػتقرار الػػداخمي كحمايػػة المصػػالح الخارجيػػة مػػع اس ػتمرار التنميػػة الشػػاممة التػػي تهػػدؼ إلػػى
تحقيؽ األمف كالرفاهية كالرخاء لمشعب أك كما عرفه إبػراهيـ حبيػب بأنػه مجمكعػة اإلجػراءات التػي
تتخذها الدكلػة كفػؽ خطػة تنمكيػة شػاممة لحمايػة مصػالحها الداخميػة كالخارجيػة مػف أم تهديػد كبمػا
يضمف تحقيؽ أهدافها كغاياتها القكمية (حبيب .)71 :2010
كيرل الباحث أف اإلستراتيجية القكمية تجسد مفهكـ األمف القكمي بما تتضػمنه مػف خطػط
كمبػػادئ كحشػػد لمم ػكارد كمكائمتهػػا مػػع األهػػداؼ كالغايػػات السياسػػية العميػػا كهػػي انعكػػاس لمرتك ػزات
األمف القكمي كما كاف تعددت مفاهيـ األمػف القػكمي إال أف معظمهػا يهػدؼ إلػى تػأميف الدكلػة مػف
الداخؿ كدفػع التهديػدات الخارجيػة بمػا يكفػؿ لشػعبها حيػاة مسػتقرة كتػكفر لػه اسػتغبلؿ أقصػى طاقػة
ممكنة لمنهكض كالتقدـ كاالزدهار.
كعميه فهف اإلستراتيجية القكمية تبنى أساسان لتحقيؽ الغاية القكمية كقد يطمؽ عميهػا أحيانػا
الغاية القكمية العميا كتقع مسؤكلية تحديدها عمى القيادة السياسية كتعنى الغاية القكمية باألهػداؼ
التي تبذؿ الدكلة أقصى طاقتها لتحقيقهػا كهنػاؾ مفػاهيـ متعػددة لمغايػة القكميػة كأشػممها هػك مفهػكـ
شػ ػ ػ ػ ػ ػػامؿ لمعناصػ ػ ػ ػ ػ ػػر التػػ ػ ػ ػ ػػي تشػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ االحتياجػ ػ ػ ػ ػ ػػات الضػ ػ ػ ػ ػ ػػركرية لمدكلػ ػ ػ ػ ػ ػػة متضػ ػ ػ ػ ػ ػػمنة الحمايػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الذاتيػ ػ ػ ػػة لمدكلػ ػ ػ ػػة حماي ػ ػ ػ ػػة كيػ ػ ػ ػػاف الدكل ػ ػ ػ ػػة كاسػ ػ ػ ػػتقبللها كسػ ػ ػ ػػبلمة أ ارض ػ ػ ػ ػػيها كأمنهػ ػ ػ ػػا العس ػ ػ ػ ػػكرم
كرفاهيتها االقتصادية (حبيب  :2012محاضرات في مساؽ األمف القكمي).
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ووروتـــــز لـــــى ـــــدة ناصـــــر أبرزىـــــا :ضػ ػػركرة ت ػ ػكافر القيػ ػػادة القػ ػػادرة عمػ ػػى إدارة هػ ػػذ
الخطط كصياغة مجمكعة مف الخطط كالمبادئ التي تحدد األهداؼ القكمية لمدكلة كمكائمتها مػع
المبادئ كنظريات األمف القكمي كاعتباراته كأف هػذ المبادئ ليست مطمقة كانما تحدد عمػى أسػاس
قكل الدكلة المتاحة كقدراتها القكمية كحجػـ التهديػدات الخارجيػة كالتحػديات الداخميػة كطبيعػة النظػاـ
الدكلي المعاصر لذا فهف اإلستراتيجية القكميػة هػي :تصػكر إسػتراتيجي لتػأميف متطمبػات االسػتقرار
ال ػ ػ ػ ػ ػػداخمي كحماي ػ ػ ػ ػ ػػة المص ػ ػ ػ ػ ػػالح الحيكي ػ ػ ػ ػ ػػة األساس ػ ػ ػ ػ ػػية ألي ػ ػ ػ ػ ػػة أم ػ ػ ػ ػ ػػة مس ػ ػ ػ ػ ػػتمد م ػ ػ ػ ػ ػػف تاريخه ػ ػ ػ ػ ػػا
كمػ ػ ػػا أفرزتػ ػ ػػه معطيػ ػ ػػات مكقعهػ ػ ػػا الجغ ارفػ ػ ػػي كمكرثهػ ػ ػػا التػ ػ ػػاريخي كاالجتمػ ػ ػػاعي لممحافظػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى
الكجكد الحي لها (مركز صقر.)2010 :
أبعاد اإلسوراومجمة القوممة:
كترتكز اإلستراتيجية الشاممة عمى أبعاد كمككنات كعناصر أساسية تشمؿ:
أوالً :البعد اليمتلي :كيشتمؿ عمى عدة عناصر كهي:
 .1العنصر الجموسماسي (النعمة :)1999
ييقصد به الدراسة الدقيقة لجميع العكامؿ المؤثرة كالمػكارد الطبيعيػة لمدكلػة أك لمػدكؿ التػي
يمكف تكفيرها أك الحصكؿ عميها لتحقيؽ األهداؼ كالمصالح القكمية كهي:
أ .الموقع الجغرافي ومساحة الدولة:
يي ىعػ ٌػد المكق ػػع الجغ ارف ػػي لمدكلػػة أك لمجمكع ػػة ال ػػدكؿ أحػػد العكام ػػؿ الم ػػؤثرة عمػػى الق ػػكة كعم ػػى

تكجهات النظػاـ السياسػي كينقسػـ إلػى أقسػاـ مثػؿ المكقػع الفمكػي بالنسػبة لخطػكط الطػكؿ كالعػرض
بمػػا فيهػػا مػػف تػػأثيرات مناخيػػة المكقػػع بالنسػػبة لمبحػػار كالمحيطػػات كيتػػدخؿ فػػي تحديػػد إسػػتراتيجية
الدكؿ المكقع اإلستراتيجي في المرتبة الثالثة حيػث يػتحكـ فػي حركػة المكاصػبلت العالميػة كالتجػارة
الدكلية المكقع بالنسبة لمدكؿ المجػاكرة ك يحػدد شػكؿ العبلقػات مػع هػذ الػدكؿ نتيجػة طػكؿ الحػدكد
عنصر هامان في حسابات القكة القكمية حيث تحدد شػكؿ إسػتراتيجية
معها كما تمثؿ مساحة الدكلة
ان
الدكلػة أك الػدكؿ مػف حيػث إتبػاع (إسػتراتيجية محايػدة ػ متكازنػة العبلقػات ػ االرتبػاط بقػكل أخػرل ػ
تبنػ ػ ػ ػ ػػي سياسػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػػنفس الطكيػ ػ ػ ػ ػػؿ .تبنػ ػ ػ ػ ػػي إسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية الحػ ػ ػ ػ ػػرب الخاطف ػ ػ ػ ػ ػة .نقػ ػ ػ ػ ػػؿ العمميػ ػ ػ ػ ػػات
العسػ ػ ػ ػ ػػكرية خػ ػ ػ ػ ػػارج األ ارضػ ػ ػ ػ ػػي) كالمعػ ػ ػ ػ ػػركؼ أف المسػ ػ ػ ػ ػػاحة تهيػ ػ ػ ػ ػػو القػ ػ ػ ػ ػػكة كأف القػ ػ ػ ػ ػػكة تصػ ػ ػ ػ ػػكف
المساحة (مركز صقر لمدراسات .)2010
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ب .الحدود السماسمة:
لكؿ دكلة في الكقت الحاضر حػدكدها السياسػية التػي تكفمهػا المعاهػدات كالمكاثيػؽ الدكليػة
ألهميته ػػا ف ػػي طبيع ػػة العبلق ػػات الدكلي ػػة فه ػػي الت ػػي تح ػػدد عبلق ػػة الدكل ػػة بمرك ػػز الثق ػػؿ الحض ػػارية
كالسياسية كاالقتصادية سكاء المجاكرة لها أك البعيدة عنها كما تحدد شكؿ الدكلة مف قيكد جمركيػة
كصػػحية كثقافيػػه عمػػى نقػػاط عبكرهػػا تػػتبلءـ مػػع إسػػتراتيجية الدكلػػة كسياسػػتها الداخميػػة كالخارجيػػة
كدكاعي األمف كاالستقرار كحمايػة اإلنتػاج االقتصػادم كحمايػة الدكلػة مػف التيػا ارت الفكريػة الغريبػة
عنها كعف مجتمعها (غنيـ  :ب د .)139
ج .القوة االقوصادمة:
تعنػػي المػكارد االقتصػػادية لمدكلػػة العامػػؿ االقتصػػادم كالقاسػػـ المشػػترؾ لممتغيػرات السياسػػية
كالعسكرية الدكلية بعد أف كانت السياسة تقكد االقتصاد أصبح االقتصاد يتصدر السياسات كيحدد
مساراتها كمتغيراتها عمى الصعيد الداخمي كالخارجي كتنقسـ المكارد االقتصادية إلى :مكارد متاحػة
فػػك انر كهػػي المػكارد اإلسػػتراتيجية كالثػػركات الطبيعيػػة كالنػػكع الثػػاني :مػكارد يمكػػف تكفيرهػػا بعػػد كقػػت
محدكد كيحتاج إعدادها إلى ما بيف ( 72ساعة حتى  3أسابيع) أما النكع الثالث مف المكارد فهػي
التػػي يمكػػف الحصػػكؿ عميهػػا بعػػد تعػػديؿ المنػػتج األصػػمي كيصػػؿ زمػػف إعػػدادها إلػػى أكثػػر مػػف 3
أسػػابيع كمنهػػا تحكيػػؿ اإلنتػػاج المػػدني إلػػى عسػػكرم كتأهيػػؿ الشػػعب لمنفيػػر العػػاـ كتحكيػػؿ بعػػض
المعػ ػػدات المدنيػ ػػة إلػ ػػى معػ ػػدات عسػ ػػكرية كالنػ ػػكع األخيػ ػػر مػ ػػف الم ػ ػكارد هػ ػػك المنتظػ ػػر تحقيقػ ػػه كال
يمكف التخطيط الستخدامه ضمف السياسات االقتصادية كلكنه يي ىع ٌد مف مضاعفات القكة عند تأمينه

(مركز صقر لمدراسات.)2010:
د .القوة العسترمة:

تي ىع ٌد القكة العسكرية الركيزة الهيكمية األساسية لمدكلة كتنقسـ إلى قكة تقميدية كقكة نككية مػع

كيقص ػػد ب ػػالقكة النككي ػػة
األخ ػػذ بنظ ػػر االعتب ػػار نكعي ػػة الق ػػكة .كفاءتهػ ػا .القاع ػػدة الص ػػناعية الحربي ػػة ي
إجم ػػالي ال ػػذخائر النككي ػػة ككس ػػائؿ نقمه ػػا كاطبلقه ػػا كالق ػػدرة عم ػػى تطكيره ػػا باإلض ػػافة إل ػػى اف أه ػػـ
المقكمات العسكرية لمدكلػة تتمثػؿ فػي صػياغة العقيػدة العسػكرية كمػدل قػكة بنػاء المؤسسػات األمنيػة
كالقػػدرة عمػػى تصػػنيع السػػبلح محميػػا باإلضػػافة إلػػى القػػكة البش ػرية كمسػػتكل التػػدريب الفنػػي لؤلف ػراد
كالقادة (حبيب .)122 :2010
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ه .القوة السماسمة:
ييقصػػد ب ػالقكة السياسػػية مػػدل الثقػػؿ كالتػػأثير السياسػػي اإلقميمػػي كالػػدكلي كلهػػا ثبلثػػة أبعػػاد
أساسية كهي إعماؿ التأثير كالنفكذ كاإلمكانات كاألدكات المستخدمة في تكجيه هذا التػأثير كمػدل
االستجابة مف الدكؿ األخرل لعممية التأثير لهذا النفكذ (مكسكعة المقاتؿ).
و .اإلرادة القوممة:
تي ىع ٌد مصد انر رئيسان لقػكة الدكلػة /الػدكؿ كهػي تعنػي أساسػان القػدرة عمػى اتخػاذ القػ اررات كتنفيػذ

الخطػط كفقػان لمػػا تػ ار مناسػبان لممصػػالح القكميػػة دكف الخضػػكع لمضػغكط الخارجيػػة .كمػػف المعػػركؼ
أف تفاعػ ػػؿ كػ ػػؿ مػ ػػف اإلرادة السياسػػػية كالجماهيريػػػة ينػػػتج اإلرادة القكميػػػة كي ػػؤدم ذل ػػؾ إلػ ػػى زيػ ػػادة
االستقرار السياسي ككفاءة المؤسسات السياسية كالدستكرية كتنمية كتثقيؼ الرأم العاـ كاذكػاء ركح
الكالء كاالنتماء لمكطف كاألمة كيبدك مػف خػبلؿ التجػارب أف اإلرادة القكميػة تتػأثر بالعكامػؿ العرقيػة

كالخبرة التاريخية التراكميػة كمسػتجدات النػكاحي الثقافيػة كقػدرة اسػتيعاب التكنكلكجيػات كأخيػ انر البعػد
العقائدم كالديني .كقد عػرؼ الػدكتكر إبػراهيـ حبيػب اإلرادة القكميػة عمػى أنهػا التكجػه العػاـ لشػعب
الدكلػػة نحػػك تحقيػػؽ غايتػػه المنشػػكدة التػػي تسػػتطيع الدكبػػة مػػف خبللهػػا أف تجنػػد كػػؿ أف ػراد المجتمػػع
ليص ػ ػ ػ ػػبحكا ف ػ ػ ػ ػػي مش ػ ػ ػ ػػركعها كم ػ ػ ػ ػػدافعيف عن ػ ػ ػ ػػه لدرج ػ ػ ػ ػػة يص ػ ػ ػ ػػبح فيه ػ ػ ػ ػػا ه ػ ػ ػ ػػذا المش ػ ػ ػ ػػركع تكجه ػ ػ ػ ػػا
جماهيري ػػا عام ػػا يص ػػعب تج ػػاكز أك القف ػػز عن ػػه كيص ػػبح التقمي ػػؿ م ػػف ش ػػأنه أك معارض ػػته مساس ػػا
باألمف القكمي (حبيب .)160 :2010
ثانماً :البعد السلوتي:
ػاء عمػػى درجػػة التشػػابه أك االخػػتبلؼ فػػي
يتحػػدد سػػمكؾ القػػكل الدكليػػة إزاء بعضػػها بعضػػا بنػ ن

قيمتهػ ػػا السياسػ ػػية كاالقتصػ ػػادية كالعسػ ػػكرية كاالجتماعيػ ػػة كيتكػ ػػكف البعػ ػػد السػ ػػمككي مػ ػػف عنص ػ ػريف
أساسييف هما:
 .1ووازن ودخالت القوى:
يمك ػػف تحقي ػػؽ ت ػػدخبلت الق ػػكل م ػػف خ ػػبلؿ األح ػػبلؼ أك الت ػػدخؿ المباش ػػر كتي ىع ػ ٌػد األح ػػبلؼ

كيقصػد
ظاهرة سياسية لتنسيؽ أنشػطة الػدكؿ لتحقيػؽ أهػدافها المشػتركة أك مصػالح دكلػة كبػرل مػا ي
بتكازنات تدخبلت القكل العظمى كالكبرل أف سمكؾ كعبلقات الدكؿ الكبػرل كالعظمػى مػع التكػتبلت
كي ىع ٌػد
السياسية فػي أم منطقػة مػف العػالـ كالػذم ينبػع مػف امتبلكهػا لمتفػكؽ االقتصػادم كالعسػكرم ي
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أحد األدكات الرئيسة لحماية مصالحها في المنطقة المحددة مف العالـ بحيث يككف هنػاؾ نػكع مػف
االسػ ػػتقرار كالت ػ ػكازف بػ ػػيف القػ ػػكل العظمػ ػػى كالكبػ ػػرل مػ ػػف خػ ػػبلؿ هػ ػػذا التػ ػػدخؿ

(.مركػ ػػز صػ ػػقر

لمدراسات.)2010:
 .2ووازن سباق الوسلح:
تيناصػػب دكلتػػاف أك مجمكعػػة مػػف الػػدكؿ العػػداء بعضػػها بعضػػا كتجػػرم محػػاكالت تحسػػيف
كي ىع ٌد هذا السػباؽ فػي التسػمح نمطػان سػمككيان تسػعى
كفاءة كتسميح قكاتها المسمحة باإلنفاؽ العسكرم ي

مف خبلله الدكلة أك مجمكعة الدكؿ إلى تحقيؽ التكازف أك التفكؽ (مركز صقر لمدراسات)2010:
ثالثاً :البعد القومي:

يتعمػػؽ هػػذا البعػػد بمػػدل إدراؾ الدكلػػة لمت ػكازف المكجػػكد داخػػؿ المجتمػػع الػػدكلي كفػػي ظػػؿ
المتغيػرات الدكليػػة كمػػدل قابميػػة الدكلػػة لهػػذا الشػػكؿ مػف التػكازف كتػػدرؾ قيػػادة الدكلػػة طبيعػػة التػكازف
المكجػكد ضػػمف محيطهػػا مػف خػػبلؿ معرفػػة تػػأثير هػذا التػكازف عمػػى أهػدافها القكميػػة كمػػدل مبلئمػػة
الػػزمف الػػبلزـ لتحقيػػؽ هػػذ األهػػداؼ كيكضػػع فػػي الحسػػباف دائم ػان القػػكة القكميػػة كاألهػػداؼ القكميػػة
كالنكاي ػػا المسػػػتقبمية كاإلس ػػتراتيجية لمقػػػكل المض ػػادة (حبيػػػب :2012محاضػ ػرات ف ػػي مس ػػاؽ األمػػػف
القكمي).
يبلحػظ فػي التخطػػيط لمسػتقبؿ أم دكلػة كاألجيػػاؿ القادمػة أف يؤخػذ بعػػيف االعتبػار سػػياقات
اإلع ػػداد لئلس ػػتراتيجية القكمي ػػة ذات األهمي ػػة العظم ػػى كأبعاده ػػا النظري ػػة كلحش ػػد المػ ػكارد كتحقي ػػؽ
التنمي ػػة المس ػػتدامة كاألم ػػف المس ػػتداـ كاالقتص ػػاد المس ػػتداـ كالتكام ػػؿ العس ػػكرم كه ػػك نتيج ػػة طبيعي ػػة
لبلستقرار السياسي كدكلة المؤسسات (مركز صقر .)2010
العوامل المؤثرة لى وضع اإلسوراومجمة القوممة:
تتأثر عممية صياغة اإلستراتيجية القكمية لمدكلة بمجمكعة متعددة مف الثكابػت كالمتغيػرات
إال أنه يمكف مف خبلؿ تعريؼ اإلستراتيجية نفسها أف نحصر هذ المؤثرات بثبلثػة عكامػؿ أساسػية
هي:
 -1مقكمات القكة الشاممة لمدكلة :إف القكة القكمية لمدكلة هي مزيج مف المكارد كاإلمكانات التي يتـ
حشدها كمكاءمتها في اإلستراتيجيات التخصصية (جبلؿ .)142 :2004
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أما عف مقكماتها فهي مجمكعػة مػف العناصػر المتداخمػة التػي تشػترؾ معػان فػي تكػكيف القػكة
اإلجماليػ ػ ػػة لتمػػ ػػؾ الدكلػػ ػػة مثػ ػ ػػؿ الكتمػػ ػػة الحيكيػػ ػػة (السػ ػ ػػكاف كاألرض) كالق ػ ػػدرة الص ػ ػػناعية كالقػ ػ ػػدرة
العسػ ػ ػػكرية كقػ ػ ػػدرة النفػ ػ ػػكذ إقميمي ػ ػ ػان كعالمي ػ ػ ػان كاألهػ ػ ػػداؼ اإلسػ ػ ػػتراتيجية كاإلرادة الكطنيػ ػ ػػة كالقػ ػ ػػدرة
الدبمكماسية (كاخيا .)2011
كق ػػد تحس ػػب الق ػػكة الش ػػاممة لمدكل ػػة أيضػ ػان بتجمي ػػع كاف ػػة اإلمكان ػػات كتأثيراته ػػا اإليجابي ػػة
كالسمبية كهك ما تـ التعارؼ عميػه بأنػه نػاتج تجميػع القػكل المختمفػة لمدكلػة السياسػية كاالقتصػادية
كاالجتماعيػػة كالعسػػكرية كالجيكبكليتيكيػػة بكػػؿ سػػماتها كخصائصػػها (قكتهػػا كضػػعفها) كهػػك مػػا ينػػتج
عنه تأثيرات إيجابية لمسمات القكية فتحسب باإلضافة كأخرل سمبية لمسمات الضعيفة يتـ حسػابها
بالخصػػـ كيكػػكف النػػاتج النهػػائي هػػي محصػػمة كميػػة تسػػمى قػػدرة الدكلػػة عمػػى تحقيػػؽ مصػػالحها فػػي
المجتمع الدكلي كفي التأثير عمى غيرها.
كيشػػترط عنػػد قيػػاس قػػكة الدكلػػة الشػػاممة ثبػػات معيػػار قيػػاس الثبػػات المسػػتخدـ حتػػى تكػػكف
نتائج المقارنة صحيحة كذات داللة هادفة (األسطؿ .)2014
 -2طبيعة كمضمكف أهداؼ األمف القكمي:
أم مجمكع ػػة الق ػػيـ المتبن ػػاة داخ ػػؿ الدكل ػػة كالمقترن ػػة برغب ػػة مؤك ػػدة لتحقيقه ػػا كتك ػػكف ه ػػذ
األه ػػداؼ مكض ػػع اهتم ػػاـ كمش ػػاركة الجان ػػب األكب ػػر م ػػف مػ ػكاطني الدكل ػػة كتتعم ػػؽ بج ػػكهر األم ػػف
الق ػػكمي كتك ػػكف األجهػ ػزة التنفيذي ػػة بالدكل ػػة مس ػػئكلة ع ػػف تبن ػػي ه ػػذ األه ػػداؼ كتخص ػػيص المػ ػكارد
لتنفيػػذها كتتحػػدد هػػذ األهػػداؼ فػػي ضػػكء مجمكعػػة مػػف المػػؤثرات عػػادة مػػا تتمثػػؿ فػػي التجػػارب
التاريخيػػة لمدكلػػة كانعكاسػػاتها االجتماعيػػة كالكضػػع الجغ ارفػػي كمسػػتكل التقػػدـ العممػػي كالتقنػػي بهػػا
كالتكجه اإليديكلكجي كتؤثر هذ العكامؿ مجتمعة عمى طبيعة كاتجاهات أهداؼ األمف القكمي لكؿ
دكلة (كاخيا .)2011
كيختصػػػر الػػػدكتكر عمػ ػػي خميفػػػة الك ػ ػكارم األهػػػداؼ الكطني ػػة الكبػ ػػرل فػػػي ض ػػكء محصػ ػػمة
التجػارب السياسػػية فػػي دكؿ المنطقػػة كالبنػػي التػػي أسػػفرت عنهػػا فػػي أربعػػة أبعػػاد متداخمػػة كمتكاممػػة
هػ ػػي :التنميػ ػػة كاألمػ ػػف كاالنػ ػػدماج اإلقميمػ ػػي فػ ػػي إطػ ػػار التكامػ ػػؿ كالمشػ ػػاركة السياسػ ػػية الفعالػ ػػة.
(الككارم .)2002
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 -3المصمحة القكمية لمدكلة :كهي الحاجات كالرغبات التي تدركها الدكلة كالتي تعبر أساسان لرسػـ
االستراتيجية القكمية.
كعمى هذا األساس فالمصمحة القكميػة كأهػداؼ األمػف القػكمي تمثػؿ اإلطػار العػريض الػذم
تنطم ػؽ منػػه االسػػتراتيجية بقصػػد تحديػػد األسػػاليب كاألدكات التػػي يمكػػف مػػف خبللهػػا تنفيػػذ األهػػداؼ
المكضػػكعة أمػػاـ مقكمػػات كعناصػػر القػػكة الشػػاممة لمدكلػػة .فهػػي تقػػدـ الم ػكارد كاإلمكانػػات المختمفػػة
التػػي مػػف خبللهػػا يػػتـ تػػكفير عنصػػر التخصػػيص المػػادم لمم ػكارد لتحقيػػؽ األهػػداؼ القكميػػة كفػػي
النهاية تمثؿ اإلستراتيجية محصمة مكضكعية لمعبلقة بيف األهداؼ المكضكعة كاإلمكانػات المتاحػة
بحيػث تكػػكف اإلسػػتراتيجية أفضػػؿ صػػيغة ممكنػػة لتكظيػػؼ المػكارد كاألدكات المتاحػػة لتنفيػػذ األهػػداؼ
القكمية كصكالن لتحقيؽ الغاية القكمية العميا لمدكلة.
أما ن أنواع المصالح القوممة( :مكسكعة المقاتؿ) فهي:
أ -المصـــلحة الدفا مـــة :كهػػي الػػدفاع عػػف الدكلػػة (مجمكعػػة دكؿ) أك مكاطنيهػػا مػػف أم تهديػػد
بالعنؼ المادم بكاسطة دكلة أخرل أك مجمكعة دكؿ كالحماية مف أم تهديد خارجي محتمػؿ
مباشر أك غير مباشر ضد النظاـ السياسي القكمي.
ب -المصلحة االقوصادمة :كتعني تعظيـ الرفاهية االقتصادية لمدكلة (أك مجمكعة دكؿ) بالنسبة
لمدكؿ األخرل.
ج -مصــلحة النظــام الــدولي :الحفػػاظ عمػػى نظػػاـ دكلػػي سياسػػي كاقتصػػادم تسػػتطيع الدكلػػة أف
تشعر في إطار باألمف كيمكف اف يمتد نشاطها التجارم خارج إطار الدكلة بحرية.
د -المصلحة العقائدمة :حماية كتدعيـ مجمكعة مف القػيـ التػي يشػترؾ فيهػا المكاطنػكف كالدكلػة
أك مجمكعة دكؿ كاالعتقاد في صبلحياتها في كؿ العالـ.
القائمون بإ داد اإلسوراومجمات ومسؤولماويم:
تقع مسؤكلية إعداد االستراتيجية عمى عدة أجهزة يشرؼ كؿ منها عمى عػدة مؤسسػات كمنظمػات
رسمية أك شعبية كيسهـ المشارككف بأقصى طاقة لهـ في تحمؿ مسؤكلية اإلعداد مما يعطي هذ
المس ػػؤكلية س ػػمة الش ػػمكؿ الت ػػي ه ػػي ص ػػفة اإلع ػػداد نفس ػػه كتتطم ػػب األنش ػػطة المتنكع ػػة كالمتع ػػددة
لئلعػػداد اشػػتراؾ كػػؿ قيػػادات الدكلػػة عمػػى مختمػػؼ تخصصػػاتها مػػف خػػبلؿ األجه ػزة التابعػػة لهػػا
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المن ػػكط به ػػا مس ػػؤكلية التخط ػػيط كالتنظ ػػيـ كالمتابع ػػة كالتنفي ػػذ كم ػػا يش ػػارؾ فيه ػػا القي ػػادات الش ػػعبية
كالمؤسسات التنفيذية كالتشريعية كتتحدد تمؾ القيادات بما يمي( :حسيف .)143 :2013
أوالً /القمادة السماسمة:
كهنػػا كجػػد الباحػػث ضػػركرة تعريػػؼ القيػػادة السياسػػية مسػػبقا كتحديػػد ماهيتهػػا فهػػي كعمميػػة
تعتبر قدرة كفاعمية كبراعة القائد السياسي -بمعاكنػة النخبػة السياسػية -فػي تحديػد أهػداؼ المجتمػع
عمػػى جميػػع األصػػعدة كالمجػػاالت كترتيبهػػا تصػػاعديا حسػػب أكلكياتهػػا كاختيػػار الكسػػائؿ المبلئمػػة
لتحقيػػؽ هػػذ األهػػداؼ بمػػا يتفػػؽ مػػع القػػدرات الحقيقيػػة لممجتمػػع كتقػػدير أبعػػاد المكاقػػؼ التػػي تكاجػػه
المجتمع كاتخاذ الق اررات البلزمة لمكاجهة المشكبلت كاألزمات التي تفرزها هذ المكاقػؼ كيػتـ ذلػؾ
كمه في إطار تفاعؿ تحكمه القيـ كالمبادئ العميا لممجتمع.
كبهػػذا المعنػػى فػهف القيػػادة السياسػػية ليسػػت فػػي جكهرهػػا ظػػاهرة فرديػػة تتعمػػؽ بشػػخص كاحػػد
قائ ػ ػػد يم ػ ػػارس الس ػ ػػمطة السياس ػ ػػية ف ػ ػػي المجتم ػ ػػع فم ػ ػػف منطم ػ ػػؽ التعري ػ ػػؼ الس ػ ػػابؽ يمكػ ػ ػف الق ػ ػػكؿ
إف القيادة كطبقة حاكمة تتضمف عنصريف هما القائد كالنخبة السياسية (معكض .)10 :1985
إذف فالقيػادة السياسػػية هػي المسػػئكؿ األكؿ عػػف إعػداد اإلسػػتراتيجية كمكاجهػة كافػػة الظػػركؼ
بصرؼ النظر عف شكؿ تمػؾ القيػادة السياسػية فهػي مسػئكلة عػف إقػرار السياسػة العامػة كتكجيههػا
ككػ ػػذلؾ السياسػ ػػات التخصصػ ػػية بمػ ػػا فيهػ ػػا السياس ػ ػة الخارجيػ ػػة كالداخميػ ػػة كالعسػ ػػكرية كهػ ػػي أهػ ػػـ
السياسػػات المػػأخكذة عمػػى السياسػػة العامػػة كتتحػػدد مسػػؤكليات القيػػادة السياسػػية الخاصػػة بهعػػداد
اإلستراتيجيات فيما يمي( :مكسكعة المقاتؿ).
 -1إقرار مقترحات القيادة العسكرية كمطالبها إلعداد االستراتيجية الدفاعية أك الهجكمية.
 -2إقرار الخطة المركزية بكافة مشتمبلتها المتخصصة.
 -3إصدار التعميمات كتحديد المهاـ لؤلجهزة المنفذة.
 -4إصدار التكجيهات البلزمة بعد مناقشة كاقرار تقارير الرقابة كالمتابعة لؤلجهزة المنفذة.
 -5اإلش ػراؼ الكامػػؿ عمػػى كػػؿ خط ػكات تنفيػػذ الخطػػة المركزيػػة كالخطػػط المرحميػػة فػػي جميػػع
المجاالت المحددة كمتابعة تنفيذ التكجيهات كاقرار تعديؿ الخطط الفرعية.
 -6مراقبة تحقيؽ األهداؼ المرحمية كالهدؼ العاـ مف خطة اإلعداد.
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ثانماً /القمادة العسترمة واألمنمة:
كمػا تختمػؼ أشػكاؿ القيػادة السياسػية فػهف القيػادة العسػكرية كاألمنيػة أيضػان تختمػؼ أشػػكالها
كتنظيماتها مف دكلة إلى أخرل إال أنها في مجممها تشمؿ العناصر األساسية التالية:
 -1القائد األعمى لمقكات المسمحة (كهك رئيس الدكلة غالبا أم قمة القيادة السياسية).
 -2ك ازرة الدفاع.
 -3هيئة األركاف العامة.
 -4المجمػ ػػس األعمػ ػػى لشػ ػػؤكف الػ ػػدفاع أك الحػ ػػرب كي أرسػ ػػه عػ ػػادة رئػ ػػيس الدكلػ ػػة كيشػ ػػمؿ فػ ػػي
عضػػكيته العديػػد مػػف الشخصػػيات العامػػة أك المتخصصػػة.كتحدد عضػػكيته إمػػا بنػػاء عمػػى
الكضػػع الػػكظيفي (مثػػؿ الػػك ازرات التػػي لهػػا دكر رئػػيس فػػي إعػػداد الدكلػػة لمػػدفاع) أك عمػػى
أساس الخبرة كالعبلقات الدكلية كاإلقميميػة لشػخص بعينػه (كيحػدد باالسػـ فػي هػذ الحالػة)
كيككف التحديد إما بنص دستكرم ثابت أك بقرار مف رئيس الدكلة بتشكيؿ المجمس.
ثالثاً /األجيزة الونفمذمة:
كه ػ ػػك مص ػ ػػطمح يش ػ ػػمؿ مختم ػ ػػؼ ال ػ ػػك ازرات كاإلدارات التابع ػ ػػة له ػ ػػا كالمج ػ ػػالس الكطني ػ ػػة
كالمؤسس ػػات األخ ػػرل الت ػػي تشػػػكؿ الهيك ػػؿ اإلدارم لمدكل ػػة كتس ػػاعد ال ػ ػرئيس عم ػػى القي ػػاـ بكاجباتػػػه
الدستكرية (يارغر .)169 :2011
كتشػػارؾ هػػذ األجه ػزة فػػي الدكلػػة (الحككمػػة المركزيػػة) فػػي كافػػة األعمػػاؿ الخاصػػة بهعػػداد
اع
اإلسػػتراتيجية بػػدءان مػػف التخطػػيط إلػػى التنفيػػذ كتحقيػػؽ األهػػداؼ المكضػػكعة كممثػػؿ لمدكلػػة كر و
لممصػػالح األساسػػية لهػػا بصػػفتها جػػزءان مػػف القيػػادة السياسػػية ككمػػا تشػػترؾ فػػي كضػػع األهػػداؼ
كبحث المسائؿ الخاصة بػأمف الدكلػة كسػيادتها (المشػاكؿ المصػيرية) كتشػترؾ كػذلؾ فػي التخطػيط
لردع أك رد االعتداء مف الخارج كتمارس التخطيط كالتنفيذ مػف خػبلؿ ك ازراتهػا المختمفػة كمػا تقػكـ
مػف خػبلؿ مشػاركتها األجهػزة المتخصصػة مثػؿ مجمػس األمػف الػكطني أك القػكمي فػي إعػداد الدكلػػة
لمػػدفاع بجهػػد كافػػر خاصػػة ألنهػػا تشػػتمؿ عمػػى ممثمػػي الػػك ازرات كالهيئػػات الحككميػػة األكثػػر صػػمة
بمتطمبػات إعػداد اإلسػتراتيجية أك بكاسػطة ك ازرة الػدفاع بالمتابعػة كالتنسػيؽ كالتقػكيـ؛ لضػماف نجػاح
األعماؿ المرحمية كالخطة األساسية (حسيف .)145 :2013
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أسباب غماب اإلسوراومجمة في الحالة الفلسطمنمة:
قبؿ محاكلة استشفاؼ ممكنات الخركج مف المأزؽ لئلسػتراتيجية الكطنيػة المطمكبػة ال بػأس
مػػف تممػػس التحػػديات التػػي تكاجػػه اسػػتنهاض المشػػركع الػػكطني فػػي إطػػار إسػػتراتيجية كطنيػػة كهػػي
كجزء مما يعتقد د.إبراهيـ أبراش( -:أبراش .)2013
مبلحظػػة /كجػػد الباحػػث ضػػركرة نقػػؿ جػػزء مػف تصػػكر الػػدكتكر إبػراهيـ ابػراش كػػامبل نظػ ار لشػػمكليته
كمبلئمته لمكاقع الفمسطيني كهك:
 )1ض ػػعؼ مؤسس ػػة القي ػػادة كتخك ػػؿ ش ػػرعيتها خصكص ػػا بع ػػد ف ػػكز حم ػػاس باالنتخاب ػػات التشػ ػريعية
األخيرة ذلؾ ألف كجكد أكثػر مػف قائػد كزعػيـ كػؿ مػنهـ يػتكمـ باسػـ الشػعب ال يعنػي كجػكد مؤسسػة
قيادة مؤسسة القيادة هي التي تجسد الكحدة الكطنية كتحتكر كتمثؿ القرار الكطني المستقؿ.
 )2غيػػاب فضػػيمة كثقاف ػػة النقػػد ال ػػذاتي عنػػد األحػ ػزاب كالنخػػب فه ػػذ األح ػزاب بات ػػت ضػػميعة بنقػ ػد
ا خريف كلكنها ال تنتقد نفسها كاف جرت عمميات نقد فداخؿ غرؼ مغمقة كبشكؿ فردم كفي كثير
مف الحاالت تتـ محاصرة بؿ كطرد كمعاقبة أم مسئكؿ يجرؤ عمى نقد الحزب أك الحركة عمنا.
 )3غيػػاب حالػػة شػػعبية ضػػاغطة عمػػى القيػػادات السياسػػية.كذلؾ بسػػبب الشػػتات كالح ػكاجز كارتبػػاط
قطاع كبير مف الشعب بالسمطتيف كباألحزاب مف حيث الراتب كالخدمات.
 )4انسبلخ األحزاب عف منظكمة كثقافة كقكانيف حركات التحرر الكطني.
 )5الجهؿ السياسي كصيركرة األيديكلكجيات عائقا أماـ التفكير العقبلني.
 )6غي ػػاب اس ػػتقبللية القػ ػرار كاالرته ػػاف ألجن ػػدات خارجية.إس ػػبلمية كان ػػت أك عربي ػػة أك أمريكي ػػة أك
إسرائيمية.
 )7المراهنػػة عمػػى االنتخابػػات فقػػط كحػػؿ ألزمػػة النظػػاـ .لػػـ يحػػدث فػػي تػػاريخ حركػػات التحػػرر أف
استمد قادة التحرر شرعيتهـ مف انتخابات عمنية تجرم في ظؿ االحتبلؿ.
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 )8ضػػعؼ دكر االنتمجنسػػيا (مثقفػػكف كمفكػػركف كقػػادة رأم عػػاـ) ألسػػباب متعػػددة عمػػى أرسػػها لعنػػة
الراتب كالتمكيؿ المشركط.
 )9تحكؿ السمطتيف كالحككمتيف في غػزة كالضػفة لهػدؼ البقػاء بحػد ذاتػه كبػات هػدؼ الحفػاظ عمػى
السػػمطة سػػابقان كأهػػـ مػػف الحفػػاظ عمػػى البرنػػامج الػػكطني أك الثكابػػت الكطنيػػة كهػػك مػػا أدل أيضػػا
لتحكيؿ المناضميف كالمجاهديف لمكظفيف.
 )10االنقساـ الذم فصؿ غزة عف الضفة كتداعياته.فتكحيد المنطقتيف ضمف برنامج كسمطة كاحدة
بات يحتاج لمكافقة إسرائيمية.
 )11تكاصؿ االستيطاف كالتهكيد في الضفة كالقدس.
 )12غياب حمفاء دكلييف فاعميف كمؤثريف في السياسات الدكلية.
 )13تخاذؿ كعجز الشرعية الدكلية في تبني إستراتيجية السبلـ الفمسطينية كمػا تػرفض إسػتراتيجية
المقاكمة.
كبالرغـ مف أف كجهة النظػر هػذ تمثػؿ شػخص بعينػه إال أنهػا تمثػؿ أيضػان مجمكعػة مػف المحػددات
التي يمكف البناء عميها كاستخراج ما يناسب منها في عبلج تمؾ القضػايا كخطػكة مهمػة فػي تحقيػؽ
االستراتيجية الشاممة الفمسطينية.
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الفصل الجاني
املبحـح الجاني
التننية السياسية،
وواقعها يف فلسطني
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الونممة السماسمة:

يعػػد مفهػػكـ التنميػػة السياسػػية مػػف المفػػاهيـ الحديثػػة نسػػبيا كقػػد بػػدأ اسػػتخدامه فػػي السػػنكات

التػػي أعقبػػت الح ػػرب العالميػػة الثاني ػػة حيث تنػػاكؿ الكت ػػاب كالمفكػػركف كم ارك ػػز الد ارسػػات السياس ػػية
كاالجتماعية الغربية دراسة ظاهرة التنمية السياسية في دكؿ العػالـ الثالػث لمػا السػتقرار هػذ الػدكؿ
مػػف أهميػػة خاصػػة فػػي الػػدكؿ الغربيػػة .كقػػد أسػػس هػػذا المفهػػكـ الغربػػي ال أرسػػمالي عمػػى الميبراليػػة
السياسية كالذم يشمؿ حرية الدستكر كالبلمركزية السياسية كالتعددية السياسية كغيرها كاعتبػرت
الحريػػة السياسػػية القيمػػة االسػػمي لهػػذا النظػػاـ فػػي حػػيف ربػػط االشػػتراكيكف مفهػػكـ التقػػدـ كالتحػػرر
االقتصػ ػ ػ ػ ػػادم كالسياسػ ػ ػ ػ ػػي بمفهػ ػ ػ ػ ػػكـ التنميػ ػ ػ ػ ػػة السياسػ ػ ػ ػ ػػية كقػ ػ ػ ػ ػػالكا إف القيمػ ػ ػ ػ ػػة األساسػ ػ ػ ػ ػػية التػ ػ ػ ػ ػػي
تس ػػكد ه ػػذا النظ ػػاـ ه ػػي المس ػػاكاة السياس ػػية معبػ ػريف ع ػػف رفض ػػهـ بفكػ ػرة المعارض ػػة داخ ػػؿ النظ ػػاـ
السياسي (شراب .)21 :1998
كيشػ ػػير اصػ ػػطبلح التنميػ ػػة السياسػ ػػية إلػ ػػى عمميػ ػػة التغييػ ػػر العضػ ػػكم فػ ػػي طبيعػ ػػة الػ ػػنظـ
كتتكافؽ فكرة هذا التغيير كنمك النسؽ السياسي مع خصائص حركة التصنيع الحديثة ( Jackson,
 )1971: 20كفػػي ضػػكء هػػذا يعػػرؼ النسػػؽ السياسػػي النػػامي بأنػػه النسػػؽ الػػذم يتنػػامي بنائي ػان
كتتعػ ػػدد فيػ ػػه البنػ ػػاءات كالنظـ كيتميػ ػػز بتخصػ ػػص األدكار الكظيفيػ ػػة التػ ػػي تنجػ ػػز أدكا ار متخصصػ ػػة
ضركرية لحفظ كحدة صنع القرار السياسي (.)Marton, 1971: 63
ككمم ػا كػػاف النسػػؽ السياسػػي أكثػػر تمػػاي انز كمنظمػػا فػػي أدكار كبنػػاءات نكعيػػة فهنػػه يهػػتـ
بالمسائؿ المكضكعية مثؿ العبلقات الدكلية كحركات السكاف كالتقمبػات االقتصػادية كيكػكف أكثػر
قدرة عمى التغمب عمى ما يعترضه مف مشكبلت.
كفي هذا المعنى يذكر جيمس ككلماف  james colmanكجابرييؿ ألمكنػد  jalmondإف
األنس ػػاؽ السياس ػػية الحديث ػػة تتمي ػػز بدرج ػػة عالي ػػة م ػػف التم ػػايز البن ػػائي كانبث ػػاؽ الس ػػمطة التشػ ػريعية
كالتنفيذي ػػة كالقض ػػائية كاألنس ػػاؽ االنتخابي ػػة كاألحػ ػزاب كالجماع ػػات ذات المص ػػالح كظه ػػكر كس ػػائؿ
االتصػػاؿ الحديثػػة مػػع كجػػكد بنػػاء يػػؤدم األدكار المنظمػػة لتمػػؾ الكظػػائؼ داخػػؿ النسػػؽ السياسػػي
العػػاـ .كيضػػيؼ المكنػػد أف هػػذا التمييػػز يسػػمح بمقارنػػة األنسػػاؽ السياسػػية حسػػب الكظػػائؼ التػػي
تؤديها هذ األنساؽ (رشكاف .)17 :2002
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كحػػدد أكرجانسػػكي  organskiالتنميػػة السياسػػية فػػي تعبئػػة الم ػكارد الماديػػة كالبشػػرية تجػػا
األهػػػداؼ القكميػػػة باعتبارهػ ػػا تعنػ ػػي الكفػ ػػاءة أك الفاعميػػػة الحككميػػػة المت ازي ػػدة .فق ػػد أشػ ػػار إلػ ػػى دكر
الحككم ػػة م ػػف خ ػػبلؿ أرب ػػع م ارح ػػؿ ف ػػي كتاب ػػه "م ارح ػػؿ التنمي ػػة السياس ػػية" كه ػػي :التكحي ػػد الق ػػكمي
كالتصنيع كالرفاهية القكمية كالكفرة كهذا نابع مف افتراض مفاد أف العالـ الثالث سكؼ ينمك مػف
خ ػ ػ ػػبلؿ مرحم ػ ػ ػػة التخم ػ ػ ػػؼ متجه ػ ػ ػػا نح ػ ػ ػػك مرحم ػ ػ ػػة الديمقراطي ػ ػ ػػة ال أرس ػ ػ ػػمالية ثـ ال ػ ػ ػػكفرة باالس ػ ػ ػػتهبلؾ
الجماهيرم (القصبي .)43 :2006
كمػػا يػػذكر المفكػػر السياسػػي دانكػكارت رسػػتك فػػي تعريفػػه لممفهػػكـ :انػػه كحػػدة سياسػػية قكميػػة
متزايدة تحت إطار كاسع لممشاركة السياسية .كهذا يعني أف انحراط المكاطف في المشاركة المت ازيػدة
في أنشطة الدكلة مما ينعكس أثر عمى السمطة (القصبي .)127 :2006
كقد قدـ السيد عبدا لحميـ الزيات التنمية السياسية عمى أساس أنها :عممية سكسػيكتاريخية
متعددة األبعاد كالزكايا تستهدؼ تطكير أك استحداث نظاـ سياسػي عصػرم يسػتمد أصػكله الفكريػة
مػػف نسػػؽ أيػػدلكجي تقػػدمي مبلئػػـ يتسػػؽ مػػع الكاقػػع االجتمػػاعي كالثقػػافي لممجتمػػع كيشػػكؿ أساسػػا
مناسػػبا لعمميػػة التعبئػػة السياسػػية  -الرسػػمية كالطكعيػػة  -التػػي تتمػػايز عػػف بعضػػها بنائيػػا كتتبػػادؿ
التػػأثير فيمػػا بينهػػا جػػدليا كتتكامػػؿ مػػع بعضػػها الػػبعض كظيفيػػا كتمثػػؿ فػػي الكقػػت نفسػػه الغالبيػػة
العظمػػى مػػف الجمػػاهير كتعكػػس مصػػالحها كتهيػػو المنػػاخ المبلئػػـ لمشػػاركتها فػػي الحيػػاة السياسػػية
بشكؿ إيجابي كفعاؿ يساعد عمى تعميؽ كترسيخ حقائؽ كامكانات التكامؿ االجتمػاعي كالسياسػي
كيتيح الفرصة لتكفير أكضاع مكاتية لتحقيؽ االستقرار داخؿ المجتمع بكجه عػاـ (الزيػات :2002
.)150
وومثل الونممة السماسمة الجزء األىم من أجزاء الونممة الشـاملة ووـم وعرمفيـا وفقـاً للمغمربـي بــــ:
(المغيربي )172 :1998
 .1التنمية السياسية هي المتطمب السياسي لمتنمية االقتصادية.
 .2التنمية السياسية هي السياسة كما تمتاز بها المجتمعات الصناعية.
 .3التنمية السياسية هي التحديث السياسي.
 .4التنمية السياسية هي أداء الدكلة القكمية.
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 .5التنمية السياسية هي التنمية اإلدارية كالقانكنية.
 .6التنمية السياسية هي التعبئة كالمشاركة الجماهيرية.
 .7التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية.
 .8التنمية السياسية هي االستقرار كالتغيير المنتظـ.
 .9التنمية السياسية هي التعبئة كالقكة.
 .10التنمي ػ ػ ػػة السياس ػ ػ ػػية ه ػ ػ ػػي جان ػ ػ ػػب م ػ ػ ػػف جكان ػ ػ ػػب عممي ػ ػ ػػة التغيي ػ ػ ػػر االجتم ػ ػ ػػاعي المتع ػ ػ ػػددة
األبعاد.
يتضػػح مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ مسػػألة رئيسػػة كهػػي أف التنميػػة السياسػػية مػػؤثرة كمتػػأثرة فػػي كافػػة
الجكانػػب البنائيػػة لمدكلػػة كمػػع كافػػة بنػػى المجتمػػع محققػػة لعمميػػة (التعبئػػة) القكميػػة لمقػػدرات القػػكة
داخؿ الدكلة.
وان القورابات باجنيام في الونممة السماسمة خمسة مدلوالت ( :بد النور)2 :2008 ،
 .1مدلكؿ قانكني :يهتـ بالبناء الدستكرم لمدكلة بمعنى األسس الديمقراطية بكؿ أبعادها.
 .2مدلكؿ اقتصادم :يعني تحقيؽ نمك اقتصادم يتكافؽ كتطمعات الشعب االقتصادية.
 .3مػػدلكؿ إدارم :ضػػركرة كجػػكد إدارة ممتزمػػة بػػاحتراـ مبػػادئ المشػػركعية اإلداريػػة كالقانكنيػػة مػػع
تحقيؽ شركط الفاعمية كالكفاءة كالعقبلنية.
 .4مدلكؿ سياسي :تحقيؽ االنصهار في منظكمة مجتمعية كالمشاركة في الحياة السياسية.
 .5مدلكؿ ثقافي :ارتباط التنمية بالتحديث الناتج عف ثقافة سياسية معينة.
كألف التنمية السياسية أكثر تػأث ار بػالتحكالت االجتماعيػة كأكثػر اسػتجابة لمعطيػات المجتمػع
كتغييػ ار طبقػػا لهػػا فالتنميػػة كحقػػؿ معرفػػي يخضػػع التغييػر فيػػه لمػػؤثرات قادمػػة مػػف مصػػادر متعػػددة:
معرفيػػة كسياسػػية كاسػػتراتيجية كاجتماعيػػة فطبيعػػة النسػػؽ المعرفػػي السػػائد فػػي المجتمػػع الػػذم ينػػتج
المعرفة في هذا الحقؿ كالنظاـ السياسي كاستراتيجياته كالدكلػة التػي يقػكد عمماؤهػا اإلنتػاج المعرفػي
فػػي هػػذا الحقػػؿ كمركزهػػا فػػي النظػػاـ الػػدكلي كطبيعػػة النظػػاـ الػػدكلي السػػائد كطبيعػػة المجتمعػػات
جميعهػػا عكامػػؿ تتضػػافر لتحديػػد التطػػكرات داخمػػه كم ػف ثػػـ تشػػكيؿ صػػيركرته كمسػػتقبمه كصػػياغة
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النقبلت النكعية الكبرل فيه كذلؾ بالتحكؿ مف نمكذج معرفي إلى آخر كمف خريطة بحثيػة معينػة
إلى أخرل (عارؼ .)177 :2001
كقػػد خمػػص الباحػػث إلػػى اعتمػػاد تعريػػؼ أحمػػد كهبػػاف لمػػا فيػػه مػػف شػػمكلية تخػػدـ أهػػداؼ
البحث كترتبط بمتغيراته حيث عرؼ التنمية السياسية:
بأنهػػا "عمميػػة سياسػػية متعػػددة الغايػػات تسػػتهدؼ فك ػرة ترسػػيخ المكاطنػػة كتحقيػػؽ التكامػػؿ
كاالسػػتقرار داخػػؿ ربػػكع المجتمػػع كزيػػادة معػػدالت مشػػاركة الجمػػاهير فػػي الحيػػاة السياسػػية كتػػدعيـ
قدرة الحككمة المركزية عمى إعماؿ قكانينها كسياساتها عمى إقميـ الدكلة كرفع كفاءة هذ الحككمة
فيمػػا يتصػػؿ بتكزيػػع القػػيـ كالمػكارد االقتصػػادية المتاحػػة فضػػبل عػػف إضػػفاء الشػػرعية لمسػػمطة بحيػػث
تسػػتند إلػػى أسػػاس قػػانكني حػػؽ فيمػػا يتصػػؿ باعتبلئهػػا كممارسػػتها كتػػداكلها مػػع م ارعػػاة الفصػػؿ بػػيف
الػكظيفتيف التشػريعية كالتنفيذيػة بحيػث تقػكـ عمػى كػػؿ منهمػا هيئػة مسػتقمة عػف األخػرل فضػبل عػػف
إتاحة الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ الرقابة المتبادلة بيف الهيئتيف" (كهباف .)140 :2004
كاف مفه ػػكـ التنمي ػػة السياس ػػية يش ػػير أيض ػػا إل ػػى م ػػا يطم ػػؽ عمي ػػه بع ػػض المفكػ ػريف بعممي ػػة
التحػػديث السياسػػي كهػػك التغي ػرات الثقافيػػة كالبنائيػػة التػػي تعتػػرم األنسػػاؽ السياسػػية فػػي المجتمعػػات
المتقدم ػ ػ ػػة كيش ػ ػ ػػمؿ ذل ػ ػ ػػؾ المج ػ ػ ػػاالت التنظيمي ػ ػ ػػة كتحمي ػ ػ ػػؿ جمي ػ ػ ػػع األنش ػ ػ ػػطة كالعممي ػ ػ ػػات كال ػ ػ ػػنظـ
كالعقائ ػ ػ ػػد الت ػ ػ ػػي تتعم ػ ػ ػػؽ بص ػ ػ ػػنع القػ ػ ػ ػ اررات السياس ػ ػ ػػية كتس ػ ػ ػػتهدؼ تحقي ػ ػ ػػؽ أه ػ ػ ػػداؼ جمي ػ ػ ػػع أفػ ػ ػ ػراد
المجتمع (رشكاف .)18 :2002
أىداف الونممة السماسمة( :القصبي )219 :2006
كهي التي يسعى إليها كؿ مجتمع كذلؾ حسب معظـ الباحثيف كالكتاب:
 -1الفا لمة :التي يقتصر تنفيذها عمى المهاـ الممقاة عمى جهاز الدكلة خبلؿ مراحؿ التنمية.
 -2المســاواة :التػػي تتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ ترتيبػػات سياسػػية لضػػماف نمػػط معيشػػي مبلئػػـ لكػػؿ م ػكاطني
الدكلة.
 -3الدممقراطمــة :يعػػد هػػذا العنصػػر هػػدفا نهائيػػا لعمميػػات التنميػػة إذ كممػػا كانػػت اإلجػراءات أكثػػر
ديمقراطية كاف هناؾ مزيد مف التنمية لمنظاـ السياسي القائـ.
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 -4وحقمق األمن :كيككف مف خبلؿ القانكف كالنظاـ
كيػػرل صػػامكئيؿ هنتجتػػكف أف التنميػػة السياسػػية تتعمػػؽ بمعػػايير اإلنجػػاز كاألخػػذ بالتمػػايز الػػكظيفي
كمػا يػرتبط ذلػؾ مػف تعدديػػة سياسػية كتنافسػية كالمسػاكاة كالتحػػكؿ الػديمقراطي كانعكػاس ذلػؾ عمػػى
السػػمطة كأضػػاؼ هنتجتػػكف بػػأف الحداثػػة السياسػػية أك التنميػػة السياسػػية تتحقػػؽ عنػػدما تتػػكفر ثبلثػػة
عكامؿ( :غانـ )76 :1981
أ .ورشمد السلطة :أم تجرم ممارستها كاستبلمها كتداكلها عمى أساس قانكف أك دستكر محدد.
ب .الومامز والوخصص :تمايز كتنكع الكظائؼ السياسية كايجاد أبنية مخصصة لها.
ج .المشـــارتة السماســـمة :زي ػػادة المش ػػاركة السياس ػػية م ػػف المػ ػكاطنيف كم ػػف خ ػػبلؿ قنػ ػكات كآلي ػػات
لممشاركة.

العوامل المؤثرة في الونممة السماسمة:
يمكف القكؿ أف العكامؿ المؤثرة في التنمية بمفهكمها الشامؿ هي ذاتها التي تمارس تأثيرهػا
فػػي التنميػػة السياسػػية كبػػذلؾ ف ػهف التنميػػة الشػػاممة بجميػػع أجزائهػػا الشػػاممة تمثػػؿ البيئػػة الحاضػػنة
لمعكامؿ المؤثرة في التنمية السياسية بصكرة أكثر تفصيبلن حسب طبيعتها السياسية.
كبما أف التنمية هي عممية تطكر متجهة لؤلماـ كتسعى إلحداث تغييػر شػامؿ بصػكرة كميػة
كتقػ ػػكـ عمػ ػػى تخطػ ػػيط إرادم يؤسػ ػػس عمػ ػػى كجػ ػػكد التعبئػ ػػة القكميػ ػػة (هػ ػػادم  )117 :1989فهنػ ػػه
كمػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػبلؿ ذلػ ػ ػ ػػؾ يمكػ ػ ػ ػػف تحديػ ػ ػ ػػد العكامػ ػ ػ ػػؿ الرئيسػ ػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػػؤثرة فػ ػ ػ ػػي التنميػ ػ ػ ػػة السياسػ ػ ػ ػػية بمػ ػ ػ ػػا
يمي( :الحسف )16 :2008
 -1العامػػؿ المتعمػػؽ بالرغبػػة المجتمعيػػة لمتقػػدـ كالتطػػكر السياسػػي كاإلدارة الحقيقيػػة لمنهػػكض كالتقػػدـ
بالكاقع السياسي لممجتمع كالدكلة كنظامها السياسي.
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 -2العامػػؿ الػػذم يتضػػمف السػػعي كالعمػػؿ عمػػى الشػػركع بعمميػػة التنميػػة كتهيئػػة المسػػتمزمات كافػػة
كتهيئػػة النظػػاـ السياسػػي خصكص ػان كالنظػػاـ االجتمػػاعي العػػاـ فػػي تقبػػؿ كمػػف ثػػـ تنفيػػذ عمميػػة
التنمية السياسية.
 -3كجكد خطة يتـ مف خبللهػا تنفيػذ هػذ العمميػة كذلػؾ بهعػداد التخطػيط الشػامؿ الػذم يسػتكعب
الحاج ػػات السياس ػػية العام ػػة كيحق ػػؽ األه ػػداؼ السياس ػػية لمدكل ػػة كيس ػػتغؿ الف ػػرص كالخي ػػارات
المتاحػػة كافػػة كهػػذا مػػا ال تقػػكـ بػػه إال السػػمطة العامػػة ممثمػػة بالنخػػب التػػي تمسػػؾ بزمػػاـ هػػذ
السمطة.
 -4كجكد التعبئة الجماهيرية التي تعد مف أهـ عكامػؿ نجػاح كاسػتم اررية التنميػة السياسػية كتتجسػد
التعبئة الجماهيرية بفاعمية السمكؾ السياسي الذم تقكـ قيادة المجتمع بتعزيز كترسػيخه كتنميتػه
كتطػػكير كابقائ ػه محافظ ػان عمػػى الػػنهج المبلئػػـ لخدمػػة أهػػداؼ المجتمػػع كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
الحفاظ عمى االلتحاـ كالتعاكف بيف السمطة كالجماهير لضماف فاعمية تكجيه السمكؾ المجتمعي
لؤلفراد كالجماعات بما يحقؽ التنمية السياسية.
كيبرز عند الحػديث عػف السػمطة كدكرهػا فػي تحقيػؽ التنميػة السياسػية مسػألة النخبػة كقػادة
الػرأم كدكرهمػػا فػػي تحشػػيد الطاقػػات المجتمعيػػة باتجػػا تعبئتهػػا فػي مختمػػؼ النػكاحي إلنجػػاح عمميػػة
التعبئة الجماهيرية المهـ تكفرها لنجاح تحقيؽ هذ العممية (المجمعي .)140 :2013
مػف خػبلؿ مػا سػبؽ اتضػح أف لمنخبػة السياسػػية مكانػة متميػزة فػي عمميػة التنميػة السياسػػية
فهي تمارس دك انر في اإلعداد الهيكمػي (البنػائي) لمؤسسػات هػذ العمميػة كدكرهػا فػي التخطػيط لهػا
فضبلن عف دكرها في إنجاح تنفيذها كذلؾ مف خبلؿ الكظيفة التنمكية التي تؤديها.

مؤشرات في وقومم الونممة السماسمة
لقد كاف صمكئيؿ هنتنجتكف أقرب إلى المكضكعية عندما قاؿ" :إف هدؼ التنمية السياسػية
هك تحقيؽ االستقرار كهذا ال يتحقؽ إال مع زيادة النشػاط السياسػي كاإلجػراءات السياسػية كلقيػاس
ذلؾ كضع أربعة معايير لمفصؿ بيف التخمؼ كالتقدـ/التنمية( :دبكر )8 :2012
(المركنة  /الجمكد) – (البساطة  /التعقد) – (االستقبلؿ  /التبعية) – (االئتبلؼ  /التفرقة).
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كما أف مفهكـ التنمية السياسية يقاس بالعديد مف المظاهر كالمؤشرات بدءان ببناء مؤسسات
الدكلػػة الحديثػػة كنظػػاـ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات كالمشػػاركة فػػي مختمػػؼ مسػػتكيات التنظػػيـ االجتمػػاعي
كالسياسػػي "المشػػاركة فػػي صػػنع الق ػرار" كالػػذم يعتبػػر أهػػـ المؤش ػرات لمتنميػػة السياسػػية كػػذلؾ خمػػؽ
جهاز قادر عمى تنفيذ السياسات اإلنمائية كممارسة الحؽ فػي التصػكيت كالترشػح لممناصػب العامػة
كسػػيادة القػػانكف كحريػػة األحػزاب كتفعيػػؿ دكر مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػالمطمكب كنحػػف مجتمػػع
ديمق ارط ػػي أف نتمث ػػؿ التنمي ػػة السياس ػػية فهمػ ػان كممارس ػػة فالمجتمع ػػات الت ػػي تع ػػيش مظ ػػاهر التنمي ػػة
السياسية هي مجتمعات ديمقراطية (شمكط .)2013

مصطلحات مروبطة بالونممة السماسمة:
أوالً /األزمات:
ي ػرتبط مفهػػكـ األزمػػة بالعبلقػػة بػػيف مػػدخبلت النظػػاـ كمخرجاتػػه أم بالعبلقػػة بػػيف عمميػػة
التعبئة االجتماعيػة كمػا يترتػب عميهػا مػف نتػائج كآثػار مػف ناحيػة كبػيف المقكمػات الفكريػة كالبنائيػة
كالعمميات الدينامية لمنظاـ السياسػي مػف ناحيػة أخرل.فحيثمػا يتغيػر بنػاء المطالػب أك المػدخبلت -
سػكاء كػػاف ذلػػؾ نتيجػػة زيػػادة كميػػة المػػدخبلت عمػػا تسػػتطيع مؤسسػػات النظػػاـ كقد ارتػػه اسػػتيعابه أـ
بسبب ظهكر مكقؼ جديػد يتحػدل التكازنػات القائمػة كيػؤثر عمػى القػيـ األساسػية كال يمكػف مكاجهتػه
أك التكيػػؼ معػػه باألسػػاليب التقميديػػة المتعػػارؼ عميهػػا أك المعمػػكؿ بهػػا -يكػػكف ثمػػة احتمػػاؿ كبيػػر
لظهكر أزمة (الزيات .)62 :2002
كعمكما فاألزمة مشكمة يعبػر عنهػا لمجمكعػة مػف األحػداث المترابطػة كتصػاحب مجمكعػة
مف التغييرات الكمية كالنكعية كتتحػدد بعبلقػة الفػاعميف بهبػداء النظػاـ مكضػع البحػث كبقػدرة النظػاـ
عمى استيعاب المدخبلت كالتعبير عنها بمخرجات( .شراب .)33 :1989
كقػػد ركػػز الكتػػاب كالبػػاحثكف أمثػػاؿ بيغهػػاـ بػػاكؿ االبػػف كشػراب ككهبػػاف كدبػػكرك غػػانـ عمػػى
ابرز محاكلتيف لتصنيؼ أزمات التنمية السياسية األكلػى اللمكنػد كاألخػرل لبػام فمقػد حػدد جبرائيػؿ
ألمكند األزمات التي قد تمر بها الدكؿ النامية عمى النحك التالي:
 .1أزمة بناء الدولـة :كهػي تتعمػؽ بعػدـ قػدرة السػمطة المركزيػة عمػى التكحيػد كالسػيطرة كاخضػاع
كافػػة فئػػات المجتمػػع لسػػمطتها أك عنػػدما يكجػػد تهديػػد خطيػػر مػػف داخػػؿ المجتمػػع أك خارجػػه
يهدد بقاء المجتمع برمته كالنظاـ السياسي.
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 .2أزمــة بنــاء األمــة :كت ػرتبط بالهكيػػة ككالء الجماعػػة حيث إف هنػػاؾ كالءات محميػػة أقػػكل مػػف
الكالء لؤلمة أم إنها عممية تحكؿ الكالءات الضيقة إلى الكالء لمنظاـ السياسي ككؿ.
 .3أزمــة المشــارتة :عػػدـ كجػػكد فػػرص كغيػػاب آليػػات لمشػػاركة الم ػكاطنيف فػػي عمميػػات صػػنع
الق اررات في النظاـ السياسي.
 .4أزمة الووزمع :عدـ تكزيع القػيـ كالسػمع كالخػدمات بصػكرة عادلػة ككافيػة مػف النظػاـ السياسػي
إلى المكاطنيف.
أما لكسياف بام فيعتبر أف التنمية السياسية ال تسير بشكؿ خطي صاعد كال تسير بمراحؿ
كمسػػارات محػػددة سػػمفان بػػؿ يحكمهػػا عػػدد مػػف المشػػكبلت المتزامنػػة كالمنفصػػمة باإلضػػافة إلػػى أنػػه
صنؼ ست أزمات لمتنمية السياسية:
 .1أزمة اليومة :كهي مشكمة الػكالء كاالنتمػاء إلػى جماعػات محػددة مثػؿ الػكالء العشػائرم مقابػؿ
الكالء لممجتمع القكمي.
 .2أزمة المشارتة :كتشير إلى مدل مشاركة المكاطنيف في الحياة السياسية كفي صنع القرار.
 .3أزمــة الووزمــع :كتشػػير إلػػى تكزيػػع المػكارد كالقػػيـ الماديػػة كالمنػػافع لتمبيػػة احتياجػػات كمطالػػب
المكاطنيف كالمجتمع.
 .4أزمة االندماج :كتتصؿ بمدل تنظيـ النظاـ السياسي ككػؿ بكصػفه نظػاـ عبلقػات متفاعمػة
كتش ػػير إل ػػى عبلق ػػة ش ػػاغمي األدكار بكك ػػاالت الحككم ػػة كعبلق ػػة الجماع ػػات ببعض ػػها كق ػػدرة
األجهزة اإلدارية كالسياسية عمى أداء الكظائؼ المنكطة بها.
 .5أزمة الوغلغل :كهي مدل سيطرة النظاـ كامتداد سيطرته كسمطاته إلى أطراؼ المجتمػع كافػة
كقدرته عمى التأثير الفعاؿ في مختمؼ أرجاء اإلقميـ.
 .6أزمة الشر مة :كتتصؿ بدرجة قبكؿ كرضا الناس عف النخب الحاكمة كسياستها.
كهذا يعني التحكؿ مف األسس التقميدية لمشرعية إلى األسس الحديثة كهي:
 األساس العقدم (التعاقدم).
البلكعي مف الميبلد عمى أرض المجتمع كالنظاـ.
 األساس
ٌ
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كالشػػرعية بمعناهػػا الكاسػػع هػػي القبػػكؿ بالنظػػاـ السياسػػي مػػف قبػػؿ مكاطنيػػه كاعتقػػادهـ أف
نظاـ الحكـ القائـ هك النظاـ الذم يخدـ رغباتهـ كطمكحػاتهـ كآمػالهـ .كعمػى ذلػؾ فػهف أبعػاد أزمػة
الشرعية تتحدد فيما إذا كاف النظاـ القائـ قد جاء تعبي انر عف:
أ .الرضا العاـ كالقبكؿ الجماعي.
ب .المصمحة العامة كتحقيقان لها.
ت .الطريقة كاألسمكب المتفؽ عميهما جماهيريان في تكلي السمطة السياسية كتداكلها.
ث .تكجهات كمدركات المكاطف السياسية الطكيمة منذ الميبلد (التنشئة كالثقافة).
واسوناداً لوصنمف ماتس فمبر ،ممتن الومممز بمن ثالثة أنواع للشر مة السماسمة:
 .1الشرعية التقميدية كتستند إلى التقاليد كالعادات كمبدأ الكراثة كالمعتقدات الدينية.
 .2الشرعية الكارزمية كتعتمد عمى الصفات كالسمات الشخصية لمقائد.
 .3الشرعية الدستكرية (القانكنية) كتستند إلى النصكص القانكنيػة كالدسػتكرية أم أف إسػناد
السمطة يتـ كفقان لمقكاعد الدسػتكرية المتعػارؼ عميهػا( .دبػكر ( )2012شػراب )2001
(غانـ ( )1981كهباف ( )2004المكند )1980
كقػػد ذكػػر عبػػد الحمػػيـ الزيػػات بػػأف النظػػاـ السياسػػي  -خاصػػة فػػي الػػدكؿ الناميػػة  -ال يكاجػػه
أزمة كاحدة مف هذ األزمات فقط بؿ يتعرض عادة لمنظكمة مف األزمػات المترابطػة أك المتزامنػة
كالتي يتعيف عميه أف يتعامؿ معها جميعا دفعة كاحػدة فػي آف كاحػد كبمػا أف هػذ األزمػات تتفػاكت
– كما ككيفا  -مف مجتمع إلى آخر كمف كقت إلى آخر كذلؾ فهف تعامؿ النظاـ السياسػي معهػا
ال يكػػكف ذا طبيعػػة كاحػػدة بػػؿ يتحػػدد كفقػػا لػػنمط كنكعيػػة المشػػكمة التػػي يتصػػدل لهػػا كطبقػػا لحجػػـ
المكارد كاإلمكانات المادية كالبشرية كالفكرية كالتنظيمية التي يستند إليها أك المتاحة له في الظركؼ
المختمفة (الزيات .)80 :2002

ثانماً /الوخلف:
التخمؼ مفهكـ مضاد لمفهكـ التقدـ كيعني الجمكد كعدـ التطكر كالمعنى العممي الكاقعي
السياسي هك عدـ قدرة المجتمعػات عمػى السػير بػنفس كتيػرة المجتمعػات المتقدمػة ممػا يبقػي عمػى
كاقع التخمؼ كعدـ القدرة عمى المحاؽ بالركب فمف الصعكبة بمكاف الفصػؿ بػيف التخمػؼ السياسػي
كالتخمػػؼ االقتصػػادم حيػػث إف التخمػػؼ ظػػاهرة كميػػة متكاممػػة كمترابطػػة العناصػػر فكػػؿ منهػػا يقػػكد
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لآلخػػر إال أف الباحػػث يػػرل أف يسػػكؽ إحػػداها لشػػمكليته كهػػك "حالػػة الدكلػػة التػػي لػػـ يصػػؿ مسػػتكل
االستهبلؾ فيها إلػى مسػتكل م ً
ػرض بسػبب قصػكر الكفػاءة اإلنتاجيػة عػف بمػكغ المسػتكيات الممكنػة
التػػي حققتهػػا البمػػداف المتقدمة".كيػػذكر أيض ػان أمػػيف دبػػكر بػػأف ك ػبلن مػػف ف ػؤاد مرسػػي كريػػاض الشػػيخ
يعرفػػاف التخمػػؼ عمػػى أنػػه ظػػاهرة تعػػيش فػػي المجتمعػػات غيػػر األكركبيػػة كتعػػاني مػػف عػػدة مظػػاهر
أهمها( :دبكر )12 :2012
 .1محدكدية النخبة الحاكمة.
 .2مركزية القرار السياسي.
 .3سيطرة ثقافة غير ديمقراطية ال تشجع المشاركة.
 .4التمسؾ بكجكد الحزب الكاحد.
 .5عدـ االستقرار مع عدـ التكامؿ.
 .6كجكد فجكة هائمة بيف األعباء كالمكارد.
 .7االعتماد عمى سمعة كاحدة.
 .8التبعية لمخارج اقتصاديان باالعتماد عمى القركض.
 .9تفشي األمية كشيكع البطالة.
.10

ارتفاع معدالت النمك السكاني.

.11

الهكة العميقة بيف الريؼ كالحضر.

أم ػ ػا فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بــــالوخلف السماســــي فػ ػػاألمر يبػ ػػدك أكثػ ػػر صػ ػػعكبة مػ ػػف تعريػ ػػؼ التخمػ ػػؼ
االقتصػػادم لػػذا اقتصػػرت معظػػـ المحػػاكالت عمػػى تحديػػد خصػػائص التخمػػؼ السياسػػي كهػػي عمػػى
النحك التالي) كهباف .)77 :2004
 .1تقميدية السمطة السياسية.
 .2غياب المشاركة السياسية.
 .3غياب المؤسسات.
 .4عدـ االستقرار السياسي.
 .5عدـ المساكاة السياسية.
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كعمى ضكء ذلؾ يمكػف االنطػبلؽ لتعريػؼ التخمػؼ السياسػي عمػى أنػه "ضػعؼ قػدرات النظػاـ
السياسػػي عمػػى تعبئػػة أف ػراد كمؤسسػػاته بدرجػػة كافيػػة لتحقيػػؽ أهدافػػه العميػػا" كفػػي هػػذ الحالػػة مػػف
التخمؼ يعجز النظاـ عف االستجابة لمكظػائؼ سػريعة التغييػر كالتػي تسػمح لػه بػالتحكـ فػي البيئػة.
كهػ ػػذا بػ ػػدكر يػ ػػؤدم إلػ ػػى زعزعػ ػػة النظػ ػػاـ كضػ ػػعؼ درجػ ػػة القبػ ػػكؿ كالرضػ ػػا عنػ ػػه لػ ػػدل األف ػ ػراد ممػ ػػا
يخمػ ػػؽ فج ػ ػػكة م ػ ػػف ع ػ ػػدـ الثق ػ ػػة قػ ػػد تعب ػ ػػر ع ػ ػػف نفس ػ ػػها ف ػ ػػي حالػ ػػة م ػ ػػف ح ػ ػػاالت ال ػ ػػبل تػ ػ ػكازف كع ػ ػػدـ
االستقرار(.دبكر )12 :2012

ثالثاً /الحداثة:
يعػػرؼ التحػػديث بأنػػه النمػػك فػػي القػػدرات المعرفيػػة المطبقػػة فػػي المجتمػػع فػػي جميػػع ن ػكاحي الحيػػاة
المجتمعيػػة كيػػرل بارسػػكنز فيػػه عمميػػة ثقافيػػة تبنػػي قػػيـ كمكاقػػؼ مبلئمػػة لمطمػػكح العممػػي كالتجديػػد
العقبلني باتجا اإلنجاز كاإلنتاجية بدال مف القيـ السائدة في المجتمع التقميدم كقد كضع وشودلك
ثبلث خصائص لمتحديث( :دبكر )13 :2012هي:
 .1تزايد سمطة الدكلة عمى حساب السمطة التقميدية.
تميز المؤسسات السياسية كتخصصها.
ٌ .2
 .3تزايد المساهمة الشعبية في السياسة.
أما لوسمان باي فقد حدد أهـ عناصر التحديث عمى النحك التالي:
 .1المساكاة في العممية السياسية كالتنافس لتكلي المناصب العامة.
 .2قدرة النظاـ السياسي عمى صياغة السياسات كتنفيذها.
 .3التمايز كالتخصص مف خبلؿ التكامؿ كالتكسع في العممية السياسية.
 .4العممانية كفصؿ الديف عف السياسة.
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واقع الونممة السماسمة في فلسطمن:
المتػػابع لعمميػػة التنميػػة السياسػػية فػػي فتػرة اإلحػػتبلؿ اإلسػرائيمي يجػػد أف األمػػكر كانػػت سػػيئة
جدان فقد كاف اإلحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية بمثابة تدمير كامؿ لعممية التنمية السياسية
عمى كافة مستكياتها سكاء كانت سممية أك دكنها فقد سعت إسرائيؿ إلى تدمير البنيػة الفكريػة التػي
تعد األساس في إحداث العممية التنمكية السياسية؛ مما يعني أف األمكر في فمسطيف تراجعت كثيػ انر
بالرغـ مف التراجع الكاضح في عممية التنميػة السياسػية مسػبقان حيػث هجػرت العقػكؿ كشػطبت ا راء
كأصػػبح المجتمػػع الفمسػػطيني مجتمع ػان مشػػردان بكػػؿ معنػػى الكممػػة تقطعػػت أكصػػاله كتنػػاثرت أج ػ ازؤ .
كتكقػػؼ الحػػديث؛ بسػػبب االسػػتعمار عػػف عمميػػة التنميػػة السياسػػية كأصػػبح الحػػديث ال يتعػػدل تػػكفير
المتطمبػػات األساسػػية لكافػػة ش ػرائح الشػػعب الفمسػػطيني حيػػث تسػػاكت العقػػكؿ كتبلش ػى التمػػايز بػػيف
الفمسطينييف؛ بسبب التشريد( .مرزكؽ )2012
كيرل الباحث أف كجكد اإلحتبلؿ اإلسرائيمي في كؿ مكاف عمى األراضي الفمسطينية حاكؿ
أف يعػدـ تمامػان حتػى فكػرة الحػديث عػػف عمميػػة تنميػة سياسػػية حقيقػة فقػػد أعتقػؿ المفكػريف كأصػػحاب
ا راء السياسػػية ككضػػعكا فػػي السػػجكف كعػػذبكا كحاكلػػت إس ػرائيؿ شػػطب مػػا فػػي رؤكسػػهـ مػػف أفكػػار
خاصػػة بعمميػػة التنميػػة السياسػػية كالكاقػػع الفمسػػطيني ألف اإلحػػتبلؿ فػػي أم مكػػاف متػػيقف تمام ػان أف
التطكر كالتنمية في الفكر السياسي أخطر بكثير مف المكاجهة العسكرية.
بالرغـ مػف ذلػؾ أدرؾ الفمسػطينيكف داخػؿ األرض المحتمػة كفػي الشػتات لفتػرة طكيمػة أهميػة
تكظيػػؼ التنميػػة كخليػػة مػػف آليػػات تحقيػػؽ الحقػػكؽ الكطنيػػة الثابتػػة لمشػػعب الفمسػػطيني كفػػي مقػػدمتها
حػػؽ تقريػػر المصػػير كاقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية كاسػػتعادة المبػػادرة التنمكيػػة مػػف سػػمطات اإلحػػتبلؿ
ككانت قد نزعت المفاهيـ التنمكية الفمسطينية إلػى اكتسػاب بعػد سياسػي يهػدؼ إلػى كقػؼ التػدهكر
كالػػى مقاكمػػة آليػػات اسػػتبلب التنميػػة كهػػذا قػػد أدل إلػػى تبمػػكر مفػػاهيـ تنمكيػػة عػػدة ترجمػػت عبػػر
مراحؿ زمنية بنفي الكجكد ألم تنميػة حقيقيػة فػي ظػؿ اإلحػتبلؿ إلػى نمػكذج التنميػة مػف أجػؿ بنػاء
قاعػػدة الدكلػػة ثػػـ انتقػػؿ إلػػى نمػػكذج التنميػػة مػػف أجػػؿ الصػػمكد كمػػع قػػدكـ السػػمطة تنميػػة مػػف أجػػؿ
البنػػاء( .األغػػا .)14 :2007كمػػف ناحيػػة اخػػرل لقػػد أعطػػى انطػػبلؽ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية
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سابقا بصيصان مف األمؿ لمفمسطيني في بدء دكراف عممية التنمية السياسية عمػى األقػؿ فكريػان أف لػـ
تكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مكجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة عمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أرض الكاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع بفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
االحػػتبلؿ كتػػكج هػػذا العمػػؿ بهنػػدالع اإلنتفاضػػة األكلػػى كالتػػي لػػـ تكػػف كليػػدة جهػػد مػػادم بػػؿ كانػػت
كلي ػػدة قناع ػػة تام ػػة لض ػػركرة تفعي ػػؿ التنمي ػػة السياس ػػية بش ػػكؿ مختم ػػؼ ع ػػف مض ػػمكنها العمم ػػي نظػ ػ انر
لمظركؼ الخاصة التى عاشػها الشػعب الفمسػطيني فكانػت بدايػة السػعي إليجػاد تنميػة سياسػية فعميػة
تصػؿ بالفمسػػطيني إلػى نظػػاـ سياسػي يحقػػؽ التنميػػة السياسػية فعػبلن عمػى أرض الكاقػػع كهػذا مػػا كػػاف
مرجكان مػف خػبلؿ تكقيػع اتفاقيػة أكسػمك كقيػاـ السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية (مػرزكؽ  )2012كلكػف
أثبتت التجربة عكس ما كاف متكقعان.
إف جدؿ العبلقة بيف التحرر الكطني الديمقراطية كالتنمية أدل الى تغير مسػتمر لتعريػؼ
ػر عن ػػه
التنمي ػػة السياس ػػية ف ػػي فمس ػػطيف فك ػػاف المفه ػػكـ المتن ػػاغـ م ػػع الخصكص ػػية الفمس ػػطينية معب ػ ان
بالتنمية اإلنعتاقية حيث كاف السعى دائما يهدؼ إلى الدمج المحكـ كالمتكازف بيف متطمبات التحرر
كالتنمية البشرية أم الدمج المحكـ بػيف متطمبػات المقاكمػة كالتنميػة كتفعيػؿ الطاقػات اإلنسػانية مػف
خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركة المجتمعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالتربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالتعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ كمضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعفة
الجه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد كالس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعي لممحافظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى حق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؽ األجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ المقبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريس
سيادة القانكف (األغا .)14 :2007
اال أنػػه ا ف يمكػػف القػػكؿ بػأف النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني يعػػاني مػػف أزمػػات متعػػددة مػػف
أزمة بنيكية في تركيبة السمطة الفمسطينية كالعبلقػة غيػر الكاضػحة كال ارسػخة فػي سػمطاتها الػثبلث
كطبيعػ ػػة العبلقػ ػػة بػ ػػيف مكػ ػػكني النظػ ػػاـ السياسػ ػػي :منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية كالسػ ػػمطة الكطنيػ ػػة
الفمسػػطينية كدكر كمهػػاـ كػػؿ منهمػػا إضػػافة الػػى ذلػػؾ هنػػاؾ أزمػػات أخػػرل كأزمػػة الشػػرعية التػػي
تنازعهػػا مؤسسػػات كمرجعيػػات غيػػر قػػادرة عمػػى التكافػػؽ عمػػى طبيعػػة األهػػداؼ كالب ػرامج كالسياسػػات
المطمكبة (يكسؼ )178 :2009

45

إن من مسببات الوضع الحرج للونممة السماسمة في فلسطمن( :مرزكؽ )2012
 -1التخمؼ االقتصادم كاالجتماعي.
 -2خاصية التعدد األمني كالتمزؽ القكمي.
 -3عدـ كجكد نظاـ سياسي مستقؿ.
 -4التبعية السياسية.
 -5تعدد مؤسسات المجتمع المدني.
 -6المشاركة السياسية.
 -7حالة االغتراب في المجتمع الفمسطيني.
باإلضافة إلى ذلؾ فهف إزدكاجية السمطة الفمسطينية ككجكد أرسػيف متعارضػيف لمسػمطة كمػا
نتج عنهػا مػف صػراع عمػى الصػبلحيات كاسػتقطاب ثنػائي كصػؿ الػى االنقسػاـ الجغ ارفػي كالسياسػي
كالمؤسس ػاتي كػػاف لهػػا تػػأثير سػػمبي كبيػػر عمػػى التنميػػة السياسػػية كامكانيػػات التغييػػر فػػي السػػمطة
الفمس ػػطينية إذ عمقػػػت تمػػػؾ االزدكاجي ػػة مػػػف أزمػ ػػة السػ ػػمطة الفمس ػػطينية كأثػ ػػرت فػػػي ق ػػدرات كأداء
مؤسسػػاتها المختمفػػة التػػي غػػدت تعػػاني مػػف أزمػػات كبيػرة كأخطرهػػا غيػػاب كحػػدتها كمػػف ثػػـ انقسػػامها
عمى بعضها البعض.
كما اف كقكع السمطة الكطنية الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانيػة عػاـ  2006فػي
حالة استقطاب حزبي ثنائي حاد كمتصارع كغير ممتزـ بأسس التنافس الػديمقراطي أدل الػى القفػز
عػػف قكاعػػد كأسػػس الحيػػاة الديمقراطيػػة التػػي تتػػيح التعدديػػة كالمشػػاركة كالتػػداكؿ السػػممي لمسػػمطة
ككصؿ الى حد االستيبلء بػالقكة عمػى السػمطة كمؤسسػاتها كمػا أدل الػى صػراع عمػى الصػبلحيات
كالسمطات دكف احتراـ لمنصكص الدستكرية كالقانكنية التي غدت ضحية التأكيؿ كالتفسػير السياسػي
الفئكم لخدمة مكاقؼ كمصالح األطراؼ المتصارعة (يكسؼ .)178 :2009

46

يع ػػيش المجتم ػػع الفمس ػػطيني حال ػػة م ػػف التي ػػه السياس ػػي كه ػػك م ػػا يعانيػ ػه النظ ػػاـ السياس ػػي
الفمسطيني كهك ليس خمبل ظرفيان كعاب انر بػؿ خمػؿ بنيػكم قبػؿ أف يكػكف كظيفيػا سػكاء تعمػؽ األمػر
بكؿ حزب كحركة عمى حػدة أك مػف خػبلؿ مػا تػـ تسػميته بالمشػركع الػكطني القائػؿ بدكلػة فمسػطينية
مستقمة في الضفة الغربية كقطاع غزة كحؿ عادؿ لقضية البلجئيف خمؿ الفصائؿ يكمف في ككنهػا
فصائؿ منفردة ال يجمعها إطار كطني كاحد كلك ضمف ائتبلؼ كما كاف الحاؿ مع منظمة التحريػر
فػػي سػػنكات السػػبعينيات كالخمػػؿ أيضػػا فػػي غيػػاب اسػػتقبللية قرارهػػا كتبعيتهػػا ألجنػػدة دكؿ كأط ػراؼ
خارجيػة ألسػباب أيديكلكجيػػة كغالبػا مػا تػػؤدم التبعيػة األيديكلكجيػػة لتبعيػة ماليػة كالمػػاؿ الخػارجي لػػه
ثمػػف سياسػػي ال يتكافػػؽ غالبػػا مػع المصػػمحة الكطنيػػة هػػذا باإلضػػافة إلػػى أف تبعيػة حػػزب أك حركػػة
لمرجعي ػػة خارجي ػػة يؤش ػػر عم ػػى ض ػػعؼ االنتم ػػاء لم ػػكطف :ثقاف ػػة كهكي ػػة كانتم ػػاء كه ػػي تبعي ػػة تعي ػػؽ
الش ػ ػراكة السياسػ ػػية الكطنيػ ػػة بمػ ػػا فيهػ ػػا التكصػ ػػؿ إلسػ ػػتراتيجية عمػ ػػؿ كطنػ ػػي أف يكػ ػػكف لكػ ػػؿ حػ ػػزب
إستراتيجية سياسية كعسكرية خاصة به كميميشيات مسػمحة بػؿ كمستشػفيات كجامعػات كمعسػكرات
تدريب .فحاؿ األحزاب كالحركات السياسية فػي فمسػطيف فئكيػة مػدمرة لممشػركع الػكطني ككانػت أهػـ
أس ػػباب فش ػػمه أم ػػا خم ػػؿ (المش ػػركع ال ػػكطني) ال ػػذم تق ػػكد حرك ػػة ف ػػتح كمنظم ػػة التحري ػػر ف ػػيكمف
باإلضػػافة أنػػه ال يعبػػر عػػف تكافػػؽ كطنػػي حيػػث ال تقػػر بػػه حركػػة حمػػاس كالجهػػاد اإلسػػبلمي كقػػكل
أخػػرل إنػػه م ػرتهف بالتسػػكية السياسػػية كلػػف تقػػكـ لػػه قائمػػة إال فػػي إطػػار تسػػكية سياسػػية تيقػػر بهػػا
إسرائيؿ كذلؾ بسبب مرجعية هذا المشركع كهي االتفاقات المكقعة التي تعتمدها المنظمة كالسػمطة
إلنجاز هذا المشركع كبسػبب الجغرافيػا السياسػية حيػث تفصػؿ إسػرائيؿ مػا بػيف الضػفة كغػزة كمػف
هنا تصبح إسرائيؿ ككأنها شريؾ في هذا المشركع الكطني (.أبراش )2009 :

مقومات الونممة السماسمة في فلسطمن:

تتحقؽ التنمية السياسية في فمسػطيف عبػر م ارعػاة الحريػات الفرديػة كالعامػة كاحتػراـ حقػكؽ

اإلنس ػػاف كالمحافظ ػػة عميه ػػا ع ػػف طري ػػؽ س ػػف قػ ػكانيف تنظيمي ػػة عادل ػػة عم ػػى ك ػػؿ األص ػػعدة كعم ػػى
الحككمػػة الفمسػػطينية دكر أساسػػي فػػي تحقيػػؽ التنميػػة السياسػػية كيسػػاندها فػػي دكرهػػا هػػذا المجتمػػع
الدكلي .كلدعـ التنمية السياسية في فمسطيف فبل بد مف التالي( :مقداد )9 :2009

 -1إع ػػادة ص ػػياغة النظ ػػاـ السياس ػػي لي ػػتخمص م ػػف العش ػػائرية كالش ػػممية الت ػػي تعي ػػؽ عممي ػػة التنمي ػػة
السياسية في األراضي الفمسطينية.
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 -2تشجيع الشباب لدخكؿ معترؾ الحيػاة السياسػية كضػماف تكاصػؿ األجيػاؿ فػي العمميػة السياسػية
العامة.

 -3نشر ثقافة سياسية كاعية مخطط لها مف قبؿ الحككمة مف خبلؿ عممية التنشػئة السياسػية مػع
مراعاة الديف كالعادات كالتقاليد السائدة عند بناء ثقافة جديدة لتحقيؽ المشاركة السياسية لمجماهير.
 -4تحقيؽ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف جميع المكاطنيف كتحقيػؽ الديمقراطيػة كعػدـ النظػر
إلى الدكلة مف زاكية المصالح الشخصية فقط.
 -5إطػػبلؽ الحريػػات بػػيف جميػػع فئػػات المجتمػػع المختمفػػة بعيػػدا عػػف الخػػكؼ كالقتػػؿ خػػارج القػػانكف
كاالعتقاؿ السياسي كسياسات التكظيؼ الخاطو كقطع الركاتب.
 -6كجػػكد تعدديػػة سياسػػية كفكريػػة ضػػمف الثكابػػت الفمسػػطينية دكف ادعػػاء أحػػد بػػامتبلؾ الحقيقػػة
كدكف االستقراء بالخارج أك االرتهاف له بسبب التمكيؿ أك المكاقؼ السياسية.

 -7قي ػػاـ أحػ ػزاب كطني ػػة قكي ػػة حػ ػرة تس ػػاهـ ف ػػي ص ػػنع القػ ػ اررات ديمقراطي ػػا م ػػف خ ػػبلؿ المؤسس ػػات
الدستكرية كاإليماف بتداكؿ السمطة سمميان.

 -8تفعيػػؿ دكر مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني بػػدعـ كتعزيػػز إنشػػاء مجمكعػػة مػػف المنظمػػات النقابيػػة
كالمهنية كمنظمات حقكؽ اإلنساف بأجندات كطنية كرقابة قانكنية.
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الفصل الجاني
املبحح الجالح
التننية اإلدارية ،وواقعها يف فلسطني
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التنمية اإلدارية:
زاد اإلهتماـ بمفهػكـ التنميػة االقتصػادية مػا بعػد الحػربيف العػالميتيف األكل ػػى كالثانيػة

كلػـ

يكف لمتنمية اإلدارية كقضاياها أم نصيب في فكر ركاد تمؾ الحقبػة الػذيف كػاف اهتمػامهـ منصػبان
أساسا عمى قضايا التنمية مف منظكر اقتصادم بحت.
إال أف الفترة األخيرة شهدت تزايدان في االهتماـ بمحػكر أساسػي فػي قضػية تحقيػؽ التنميػة
االقتصادية كالنهكض بمستكل معيشة الناس أال كهك مح ػػكر اإلدارة كهك ما عزز يقيف الكثير مف
البػػاحثيف بػػأف هنػػاؾ حمقػػة مفقػػكدة فػػي قضػػايا التنميػػة تػػؤدم إلػػى عرقمػػة جهػػكد التقػػدـ دكف أف يػػتـ
التطرؽ إليها مباشرة.
كق ػػد ل ػػكحظ بش ػػكؿ كاض ػػح بػ ػأف هن ػػاؾ الكثي ػػر م ػػف ال ػػدكؿ الت ػػي تمتم ػػؾ الكثي ػػر م ػػف المػ ػكارد
الطبيعية كلكنها تعاني مف تأخر اقتصادم كتخمؼ كاضح فػي جهػكد التنميػة ؛ فػي حػيف أف هنػاؾ
مجتمعػػات أخػػرل تمتمػػؾ مػكارد طبيعيػػة أ قػػؿ كلكنهػػا تتمتػػع بمسػػتكيات معيشػ وػة أعمػػى بسػػبب حسػػف
إدارتها لتمؾ المكارد (كردم .)11 :2010
كفي هذا الصدد فقد مهدت كتابات بعض ركاد الفكر اإلدارم مف أمثاؿ األمريكي فريػدريؾ
تيمكر كالفرنسي هنرم فايكؿ إلى بركز الحديث عػف اإلدارة كمكضػكوع مسػتقؿ يمكػف أف يػتـ تطػكير
نظرية خاصة بػػه.
كبػػدأت األص ػكات المناديػػة بضػػركرة د ارسػػة الػػدكر األساسػػي الػػذم تمعبػػه اإلدارة فػػي تحقيػػؽ
أهداؼ السياسات العامة كصكالن إلى التنمية الشاممة في داخؿ المجتمع.
كقػػد شػػممت هػػذ النظػرة الجديػػدة اسػػتحداث دكر التنميػػة اإلداريػػة مػػف خػػبلؿ تعريػػؼ عمميػػة
اإلدارة نفسػػها لػػتعكس هػػذا الفهػػـ الجديػػد الكمػػي فمػػـ يعػػد ينظػػر إلػػى اإلدارة فقػػط عمػػى أنهػػا" :عمميػة
إنج ػػاز األعم ػػاؿ ع ػػف طري ػػؽ ا خػ ػريف" كانم ػػا أعي ػػدت ص ػػياغة تعريفه ػػا لتش ػػير إل ػػى أف اإلدارة ف ػػي
المستكل الكمي هي عبارة عف عممية التحكـ في المكارد المتاحة في مجتمػع مػا كذلػؾ بقصػد تقػديـ
مستكم معيشي معيف" (كردم .)13 :2010
كلق ػػد تع ػػددت التعريف ػػات الت ػػي أكرده ػػا كت ػػاب اإلدارة ب ػػاختبلؼ كجه ػػات نظ ػػرهـ األكاديمي ػػة
كالفمسفية كالتطبيقية في تعريؼ التنمية اإلدارية كفؽ المػداخؿ التػي بػدأت فيهػا التنميػة اإلداريػة فقػد
عرفت بادئ ذم بدء مف ككنها عممية تػدريب اإلداريػيف لكػف لػـ يػدـ ذلػؾ طػكيبلن بػؿ تخطػت ذلػؾ
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النطػػاؽ كابتعػػدت عػػف ذلػػؾ الحصػػر فػػي أفاقهػػا فعرفػػت مػػف خػػبلؿ ككنهػػا الجهػػكد التػػي يجػػب بػػذلها
باس ػػتمرار لتط ػػكير الجه ػػاز اإلدارم ف ػػي الدكل ػػة س ػػعيان كراء رف ػػع مس ػػتكل الق ػػدرة اإلداري ػػة (زكلي ػػؼ
.)9 :1993
كعرفػػت التنميػػة اإلداريػػة أيضػػا بػػالتغيرات الجذريػػة فػػي هياكػػؿ كنظػػـ كأسػػاليب عمػػؿ الجهػػاز
اإلدارم كأنم ػػاط الس ػػمكؾ البش ػػرم في ػػه م ػػف اج ػػؿ زي ػػادة فاعمي ػػة ه ػػذا الجه ػػاز ف ػػي تحقي ػػؽ أه ػػداؼ
التنمية (المؤمف .)21 :1997
كق ػػد عرفه ػػا ال ػػدكتكر عم ػػي الس ػػممي بأنه ػػا :عممي ػػة تغيي ػػر ج ػػذرم تتعام ػػؿ م ػػع ق ػػيـ كمف ػػاهيـ
كمؤسسات رسخت لمدة طكيمة في المجتمع كأفرزت تراكمػات متشػابهة كمعقػدة كمػف أجػؿ ذلػؾ ال
بد إلنجاح هذ التنمية اإلدارية مف االعتماد عمى مفاهيـ متطكرة كأف ترتكز عمى منطمقات فكرية
كاف تستخدـ كسائؿ غير تقميدية (الجميمي .)26 :1998
كيػػرل عػػامر الكبيسػػي أف التنميػػة اإلداريػػة عبػػارة عػػف" :اصػػطبلح يعبػػر عػػف الجهػػكد التػػي
تب ػػذلها الدكل ػػة ف ػػي معالج ػػة المش ػػكبلت اإلداري ػػة الت ػػي تكاجهه ػػا ف ػػي محاكلته ػػا لئلسػ ػراع ف ػػي تق ػػدمها
الز ارعػػي كالصػػناعي كالتعميمػػي كاالجتمػػاعي كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تطػػكير المنظمػػات كالػػنظـ اإلداريػػة
كالممارسات البيركقراطية لتحقيؽ التقدـ " (الصرف .)27 :2002
كمف التعريفات التي كصفت التنمية اإلدارية أيضا يجد الباحث ما عرفه السيد عبد الهادم
حسف الهمداني بأنه األكثر شمكلية حيث عرفها بػ ػ ػ ػ ػ "عممية تغيير مستمر مخطط مبػرمج تتكجػه
كفقا لمناهج محددة كبصكرة منظمة إلػى تنميػة القػدرات اإلداريػة كتػدعيمها بتطػكير الػنظـ كالهياكػؿ
التنظيميػػة كأسػػاليب العمػػؿ كصػػقؿ دكافػػع كسػػمكؾ العػػامميف كاتجاهػػاتهـ كرفػػع مسػػتكاهـ القيػػادم
كالكظيفي كالثقػافي كخمػؽ المنػاخ التنظيمػي كاالجتمػاعي المبلئػـ لئلبػداع كاالبتكػار كحػؿ المشػاكؿ
كتعزيػػز الثقػػة المتبادلػػة كالتعػػاكف بػػيف األفػراد كجماعػات العمػػؿ كالتفاعػػؿ االيجػػابي بػػيف المؤسسػػات
كبيئتهػػا بهػػدؼ تطػػكير الجهػػاز اإلدارم لبلنتقػػاؿ بػػه مػػف حالتػػه الراهنػػة إلػػى حالػػة مسػػتقبمية يصػػبح
فيها أرفع كفاءة في أداء مهامه كممارسػة كظائفػه كيصػبح التنظػيـ أعمػى فعاليػة فػي تحقيػؽ أهدافػه
اإلنمائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كأكف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء كمخطط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات تنفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ خط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط
ػأثير ف ػ ػػي إح ػ ػػداث التغيي ػ ػػر كاحػ ػ ػراز التق ػ ػػدـ االقتص ػ ػػادم كاالجتم ػ ػػاعي
التنمي ػ ػػة الش ػ ػػاممة كأكث ػ ػػر ت ػ ػ ان
المطمكب" (بشر .)12 :2013
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كرغػػـ اإلختبلفػػات فػػي التعريفػػات السػػابقة يخمػػص الباحػػث إلػػى أف التنميػػة اإلداريػػة ليسػػت
عمميػػة تمقائيػػة يمكػػف أف تحػػدث كفق ػان لق ػكانيف الطبيعػػة كحػػدكث الميػػؿ كالنهػػار كمػػا أنهػػا ليسػػت هبػػة
يمنحهػػا اهلل لعبػػاد الصػػابريف دكف أم جهػػد أك سػػعي مػػنهـ .كمػػف المؤكػػد أيض ػان أنهػػا ليسػػت سػػمعة
يمكف استيرادها مف هذ الدكلة المتقدمة أك تمؾ.
كأف التنميػػة اإلداريػػة هػػي الجهػػكد التػػي يجػػب بػػذلها باسػػتمرار لتطػػكير الجهػػاز اإلدارم فػػي
الدكؿ سعيان كراء رفع مستكل القدرة اإلدارية عف طريؽ:
 -1كضع الهياكؿ التنظيمية المبلئمة لحاجات العمؿ.
 -2تبسيط نظـ العمؿ كاجراءاته.
 -3تط ػػكير مه ػػارات الق ػػكل العامم ػػة ك تنمي ػػة س ػػمكؾ إيج ػػابي ل ػػديهـ تج ػػا أجهػػزتهـ كالمتع ػػاكنيف
معها.
 -4تحسيف بيئة العمؿ التي تؤثر في الجهاز اإلدارم كتتأثر به.
كػػؿ ذلػػؾ أيضػػا يسػػاهـ فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ خطػػط التنميػػة االقتصػػادية بكفايػػة عاليػػة كبأقػػؿ
التكاليؼ.
كعنػػد ربػػط التنميػػة اإلداريػػة بكظػػائؼ الدكلػػة نجػػد أف التنميػػة اإلداريػػة هػػي التطػػكير الشػػامؿ
لمجهػػاز اإلدارم لمدكلػػة لرفػػع مسػػتكل قد ارتػػه اإلداريػػة لتمكنػػه مػػف القيػػاـ بكظػػائؼ الدكلػػة بشػػكؿ ع ػاـ
كبكظائؼ التنمية كالفعالية كيرل أف التنمية اإلدارية تتحقؽ عف طريؽ( :القنيعير )2008
 -1تطكير القكانيف كاألنظمة كالمكائح.
 -2تطكير كتنمية المديريف كالمكظفيف.
 -3التطكير التنظيمي لؤلجهزة الحككمية.
 -4تطكير نظـ العمؿ كاجراءاته.
كألف الباحػث يقصػػد مػف خػػبلؿ بحثػه ربػػط التنميػػة اإلداريػة كمتغيػػر اسػتراتيجي يخػػدـ الدكلػػة
فه نه يجدها إستراتيجية تدخؿ شاممة تعتمد عمى جهد منظـ يهدؼ إلى إحداث التغييػر بغيػة تحسػيف
كف ػػاءة كفاعمي ػػة الجه ػػات اإلداري ػػة لتط ػػكير مق ػػدرتها عم ػػى التج ػػدد كالتط ػػكر كال ػػتبلؤـ م ػػع المتغيػ ػرات
السريعة" تقنية  -عممية  -سياسية  -تشريعية  -اقتصادية".
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كككنها تعتبر عمبلى إداريان عمميان منظمان مف شأنه القياـ بتغييػر مخطػط ه و
ػادؼ لتحػكالت إيجابيػة فػي
مجمؿ عناصر العمؿ اإلدارم في الدكلة (تيشكرم .)2006

خصائص الونممة اإلدارمة:
ذكر السيد أحمد عبدالسبلـ دباس في كتابه تػأمبلت كد ارسػات فػي اإلدارة كالتنميػة اإلداريػة :أضػكاء
عمػػى المسػػألة اإلداريػػة إنػػه كلكػػي تحقػػؽ بػرامج التنميػػة اإلداريػػة ألهػػدافها المكضػػكعة خػػبلؿ الكقػػت
المحدد ال بد أف يتكفر فيها مجمكعة مف الخصائص كالصفات منها( :الصرف )30 :2002
 -1أن وتـــون شـــاملة :أم أف تضػػـ بػ ػرامج التنميػػة اإلداري ػػة جميػػع المس ػػتكيات اإلداريػػة عم ػػى
اختبلؼ أنكاعها في المنظمات كاف تمارس فيها جميع الكظائؼ اإلدارية أيضا.
 -2أن وتون ذات مسـؤولمة اجوما مـة :إف مسػؤكلية التنميػة اإلداريػة ال تقػع عمػى عػاتؽ قسػـ
كاح ػػد أك م ػػدير كاح ػػد كانم ػػا ه ػػي مس ػػؤكلية مش ػػتركة تض ػػـ جمي ػػع الكظ ػػائؼ كالمس ػػتكيات
المتنكعة مع إعطاء دكر متميز لئلدارة العميا فيها.
 -3أن وتــــون مســــومرة :بم ػػا إف التكاص ػػؿ المجتمع ػػي مس ػػتمر كالظ ػػركؼ كاألكض ػػاع تتغي ػػر
كتتطكر؛ لذلؾ فبل بد أف تككف التنمية اإلدارية متطكرة كمستمرة أيضا.
 -4أن وطبــق مــن قبــل أجيــزة موخصصــة وتفـؤة :يجػػب أف تنضػػـ األجهػزة التػػي تطبػػؽ بػرامج
التنمية اإلدارية ابتدا نء مف مستكل القسـ كحتى المستكل المركزم.
 -5أن وتون موتاملة :بحيث تككف جميع األجهزة كاألقساـ كاألجزاء كالمككنات متكاممة تشكؿ
كبل متكامبل ال مكاف فيه لمتقصير كاإلهماؿ.
 -6أن وتـــون مروبطـــة بـــاألنواع األخـــرى :م ػػف الض ػػركرم أف تك ػػكف التنمي ػػة اإلداري ػػة مرتبط ػػة
باألنكاع األخرل لمتنمية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كغيرها .كمف
الممكػػف أف تكػػكف سػػابقة له ػا بحيػػث تػػؤمف لهػػا إدارة كف ػؤة تسػػاعدها عمػػى تحقيػػؽ أهػػدافها
بكفاءة عالية.
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 -7أن وتـون لـى شـتل منظومـة :إف منطػؽ التطػكير يفػرض أف تأخػذ التنميػة اإلداريػة شػكؿ
منظكم ػ ػػة تس ػ ػػعى لتنمي ػ ػػة الق ػ ػػدرة اإلداري ػ ػػة بش ػ ػػكؿ ه ػ ػػادؼ يحف ػ ػػظ األداء اإلدارم لممنظم ػ ػػة
كتستجيب لمتطمبات البيئة الخارجية المحيطة.
جوانب أساسمة وغطميا الونممة اإلدارمة(المؤمف )22 :1997
 -1الجوانب اليمتلمة والوظمفمـة :كتشػمؿ الهياكػؿ كالكظػائؼ كاعػادة تشػكيمها بمػا يحقػؽ التناسػؽ
كالتنػ ػػاغـ بػ ػػيف الهياكػ ػػؿ التنظيميػ ػػة كالهياكػ ػػؿ الكظيفيػ ػػة كاألداء المطمػ ػػكب مػ ػػف خػ ػػبلؿ تحديػ ػػد
المسؤكليات كالصبلحيات كالكاجبات بشكؿ صحيح كدقيؽ.
 -2الجوانــب اإلنســانمة :كتتعمػػؽ بتطػػكير الجكانػػب السػػمككية كاألدائيػػة لؤلف ػراد المتمثمػػة بتخطػػيط
القػػكل العاممػػة كاختيػػار العػػامميف كتنميػػة الم ػكارد البش ػرية كتػػدريبها كتطكيرهػػا كزيػػادة مهاراتهػػا
ككفاءتها اإلدارية.
 -3الجوانـــب اإلجرائمـــة :كتتعم ػػؽ بتط ػػكير أدكات التنفي ػػذ م ػػف خ ػػبلؿ تط ػػكير الكس ػػائؿ كاألس ػػاليب
المؤديػة إلػػى زيػادة فاعميػػة ككفػاءة النظػػاـ كاألداء اإلدارم مػف خػػبلؿ تطػكير كتحسػػيف أسػػاليب
كنظـ العمؿ اليدكية كا لية كاستخدامها بشكؿ فاعؿ ككؼء.
 -4الجوانب الوشرمعمة  :كتتعمػؽ بتطػكير الجكانػب القانكنيػة كالتشػريعية المتعمقػة بالعمػؿ اإلدارم
كبما يسهؿ كيشجع األداء كفؽ أسس قانكنية كتشريعية سميمة.
 -5الجوانب البمئمة :كتتعمؽ بتهيئة كتكفير الظركؼ البيئية المبلئمة لمعمػؿ مػف خػبلؿ اسػتحداث
نظػـ تأثيريػػة لتشػػجيع المشػػاركة اإليجابيػػة لمختمػػؼ أطػراؼ العمميػػة اإلداريػػة بمػػا يػػؤمف إحػػداث
تكازف شامؿ بيف أهداؼ المجتمع كمنظماته المختمفة كالجماعات العاممة فيه كأفراد جميعا.
كجد الباحث أف التنمية اإلدارية عممية شاممة تهدؼ إلى تهيئة جهاز إدارم كؼء يسػتطيع
النهكض بأعباء التنمية كعمى ذلؾ فهف التنمية اإلدارية هي عممية منظمة مستمرة تتطمب تخطيطا
عمميا سميما كتنفيذا دقيقا كمتابعة كاعية.
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كلمػػا كانػػت التنميػػة اإلداريػػة تعنػػي تطػػكير الجهػػاز اإلدارم عمػػى صػػعيد الدكلػػة كالمنظمػػات
(المؤسسػػات) كعمػػى رفػػع كفاءتهػػا كفاعميتهػػا بالقػػدر الػػبلزـ لتحقيػػؽ أهػػدافها اإلنمائيػػة كتمكينهػػا مػػف
تحم ػػؿ أعب ػػاء تنفي ػػذ خط ػػط التنميػػػة الش ػػاممة كزي ػػادة تأثيره ػػا فػػػي إح ػػداث التغيي ػػر كاحػ ػراز التقػ ػػدـ
االقتصادم كاالجتماعي المطمكب.
فمػػف الطبيعػػي أال تسػػتقيـ هػػذ العبلقػػة إال إذا اكتسػػبت المؤسسػػات القػػدرة المطمكبػػة عمػػى
التصدم ألكجه التخمؼ في بيئاتها كذلؾ مف خبلؿ رفػع مسػتكل نشػاطها كزيػادة فاعميػة تنظيمهػا
باسػػتمرار بمػػا يخػػدـ أفضػػؿ اسػػتثمار لطاقػػات العنصػػر البشػػرم كأرشػػد اسػػتخداـ لئلمكانػػات الماديػػة
المتاحػػة كتحقيػػؽ حاجيػػات المجتمػػع لقػػد أصػػبح مػػف المؤكػػد اليػػكـ أف رفػػع المسػػتكل االقتصػػادم
كاالجتمػػاعي لدكلػػة مػػف الػػدكؿ رهػػيف بكفػػاءة كقػػدرات اإلدارة العامػػة لػػذلؾ تتطمػػع الػػدكؿ الناميػػة إلػػى
كجػػكد إدارة عمكميػػة فعالػػة قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة كالرفػػا لمم ػكاطنيف عمػػى أسػػاس أف
إصبلح اإلدارة هك مفتاح لئلصبلح الشمكلي المتعمؽ بالقطاعات الحيكية األخرل كذلؾ مف خبلؿ
إرسػػاء دعػػائـ إدارة حديثػػة فعالػػة فػػي أدائهػػا حريصػػة عم ػى مكاردهػػا كدائمػػة االتصػػاالت لمحيطهػػا
(بشر .)8 :2013

مبادئ الونممة اإلدارمة:
تعتمد التنميػة اإلداريػة عمػى مجمكعػة مػف المقكمػات أك المبػادئ التػي تتطمػب العمميػات التنمكيػة
ضركرة تكاجدها كهذ المبادئ هي( :المكزم .)62 :2002
 -1تطكير المنظمات اإلدارية.
 -2تطكير اإلجراءات كاألساليب.
 -3تطكير المكارد البشرية.

أىداف الونممة اإلدارمة:
صػػنفت راكيػػة محمػػد حسػػف فػػي كتابهػػا :إدارة الم ػكارد البش ػرية أهػػداؼ التنميػػة اإلداريػػة كفقػػا
لمجاالت مختمفة حسب ثبلثة أنكاع هي( :الصرف .)49 :2002
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 -1األىــــداف اإلرشــــادمة أو الووجميمــــة :كه ػػي تحت ػػكم عم ػػى أه ػػداؼ تػ ػرتبط بع ػػدد الم ػػديريف
كس ػػاعات الت ػػدريب كتكمف ػػة المت ػػدرب كالكق ػػت المطم ػػكب لممت ػػدرب؛ لك ػػي يص ػػؿ إل ػػى المس ػػتكل
المعي ػػارم لممعرف ػػة ع ػػبلكة عم ػػى ذل ػػؾ فػ ػهف هنال ػػؾ حاج ػػة لتحدي ػػد األه ػػداؼ البلزم ػػة لممب ػػادئ
كالحقائؽ كالمفاهيـ المراد تعممها مف خبلؿ برامج التنمية اإلدارية.
 -2األىـــداف الونظمممـــة :كه ػػي الت ػػي ته ػػتـ بت ػػأثير البػ ػرامج عم ػػى النت ػػائج التنظيمي ػػة كاإلداري ػػة
كالغياب كدكراف العمؿ كاألمف كعدد التظممات.
 -3األىـداف الفردمـة :كتهػػتـ بتػأثير بػرامج التنميػة اإلداريػػة عمػى النتاجػات السػمككية كاتجاهػػات
األفراد كما يمكف أيضا أف تهتـ بالتأثير الذم يحدث عمى النمك الشخصي لمفرد المشترؾ في
البرنامج.
كبعػد تحديػػد كتنميػػة األهػداؼ الكميػػة لمتنميػػة اإلداريػة يجػػب تحديػػد أهػداؼ البػرامج الفرديػػة
كالتي تحدد المهػارات كالمفػاهيـ أك االتجاهػات التػي يجػب أف تتحقػؽ مػف البػرامج كبعػد تحديػد هػذ
األهداؼ يمكف تحديد المحتكل كطرائؽ التكجيه كاإلرشاد (.)Rue, 2000: 277
موطلبات الونممة اإلدارمة:
لكي تككف التنمية اإلدارية فعالة يجب أف تتكافر المتطمبات التالية فيها( :الصرف )59 :2002
 -1الشمول :أم مف الضركرم أف تككف برامج التنمية اإلدارية شاممة لجميع مقكماتهػا كالمتمثمػة
في :أ .تطكير المديريف ب .المنظمات ج .النظـ .
هذا كاف إغفاؿ أم مف العناصر الثبلثة السػابقة يعنػي قصػكر جهػكد التنميػة اإلداريػة كعػدـ
فاعميتها باعتبار أف العناصر الثبلثة متشاركة كمتضامنة في عممية التنمية.
 -2القنا ة والرغبة :مف الضركرم تػكفير القناعػة كالرغبػة الصػادقة فػي التنميػة اإلداريػة كذلػؾ
مف :أ .اإلدارة العميا.

ب .المديريف .ج .العامميف في المؤسسات.

 -3وحدمد األدوار :أم تحديد ادكار كافة الجهات المعنية بعممية التنمية اإلدارية كهي:
أ .اإلدارة العميا .ب .المديركف .ج .األجهزة اإلدارية االستشارية كمراكز التنمية اإلدارية.
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 -4وحدمــد المراتــز ووــوفمر اإلمتانــات :م ػف الضػػركرم تػػكفير م اركػػز التنميػػة اإلداريػػة كالتطػػكير
اإلدارم كتأميف اإلمكانات المادية كالبشرية لها كتنميػة قػدرات العػامميف فيهػا كتػكفير الحػكافز
الماديػػة كالمعنكيػػة لهػػـ لتحفيػػزهـ عمػػى رفػػع مسػػتكل قػػدراتهـ كمهػػاراتهـ لممسػػاهمة الفعالػػة فػػي
عممية التنمية اإلدارية.
 -5اإلســوراومجمة الشــاملة :كضػػع إسػػتراتيجية شػػاممة لمتنميػػة اإلداريػػة مػػف خػػبلؿ التحميػػؿ الكامػػؿ
لؤلهػداؼ القكميػة كاالقتصػادية كاالجتماعيػة ككضػع خطػط كبػرامج شػاممة لمختمػؼ قطاعػات
الدكلة لمقياـ بعممية التخطيط اإلدارم كمتابعة تنفيذها كتقكيمها عمى ضكء النتائج.
هػػذ هػػي المتطمبػػات الرئيسػػة لمتنميػػة اإلداريػػة التػػي يجػػب أف تدرسػػها المنظمػػات كتهػػتـ بهػػا
نظ ار لممساعدة التي تقدمها في تنمية مديريها كمدل إسهامها في خطط التنمية السيما االجتماعية
كاالقتصادية منها.
مؤشرات في وقومم الونممة اإلدارمة
يس ػػعى تق ػػكيـ تنفي ػػذ السياس ػػات العام ػػة إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف االنح ارف ػػات ف ػػي تنفي ػػذ السياس ػػات
العامػػة كد ارسػػة أسػػباب هػػذ االنح ارفػػات كقػػد ركػػز البػػاحثكف فػػي مجػػاؿ تحميػػؿ سياسػػات التنميػػة
اإلداريػػة عمػػى معػػايير الكفػػاءة كالكفايػػة فػػي تمػػؾ السياسػػات العامػػة؛ حيػػث عرفػػت فاعميػػة السياسػػة
العامة بأنها” :المدل الذم تحققه السياسة مف المنافع كالفكائد التي ينبغي عميها أف تحققها مع عدـ
إغف ػػاؿ النتػػائج غيػػر المرتقب ػػة“.كفػػي هػػذا الصػػدد تكجػػد جممػػة مػػف المؤش ػرات األساسػػية التػػي تعػػارؼ
عميها الباحثكف في تحميؿ سياسات التنمية اإلدارية كالتي منها( :المؤتمر الكطني األكؿ لمسياسات
العامة في ليبيا جامعة قاريكنس ػ بنغازم  13 -11يكنيك .)2007
 -1مؤشر متكسط الدخؿ القكمي في الدكلة.
 -2مؤشر الدخؿ الفردم كالمكارد الطبيعية.
 -3مؤشر مستكل جكدة الحياة داخؿ المجتمع.
 -4مؤشرات الحكـ الرشيد كالمؤشرات المرتبطػة بػه كالتػي تخػص األداء المؤسسػي لمدكلػة مثػؿ:
مؤشر فاعمية اإلدارة الحككمية كمؤشر التنظيـ كالضبط الدكلييف.
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 -5مؤشر مدركات الفساد الدكلي.
 -6المؤشرات المتصمة باالستقرار اإلدارم داخؿ الدكلة.
كهذ المؤشػ ػرات متصمة ببعضها البعض في الكاقع العممي لسياسات التنمية اإلدارية كهذا
م ػ ػ ػ ػػا يتض ػ ػ ػ ػػح م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػبلؿ اعتم ػ ػ ػ ػػاد مؤش ػ ػ ػ ػػر مس ػ ػ ػ ػػتكل ج ػ ػ ػ ػػكدة الحي ػ ػ ػ ػػاة داخ ػ ػ ػ ػػؿ المجتم ػ ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػ ػػى
كػ وػؿ مػػف مؤشػػرم متكسػػط الػػدخؿ الفػػردم كمؤشػػر الػػدخؿ الفػػردم كالم ػكارد الطبيعيػػة فػ ػػي الدكلػػة فػػي
حػيف تتػرابط مؤشػ ػرات الحكػػـ الرشػيد كالشػػفافية الدكليػػة بالجانػػب المتعمػؽ بتطػػكير القػػدرات المؤسسػػية
لمدكلػة .
كقد تطكرت مؤشرات قياس التنمية اإلدارية لدرجػة أنػه لػـ يعػد ييكتفػى حتػى بمؤشػر متكسػط
الدخؿ الفردم لمداللة عمى المستكم المعيشي لمجتمع ما كانما تـ تطكير معايير إدارية أخرل لعؿ
مػػف أهمه ػا مؤشػػر مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة الػػذم يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار درجػػة الرقػػي فػػي منػػاحي الحيػػاة
المختمفة مف تعميـ كصحة كسكف كأمف كرفاهية في الحياة كما أصبحت هناؾ مفػاهيـ أساسػية فػي
ه ػػذا الص ػػدد ت ػػأتي عم ػػى رأس أكلكي ػػات المجتمع ػػات بمختم ػػؼ مككناته ػػا (م ػػف حككم ػػات كمنظم ػػات
مدنية كأفػراد كغيػر ذلػؾ) كمػف أبػرز هػذ المفػاهيـ التػي يجػرم تػداكلها حاليػان بشػكؿ كاسػع كالتػي
هػػي عمػػى عبلقػػة كطيػػدة بعمميػػة التنميػػة الشػػاممة مػػا أصػػبح يعػػرؼ باسػػـ ”الحكػػـ الرشػػيد
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 ”Governanceالػ ػػذم يعنػ ػػي الحك ػ ػـ هنػ ػػا لػ ػػيس بمعنػ ػػا السياسػ ػػي البحػ ػػت كانمػ ػػا تػ ػػدخؿ اإلدارة
السياسية في هذا المفهكـ بالقد ر الذم تؤثر فيه نشاطاتها عمى عممية التنمية الشامم ػػة ؛ فقد عرؼ
البن ػػؾ ال ػػدكلي الحك ػػـ الرش ػػيد بأن ػػه ” :تم ػػؾ الحال ػػة الت ػػي ي ػػتـ م ػػف خبلله ػػا إدارة المػ ػكارد االقتص ػػادية
كاالجتماعيػػة لممجتمػػع بأسػػمكب رشػػيد بهػػدؼ تحقيػػؽ التنميػػة“ أمػػا برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي
 UNDPفقػػد عػػرؼ الحكػػـ الرشػػيد بأنػػه :ممارسػػة السػػمطات االقتصػػادية كالسياسػػية كاإلداريػػة إلدارة
كتنظيػـ شؤكف المجتمع عمى كافة مستكياته بطريقة رشيدة( .كردم .)12 :2010
حيػػث تبػػرز فػػي هػػذا الصػػدد مؤش ػرات األداء المؤسسػػي المنبثقػػة مػػف مؤشػػر الحكػػـ الرشػػيد
الػػدكلي كمنهػػا مؤشػ ػرات فاعميػػة إدارة الحككم ػػة الػػذم طػػكر البن ػػؾ الػػدكلي كبرن ػػامج األمػػـ المتح ػػدة
اإلنمائػي  UNDPضمف برنامج تطكير إدارة الحكـ لمدكؿ العربيػة  POGARكالذم يعػرؼ عمميػان
بأنه ”ذلؾ المؤشػر الػذاتي الػداؿ عمػى أسػمكب إدارة الحكػـ فػي الدكلػة كالػذم تػـ تجميػع عناصػر مػف
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مص ػػادر مختمف ػػة؛ حي ػػث يق ػػيس اإلد ارك ػػات الحس ػػية لنكعي ػػة الجه ػػاز اإلدارم البيركق ارط ػػي تك ػػاليؼ
المعامبلت اإلداريػة نكعيػة الرعايػة الصػحية.كالخدمات العامػة كدرجػة اسػتقرار الحككمػة كتتػراكح
تقػػديرات المؤشػػر مػػا بي ػػف  2.5-ك 2.5+كالقي ػػـ العميػػا تعتبػػر األفضػػؿ حسػػب التصػػنيؼ الػػدكلي
(كردم .)15 :2010

مصطلحات مروبطة بالونممة اإلدارمة:
ق ػػد يب ػػدك مفه ػػكـ التنمي ػػة اإلداري ػػة لمكهم ػػة األكل ػػى مت ػػداخبل أك حت ػػى مترادف ػػا -كم ػػا يتص ػػكر
ال ػػبعض – لكثي ػػر م ػػف المف ػػاهيـ اإلداري ػػة األخ ػػرل مث ػػؿ التط ػػكير اإلدارم -النم ػػك اإلدارم– الث ػػكرة
اإلداريػػة–إدارة التنميػػة كاإلصػػبلح اإلدارم ..........الػػخ .إال أف مػػا يميػػز التنميػػة اإلداريػػة عػػف
المصطمحات المرادفة حجـ كنكع كحدة التغيير كالتطكير كاستخداـ كسػائؿ كأسػاليب ذلػؾ التغييػر
كتحقيؽ ما يتكخا مػف أهػداؼ حيػث إف هنػاؾ تسمسػبل زمنيػا لهػذ العمميػات ابتػدا نء مػف اإلصػبلح

اإلدارم ثـ التطكير اإلدارم ثـ التحديث اإلدارم ثـ التنمية اإلدارية (بشر .)10 :2013

أوالً /الوخلف اإلداري:
عن ػػد الح ػػديث ع ػػف التنمي ػػة اإلداري ػػة م ػػف الض ػػركرم الم ػػركر عم ػػى مفه ػػكـ التخم ػػؼ اإلدارم
كمظاهر إذ إف التخمؼ اإلدارم مشكمة معاصرة لمدكؿ الناميػة كالصػناعية لكنهػا فػي الػدكؿ الناميػة
تأخػػذ بعػػدا صػػارخا  .حيػػث إف الجهػػاز اإلدارم يأخػػذ كيتبنػػى نظػرة فكقيػػة تجعمػػه يػػؤثر فػػي البيئػػة كال
يتأثر بها كهنا تتشابؾ مشكمة التخمؼ اإلدارم مػع مشػاكؿ التخمػؼ األخػرل السياسػية كاالجتماعيػة
كاالقتصادية (سالـ .)2008
إف ظاهرة التخمؼ اإلدارم هي أيضان إشارة إلى عدـ تػكافر شػركط النمػك كالتنميػة كبالتػالي
قد يككف التخمؼ نتيجة تعطيؿ العمؿ الجاد الهادؼ إلى تحسيف حياة اإلنساف داخؿ المجتمع كهذا
التعطيؿ قد يككف نتيجة لقكة خارجية طبيعية أك بشرية (المكزم .)73 :2002
كيعػػرؼ عاصػػـ األعرجػػي التخمػػؼ اإلدارم بأنػػه :الحالػػة التػػي يفتقػػر فيهػػا الجهػػاز اإلدارم
لمقػػدرة عمػػى التنفيػػذ الكامػػؿ لمسياسػػة العامػػة المحػػددة مػػف الحككمػػة كقصػػكر عػػف تحقيػػؽ األهػػداؼ
التي تضمنتها هذ السياسة (المانع .)2011
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إذف التخمؼ اإلدارم يتمثؿ في ضعؼ أك فقداف قدرات النمك الذاتي كهذ القدرات الذاتية
هػػي( :القػػدرة الحيكيػػة الكظيفيػػة  -القػػدرة التكامميػػة النظاميػػة  -قػػدرة النمػػك اإلدارم  -قػػدرة التكيػػؼ)
كهذا كمه يؤدم إلى فقداف أك ضعؼ قدرات النمك الذاتي كهك ذركة المشكمة كتفاقمها كتأزمها.

مظاىر الوخلف اإلداري:
التخمػػؼ اإلدارم ظػػاهرة نسػػبية تختمػػؼ مػػف مجتمػػع خػػر كمػػف قطػػاع خػػر كمػػف زمػػف
خر كحتى في أجزاء الكحدة الكاحدة داخؿ المنظمة.
المظاىر العامة للوخلف اإلداري( :المكزم .)144 :2002
 .1ال معدالت عالية لمكفاءة كاإلنتاج (هبكط).
 .2ال إفادة مف مفاهيـ اإلدارة العميمة (ابتعاد).
 .3سمكؾ الطريؽ األسهؿ (البدائي في تحقيؽ أهداؼ اإلنتاج).
 .4االهتماـ بالمكارد المادية دكف المكارد الفكرية.
ىذه المظاىر ونشأ من األسباب اآلومة:
 -1عدـ كضكح األهداؼ.

 .2عدـ دقة التخطيط.

 .3جمكد التنظيـ.

 .4تفكؾ كضعؼ الرقابة كالمتابعة كالتقكيـ.

المظاىر األساسمة المباشرة للوخلف اإلداري:
 .1تخمؼ اإلنتاج كما كنكعان.

 .2انخفاض الجكدة.

 .3ارتفاع الكمؼ.

 .4اإلسراؼ في استخداـ المكارد.

 .5تخمؼ كظائؼ اإلدارة( :التخطيط كالتنظيـ كالمتابعة كالتقكيـ) (سالـ )2008

ثانماً /الوطومر اإلداري:
التطػػكير اإلدارم سػػمة مػػف سػػمات العصػػر تتمثػػؿ فػػي تطػػكير العمػػؿ كالػػنظـ مػػف افت ػراض
كجػػكد أسػػاس إدارم يمكػػف البنػػاء عميػػه كهنػػا نجػػد ب ػأف التطػػكير اإلدارم هػػك عمميػػة شػػاممة تتعػػدل
التدريب كاكساب المكظفيف معمكمات كمهػارات كاتجاهػات  ..إذ إنهػا عمميػة هادفػة ترمػي إلػى تهيئػة
جه ػػاز إدارم ك ػػؼء يس ػػتطيع النه ػػكض بأعب ػػاء التنمي ػػة االقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة كح ػػؿ مش ػػكبلتها.
كذلؾ فهنها عممية منظمة كمستمرة تتطمب تخطيطا عمميا سميما كتنفيذا دقيقا كمتابعة كاعية.
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كهػ ػػك يعبػ ػػر كػ ػػذلؾ ع ػ ػف التحسػ ػػيف فػ ػػي جزئيػ ػػات الجهػ ػػاز اإلدارم بػ ػػالمعنى الميكػ ػػانيكي أك
الهيكمػػي كغالبػػا مػػا يركػػز اهتمامػػه عمػػى البعػػد التقنػػي كالفنػػي فػػي الجهػػاز اإلدارم مػػف خػػبلؿ اتبػػاع
األسػ ػ ػػاليب العمميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي العمػ ػ ػػؿ كعػ ػ ػػبلج المشػ ػ ػػكبلت التػ ػ ػػي تظهػ ػ ػػر كدعػ ػ ػػـ القػ ػ ػػدرات اإلداريػ ػ ػػة..
ف ػػالتطكير اإلدارم بمعن ػػا الش ػػامؿ  ..عممي ػػة سياس ػػية اجتماعي ػػة اقتص ػػادية ثقافي ػػة إداري ػػة كتػ ػرتبط
العمميػػة التطكيريػػة بمجمػػؿ المتغي ػرات البيئيػػة أك كمػػا عرفػػه العػػالـ بيكػػار بأنػػه جهػػد مخطػػط يشػػمؿ
المنظمة بأكممها كيدار مف القمة بغية زيادة فعالية التنظيـ كاحساسه بالصحة مػف خػبلؿ مػدخبلت
مدركسة في عممية التنظيـ (مرسمي  )27 :2011كذلؾ فهك عممية مخططة كمكجهة تهدؼ إلى
إحداث تغييرات نكعية ككمية شاممة كجزئية في هياكؿ كنظـ كأساليب عمؿ الجهاز اإلدارم كأنماط
كضكابط السمكؾ فيه مف أجؿ زيػادة قػدرة كفاعميػة هػذا الجهػاز عمػى تحقيػؽ األهػداؼ االقتصػادية
كاالجتماعية كاإلدارية ضمف معطيات بيئية كزمنية معينة .كتكمف أهميته في( :سالـ .)2008
 التطكير اإلدارم مهـ لخطط التنمية القكمية. كهك مهـ أيضا نظ ار التساع دكر الدكلة كتحكلها إلى دكلة تنمية. مهـ نظ ار لمتغيرات السريعة في أهداؼ المجتمع. لمحد مف مظاهر التخمؼ اإلدارم. لردـ الفجكة بيف الدكؿ النامية كالمتقدمة. لمتعامؿ مع المتغيرات في المنظمة. إلغناء المعرفة اإلدارية.إف مفهػػكمي التنميػػة اإلداريػػة كالتطػػكير اإلدارم ال يمكػػف اسػػتخدامهما لمداللػػة عمػػى معنػػى
كاحػػد س ػكاء مػػف حيػػث األهػػداؼ أك مػػف حيػػث التتػػابع الزمنػػي لكػػف كمػػع هػػذا االخػػتبلؼ ال يمكػػف
الح ػ ػػديث ع ػ ػػف التنمي ػ ػػة اإلداري ػ ػػة دكف تط ػ ػػكير النظ ػ ػػاـ اإلدارم فهن ػ ػػاؾ تسمس ػ ػػؿ زمن ػ ػػي ب ػ ػػيف هػ ػ ػذ
المفػ ػػاهيـ بػ ػػدءا باإلصػ ػػبلح اإلدارم ثػ ػػـ التطػ ػػكير اإلدارم فالتنميػ ػػة اإلداريػ ػػة كص ػ ػكال الػ ػػى التنميػ ػػة
الشاممة( .مرسمي .)28 :2011
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ثالثاً /إدارة الونممة:
لقػػد اختمفػػت التعريف ػات حػػكؿ مػػا هػػك المقصػػكد بػػهدارة التنميػػة كمػػا هػػي االختبلفػػات التػػي
تميزها عف التنمية اإلدارية كمف أهـ التعريفات المقدمة في هذا المجاؿ ما يمي:
 -1تشير إدارة التنمية إلى الهيئات المعقدة كالنظـ اإلدارية كالعمميات المختمفة التي تقكـ الحككمات
بهنشائها كممارستها لتحقيؽ أهداؼ التنمية كتحدد أهدافها في تحقيؽ كؿ مف التغيير كاإلبداع
كالحركة كما أنها تتحدد عبلقاتها فػي أنهػا تكػكف مسػئكلة أمػاـ الشػعب أك ممثميػه حيػث تكػكف
انتماءاتها لمشعب كليس لغير (عساؼ .)5 :1988
 -2إنها تمؾ اإلدارة المسئكلة عف تخطيط كتنفيػذ بػرامج التنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة كالسياسػية
عمػػى اعتبػػار أف التنميػػة هػػي عمميػػة مجتمعيػػة مكجهػػة كأف هػػذ العمميػػة ال تتحقػػؽ دكف كجػػكد
إدارة فعالة تندرج في مستكياتها مف أعمى سمطة في الدكلة إلى اإلدارات كالػك ازرات كالمؤسسػات
العامة كالخاصة (الصرف .)95 :2002
 -3هػ ػػي عمميػ ػػة منظمػ ػػة مسػ ػػتمرة كعقبلنيػ ػػة تتضػ ػػمف مجمكعػ ػػة مػ ػػف األنشػ ػػطة التػ ػػي تهػ ػػدؼ إلػ ػػى
تحسػ ػػيف األداء اإلدارم لؤلجهػػ ػزة الحككمي ػ ػػة كمؤسس ػ ػػات القط ػ ػػاع الع ػ ػػاـ االقتص ػ ػػادم كالخ ػ ػػدمي
كالخاص (دكديف .)37 :2011
 -4هي عممية متكاممة محمية كدكلية كتككف جزءان مف نظػاـ اجتمػاعي كيكػكف فرعيػان مػف مسػتكيات
اإلدارة العامة (دكديف .)37 :2011
 -5ه ػػي إدارة مش ػػتركة ب ػػيف األه ػػالي كالحككم ػػة يمك ػػف أف ت ػػؤدم إل ػػى نج ػػاح الخط ػػط التنمكي ػػة م ػػع
ضركرة تكافر بقية الظركؼ المكضكعية كاإلمكانات البلزمة لمتنمية (الجميمي .)70 :1998
 -6األجهزة اإلدارية كنشاطاتها الفنية كاإلدارية المطمكبة لتحقيؽ التنمية بمختمؼ أشكالها بالمجتمع
(المؤمف .)25 :1997
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إدارة الونممة

الونممة اإلدارمة

 -1تهتـ بفمسفة كأهداؼ كاستراتيجيات التنمية.

 -1تهتـ بتطكير كتحسيف الطرائؽ اإلدارية لمتنمية.

 -2تركػ ػػز عمػ ػػى معرفػ ػػة الكيفيػ ػػة التػ ػػي يمكػ ػػف مػ ػػف خبللهػ ػػا  -2تركػ ػػز عمػ ػػى كضػ ػػع اإلطػ ػػار الفكػ ػػرم كالفمسػ ػػفي لمتنميػ ػػة
كتحديد األهداؼ كاختيار البدائؿ الممكنة كتحديد األكلكيات.

تطكير القدرات اإلدارية لممنظمات.
 -3ته ػػدؼ لتط ػػكير كتحس ػػيف األداء اإلدارم كأجهزت ػػه ف ػػي
المجتمع.

 -3تهدؼ لتخطيط كتنظيـ كتنفيذ كرقابة العمميات التنمكية.

 -4إنهػ ػػا جهػ ػػد مكجػ ػػه لتطػ ػػكير كتنميػ ػػة القػ ػػدرات كالطاقػ ػػات  -4إنهػػا عمميػػة تحديػػد البػرامج التخطيطيػػة كالتنفيذيػػة لمتنميػة
اإلدارية في المجتمع ككضعها مكضع التنفيذ

اإلدارية في المجتمع
 -5تخػ ػ ػ ػػتص بعمميػ ػ ػ ػػات تطػ ػ ػ ػػكير األداء اإلدارم لؤلجه ػ ػ ػ ػزة
المسػ ػػئكلة عػ ػػف إدارة المشػ ػػركعات كالمنظمػ ػػات كالنشػ ػػاطات

التنمكية المختمفة في المجتمع
 -6تعػ ػػالج القضػ ػػايا كالمس ػ ػػائؿ اإلداريػ ػػة كػ ػػنظـ كاجػ ػ ػراءات

العم ػ ػػؿ كط ارئ ػ ػػؽ التطبي ػ ػػؽ كد ارس ػ ػػة الكق ػ ػػت كالمكض ػ ػػكعات

الخاصػػة بتطػػكر الهياكػػؿ التنظيميػػة كالكظيفيػػة كاالتجاهػػات
السمككية لؤلفراد.

 -5تخ ػػتص ب ػػهدارة السياس ػػات كالبػ ػرامج كالمش ػػركعات الت ػػي
تحقؽ التنمية الشاممة في المجتمع
 -6تعػػالج قضػػايا إيديكلكجيػػة كأط ػ انر رئيسػػية تتعمػػؽ بالتنمي ػػة
كفمسفتها كمحتكاها كتحديد األكلكيػات كتصػميـ اإلطػار العػاـ
لمتنمية بجكانبها المختمفة كتحديد أهدافها كمجاالتها كمداها.

 -7إنهػ ػ ػػا عمميػ ػ ػػة تطػ ػ ػػكير األجه ػ ػ ػزة التػ ػ ػػي تتػ ػ ػػكلى تطبيػ ػ ػػؽ  -7إنه ػػا الجه ػػاز ال ػػذم يت ػػكلى تطبي ػػؽ عممي ػػات التنمي ػػة ف ػػي
المجتمع.

العمميات المختمفة لمتنمية.

 -8تحدد الطرائؽ التي تؤدم إلػى تطػكير القػدرات اإلداريػة
ف ػػي الجه ػػاز اإلدارم بم ػػا ي ػػؤمف له ػػا الكف ػػاءة كالفاعمي ػػة ف ػػي
استخداـ اإلمكانات كالمكارد المتاحة.

 -9عممية متخصصة تغطي مجاالت التطكير اإلدارم.

 -8تحدد الطرائؽ اإلدارية المبلئمة لتشػغيؿ الجهػاز اإلدارم
لمتنمية كمكاجهة مشكبلته بما يحقؽ النمك الفعاؿ بالمجتمع.
 -9عممية كاسعة كشاممة تغطي كافة قطاعات المجتمع.
 -10تتض ػ ػػمف عممي ػ ػػات :بن ػ ػػاء الفمس ػ ػػفة التنمكي ػ ػػة كأه ػ ػػدافها

 -10تتضػػمف عمميػػات التػػدريب كالتطػػكير كتغييػػر الهياكػػؿ كاتجاهاتهػ ػػا كبنػ ػػاء كتحديػ ػػد األجه ػ ػزة كالمؤسسػ ػػات التنمكيػ ػػة
التنظيميػ ػ ػػة كتحسػ ػ ػػيف كتطػ ػ ػػكير ط ارئػ ػ ػػؽ العمػ ػ ػػؿ كاإلنتػ ػ ػػاج

كاإلجراءات كفاعميتها.

ككضع األطر التنسيقية العامة كالمتكاممػة لمحتكيػات العمميػة
التنمكي ػػة الش ػػاممة كادارة كتش ػػغيؿ األجهػ ػزة اإلداري ػػة المس ػػئكلة
عف تنفيذ عمميات كبرامج التنمية.

جدول ( )1اإلخوالفات بمن الونممة اإلدارمة وادارة الونممة( :المؤمن.)27 :1997،
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واقع الونممة اإلدارمة في فلسطمن:
مػػرت السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية بم ارحػػؿ عػػدة منػػذ تأسيسػػها فػػي العػػاـ 1994ـ ككػػذلؾ
بالنسػبة ألداء مؤسسػػاتها إداريػػا كمػػرت هػػذ المؤسسػػات بحػاالت عػػدة عبػػر عشػػر السػػنكات األكلػػى
مػػف عمػػر السػػمطة فمػػف اسػػتيعاب لمك ػكادر الكظيفيػػة دكف شػػرط أك قيػػد فػػي بػػدايات السػػمطة إلػػى
البطال ػػة المقنع ػػة ث ػػـ إل ػػى التره ػػؿ اإلدارم ث ػػـ محاكل ػػة كض ػػع ق ػػانكف خدم ػػة مدني ػػة فمس ػػطيني ع ػػاـ
1998ـ بضبط األداء اإلدارم لمسمطة الكطنية الفمسطينية كفشؿ تطبيؽ هذا القانكف كعدـ العمؿ
بػػه كاإلبقػػاء عمػػى االحتكػػاـ إلػػى قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة األردنػػي لعػػاـ 1959ـ فػػي الضػػفة الغربيػػة
كاالحتكاـ إلى القانكف المصرم في غزة كاالرتكاف إلى إجراءات العمؿ كاألدلة المتبعة مف قبؿ كؿ
مسؤكؿ في مؤسسته كؿ ذلؾ أفرز قطاعان عامان مترهبلن غير مستقر كتفشى قػيـ سػمبية عديػدة فيػه
جعمت ػػه بحاج ػػة إل ػػى العدي ػػد م ػػف اإلص ػػبلحات ث ػػـ ج ػػاءت المرحم ػػة األخيػ ػرة كه ػػي مرحم ػػة الق ػػانكف
الفمسػػطيني المعػػدؿ لمخدمػػة المدنيػػة كالمعمػػكؿ بػػه منػػذ شػػهر تش ػريف ثػػاني لعػػاـ  2007كقػػد بػػدأت
السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية إجراءاتهػػا اإلصػػبلحية إلصػػبلح مػػا يمكػػف إصػػبلحه مػػف أدائهػػا اإلدارم
كالمالي (مكاطف .)2009
كرغـ هذا الزخـ في محاكالت السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية إلصػبلح ذاتهػا ماليػا كاداريػا إال
أنها حتى ا ف لـ تعمؿ عمى إصبلح جزئية مهمة مف جزئيات الحكػـ الرشػيد كهػي تطػكير الكػادر
اإلدارم لهػػا كتنميتػػه كفػػؽ األصػػكؿ العمميػػة حيػػث مػػا ازلػػت عمميػػة التنميػػة اإلداريػػة مقتص ػرة عمػػى
عمميػػة التػػدريب فقػػط كلكػػف التػػدريب غيػػر الممػػنهج فػػي معظػػـ الحػػاالت كغيػػر الم ػرتبط بأهػػداؼ
العمؿ كتقييـ النتائج.
حيػػث إف الحالػػة التنمكيػػة لك ػكادر السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ليسػػت ذات أكلكيػػة حتػػى ا ف رغػػـ
ظهكر محاكالت عديدة نحك تنظيـ عممية التنمية اإلدارية (أبك ظاهر .)2 :2010
هذا كقد كجد الباحػث مػف خػبلؿ أغمػب التقػارير ككتابػات المتخصصػيف بػأف أبػرز معكقػات
التنمية اإلدارية في فمسطيف تنحصر في عامميف أساسييف هما:
 -1اسومرار االحوالل اإلسرائملي :فقد اسػتمرت السياسػة اإلسػرائيمية الدائمػة فػي محاصػرة الشػعب
الفمسطيني كمنعه مف حرية الحركة كمنع مؤسساته الرسمية كالخاصة كاألهمية مف ممارسة
عممها بحرية كمنعته مف التحكـ بمكارد الطبيعيػة كالماليػة كحاصػرت تطػكر بنيتػه التحتيػة
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كأرهقػ ػػت جػ ػػدكؿ أعمالػ ػػه كأكلكياتػ ػػه كأرهقتػ ػػه أيض ػ ػان بالتصػ ػػدم لمسياسػ ػػة العنص ػ ػرية مػ ػػف تعػ ػػد
كحص ػػار حي ػػث أبق ػػت الحص ػػار عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة كاس ػػتمرت بالفص ػػؿ القه ػػرم ب ػػيف الض ػػفة
كالقطاع كتهكيد القدس كاضعاؼ كاغبلؽ لمؤسساتها (أماف .)2013
 -2االنقسـام الفلسـطمني :يػرل الباحػث أف االنقسػػاـ الفمسػطيني كمػا صػاحبه مػف إفػ ارزات كنتػػائج
بسػػبب الص ػراع عمػػى السػػمطة كرغبػػة كػػؿ طػػرؼ بهقصػػاء الطػػرؼ ا خػػر كالتصػػرؼ أحيان ػان
نتيجة ذلؾ كاستمرار حالة االستقطاب كالتضييؽ عمى حرية الرأم كالتعبير كؿ ذلؾ كاف له
األثر بتعطيؿ عجمة التنمية اإلدارية كما قد تشممه مف الخركج بعممية تحقؽ أهداؼ مكحدة.
كباإلضػػافة إلػػى اإلحػػتبلؿ كاالنقسػػاـ كرغػػـ أنهمػػا األخطػػر إال أنػػه يكجػػد إفػ ارزات سػػمبية هػػددت
عممي ػػة التنمي ػػة اإلداري ػػة ف ػػي فمس ػػطيف عم ػػى م ػػدار عم ػػؿ الس ػػمطة الكطني ػػة الفمس ػػطينية كرأل
الباح ػػث أف يجم ػػؿ األب ػػرز منه ػػا مث ػػؿ ع ػػدـ كض ػػع الرج ػػؿ المناس ػػب ف ػػي المك ػػاف المناس ػػب
كالمحسكبية إقصاء أبناء التنظيمات األخرل كعدـ تكفر الرقابة الحككمية  ..إلخ.
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األمن القومي:

شاع استخداـ مصطمح األمف القكمي بعد الحػرب العالميػة الثانيػة إال أف جػذكر تعػكد إلػى

القػػرف السػػابع عشػػر كخاصػػة بعػػد إب ػراـ معاهػػدة كسػػتفاليا عػػاـ 1648ـ التػػي أسسػػت ل ػكالدة الدكلػػة
القكمية أك الدكلة ػ األمة.كشكمت الحقبة المكصكفة بالحرب الباردة اإلطار أك المناخ الذم تحركت
كبنػ ػػى مؤسسػ ػػاتية كص ػ ػكالن إلػ ػػى طغيػ ػػاف اسػ ػػتخداـ تعبيػ ػػر
فيػ ػػه محػ ػػاكالت صػ ػػياغة مقاربػ ػػات نظريػ ػػة ي
"إسػػتراتيجية األمػػف القػػكمي" منػػذ تسػػعينات القػػرف العش ػريف كبدمغػػة أمريكيػػة خالصػػة يػػتـ استنسػػاخها
عالميا.
كيمكف اعتبار عاـ  1947المحطة أك المنصة األكلى النطبلؽ مصػطمح األمػف القػكمي
في المسرح األمريكي كبداية التشكيؿ التنظيمي المؤسساتي لػه بصػدكر "قػانكف األمػف القػكمي لعػاـ
 "1947عػػف الكػػكنغرس األمريكػػي لكػػف بقيػػة العػػالـ تػػأخر فػػي اسػػتخداـ هػػذا المصػػطمح منطمقػان مػػف
االهتماـ ب ػ ػ "الدراسات اإلستراتيجية "ككسيمة لصياغة اجتهادات في التخطيط السياسػي النشػط حػكؿ
رؤل مس ػ ػ ػػتقبمية دكف التركيػ ػ ػ ػػز عمػػ ػ ػػى تقػػ ػ ػػديـ مقاربػػ ػ ػػات لص ػ ػ ػػياغة أجكب ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػا يمكػػ ػ ػػف أف
يه ػ ػػدد الس ػ ػػيادة أك كض ػ ػػعها ف ػ ػػي قكال ػ ػػب مس ػ ػػتقمة ض ػ ػػمف الهيك ػ ػػؿ البيركق ارط ػ ػػي لمدكل ػ ػػة .فك ػ ػػؿ م ػ ػػا
أتفػ ػػؽ عمػ ػػى تعريفػ ػػه الحق ػ ػان بػ ػػاألمف القػ ػػكمي انػ ػػدرج تحػ ػػت إطػ ػػار بنيػ ػػة الػ ػػدفاع أك األمػ ػػف الػ ػػداخمي
كأجهزتهما (سميماف .)7 :2008
كق ػػد كجػػػد الباح ػػث أف معظػػػـ الد ارس ػػات التػ ػػي تح ػػدثت عػػػف األم ػػف الق ػػكمي اقتبس ػػت مصػ ػػطمحاتها
كمفاهيمها كمضامينها مف الد ارسػات األجنبيػة المتعمقػة بػاألمف القػكمي كبخاصػة بػالمغتيف الفرنسػية
كاإلنجميزية.
كلقد أخذت الد ارسػات العربيػة باسػتعماؿ مصػطمح "األمػف القػكمي" فػي مقابػؿ المصػطمح باإلنجميزيػة
(security

 )Nationalكبالفرنسػ ػػية (Nationale

 )Secureteكتنطبػ ػػؽ الد ارسػ ػػات

كالمصػػطمحات الفرنسػػية كاإلنجميزيػػة هػػذ عمػػى مجتمعػػات شػػكمت مػػا يسػػمى "الدكلػػة ػ ػػاألمة" أم إف
الدكل ػة تضػػـ ضػػمف حػػدكدها األمػػة كمهػػا كمثػػؿ مػػا هػػي عميػػة الحػػاؿ فػػي فرنسػػا كانجمت ػ ار كايطاليػػا
كاسػػبانيا كالكاليػػات المتحػػدة كغيرهػػا كثيػػر كهػػذا كاقػػع يخالفػػه الكضػػع العربػػي لكػػكف الػػكطف العربػػي
مقسػػـ إلػػى عػػدة كيانػػات سياسػػية مسػػتقمة هػػي الػػدكؿ العربيػػة كاألمػػة التػػي تسػػكف هػػذا الػػكطف امػػة
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كاحػػدة معركفػػة الخصػػائص كالمقكمػػات كالمغػػة كالحضػػارة كالتػػاريخ كلكنهػػا هػػي األخػػرل مكزعػة عمػػى
تم ػػؾ الكيان ػػات السياس ػػية األم ػػر ال ػػذم يض ػػع ف ػػي ع ػػرؼ ال ػػبعض األم ػػف القط ػػرم أك ال ػػكطني ف ػػي
مكاجهة األمف القكمي (الهزايمة .)6 :2003
كبناء عميه فهف األمف القكمي كأم مفهكـ أك مصطمح ال يمكف التكصؿ إلى تحديػد دقيػؽ
ن

ل ػػه خ ػػارج نط ػػاؽ المك ػػاف كالزم ػػاف ال ػػذم يتح ػػرؾ ف ػػي م ػػدار م ػػع التنب ػػه لخض ػػكعه ال ػػدائـ لمتع ػػديؿ
كالتط ػػكير انس ػػجامان م ػػع المتغيػ ػرات كالعكام ػػؿ الت ػػي أث ػػرت كال تػ ػزاؿ ف ػػي ب ػػركز إل ػػى مي ػػداف الت ػػداكؿ
كالتطبيؽ.
ككجػػد الباحػػث أف يجمػػؿ أهػػـ مػػا قيػػؿ عػػف األمػػف القػػكمي فػػي تعريفػػات بعػػض األكػػاديمييف
المعنييف بدراسة األمف القكمي ككصفهـ فيما يخص المفهكـ:
 يقػػكؿ األكػػاديمي األميركػػي" بػػارم بػػكزاف" المهػػتـ بد ارسػػة شػػؤكف األمػػف القػػكمي يبقػى هػػذا المفهػػكـعصػيان عمػى الصػػياغة الدقيقػة يكتنفػه الغمػػكض لػدل محاكلػػة تعريفػه لكنػه يبقػػى بػالد الداللػػة ألف
غيػ ػػاب التحديػ ػػد الػ ػػدقيؽ يػ ػػكفر لمنخبػ ػػة السياسػ ػػية كالعسػ ػػكرية هامش ػ ػان كاسػ ػػعان لمتنظيػ ػػر اإلسػ ػػتراتيجي
كالستخداـ القكة (.)Buzan, 1991: 213
 بينما يجد "ككلكزيدج" ضركرة تكسيع نطاؽ مفهكـ األمف القكمي لمتعامػؿ مػع التحػديات المتنكعػةلعص ػرنا كمؤيػػدك هػػذا المكقػػؼ يختػػاركف إدخالػػه فػػي حقػػؿ د ارسػػات العمػػكـ االجتماعيػػة كفػػي ميػػداف
أرحػػب لؤلم ػػف الق ػػكمي يش ػػمؿ االقتص ػػاد عمـ الػػنفس عم ػػـ االجتم ػػاع كا نتركبكلكجي ػػا (عم ػػـ د ارس ػػة
أص ػػكؿ اإلنس ػػاف) أك يدخمكن ػػه ف ػػي رزم ػػة كاس ػػعة م ػػف المش ػػكبلت العالمي ػػة الط ػػابع تح ػػت عنػ ػكاف:
الدراسات األمنية بما فيها العنؼ المحمي األخطار كالصراعات الداخميػة أك العػابرة لمػدكؿ مػرض
نقص المناعة تهريب المخدرات الديكف العالميػة الكسػاد االقتصػادم االنفجػار السػكاني التمػكث
البيئي كاتساع الهكة بيف الفقراء كاألغنياء (.)Kolodzeij, 1992: 421
 أما تراجر فيعتقد أف "أهداؼ األمف القكمي ترمي إلى إيجػاد الشػركط السياسػية المحميػة كالعالميػةالمبلئمة لحماية كتعزيز القيـ الكطنية الحيكية.
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بينما يرل "ككلفرز" أف "األمف القكمي مف ناحية مكضكعية هك انعداـ التهديد المكجػه ضػد
القيـ المكتسبة كالراسخة كمف ناحية ذاتية هك انعداـ الخكؼ مف إمكانية تعرض هذ القيـ لمتهديد
أك الخطػػر" كيعتمػػد كػػؿ مػػف بترسػػكف كسػػيبنيوكس عمػػى التعريػػؼ المعتمػػد مػػف مجمػػس األمػػف القػػكمي
الحفاظ التاـ عمى المؤسسات كالقيـ الجكهرية لممجتمع (سميماف .)10 :2008
كيعتقػػد منػػذر سػػميماف أف أدؽ مفهػػكـ لؤلمػػف القػػكمي هػػك مػػا كرد فػػي الق ػرآف الك ػريـ بقكلػػه
رب هذا البيت الذم أطعمهـ مف جكع كأمنهـ مف خكؼ" (سكرة قريش) كفي قكلػه
تعالى" :فميعبدكا ٌ
تعالى تأكيد أف األمف هك نقيض الخكؼ كنرل في لساف العرب المرادؼ نفسه أيضان .
أما أمػيف هكيػدم فقػد قػدـ تعريفنػا لؤلمػف القػكمي قائمػان عمػى أسػاس اإلجػراءات التػي تتخػذها
الدكلػػة لحمايػػة أمنهػػا فػػاألمف هػػك" اإلج ػراءات التػػي تتخػػذها الدكلػػة فػػي حػػدكد طاقتهػػا لمحفػػاظ عمػػى
كيانها كمصالحها في الحاضر كالمستقبؿ مػع م ارعػاة المتغيػرات الدكليػة " كبهػذا المعنػى فػهف األمػف
القكمي يشمؿ األمف العسكرم (هكيدم .)61 :1980
كأما عمي الديف هبلؿ فيعرفه انطبلقا مف القػدرات الكفيمػة بمكاجهػة التهديػدات فهػك" :تػأميف

كخارجيػػا كتػػأميف مصػػالحها كتهيئػػة الظػػركؼ المناسػػبة
داخميػػا
الدكلػػة ضػػد األخطػػار التػػي تهػػددها
ن
ن
لتحقيؽ أهدافها كغاياتها القكمية" (هبلؿ .)12 :1984
كيعرؼ مصطفى عمكم األمف القكمي بأنه :مفهكـ كمي يقصد به القدرة عمى كفالة الحماية

الكمي ػ ػ ػ ػػة لػػ ػ ػ ػػذلؾ المجتمػػ ػ ػ ػػع السياسػ ػ ػ ػ ػػي الػػ ػ ػ ػػكطني م ػ ػ ػ ػػف أيػ ػ ػ ػ ػػة أخط ػ ػ ػ ػػار أك تهدي ػ ػ ػ ػػدات أك تحػػ ػ ػ ػػديات
تجابه ػ ػػه م ػ ػػف ال ػ ػػداخؿ أك م ػ ػػف الخ ػ ػػارج بحي ػ ػػث يعػ ػ ػػيش ذل ػ ػػؾ المجتم ػ ػػع ف ػ ػػي حال ػ ػػة اطمئن ػ ػػاف مػػ ػػف

الخكؼ (عمكم .)15 :2005

كفي بعض التعريفػات التقميديػة اقتصػر مفهػكـ األمػف القػكمي عمػى االسػتراتيجية العسػكرية

لمدكلة كلكف األمػف لػيس هػك المعػدات العسػكرية كاف كػاف يتضػمنها كلػيس هػك القػكة العسػكرية كاف
كاف هك يحتكيها كليس هك النشاط العسكرم كاف كاف يشممه فالمشكمة العسكرية ما هي إال كجه

ضػػيؽ لمشػػكمة األمػػف الكبػػرل فػػالقكة العسػػكرية يمكػػف أف تسػػاعد فػػي تػػكفير النظػػاـ كاألمػػف كالقػػانكف
لكػػف ال يتحقػػؽ ذلػػؾ إال بقػػدر يتناسػػب مػػع الكجػػكد الفعمػػي لقاعػػدة صػػمبة مػػف القػػانكف كالنظػػاـ فػػي

المجتمع (البشرم .)7 :2009

كقد خمص الباحث مف التعريفػات السػابقة إلػى أف الػبعض ينظػر إلػى مفهػكـ األمػف القػكمي

مػػف الزاكيػػة العسػػكرية باعتبػػار أف القػػكة العسػػكرية لمدكلػػة هػػي م ػرآة أمنهػػا القػػكمي كينظػػر الػػبعض
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ا خر إلى مفهػكـ األمػف القػكمي مػف الزاكيػة االقتصػادية كاالجتماعيػة باعتبػار اف القػكة االقتصػادية
هػػي صػػماـ األم ػػاف ككسػػيمة البنػػاء العس ػػكرم كالتنميػػة الداخميػػة بينم ػػا هنػػاؾ فئػػة ثالثػ ػة تنظػػر إل ػػى

مفه ػ ػ ػػكـ األم ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػػكمي بش ػ ػ ػػمكلية تجم ػ ػ ػػع ب ػ ػ ػػيف المفه ػ ػ ػػكـ العس ػ ػ ػػكرم كاالقتص ػ ػ ػػادم كاالجتم ػ ػ ػػاعي
كالسياسي (فكدة .)18 :1995

كيرجح الباحث تعريؼ إبراهيـ حبيب لما فيه مف شمكلية تخدـ مفردات كمتغيػرات الد ارسػة

حيث عرؼ األمف القكمي بمجمكعة اإلجراءات التي تتخذها الدكلة كفؽ خطة تنمكية شاممة لحماية
مصػ ػ ػ ػػالحها الداخميػ ػ ػ ػػة كالخارجيػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف أم تهديػ ػ ػ ػػد كبمػ ػ ػ ػػا يضػ ػ ػ ػػمف تحقيػ ػ ػ ػػؽ أهػ ػ ػ ػػدافها كغاياتهػ ػ ػ ػػا

القكمية (حبيب .)71 :2010
كل ػػـ يج ػػد الباح ػػث تمييػ ػ از ب ػػيف األم ػػف الق ػػكمي كاألم ػػف ال ػػكطني إال ف ػػي األدبي ػػات العربي ػػة

فالد ارس ػػات األمني ػػة المتخصص ػػة ال تش ػػير إل ػػى مفه ػػكـ أم ػػف ق ػػائـ عم ػػى أس ػػاس انتم ػػاء ق ػػكمي ككالء
مشػػترؾ (كاألمػػة العربيػػة مػػثبل) مثممػػا تبنػػى األدبيػػات العربيػػة مفهكمهػػا لؤلمػػف القػػكمي كقػػد الحػػظ
الباحػػث أنػػه ربمػػا قػػد يكػػكف األقػػرب فػػي الد ارسػػات األمنيػػة المتخصصػػة فهػػـ األمػػف القػػكمي كػػامف

إقميم ػ ػ ػػي كيبق ػ ػ ػػى التميي ػ ػ ػػز (ق ػ ػ ػػكمي) ك(كطن ػ ػ ػػي) ه ػ ػ ػػك ف ػ ػ ػػي األس ػ ػ ػػاس نتيج ػ ػ ػػة الخ ػ ػ ػػتبلؼ ترجم ػ ػ ػػة
كممة (.)national
وىناك مدرسوان مخولفوان لدراسة موضوع األمن القومي ىما:
أ -المدرســة اإلســوراومجمة :التػػي تركػػز عمػػى الجانػػب العسػػكرم كالتهديػػد الخػػارجي كالدكلػػة ككحػػدة
كحيػػدة فػػي تحميػػؿ العبلقػػات الدكليػػة كعمػػى مفهػػكـ القػػكة باعتبارهػػا المقػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػي تصػػرؼ

األطراؼ األخرل كيرمز لها بمقدرة سيطرة عقػؿ اإلنسػاف عمػى عقػؿ ا خػر.ك تشػمؿ كػؿ العبلقػات
االجتماعية كهي العنصر األساس في تفسير العبلقات الدكلية (.)Hans, 1985: 11
كعنػػد جكنسػػباينيز يحصػػر مفهػػكـ القػػكة فػػي القػػكة العسػػكرية كمػػا نجػػد أف مكسػػكعة العمػػكـ
االجتماعيػػة تعػػرؼ األمػػف القػػكمي بأنػػه" :قػػدرة األمػػة عمػػى حمايػػة قيمهػػا الداخميػػة مػػف التهديػػدات
الخارجية" أما بيركك فيتز ك بكؾ فيعرفانه بأنه "قابمية الدكلػة لحمايػة قيمهػا الداخميػة مػف التهديػدات
الخارجي ػػة" أم ػػا إدكارد ع ػػازار فيض ػػع س ػػبعة عكام ػػؿ لتحقي ػػؽ الحماي ػػة المادي ػػة لمدكل ػػة م ػػف التهدي ػػدات
العسكرية كهي.)Azar: 1988:5) :
 -1التفاعؿ كالكحدة بيف السياسة الخارجية ك سياسة األمف كالدفاع.
 -2الخطط اإلستراتيجية كالعقيدة العسكرية.
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 -3مخصصات الدفاع.
 -4إدراؾ مصادر التهديد كتحميمها.
 -5القدرات األمنية.
 -6أنظمة التسميح كتقييـ االختيارات.
 -7التحالؼ كالتعاكف اإلستراتيجي.
ب– المدرسة المعاصرة (الونمومة) :
يرل أصحاب هذ المدرسة أف مصادر التهديد ال تقتصر فقط عمى التهديد الخػارجي كانمػا
أيضا عمى التهديد الداخمي كيقدمكف نظرة أكسع لمجاؿ األمف القكمي الذم يشمؿ أبعادان اقتصادية
ن
كاجتماعي ػػة كثقافي ػػة ...كتق ػػكـ ه ػػذ المدرس ػػة عم ػػى اتج ػػاهيف أساس ػػيف هم ػػا :أم ػػف المػ ػكارد الحيكي ػػة
كاإلستراتيجية كالتنمية االقتصادية.
كيعػػرؼ لػػكرانس ك ػرانس كجكزيػػؼ نػػام األمػػف االقتصػػادم بأنػػه" :غيػػاب التهديػػد بالحرمػػاف
الشديد مف الرفاهية االقتصادية " كما يمكف إضافة قدرة الدكؿ عمى رسـ سياساتها االقتصادية دكف
إم ػ ػػبلءات خارجي ػ ػػة كه ػ ػػك م ػ ػػا عب ػ ػػر عن ػ ػػه هكلس ػ ػػف بمص ػ ػػطمح الس ػ ػػيادة االقتص ػ ػػادية الت ػ ػػي تعن ػ ػػي
"الق ػ ػ ػ ػ ػػدرة عم ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػػتحكـ ف ػ ػ ػ ػ ػػي أكب ػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػ ػػدد ممك ػ ػ ػ ػ ػػف م ػ ػ ػ ػ ػػف أدكات السياس ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي المج ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
االقتصادم" (المشاط .)17:1989
أم ػ ػ ػػا ركب ػ ػ ػػرت ماكنم ػ ػ ػػا ار في ػ ػ ػػرل أف الفق ػ ػ ػػر كالتخم ػ ػ ػػؼ هم ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػػامبلف أساس ػ ػ ػػاف لمعص ػ ػ ػػياف
كالتم ػ ػ ػ ػ ػػرد بخاص ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ النامي ػ ػ ػ ػ ػػة حي ػ ػ ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػ ػ ػػرؼ األم ػ ػ ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػ ػ ػػكمي بأن ػ ػ ػ ػ ػػه يعن ػ ػ ػ ػ ػػي":
التنمية .)Namora: 1968: 60( Mac
كيبلحػظ كليػػد عبػد الحػػي أف االلت ازمػات الناجمػػة عػف فػػارؽ معػدالت النمػػك االقتصػادم هػػي
العامؿ األنسب لتفسير حركة الصعكد كالهبكط في سمـ القكل الدكلية كنتيجػة ألهميػة دكر المتغيػر
االقتصادم في تحديد اتجا ك سرعة الحركػة انػدفعت الػدكؿ إلػى اسػتثمار الطبيعػة لضػماف مكػاف
أفضؿ عمى سمـ القكل (عبد الحي .)118 :1994
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رتائز ومسوومات األمن القومي:
عمػػى ضػػكء المفهػػكـ الشػػامؿ لؤلمػػف فهنػػه يعنػػي تهيئػػة الظػػركؼ المناسػػبة كالمنػػاخ المناسػػب
لبلنطبلؽ باإلستراتيجية المخططػة لمتنميػة الشػاممة بهػدؼ تػأميف الدكلػة مػف الػداخؿ كالخػارج بمػا
يػػدفع التهديػػدات بػػاختبلؼ أبعادهػػا بالقػػدر الػػذم يكفػػؿ لشػػعبها حيػػاة مسػػتقرة تػػكفر لػػه أقصػػى طاقػػة
لمنهكض كالتقدـ.هذا كيتـ صياغة األمف عمى ضكء أربع ركائز أساسية( :حسيف)2009:
أوالً :إدراؾ التهديدات سكاء الخارجية منها أك الداخمية.
المؤمف لها.
ثانماً :رسـ إستراتيجية لتنمية قكل الدكلة كالحاجة إلى االنطبلؽ
َّ
ثالثـاً :تػػكفير القػػدرة عمػػى مكاجهػة التهديػػدات الخارجيػػة كالداخميػػة ببنػػاء القػػكة المسػػمحة كقػػكة الشػػرطة
القادرة عمى التصدم كالمكاجهة لهذ التهديدات.
رابع ـاً :إعػػداد سػػيناريكهات كاتخػػاذ إج ػراءات لمكاجهػػة التهديػػدات التػػي تتناسػػب معهػػا  ..كتتصػػاعد
تدريجيًّا مع تصاعد التهديد سكاء كاف خارجيًّا أك داخميًّا.
ولألمن سوة مسوومات (حبمب:)75:2010 ،
أوالً :أمف الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أك ممتمكاته أك أسرته.
ثانمـــاً :األمػػف الػػكطني (القيطػػرم) ضػػد أيػػة أخطػػار خارجيػػة أك داخميػػة لمدكلػػة كهػػك مػػا يي َّ
عبػػر عنػػه
"باألمف الكطني".
ثالثاً :االمف القكمي :هك مصطمح أعـ كأشػمؿ كأكسػع مػف مصػطمح األمػف الػكطني كيعػرؼ عمػى
أنه " قدرة الدكلة عمى حفظ أمنها كمصالحها الحيكية دكف االعتبار لمحدكد الجغرافية.
رابعاً :األمف اإلقميمي أك الجماعي هك نظاـ أمني ذك طبيعة خاصة يعتمػد عمػى دخػكؿ مجمكعػة
مف الدكؿ التي تنتمي إلى إقميـ جغرافي كاحد في اتفاقيات سياسية كعسكرية كاقتصادية.
خامســـاً :األمػػف الػػدكلي :كهػػك ال ػػذم تت ػكال المنظمػػات الدكليػػة سػ ػكاء منهػػا الجمعيػػة العامػػة لؤلم ػػـ
المتحدة أك مجمس األمف الدكلي ك دكرهما في الحفاظ عمى األمف كالسمـ الدكلييف.
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سادساً :األمف اإلنساني :هك المستكل الذم تطمح إلى تحقيقه كؿ الدكؿ المحبة لمسػبلـ كالمسػاكاة
ككذلؾ المنظمات كالهيئات الحقكقية كاإلنسانية بما يضمف حصكؿ اإلنساف في أم مكاف في العالـ
عمى حقه في العيش بكرامة.

أبعاد األمن القومي:
عم ػى ضػػكء المفهػػكـ الشػػامؿ لؤلمػػف فهنػػه يعنػػي تهيئػػة الظػػركؼ المناسػػبة كالمنػػاخ المناسػػب
لبلنطبلؽ باإلستراتيجية المخططػة لمتنميػة الشػاممة بهػدؼ تػأميف الدكلػة مػف الػداخؿ كالخػارج بمػا
يػػدفع التهديػػدات بػػاختبلؼ أبعادهػػا بالقػػدر الػػذم يكفػػؿ لشػػعبها حيػػاة مسػػتقرة تػػكفر لػػه أقصػػى طاقػػة
لمنهكض كالتقدـ مف هنا فهف شمكلية األمف تعني أف له أبعادان متعددة( :مظمكـ )26 :2012
الب ٍعد السياسي  ..كيتمثؿ في الحفاظ عمى الكياف السياسي لمدكلة.
أوال :ي
الب ٍعد االقتصادم  ..الذم يرمي إلى تكفير المناخ المناسب لمكفاء باحتياجات الشعب كتكفير
ثانماً :ي
سبؿ التقدـ كالرفاهية له.
البعػػد االجتمػػاعي  ..الػػذم يرمػػي إلػػى تػػكفير األمػػف لمم ػكاطنيف بالقػػدر الػػذم يزيػػد مػػف تنميػػة
ثالث ـاً :ي
الشعكر باالنتماء كالكالء.
ػؤمف الفك ػػر كالمعتق ػػدات كيح ػػافظ عم ػػى الع ػػادات
الب ٍع ػػد المعن ػػكم أك األي ػػديكلكجي  ..ال ػػذم ي ػ ِّ
رابعـــاً :ي
كالتقاليد كالقيـ.
الب ٍع ػػد البيئ ػػي ..ال ػػذم ي ػػكفِّر الت ػػأميف ض ػػد أخط ػػار البيئ ػػة خاص ػػة ال ػػتخمص م ػػف النفاي ػػات
خامســـاً :ي
كمسببات التمكث حفاظان عمى األمف.
مقومات األمن القومي( :حسيف .)10 :2009
 -1جػػكهر األمػػف القػػكمي كأهػػـ مظػػاهر كهػػك االسػػتقرار السياسػػي القػػائـ عمػػى الرفاهيػػة كالقػػدرة عمػػى
تحسيف مستكيات المعيشة كظركؼ الحياة كالتكازف الداخمي.
 -2تفريػػد الجهػػد فػػي اسػػتثمار مػكارد الدكلػػة الماديػػة كالبشػرية كاسػػتغبللها بالشػػكؿ الػػذم يعػػكد بػػالنفع
عمى مختمؼ القطاعات الشعبية.
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 -3قدرة الدكلة عمى التكيؼ مع تقمبات التطكر اإلنساني مف خبلؿ االستمرار في خمؽ التػكازف فػي
عبلقات االتفاؽ كاالنسجاـ الخارجي كخمؽ اجتماع كطني في الداخؿ.
 -4قدرة الدكلة عمى بناء شبكة تكاممية بيف مختمػؼ القطاعػات االجتماعيػة كاالقتصػادية كالسياسػية
كالعسكرية مؤهمة المتصاص تحديات الداخؿ كمكجهة لصد التحديات الخارجية.
 -5حرص الدكلة عمى تجنب المخاطر في اتخاذ القػ اررات عنػد رسػـ الصػناعة السياسػية لمقػرار مػف
خبلؿ المشاركة السياسية كالتمثيؿ الشعبي في اتخاذ الق اررات.

إسوراومجمة األمن القومي:
إف إس ػػتراتيجية األم ػػف الق ػػكمي تعن ػػي -:مفه ػػكـ ش ػػامؿ لمعناص ػػر الت ػػي تش ػػكؿ االحتياج ػػات
الضػػركرية لمػػكطف متضػػمنة (الحمايػػة الذاتيػػة كاسػػتقبلؿ الكيػػاف الػػكطني كحمايػػة كسػػبلمة أ ارضػػيه
كرفاهيػػة ش ػعبه االقتصػػادية كبنػػاء دكلػػة المؤسسػػات الدكلػػة العص ػرية) كترتكػػز عمػػى عػػدة عناصػػر
أبرزهػػا -:ضػػركرة تكافػػؽ القيػػادات الكطنيػػة القػػادرة عمػػى إدارة هػػذ الخطػػط كصػػياغة مجمكعػػة مػػف
الخطط كالمبادئ التي تحدد األهداؼ القكمية لمكطف مستندان عمى الغاية القكمية مع مراعاة مبػادئ
األمػػف القػػكمي كاعتبا ارتػػه .كأف ه ػػذ المبػػادئ ليسػػت مطمقػػة كانمػػا تتحػػدد عمػػى أسػػاس القػػكة المتاحػػة
كقػػدراتها القكميػػة كالتهديػػدات الخارجيػػة كالتحػػديات المحميػػة كطبيعػػة النظػػاـ الػػدكلي المعاصػػر كانػػه
تصػػكر اسػػتراتيجي نػػابع مػػف متطمبػػات حمايػػة المصػػالح الحيكيػػة األساسػػية أليػػة أمػػة كمسػػتمد مػػف
تاريخهػػا كمػػا أفرزتػػه معطيػػات مكقعهػػا الجغ ارفػػي كمكركثهػػا التػػاريخي كاالجتمػػاعي لممحافظػػة عمػػى
الكجػ ػػكد الحػ ػػي لهػ ػػا؛ أم إنهػ ػػا كثيقػ ػػة س ػ ػرية فػ ػػي غالبيػ ػػة مفاصػ ػػمها كترتكػ ػػز عمػ ػػى أبعػ ػػاد كعناصػ ػػر
أساس ػ ػػية كض ػ ػػركرية كل ػ ػػـ ي ػ ػػذكر الت ػ ػػاريخ يكم ػ ػػا أف دكل ػ ػػة م ػ ػػا نش ػ ػػرت إس ػ ػػتراتيجيتها لؤلم ػ ػػف الق ػ ػػكمي
بالكام ػػؿ ف ػػي المحاف ػػؿ اإلعبلمي ػػة خصكصػ ػان ف ػػي ظ ػػؿ أزم ػػة االح ػػتبلؿ كأم أم ػػف ق ػػكمي ينش ػػر ف ػػي
الصحؼ؟ (األسطؿ .)6 :2011

إطار األمن القومي:
يتضػػمف إطػػار األمػػف القػػكمي لمدكلػػة (إقمػػيـ كشػػعب كسػػيادة كغايػػة قكميػػة) يهػػدؼ الػػى
تحقيقها مف الداخؿ كالخارج كهك يؤدم كظائؼ فنية تتعمػؽ بحمايػة الكيػاف المػادم كالمػكارد كالبنػاء
االقتصادم كالركائز السياسية كالعناصر الديمكغرافيػة كمػا أف لػه امتداداتػه اإلقميميػة كالدكليػة كاذا

74

كػاف األمػػف القػكمي يػػدخؿ ضػػمف إطػار االسػػتراتيجية العميػا لممصػػالح القكميػػة لمػدكؿ بهػػدؼ حمايتهػػا
مػف األخطػار الخارجيػػة كالداخميػة السياسػػية كالعسػكرية كاالقتصػػادية فػاف مجمػػكع التقسػيمات لمدكلػػة
مف سمطات تشريعية كتنفيذية كقضائية كفقا لمهامها معنية باألمر.
كلكف تعمؽ األمف القػكمي بجانبيػه المعمكماتيػة كالسػرية يقتضػياف إناطػة الكثيػر مػف المهػاـ
المتعمقػػة بػػه إلػػى أجهػ ػزة متخصصػػة كظيفيػػا بالمكض ػػكع كتتبػػايف الػػدكؿ فيم ػػا بينهػػا حػػكؿ الكظيف ػػة
القانكنية لهذ األجهزة ككيفية تنظيمها كاختصاصاتها كمسئكليتها (ئاكرة يي .)59 :2011
اما عف تصنيؼ اطر األمف القكمي :
 -1اإلطــار الــداخلي :كيتعمػػؽ بحمايػػة الدكلػػة مػػف التهديػػدات الداخميػػة كيضػػع فػػي االعتبػػار الحػػدكد
كاالسػػتقبلؿ كالسػػيادة اإلقميميػػة كنظػػاـ الحكػػـ السياسػػي كالقػػيـ الهامػػة الكاجػػب حمايتهػػا داخػػؿ
الدكلػػة كيػػتـ الػػنص عميهػػا عػػادة فػػي مجمكعػػة قكاعػػد أساسػػية يطمػػؽ عمػػى تسػػميتها (الدسػػتكر).
كمجمكعػ ػ ػ ػ ػػة إج ػ ػ ػ ػ ػراءات تهػ ػ ػ ػ ػػدؼ حمايػ ػ ػ ػ ػػة الجماعػ ػ ػ ػ ػػة ذاتهػ ػ ػ ػ ػػا كيجػ ػ ػ ػ ػػرم اسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ مصػ ػ ػ ػ ػػطمح
(أمف الدكلة) أك (األمف الداخمي) أك (األمف الكطني) عادة لئلشارة الى تحقيؽ األمف عمى هػذا
المستكل (شكقي .)53 :1985
 -2اإلطــــار الخــــارجي :كيتضػ ػػمف عبلقػ ػػات الدكلػ ػػة مػ ػػع الػ ػػدكؿ األخػ ػػرل كالمنظمػ ػػات الدكليػ ػػة فػ ػػي
االمت ػػدادات اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة لكي ػػاف الدكل ػػة كع ػػادة م ػػا تك ػػكف أدكات ذل ػػؾ السياس ػػة الخارجي ػػة
(الدبمكماس ػػية) كالق ػػكة العس ػػكرية كالعبلق ػػات االقتص ػػادية كتنط ػػكم اإلجػ ػراءات القانكني ػػة لحماي ػػة
األمف الخارجي لمدكلة عمى التشػريعات الجزائيػة المتضػمنة حمايػة شخصػية الدكلػة ككيانهػا مػف
األخطار الخارجية المنطكية عمػى االعتػداء عمػى اسػتقبللها كزعزعػة كيانهػا بػالمحيط الػدكلي أك
اإلسػػاءة الػػى عبلقاتهػػا بالػػدكؿ األخػػرل أك إعانػػة عػػدكها عميهػػا بانتهػػاؾ أسػرار أمنهػػا القػػكمي أك
االتجار معه أك االنضماـ إلى قكاته أك إعانته عمى الغزك (الخيرم .)22 :2001

ىمتلة أجيزة األمن القومي:
نظ ار لتعمؽ األمف القكمي بهطار االسػتراتيجية العميػا لممصػالح القكميػة لمدكلػة كالراميػة إلػى
حمايتها مف األخطار الداخمية كالخارجية السياسية كاالقتصػادية كالعسػكرية كاالجتماعيػة فػهف مهػاـ
ذلػػؾ تنػػاط إلػػى أجه ػزة متخصصػػة لؤلمػػف القػػكمي يػػتـ تنظيمهػػا بشػػكؿ قػػانكني فػػي إطػػار الدسػػاتير
كالقكانيف الخاصة كتتبايف الدكؿ فيما بينها تبعا لرؤيتهػا لؤلمػف القػكمي حػكؿ كضػعية هػذ األجهػزة
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ككيفيػػة تنظيمهػػا كمهامهػػا كفػػي كػػؿ األح ػكاؿ يبلحػػظ صػػيغة (مجػػالس األمػػف القػػكمي) ك(األجه ػزة
األمنية المتخصصة).
أما في اإلطار الكظيفي الفني الدقيؽ فاألمف القكمي ألم دكلػة هػك عبػارة عػف اإلجػراءات
التػػي تتخػػذها الدكلػػة فػػي حػػدكد طاقتهػػا لمحفػػاظ عمػػى كيانهػػا كمصػػالحها فػػي الحاضػػر كالمسػػتقبؿ
كالدكلػػة فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ تسػػعى الػػى خمػػؽ األجه ػزة القػػادرة عمػػى القيػػاـ بهػػذ الكظيفػػة
األمنيػػة باعتبػػار اف هػػذ الكظيفػػة هػػي العمػػكد الفقػػرم لكافػػة مهػػاـ الدكلػػة كبػػدكف هػػذ الكظيفػػة ال
تستطيع الدكلة اف تبمد أهدافها أك تحقؽ ذاتيتها باعتبػار اف المشػكمة األمنيػة هػي كظيفػة المجتمػع
المعاصر التي ال تفكقها أية كظيفة أخرل (ئاكرة يي .)68 :2011

مجالس األمن القومي:
تمث ػػؿ مج ػػالس األم ػػف الق ػػكمي إح ػػدل األش ػػكاؿ القانكني ػػة الرئيس ػػة المس ػػئكلة ع ػػف ص ػػياغة
إستراتيجية األمف القكمي لمدكلة كهي تأتي في قمة األجهػزة كتتبػايف الػدكؿ حػكؿ تنظيمهػا إمػا فػي
الدساتير أك بقكانيف خاصة (ئاكرة يي .)70 :2011
كقد آثر الباحث اف يػكرد تجػارب بعػض الػدكؿ فػي األمػف القػكمي كمجػالس األمػف القػكمي
غير قاصد المقارنة مع الكضع الفمسػطيني الخػتبلؼ المعطيػات كأكلهػا أف فمسػطيف دكلػة مػا ازلػت
محتمػػة كلكػػف الهػػدؼ مػػف كضػػع أهميػػة مجػػالس األمػػف القػػكمي فػػي بعػػض الػػدكؿ فهػػك لبيػػاف قػػكة
كتأثير مجمس األمف القكمي كفاعميته في تمؾ الدكؿ.
كعميه اختار الباحث اف يكرد بشكؿ مختصر أهمية األمف القكمي في:
 -1الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة :ككنهػػا مػػف الػػدكؿ المؤسسػػة لممفهػػكـ كالتػػي تعتبػػر األقػػكل فػػي
العالـ كمدل ارتباطها بالمفهكـ كانعكاسه عمى تقدمها كتطكرها.
 -2جمهكريػ ػػة مصػ ػػر :كذلػ ػػؾ لككنهػ ػػا الدكلػ ػػة األقػ ػػرب لفمسػ ػػطيف كاألكثػ ػػر تػ ػػداخبلن فػ ػػي الشػ ػػأف
الفمسطيني.
 -3الكياف الصهيكني (إسرائيؿ) :كذلؾ لبياف مكانة قكة جهاز األمف القكمي لػدل العػدك كمػدل
تأثير عمى جميع مفاصؿ الحياة كحتى الدكر الرئيس في اتخاذ أم قرار.
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أوال :مجلس األمن القومي األمرمتي:
فػػي الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة كبمكج ػػب قػػانكف األم ػػف الق ػػكمي لس ػػنة  1947ت ػػـ إنش ػػاء
مجمس األمف القكمي األمريكي كهيئة حككمية لها تككيف مرف تتمثؿ كظيفته األساسية في تنسيؽ
جميػػع أنشػػطة المصػػالح كالمؤسسػػات المهتمػػة بػػاألمف القػػكمي كي ػرأس رئػػيس الدكلػػة بنفسػػه أعمػػاؿ
المجمػس أك نائبػػه فػػي حػػاالت نػػادرة كيضػػـ كزراء الخارجيػػة كالػػدفاع كالخ ازنػػة كرئػػيس هيئػػة األركػػاف
العامػػة لمق ػكات المسػػمحة كيمكػػف اف يضػػـ المجمػػس فػػي اجتماعاتػػه عػػددا مػػف كبػػار المػػكظفيف فػػي
الحككمة كالككاالت المتخصصة كاألجهزة التنفيذية الذيف يمكف دعػكتهـ لحضػكر اجتماعػات تبحػث
قضايا لها صمة باختصاصاتهـ كنظ ار ألهمية القضايا التي تطرح عمى مجمس األمف القكمي التي
تتعمؽ بالدفاع كاألمف القكمي كمعالجة األزمات الطارئػة فقػد أصػبح المجمػس الهيئػة المنسػقة األهػـ
داخػػؿ الحككمػػة األمريكيػػة كهنػػاؾ مػػف يطمػػؽ عميػػه مجم ػس كزارم مصػػغر كيتػػكلى هػػذا المجمػػس
التخطػػيط كالتكجيهػػات العامػػة لػػيس فػػي مجػػاؿ الػػدفاع كالسياسػػة الخارجيػػة فحسػػب كلكػػف أيض ػان فػػي
مجػػاؿ السياسػػة االقتصػػادية كقضػػايا االسػػتثمارات كالقضػػايا الماليػػة نظػ ار لمػػدكر االسػػتراتيجي الػػذم
تمعبه القكة االقتصادية في سياسات الكاليات المتحدة في العالـ كيتكلى المجمس إضافةن الى تقػديـ
المشػكرة الدائمػػة لمرئاسػة تحديػػد الخطػػط كالبػرامج ذات الطػػابع االسػتراتيجي العسػػكرية كاالقتصػػادية
كالسياسية إضػافة لمقػ اررات الطارئػة المرتبطػة باألزمػات الدكليػة كالتطػكرات المفاجئػة كالمجمػس فػي
كثير مف األحياف يعقد اجتماعاته باعتبار خمية أزمة كتتحدد شركط قرار األزمة مف خبلؿ جممػة
مػف المؤشػرات المتعمقػة بضػيؽ الكقػت كعػدـ إمكانيتػه القيػاـ بػاإلجراءات الركتينيػة لجمػع المعمكمػػات
كاالستشػػارة كاالتصػػاؿ التخػػاذ الق ػرار أك التهديػػد باسػػتخداـ القػػكة كالعنػػؼ أك عػػدـ تػػكفر المعمكمػػات
الكافية لمتكصؿ إلى حؿ كتسكية(.يارغر  ( )2011ئاكرة يي )2011
كيتػ ػكلى مستش ػػار األم ػػف الق ػػكمي عممي ػػة تنس ػػيؽ األعم ػػاؿ الت ػػي يق ػػكـ به ػػا المجم ػػس كك ػػذلؾ
التنسػيؽ بػػيف أجهػزة المخػػابرات كبهػذا يتبػػيف بػاف مفهػػكـ األمػف القػػكمي الػذم ترتكػػز عميػه اتجاهػػات
السياسة األمريكية يتكلى بمكجب قانكف مجمس األمف القكمي تجسيد في صيغة خطط استراتيجية
كبرامج ذات المدييف البعيد كالقريب.
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كيعد مجمس األمف القكمي جزءا مف المكتب التنفيػذم التػابع لمػرئيس .كقػد كمػؼ الكػكنغرس
مجم ػػس األم ػػف الق ػػكمي بمهم ػػة العم ػػؿ لض ػػماف ص ػػنع القػ ػ اررات الرئاس ػػية بالتش ػػاكر م ػػع المس ػػئكليف
المعني ػػيف ف ػػي اإلدارة التنفيذي ػػة كبخاص ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ منه ػػا بسياس ػػة ال ػػدفاع ال ػػكطني كيع ػػد األم ػػف
الق ػػكمي متركػ ػ از ف ػػي ثبلث ػ ػة حق ػػكؿ كاس ػػعة :الػػػدفاع ع ػػف الكالي ػػات المتح ػػدة كحماي ػػة نظ ػػاـ الحكػػػـ
الدستكرم كخدمة مصالح الكاليات المتحدة في مختمؼ أنحاء العالـ( .ئاكرة يي )71 :2011
كيسػػتطيع ال ػرئيس تعيػػيف أعضػػاء إضػػافييف أك دعػػكة أم شػػخص آخػػر يرغػػب فػػي كجػػكد
لحضكر االجتماعات الدكرية.
كيتضمف الشكبلف ( )3( )2تكضيحا لعضكية مجمس األمف القكمي األمريكي كقد إعتمد
الرؤساء األمريكيكف المتعاقبكف عمى مجمس األمف القكمي بدرجات متفاكتػة غيػر أف اإلتجػا العػاـ
كاف نحك ازدياد أهمية دكر المجمس كزيادة عدد أعضائه المسانديف لسياسة كاشنطف.

مسوشارون دائمون (بنص القانون)
رئيس هيئة األركاف

مدير أجهزة االستخبارات الكطنية
مسوشارون غمر دائممن

مجلس األمن القومي

مستشار األمف القكمي

الرئيس

نائب الرئيس

وزير الدفاع

وزير الخارجية

مساعد الرئيس لشؤكف األمف القكمي
آخرون حسب الحاجة

كبير مكظفي البيت األبيض
مستشار الرئيس
مساعد الرئيس لشؤكف األمف الداخمي
مساعد الرئيس لشؤكف السياسة االقتصادية
كزير الخزانة
النائب العاـ
مدير مكتب اإلدارة كالميزانية

شكؿ ( )2مجمس األمف القكمي األمريكي (يارغر )176 :2011
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مسبعذ الشئٍس لشؤون األمه المىمً
مسبعذ الشئٍس
ووبئت مسزشبس األمه المىمً

رطجٍك السٍبسخ
ورىفٍز أهذافهب

الزخطٍط االسزشارٍدً
واإلصالذ المؤسسبرً
ثشامح االسزخجبساد
واإلصالذ

السكشرٍش الزىفٍزي

الشؤون الزششٌعٍخ

المسزشبس المبوىوً

اإلداسح
وبئت مسزشبس األمه المىمً
إلسزشارٍدٍخ مكبفحخ اإلسهبة

وبئت مسزشبس األمه المىمً
إلسزشارٍدٍخ الذٌممشاطٍخ المبلٍخ

وبئت مسزشبس األمه المىمً
لشؤون االلزصبد الذولً

وبئت مسزشبس األمه المىمً
للعاللبد اإلسزشارٍدٍخ
والمجبدساد المبلٍخ

وبئت مسزشبس األمه المىمً
لشؤون أفغبوسزبن والعشاق

غشفخ عملٍبد
الجٍذ األثٍض
إسزشارٍدٍخ
مكبفحخ اإلسهبة

الذٌممشاطٍخ وحمىق اإلوسبن
والمىظمبد الذولٍخ

الزدبسح الذولٍخ
والطبلخ والجٍئخ

الصحبفخ

أفغبوسزبن

إداسح السدالد
وصالحٍبد المشوس
الششق األدوى
وشمبل إفشٌمٍب

اإلغبثخ واالسزمشاس
والزىمٍخ

شؤون خىىة آسٍب
وآسٍب الىسطى

الشؤون األوسثٍخ

السٍبسخ الذفبعٍخ
واإلسزشارٍدٍخ

الشؤون اإلفشٌمٍخ

شؤون وصف
الكشح الغشثً

سوسٍب

شؤون ششق آسٍب

إسزشارٍدٍخ حظش
االوزشبس الىىوي

شكؿ ( )3هيكمة مجمس األمف القكمي األمريكي (يارغر )177 :2011
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ثانما :مجلس األمن القومي المصري
غالبان ما يظهر لمجمهكر العربي أهمية كثقؿ حجـ مكضكع األمف المصرم القكمي كمجمس
األمف القكمي المصرم لتداخمه مع أغمب القضايا كالمهددات الرئيسة لجمهكرية مصر العربية كما
يػػذكر فػػي اإلعػػبلـ أك كمػػا يػػتـ عػػبلج أغمػػب القضػػايا عبػػر بكابػػة مجمػػس األمػػف القػػكمي المصػػرم
كعميه كجد الباحث أف يكرد آخر قرار جمهكرم خصص لتحديػد ماهيػة كأهميػة كدكر مجمػس األمػف
القكمي المصرم في إدارة الببلد.
تضمف القرار الجمهكرم بقانكف الذم حمؿ رقـ  19لسػنة  2014فػي مادتػه الثانيػة -الػذم
نشر بالعدد رقـ  8مكرر (ب)  -أف يدعك رئيس الجمهكرية المجمس لبلنعقاد مرة كؿ ثبلثة أشػهر
ككمما دعت الضركرة ذلؾ كيحدد في الدعكة مكاف االنعقاد كال يكػكف انعقػاد المجمػس صػحيحان إال
بحضكر أغمبية أعضائه.
كفػػي حالػػة إعػػبلف الحػػرب أك تعػػرض الػػببلد لمك ػكارث أك األزمػػات يعتبػػر المجمػػس منعقػ نػدا
كبصػ ػػفة مسػ ػػتمرة كتكػ ػػكف م ػ ػداكالت المجمػ ػػس س ػ ػرية كتصػ ػػدر ق ار ارتػ ػػه بأغمبيػ ػػة أص ػ ػكات األعضػ ػػاء
الحاضريف كعند التساكم يرجح الجانب الذم منه الرئيس.
كتنص المادة الثالثة بأنه يجكز لممجمس أف يػدعك مػف يػرل مػف ذكل الخبػرة كاالختصػاص لحضػكر
اجتماعه دكف أف يككف لهـ صكت معدكد.
كفى المادة الرابعة  ..مف القرار بقانكف يختص مجمس األمف القكمي بالمسائؿ التالية:
 -1إقرار استراتيجيات تحقيؽ أمف الببلد بعد إعدادها باالتفاؽ مع الجهات المعنية بالدكلة.
 -2إقرار األهداؼ السياسية التخصصية في كافة المجاالت لك ازرات الدكلة المختمفة.
 -3إقرار خطط تنمية كتطكير مقدرات كامكانات القكل الشاممة لمدكلة المقدمة مف الحككمة.
 -4اتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػ اررات الت ػ ػػي ته ػ ػػدؼ إل ػ ػػى حماي ػ ػػة هكي ػ ػػة الدكل ػ ػػة كس ػ ػػيادتها كاس ػ ػػتقبللها كمكانتهػػ ػػا
اإلقميمية كالدكلية.
 -5استعراض تقػارير الػكزراء كالمختصػيف بالدكلػة الخاصػة بتحديػد مصػادر العػدائيات كالمخػاطر
كالتهديدات.
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 -6مكاجهػ ػػة العػ ػػدائيات الداخميػ ػػة كحػ ػػاالت الك ػ ػكارث كاألزمػ ػػات القكميػ ػػة بشػ ػػتى أنكاعهػ ػػا كاتخػ ػػاذ
ما يمزـ الحتكائها كازالة آثارها.
 -7تكجيه السياسات الخارجية كالتعاكف الدكلي في دكائر اهتماـ األمف القكمى المصرم.
 -8أم مكاضيع أخرل يرل رئيس الجمهكرية عرضها عمى المجمس.
كتنص المػادة الخامسػة عمػى أف تينشػأ أمانػة عامػة لممجمػس برئاسػة أمػيف عػاـ كعػدد كػاؼ
مف األعضاء كتحدد اختصاصػات األمانػة العامػة ككظائفهػا ككيفيػة اختيػار أعضػائها كنظػاـ العمػؿ
بهػا بقػرار مػف رئػػيس الجمهكريػة ,كيصػدر باختيػػار األمػيف العػاـ قػرار مػػف رئػيس الجمهكريػة كيحػػدد
القرار الدرجة الكظيفية كالمعاممة المالية لؤلميف العاـ.
كتنص المادة السادسة عمى أف يحضر األميف العاـ اجتماعات المجمس كيتكلي أمانػة سػر
المجم ػ ػ ػػس دكف أف يك ػ ػ ػػكف ل ػ ػ ػػه ص ػ ػ ػػكت مع ػ ػ ػػدكد كلؤلم ػ ػ ػػيف الع ػ ػ ػػاـ االتص ػ ػ ػػاؿ بجمي ػ ػ ػػع المؤسس ػ ػ ػػات
الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرية كأجه ػ ػ ػ ػ ػ ػزة الدكلػ ػ ػ ػ ػ ػػة التنفيذيػ ػ ػ ػ ػ ػػة كغيرهػ ػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػ ػػف الجهػ ػ ػ ػ ػ ػػات فيمػ ػ ػ ػ ػ ػػا يتعمػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ بأعمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
المجمس .كما تنص المادة السابعة عمى أف تكقع محاضر كق اررات المجمس مف رئيسػه كأمػيف سػر
المجمس كترسؿ الق اررات إلى الجهات المختصة بالتنفيػذ (الجريػدة الرسػمية جمهكرية مصػر العربيػة:
.)2014/4/26

ثالثا :األمن القومي ومجلس األمن القومي في (إسرائمل):
هن ػػاؾ تعريف ػػات عدي ػػدة كمختمف ػػة ف ػػي الس ػػياؽ اإلسػ ػرائيمي لؤلم ػػف الق ػػكمي بعضػ ػها يقم ػػص
مفهكمه كاألخر يكسعه .فقد عرفه مثبلن الجنراؿ يسرائيؿ طاؿ في كتابػه" :األمػف القػكمي :قمػة مقابػؿ
كثرة" إنه ضماف كجكد األمة كالدفاع عف مصالحها (طاؿ .)15 :1996
أمػػا الجن ػراؿ البركفيسػػكر يهكشػػفاط هاركػػابي فصػػاغ فػػي كتابػػه "حػػرب كاسػػتراتيجية" مفهكم ػان
كاسػػعان لمغايػػة لؤلمػػف القػػكمي حيػػث شػػمؿ ال ػػدفاع عػػف كجػػكد الدكلػػة كاسػػتقبللها ككمالهػػا اإلقميم ػػي
كالدفاع عف حياة مكاطنيها كعف طبيعة نظػاـ الحكػـ فيهػا كعػف أمنهػا الػداخمي كاألمػف اليػكمي عمػى
حدكدها كعف إيديكلكجيتها كعف ميزانها الديمكغرافي كعف مكانتها في العالـ.
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أيسػػس مجمػػس األمػػف القػػكمي بقػػرار مػػف حككمػػة بنيػػاميف نتنيػػاهك األكلػػى فػػي العػػاـ 1999
باعتبار مؤسسػة تابعػة لػديكاف رئػيس الحككمػة .ككػاف الهػدؼ مػف تأسيسػه أف يصػبح مجمػس األمػف
القػػكمي الهيئػػة التػػي تعػػد االستشػػارة كالمعمكمػػات كالتحمػػيبلت كتقػػدمها إلػػى رئػػيس الحككمػػة كالحككمػػة
فػػي القضػػايا التػػي تخػػص األمػػف القػػكمي .كيسػػتمد مجمػػس األمػػف القػػكمي صػػبلحياته مػػف الحككمػػة
كيعمؿ كفؽ التعميمات المباشرة لرئيس الحككمة كيتبع رئيس مجمس األمف القػكمي رئػيس الحككمػة
مباشرة كما يعمؿ مستشا انر لرئيس الحككمة في قضايا األمف القكمي (يعرم .)22 :2006
كبالتالي يستحكذ األمف القكمي عمى الذهنيػة اإلسػرائيمية كيحتػؿ فيهػا المكانػة األكثػر أهميػة
مػػف أم قضػػية أخػػرل .كيحتػػؿ الجانػػب العسػػكرم فػػي األمػػف القػػكمي كخاصػػة الص ػراع العربػػي -
اإلس ػرائيمي المكانػػة المهيمنػػة فػػي مفهػػكـ األمػػف القػػكمي اإلس ػرائيمي .كتنفػػرد إس ػرائيؿ بمجمكعػػة مػػف
السػ ػػمات التػ ػػي ميزتهػ ػػا عػ ػػف سياسػ ػػة بقيػ ػػة الػ ػػدكؿ كسػ ػػمككها تجػ ػػا أمنهػ ػػا القػ ػػكمي كيمكػ ػػف إيجازهػ ػػا
بالتالي( :هاركابي .)529:1990
أوالً :خاضػػت إس ػرائيؿ حركب ػان أكثػػر مػػف أم دكلػػة أخػػرل فػػي العػػالـ منػػذ إنشػػائها فػػي العػػاـ 1948
كحتػػى اليػػكـ كغيػػرت حػػدكدها الجغرافيػػة ككسػػعتها كبػػدلتها عبػػر العقػػكد الماضػػية بشػػكؿ كبػػكتيرة لػػـ
ً
تضاهها أم دكلة أخرل في العصر الحديث.
ثانماً :لـ تعتبر إسػرائيؿ نفسػها منػذ إنشػائها دكلػةن عاديػة كبػاقي الػدكؿ ال مػف حيػث المكانػة كال مػف
حيث الدكر كأسست أمنها القكمي عمى فرضية ضركرة تفكقها العسكرم عمى جميع الدكؿ العربية
كعمى ضركرة أف تبقى الدكلة اإلقميمية األقكل مف جميع جيرانها فرادل كمجتمعيف.
ثالثاً :افترضت إسػرائيؿ كال تػزاؿ تفتػرض أف هنػاؾ خطػ ار عمػى كجكدهػا عمػى الػرغـ مػف اف مثػؿ
هذا الخطر لـ يكف قائمان في أم مرحمة مف مراحؿ الصراع العربي – اإلسرائيمي.
رابعاً :ازداد إنفاؽ إسرائيؿ عمى األمف كتعاظـ مف حرب إلى أخرل كباتػت حصػة الفػرد اإلسػرائيمي
في ميزانية األمف مف أعمى النسب في العالـ.
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خامساً :إلى جانب اإلنفاؽ المالي يخصص أفراد المجتمع اإلسرائيمي فترة زمنية ليست قصيرة مف
كق ػػتهـ لؤلم ػػف ال تض ػػاهيها أك تقت ػػرب منه ػػا أم دكل ػػة أخ ػػرل ف ػػي الع ػػالـ .إذ يخ ػػدـ ك ػػؿ يه ػػكدم
إس ػرائيمي فػػي الجػػيش خدمػػة إلزاميػػة كفػػؽ القػػانكف عػػاميف كنصػػؼ العػػاـ عنػػدما يبمػػد ثمػػاني عش ػرة
سػنة .كبعػد إنهائػه الخدمػة اإللزاميػة يخػػدـ فػي الجػيش شػه انر كاحػدا فػػي كػؿ عػاـ حتػى يبمػد الخامسػػة
كاألربعيف .أم أف الشخص اإلسرائيمي العادم يخدـ ما يقارب خمسة أعكاـ مف حياتػه فػي الجػيش
هذا مف دكف حساب تجنيد في فترات الحركب كالطكارئ.
سادســـاً :يحت ػ ٌؿ األمػػف القػػكمي اإلس ػرائيمي كخاصػػة الص ػراع العربػػي-اإلس ػرائيمي المكانػػة األب ػػرز
كاألهـ فػي كسػائؿ اإلعػبلـ كهػك المػؤثر األكبػر فػي معنكيػات المجتمػع اإلسػرائيمي كفػي تقػكيـ أفػراد
المجتمع ألداء الحكـ في إسرائيؿ كيشكؿ المعيار األكثر تأثي انر فػي تحديػد مػكاقفهـ مػف هػذا الحػزب
أك ذاؾ.
كال تنشػر الحككمػػة اإلسػرائيمية كال الكنيسػػت أك ارقػان عػػف عمميػة صػػنع قػ اررات األمػػف القػػكمي
كجاء التقريراف الرسمياف الكحيداف المذاف تطرقا إلى عمميػة صػنع قػ اررات األمػف القػكمي اإلسػرائيمي
بعػد فشػؿ إسػرائيؿ فػي حػػرب أكتػكبر  1973كبعػد ينشػكب صػراع داخمػػي بػيف النخػب فػي شػأف مػػف
يتحمؿ مسؤكلية ذلؾ الفشؿ .كهذاف التقريراف هما تقرير "لجنة أغ ارنػات" التػي تألفػت بعػد "التقصػير"
فػي حػرب تشػريف األكؿ/أكتػكبر  1973كتقريػر "لجنػة فينػػكغراد" التػي تألفػت بعػد فشػؿ إسػرائيؿ فػػي
حرب لبناف الثانية في العاـ ( 2006محارب .)7 :2011
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األمن القومي الفلسطمني:
ك ػػاف م ػػف نت ػػائج ح ػػرب ع ػػاـ  1948تشػ ػريد الش ػػعب الفمس ػػطيني كتدمير بنيت ػػه المجتمعي ػػة
كمؤسسػػاته الرسػػمية كغيػػر الرسػػمية بهػػدؼ طمػػس هكيتػػه الكطنيػػة كالػػتخمص منػػه نهائيػػا كتحكيػػؿ
قضيته مف قضية شعب اغتصب كطنه كله حقكقػه التاريخيػة كالقكميػة إلػى قضػية الجئػيف مطمػكب
إغػػاثتهـ إنسػػانيان لتػػاميف اسػػتمرار حيػػاتهـ كايجػػاد العمػػؿ كالمػػأكل لهػػـ كقػػد سػػعت إسػرائيؿ كحمفاؤهػػا
كالمسػاندكف لهػا إلػى دمجهػـ فػي المجتمعػات العربيػة المجػاكرة لهػـ عػف طريػؽ تػكطينهـ كانهػػاء أم
ارتبػػاط لهػػذا الشػػعب بأرضػػه كت ارثػػه كتاريخػػه فكػػاف أف تشػػتت الشػػعب كلػػـ يحمػػؿ معػػه مؤسسػػاته
السياس ػػية م ػػف أحػ ػزاب كمنظم ػػات كان ػػت قائم ػػة ف ػػي عه ػػد االنت ػػداب البريط ػػاني حي ػػث فق ػػد الش ػػعب
الفمسػػطيني مرتك ػزات كيانػػه الػػذم يتجسػػد فػػي كجػػكد الفعمػػي عمػػى أرضػػه كمؤسسػػاته كمػػف ضػػمنها
المؤسسات كالتنظيمات األمنية.
كفي ضكء هذا التشتت القسرم تشتت األمف الفمسطيني كخضع امف الفمسػطينييف الػى امػف
الػدكؿ التػػابعيف لهػػا كأصػػبح أمػػنهـ جػزءان مػػف امػػف هػػذ الػػدكؿ كبالتػالي ال يمكػػف الحػػديث عػػف امػػف
فمسطيني مستقؿ كاف عمؿ بعض الفمسطينييف في أجهزة األمف التابعة لمدكؿ العربية التي اسػتقركا
فيه ػػا كسػػػكريا كاألردف كمصػ ػػر إال أف مرجعيػ ػػاتهـ السياسػػػة كاألمنيػػػة كالكظيفيػ ػػة كان ػػت هػػػذ الػػػدكؿ
كسياسػػاتها األمنيػػة التػػي ارتبطػػت بشػػكؿ مباشػػر بالصػراع العربػػي -اإلسػرائيمي كلػػيس الفمسػػطيني-
اإلس ػرائيمي كمػػا ارتبطػػت بالحفػػاظ عمػػى هػػذ األنظمػػة كاسػػتمرار سػػمطانها كاسػػتمر األمػػر عمػػى هػػذا
الحػػاؿ حتػػى إلػػى مػػا بعػػد تأسػػيس منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي  1964/6/2حيػػث بػػدأت مسػػيرة
العمػػؿ الػػكطني الرسػػمية بقيػػادة منظمػػة التحريػػر التػػي أصػػبحت فيمػػا بعػػد الممثػػؿ الش ػرعي كالكحيػػد
لمشعب الفمسطيني عمى المستكييف العربػي كالػدكلي بعػد عػامي  1974 -1973عمػى التػكالي بعػد
ػار جبهكيػان
انضماـ الفصائؿ الفمسطينية المسمحة لها كالتي أخذت تتعامؿ مع المنظمة بكصػفها إط ان
عريض ػ ػان إلػ ػػى جانػ ػػب ككنهػ ػػا تمثػ ػػؿ الهكيػ ػػة المعنكيػػػة لمشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني مػ ػػع احتفػ ػػاظ كػ ػػؿ فصػ ػػيؿ
باستقبلليته التنظيمية كالسياسية كاألمنية (المصرم .)58 :2008
كبعد اتفاقية أكسمك في  1993/9/13كقياـ السمطة الفمسطينية كهي اتفاقية إلى جانب أنها
سياسية إال أنها شممت مبلحؽ كثيرة متعددة أهمها الممحؽ األمني كفيه تػـ كضػع الخطػكط العامػة
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لمعبلقات األمنية الفمسطينية – اإلسػرائيمية كمفهػكـ كطبيعػة األمػف الػكطني الفمسػطيني كمؤسسػاته
كاطار عممه كهنا أصبح األمف الفمسطيني يأخذ منحى آخر عما كاف عميه زمف الثكرة مف ناحيػة
المفهػػكـ كالفمسػػفة كاإلطػػار الفكػػرم فقػػد أسسػػت أكسػػمك كيانػػا فمسػػطينيا سياسػػيا ماديػػا لػػـ يصػػؿ إلػػى
مرحمة الدكلة الكاممة السيادة.
كبذلؾ يككف هذا األمف نفسه مؤقتا مرحميا يتقاطع في مفهكمه كفمسفته كطبيعته كمؤسسػاته
كعممػػه مػػع جػػكهر االتفاقيػػة نفسػػها فػػبل يمكػػف الحػػديث عػػف امػػف فمسػػطيني كامػػؿ كمسػػتقؿ لكيػػاف
فمسطيني ناقص السيادة كاف سكء الفهـ في هذ النقطة تحديدا هك مػا جعػؿ مػف األمػف الفمسػطيني
اح ػػد أه ػػـ اإلش ػػكاليات الفمس ػػطينية الداخمي ػػة كك ػػذلؾ اح ػػد أه ػػـ مقكم ػػات الص ػػداـ م ػػع الفه ػػـ األمن ػػي
اإلسرائيمي كمتطمباته (شبات .)90 :2008
إذف تػػـ بنػػاء األجهػزة األمنيػػة الفمسػػطينية ضػػمف محػػددات كاشػػكاليات يمكػػف إجمػػاؿ بعضػػها
عمى النحك التالي:
 -1محدكدية السمطة الفمسطينية.
 -2الت ػػدخبلت الدكلي ػػة كف ػػي مق ػػدمتها األمريكي ػػة ف ػػي عم ػػؿ الس ػػمطة تح ػػت مب ػػرر رعاي ػػة عممي ػػة
التسكية.
 -3إرث منظمة التحرير في اإلدارة كالحكـ.
 -4بنية المجتمع الفمسطيني التي يغمب عميها الطابع العشائرم.
 -5بركز سياسة التمكيؿ غير المنظمة أك غير الخاضعة لمكازنة محددة.
 -6غياب أك ضبابية شرعية المؤسسة األمنية.
 -7غياب البناء المؤسسي كاإلطار القانكني (الشعيبي .)38 :2008
كبنا نء عمى ما سبؽ اعتقدت الحركات كاألحزاب المعارضة التفاقيػة أكسػمك أف مػا تمخضػت

عنه االتفاقية مرفكض كال بد مف محاربته فهك نتاج التفاقية مرفكضة كخطيرة كعميه فهف المكقػؼ
المعارض ألكسمك تجمى بمعارضة دكر المؤسسة األمنية عمى اعتبار أنها نتاج أكسمك كهي بالتالي
مؤسسػ ػ ػ ػ ػػة تخػ ػ ػ ػ ػػدـ االتفاقيػ ػ ػ ػ ػػة كقػ ػ ػ ػ ػػد أدل هػ ػ ػ ػ ػػذا الفهػ ػ ػ ػ ػػـ الحكػ ػ ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػ ػ ػى جعػ ػ ػ ػ ػػؿ هػ ػ ػ ػ ػػذ المؤسسػ ػ ػ ػ ػػة
بابػ ػ ػ ػ ػان كمػ ػ ػ ػ ػدخبلن لممكاجه ػ ػ ػ ػػة الفمس ػ ػ ػ ػػطينية الداخمي ػ ػ ػ ػػة كأدخ ػ ػ ػ ػػؿ ه ػ ػ ػ ػػذ المؤسس ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي التجاذب ػ ػ ػ ػػات
السياسية (شبات .)99 :2008
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كبعد االنتخابات التشريعية الثانيػة فػي عػاـ  2006كفػكز حركػة حمػاس أدل الكضػع إلػى
كجػػكد ص ػراع حػػكؿ تبعيػػة المؤسسػػة األمنيػػة بػػيف الرئاسػػة كمجمػػس الػػكزراء كت ارفػػؽ ذلػػؾ مػػع تجميػػد
المجمس التشريعي النظر في مشاريع القكانيف المتعمقة بالشأف األمني كمف ثػـ أدل انفصػاؿ قطػاع
غ ػزة عػػف الضػػفة الغربيػػة ككجػػكد حكػػكمتيف فمسػػطينيتيف الػػى فصػػؿ كتشػػتيت كامػػؿ لمحالػػة األمنيػػة
الفمسطينية.
كلمحديث عف األمف القكمي الفمسطيني ضمف هذا السياؽ كهك مصطمح بػدا تداكلػه حػديثا
بحيث يبدك لمكهمة األكلى غريبا كيدفع إلثارة تساؤالت عدة:
 عف أم امف قكمي يجرم الحديث كلـ تقـ بعد الدكلة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة؟ هؿ تمتمؾ حركات التحرر رؤية محددة لؤلمف القكمي قبؿ تحقيؽ هدؼ الحرية كاالستقبلؿ؟ هػؿ هنػػاؾ امػػف كطنػػي أصػبلن فػػي ظػػؿ ممارسػػات االحػػتبلؿ القمعيػػة مػػف قتػػؿ كاعتقػػاؿ كتػػكغبلتكتقطيع ألكصاؿ األرض الفمسطينية؟
 كربما قبؿ كػؿ ذلػؾ  :عػف أم امػف يجػرم الحػديث كلػـ يتفػؽ الفمسػطينيكف فيمػا بيػنهـ عمػى اقػؿمف ذلؾ بكثير؟
كهي أسئمة مشركعة كمطمكبة إلغنػاء النقػاش حػكؿ مفهػكـ األمػف القػكمي الفمسػطيني السػيما أنهػا
تشػػكؿ فػػي جكهرهػػا نقطػػة االنطػػبلؽ فػػي إسػػقاط المفهػػكـ عمػػى الحالػػة الفمسػػطينية كفػػؽ الكاقػػع الػػذم
يعيشػ ػػه الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني كطبيعػ ػػة المرحمػ ػػة التػ ػػي يمػ ػػر بهػ ػػا كفاحػ ػػه الػ ػػكطني مػ ػػف اجػ ػػؿ التحػ ػػرر
كاالستقبلؿ (المصرم .)5:2008

مجلس األمن القومي الفلسطمني:
كجد الباحث مناقشة تمؾ األسئمة باالعتمػاد عمػى محػاكر رئيسػة اعتبرهػا المختصػكف أمثػاؿ
(المصرم الشػعيبي فيػاض كآخػركف) نقػاط ضػعؼ تصػعب مػف عمميػة إنشػاء مجمػس امػف قػكمي
فمسطيني أك باألحرل معكقات تحكؿ عممية إنشائه ككجد بأف تفعيؿ مجمس أمف قػكمي يسػهـ فػي
إزالة تمؾ المعكقات مف خبلؿ:
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 -1محاكلػػة المسػػاعدة فػػي تجػػاكز المعيقػػات مػػف خػػبلؿ الرؤيػػة المسػػتقبمية كآليػػات تطبيقهػػا كبمػػا
يساهـ في تحقيؽ األمف كاألماف لممكاطف الفمسطيني.
كيقصػػد بالرؤيػػة المسػػتقبمية :مجمػػكع الخط ػكات البلحقػػة كالتػػي تمثػػؿ إج ػراءات عمميػػة كآليػػات
عم ػؿ محػػددة إذا مػػا تػػـ األخػػذ بهػػا يمكػػف أف تسػػاعد فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ الرؤيػػة المسػػتقبمية كهػػي
خط ػ ػكات مكجهػ ػػة إلػ ػػى جهػ ػػات معينػ ػػة كمقصػ ػػكدة لتنفيػ ػػذها كذلػ ػػؾ لتسػ ػػهيؿ قيػ ػػاـ األجه ػ ػزة األمنيػ ػػة
بكاجباته ػ ػػا لم ػ ػػا ل ػ ػػذلؾ م ػ ػػف ت ػ ػػداعيات كانعكاس ػ ػػات ايجابي ػ ػػة عم ػ ػػى اس ػ ػػتقرار المجتم ػ ػػع الفمس ػ ػػطيني
كتحقيػ ػػؽ السػ ػػمـ األهمػ ػػي كالمجتمعػ ػػي ممػ ػػا يسػ ػػاعد الشػ ػػعب عمػ ػػى إنجػ ػػاز مهامػ ػػه الكطنيػ ػػة ممثمػ ػػة
في (المصرم .)78 :2008
أ -دحر االحتبلؿ االسرائيمي عف أرض فمسطيف كاقامة دكلته المستقمة كعاصمتها القدس.
ب -إعادة البناء الكطني الشػامؿ كفػؽ رؤيػة تنمكيػة إنسػانية شػاممة كمسػتدامة متجهػة نحػك بنػاء
اإلنساف الفمسطيني كتشػكيمه كتسػميحه بػالقيـ كالمثػؿ الكطنيػة األصػيمة بعمقهػا العربػي القػكمي
كاإلسبلمي كبخفاقها اإلنسانية الرحبة.
 -2عنػػد بنػػاء اإلسػػتراتيجية القكميػػة الفمسػػطينية قػػد يسػػهـ مجمػػس األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني فػػي أخػػذ
التضارب بيف مفهكـ متطمبات بناء الدكلػة الفمسػطينية كبػيف تطمعػات الفمسػطينييف نحػك التحػرر
الكطني كحكؿ مػا إذا كػاف تحقيػؽ أحػد الهػدفيف يجػب اف يكػكف عمػى حسػاب ا خػر كامكانيػة
تحقيقهما معا.
 -3يسػػهؿ عمػػى مجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني فعػػاؿ اف يقػػدـ فهمػان كػػامبلن ينسػػجـ مػػع طبيعػػة الحالػػة
الفمسػػطينية السػػكانية التػػي فػػرض عميهػػا التشػػتت بػػيف الػػداخؿ كالخػػارج كمػػا قػػد يشػػكؿ معضػػمة
بمستقبؿ عممية صنع القرار الفمسطيني.
 -4سيككف لمجمس امف قكمي فمسطيني فعاؿ دكر مهػـ فػي تػرجيح التنميػة الكطنيػة مقابػؿ التنميػة
المجتػ ػزأة حي ػػث يعتب ػػر الص ػػداـ ال ػػذم ق ػػد ينش ػػأ ب ػػيف االحتياج ػػات الكطني ػػة الش ػػاممة م ػػف جه ػػة
كاالحتياجات المحمية مف األمكر التي تثير قمقا كبيرا.
 -5مف أهػـ كاجبػات مجمػس امػف قػكمي فمسػطيني العمػؿ عمػى زكاؿ أم غيػاب أك ضػبابية لشػرعية
المؤسسة األمنية كبما يخدـ الكؿ الفمسطيني.

88

 -6سيحمؿ مجمس األمف القكمي الفمسطيني ارث منظمة التحريػر فػي اإلدارة كالحكػـ :حيػث يشػكؿ
هػػذا اإلرث محػػددا إضػػافيان لعمػػؿ السػػمطة كاألجه ػزة األمنيػػة كحػػدكث التػػداخؿ بػػيف عقميػػة الثػػكرة
كعقمية الدكلة كبيف استمرار المقاكمة كحركة التحػرر الػكطني مػف جهػة كالتكجػه إلرسػاء دعػائـ
الدكلة مف جهة أخرل (الشعيبي .)39:2008:
 -7س ػ ػػيكرس مجمػ ػ ػػس األم ػ ػػف القػػ ػػكمي الفمسػ ػ ػػطيني الفع ػ ػػاؿ حال ػ ػػة م ػ ػػف الديمقراطي ػ ػػة مقابػ ػ ػػؿ حالػػ ػػة
التقاليد حيث إف المطالبة باإلصبلح كالديمقراطية جزء ال يتج أز مف الثقافة السياسية الفمسطينية
(فياض .)130 :2008

مجلس األمن القومي الفلسطمني (قراءة قانونمة):
تشكؿ مجمس األمف القكمي الفمسطيني بعد استقالة حككمة محمكد عباس في مطمع أيمكؿ
(سػػبتمبر )2003 /كقبػػؿ قيػػاـ رئػػيس الػػكزراء المرشػػح آنػػذاؾ احمػػد قريػػع بتشػػكيؿ حككمػػة طػكارئ
إثػػر طػػرح الػرئيس عرفػػات فكػرة تشػػكيمه لتكػػكف مهمتػػه تكحيػػد أجهػزة األمػػف الفمسػػطينية كأرفػػؽ أحمػػد
قريع مع برنامج حككمته (الحككمة الثامنة) الذم قدمه لممجمس التشريعي مذكرة أشار فيها إلى مػا
يمي:
 -1يضع مجمس األمف القكمي نظاما تفصيميا لتنظيـ عضكيته ككيفية إدارته لمهامه كأعماله.
 -2يضػػع مجمػػس األمػػف القػػكمي نظامػػا تفصػػيميا خاصػػا إلعػػادة هيكمػػة كتكحيػػد عمػػؿ األجه ػزة
األمنية كقكات األمف الكطني لزيادة فعاليتها كتحديد مرجعياتها.
 -3يػػتـ ذلػػؾ فػػي حػػدكد شػػهر كاحػػد مػػف تاريخػػه كتػػكدع نسػػخة مػػف هػػذ األنظمػػة كالمػكائح لػػدل
المجمس التشريعي.
غن ػ ػػي ع ػ ػػف الق ػ ػػكؿ أف ش ػ ػػيئا م ػ ػػف ه ػ ػػذا ل ػ ػػـ يح ػ ػػدث عن ػ ػػد ني ػ ػػؿ الحككم ػ ػػة ثق ػ ػػة المجم ػ ػػس
التشريعي (الشقاقي .)5 :2005
بعػد كفػػاة الػرئيس ياسػر عرفػػات قػػررت المجنػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػر الفمسػػطينية بتػػاريخ
 2004/10/30كمػ ػ ػػف ثػ ػ ػػـ المرسػ ػ ػػكـ الرئاسػ ػ ػػي الػ ػ ػػذم أصػ ػ ػػدر رئػ ػ ػػيس السػ ػ ػػمطة المؤقػ ػ ػػت السػ ػ ػػيد
ركحػ ػ ػ ػػي فتػ ػ ػ ػػكح بتكميػ ػ ػ ػػؼ رئػ ػ ػ ػػيس مجمػ ػ ػ ػػس الػ ػ ػ ػػكزراء بمهػ ػ ػ ػػاـ رئاسػ ػ ػ ػػة مجمػ ػ ػ ػػس األمػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػكمي
الفمسطيني (المصرم .)22 :2008

89

إال أف هػػذ الم ارسػػيـ كالقػ اررات لػػـ يتبمػػكر عنهػػا أم تقػػدـ ممحػػكظ كبقػػي مجمػػدان حتػػى انػػه لػػـ
يصدر عنه أم كثيقة سكل مشركع قانكف مجمس األمف القكمي المقدـ إلى مجمس الكزراء.
كلغػػرض التسمسػػؿ الزمنػػي أيض ػان فقػػد صػػدر عػػف محمػػكد عبػػاس رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية
مرسكـ بتاريخ  2005/10/28بشأف إعادة تشكيؿ مجمس األمف القكمي ككانت نصه:

مرسوم رئاسي رقم ( )26لسنة 2005م بشأن إ ادة وشتمل مجلس األمن القومي
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحريػر الفمسػطينية رئػيس السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية بعػد االطػبلع
ػاء عمػػى الصػػبلحيات المخكلػػة لنػػا
عمػػى القػػانكف األساسػػي المعػػدؿ لسػػنة 2003ـ كتعديبلتػػه كبنػ ن

كتحقيقان لممصمحة العامة رسمنا بما هك آت :
مادة ()1

أ) يعاد تشكيؿ مجمس األمف القكمي عمى النحك ا تي:
 -1األخ  /محمكد عباس رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية رئيسان
 -2األخ  /أحمد قريع رئيس مجمس الكزراء نائبان لمرئيس
 -3األخ  /صائب عريقات رئيس دائرة المفاكضات في ـ.ت.ؼ عضكان
 -4األخ  /الطيب عبد الرحيـ األميف العاـ لمرئاسة عضكان
 -5األخ  /نصر يكسؼ كزير الداخمية كاألمف الكطني عضكان
 -6األخ  /محمد دحبلف كزير الشؤكف المدنية عضكان
 -7األخ  /سبلـ فياض كزير المالية عضكان
 -8األخ  /ناصر القدكة كزير الشؤكف الخارجية عضكان
 -9األخ  /أحمد محمد شنيكرة رئيس جهاز المخابرات العامة عضكان
 -10األخ  /جبريؿ الرجكب مستشار الرئيس لؤلمف القكمي مقر انر
ب) يجكز لمرئيس كمما دعت الضركرة دعكة أم مػف رؤسػاء األجهػزة األمنيػة األخػرل أك مػف ينػكب
عنهـ لحضكر اجتماعات المجمس.
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مادة ()2
يختص مجمس األمف القكمي بما يمي:
 -1صياغة السياسات كالخطط األمنية كتحديد آليات تنفيذها كاصدارها بق اررات مف الرئيس.
 -2تحدي ػ ػػد المه ػ ػػاـ األمني ػ ػػة لمس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة كفقػ ػ ػان لمتطمب ػ ػػات الظ ػ ػػركؼ السياس ػ ػػية كاالقتص ػ ػػادية
كاالجتماعية كاإلشراؼ عمى تنفيذها.
 -3التنسػػيؽ بػػيف العمػػؿ السياسػػي كالعمػػؿ األمنػػي كالتأكػػد مػػف مسػػاهمة العامػػؿ األمنػػي فػػي تحقيػػؽ
األهداؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
 -4كضع الخطط البلزمة لحماية أمف الكطف كالمكاطف كاإلشراؼ عمى تنفيذها.
 -5إق ػرار التشػػكيبلت كالتعيينػػات كالت ػػنقبلت كالترقيػػات التػػي تسػػاهـ ف ػػي تنفيػػذ السياسػػات كالخط ػػط
األمنية.
 -6إقرار االتفاقيات األمنية كاإلشراؼ عمى تنفيذها.
 -7إقرار الميزانيات كالحسابات المتعمقة باألمف كآليات صرفها.
 -8اإلشراؼ المباشر عمى التنسيؽ األمني مع الجهات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.
مادة ()3
يحدد الرئيس المهاـ الخاصة بأعضاء مجمس األمف القكمي.
مادة ((4
لمرئيس أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المجمس دعكة أم مسػؤكؿ فػي السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية
لحضكر اجتماعات المجمس كالمشاركة في مناقشاته.
مادة ()5
يجكز لمجمس األمف القكمي تشكيؿ لجاف فرعية كمتخصصة كمما دعت الضركرة لذلؾ.
مادة ()6
يضع مجمس األمف القكمي نظامه الداخمي كاألنظمة البلزمة لتنفيذ مهامه.
مادة ()7
تمغى كافة المراسيـ السابقة المتعمقة باألمف القكمي.
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مادة ()8
عمػػى الجهػػات المختصػػة – كػػؿ فيم ػػا يخصػػه -تنفيػػذ أحكػػاـ هػػذا المرس ػػكـ كيعمػػؿ بػػه مػػف ت ػػاريخ
صدكر كينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ2005/10/28 :ـ المكافؽ / 25 :رمضاف 1426 /هػ
محمكد عباس
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
(عف منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف – المقتفي).
كيبلحػػظ مػػف المرسػػكـ أعػػبل بأنػػه يمػػنح مجمػػس األمػػف القػػكمي صػػبلحيات كبيػرة إال اف التجربػػة فػػي
تمؾ الفترة تكضػح أف المجمػس لػـ يحقػؽ أيػان مػف اإلنجػازات سػكاء فػي تكحيػد األجهػزة األمنيػة أك فػي
تحديد المسؤكليات كالمهاـ.
كبعػد ذلػػؾ كتنفيػػذان التفػػاؽ مكػػة المكرمػػة بػػيف حركتػػي فػػتح كحمػػاس كالػػذم نػػص عمػػى تشػػكيؿ مجمػػس
األمف القػكمي بعػد تنصػيب الحككمػة أصػدر الػرئيس الفمسػطيني محمػكد عبػاس فػي نيسػاف 2007
مرسػػكمان يقضػػي بتشػػكيؿ مجمػػس األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني كذلػػؾ غػػداة إقػرار الحككمػػة خطػػة أمنيػػة
لكقؼ اإلنفبلت األمني في األراضي الفمسطينية تنص بصكرة خاصة عمى تشكيؿ هذا المجمس.
ككانت صيغة المرسكـ:
مرسكـ رئاسي رقـ ( ***** ) لسنة  2007حكؿ إعادة تشكيؿ مجمس األمف القكمي
رئ ػػيس الس ػػمطة الكطني ػػة الفمس ػػطينية رئ ػػيس المجن ػػة التنفيذي ػػة لمنظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية القائ ػػد
األعمى لمقكات الفمسطينية بعد اإلطبلع عمى المادة ( )39مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ
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لعاـ  2003كبعد اإلطبلع عمى القرار الرئاسي رقـ ( )84لسنة  1994كبشأف إنشاء هيئػة األمػف
القكمي الفمسطيني كبناء عمى المصالحة العامة رسمنا بما هك آت:
المادة ( )1تشكيؿ المجمس
 - 1يعاد تشكيؿ األمف القكمي عمى النحك التالي:
أ -رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية – رئيسان.

ب -رئيس مجمس الكزراء – نائبا لمرئيس (إسماعيؿ هنية).
ت -كزير الداخيمة (هاني القكاسمي).
ث -كزير المالية (د .سبلـ فياض).

ج -كزير الشؤؤف الخارجية (د .زياد أبك عمرك).
ح -رئيس جهاز المخابرات العامة.

خ -قائد األمف الكطني /ممثؿ عف األمف الكطني.

د -رئيس دائرة شؤكف المفاكضات (د .صائب عريقات).
ذ -مستشار الرئيس لؤلمف القكمي /أمير سر مجمس األمف القكمي (محمد دحبلف).

ر -كزير العدؿ.

 -2يحؽ لرئيس مجمس األمف القكمي دعكة مف ي ار مناسبان لحضكر اجتماعات المجمس كالمشاركة
في مناقشاته عمى أال يككف لهـ الحؽ في التصكيت.
المادة ( )2المهاـ كاالختصاصات:
 -1صياغة السياسات كالخطط األمنية كتحديد آليات تنفيذها كاصدارها بق اررات مف الرئيس.
 -2اقتراح خطط كهيكميات كمكازنات األجهزة األمنية إلقرارها مف قبؿ الرئيس.
 -3التنسيؽ بيف العمؿ األمني كالسياسي كالتأكد مف مساهمة العامؿ األمني في تحقيؽ األهداؼ
كالخطط السياسية كاالجتماعية كالتنمكية.
 -4المشاركة في متابعة الجانب األمني كالسياسي لممفاكضات كاإلشراؼ المباشر عمى التنسيؽ
األمني مع الجهات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.
 -5دراسة االتفاقيات األمنية كتقديـ التكصيات بشأنها.
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 -6كضع الخطط البلزمة إلدارة األزمات ذات االنعكاس المباشر عمى المصالح اإلستراتيجية.
 -7تحديد اإلطار العاـ لمسياسة الخارجية كمراجعتها دكريان.
 -8تقػديـ الد ارسػػات كالمشػكرة لمػرئيس فػي أيػة مكاضػيع أخػػرل بمػا فيهػػا مشػاريع القػكانيف الخاصػػة
باألمف.
 -9إقرار الخطط المتعمقة بهصبلح األجهزة األمنية.
-10

متابعػػة كضػػع السػػجكف كم اركػػز االعتقػػاؿ لمتأكػػد مػػف مطابقػػة إجراءاتهػػا لممعػػايير الدكليػػة

المتعارؼ عميها.
-11

اإلش ػراؼ عمػػى تطػػكير قاعػػدة معمكماتيػػة عػػف مصػػادر التهديػػدات كالمخػػاطر كالتحػػديات

التي يمكف أف تكاجه السمطة الكطنية.
المادة ( )3المساءلة يككف مجمس األمف القكمي مساءال أماـ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية .
المادة ( )4انعقاد الجمسات كالنصاب.
 -1يتكلي رئيس مجمس األمف القكمي مسؤكلية إدارة الجمسات.
 -2يعقػػد المجمػػس جمسػػات دكريػػة م ػرة كػػؿ أسػػبكعيف ككممػػا دعػػت الحاجػػة لػػذلؾ بنػػاء عمػػى دعػػكة
رئيس المجمس.
 -3يككف اجتماع المجمس قانكنيا بحضكر األغمبية البسيطة لعدد األعضاء.
 -4يتػػابع مستشػػار الػرئيس لؤلمػػف القػػكمي /أمػػيف سػػر مجمػػس األمػػف القػػكمي متابعػػة تنفيػػذ ق ػ اررات
المجمس.
المػػادة ( )5الق ػ اررات تتخػػذ الق ػ اررات فػػي المجمػػس بأغمبيػػة كفػػي حالػػة التعػػادؿ يػػرجح الجانػػب الػػذم
يضـ صكت الرئيس.
المادة ( )6تحديد المهاـ يحدد الرئيس المهاـ بأعضاء مجمس األمف القكمي.
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المادة ( )7الدعكة لحضكر االجتماعات لمرئيس أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المجمػس دعػكة أم
مسؤكؿ في السمطة الكطنية الفمسطينية لحضكر اجتماعاته كالمشاركة في مناقشاته.
المادة ( )8تشكيؿ لجاف فرعية يجكز لمجمػس األمػف القػكمي تشػكيؿ لجػاف فرعيػة كمتخصصػة كممػا
دعت الضركرة إلى ذلؾ.
المػػادة ( )9جهػػة إصػػدار األنظمػػة يضػػع المجمػػس نظامػػه الػػداخمي كاألنظمػػة البلزمػػة لتنفيػػذ مهامػػه
عمى أف تصادؽ مف قبؿ الرئيس.
المادة ( )10اإللغاء تمغي كافة المراسيـ السابقة المتعمقة بتشكيؿ مجمس األمف القكمي .
المػػادة ( )11النفػػاذ عمػػى جميػػع الجهػػات كػػؿ فيمػػا يخصػػه تنفيػػذ أحكػػاـ المرسػػكـ كيعمػػؿ بػػه مػػف
تاريخه كينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في راـ اهلل بتاريخ ( 8/4/2007ككالة االنباء الفمسطينية -كفا)
كبعػػد ذلػػؾ كف ػي  2007/6/23صػػدر ق ػرار رئاسػػي بحػػؿ مجمػػس األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني ككػػاف
نصه:
قرار رقـ ( )264لسنة 2007ـ
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسػطينية رئػيس السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية القائػد األعمػى
لمقكات الفمسطينية بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلته كبناء عمى
الصبلحيات المخكلة لنا كتحقيقان لممصمحة العامة قررنا ما يمي:
مادة ()1
حؿ مجمس األمف القكمي المشكؿ بمكجب المرسكـ الرئاسي الصادر بتاريخ 2007/04/08ـ.
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مادة ()2
عمػى الجهػػات المختصػة كافػػة -كػػؿ فيمػا يخصػػه -تنفيػذ هػػذا القػرار كيعمػؿ بػػه مػف تػػاريخ صػػدكر
كينشر في الجريدة الرسمية.
صػػدر فػػي مدينػػة راـ اهلل بتػػاريخ  2007/06/23 :ميبلديػػة .المكافػػؽ/08 :جمػػادم ا خػرة1428 /
هجرية.
محمكد عباس
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية القائد األعمى لمقكات الفمسطينية
(قانكف :ق اررات رئاسية .)2007

مجلس األمن القومي الفلسطمني وصور قانوني مقورح:
عقػػد فػػي مقػػر المركػػز الفمسػػطيني ألبحػػاث السياسػػات كالد ارسػػات اإلسػػتراتيجية  -مسػػارات كمركػػز
الميػزاف فػي غػزة عبػر نظػاـ الفيػديك كػكنفرنس كرشػة عمػؿ لمناقشػة مسػكدة مشػركع قػانكف "مجمػػس
األمف القكمي" المقترح مف قبؿ فريؽ الخبراء المساند لعمؿ المجمكعة الخاصة بقطاع األمف كذلؾ
ضمف البرامج التي تنفذ في إطار مجمكعة دعـ كتطكير مسار المصالحة.
كقػػد كجػػد الباحػػث ضػػركرة إدراج هػػذا المشػػركع لػػيس مػػف بػػاب اإلقػرار أك إضػػفائه شػػرعية القػكانيف
كلكػػف بهػػدؼ بيػػاف مػػدل اهتمػػاـ المختصػػيف كفػػي جنػػاحي الػػكطف بمكضػػكع مجمػػس األمػػف القػػكمي
كبعد التكاصؿ مع مركزم مسارات في الضفة الغربية كالميزاف في غزة تـ تزكيد الدراسة بنسخة مػف
المشركع الذم تـ مناقشته في يكـ األربعاء المكافؽ 2014/6/11
مشروع قانون مجلس األمن القومي/الوطني
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
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رئيس دكلة فمسطيف
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
المعدؿ لسنة  2003كتعديبلته كعمػى قػانكف الخدمػة فػي قػكل
بعد االطٌبلع عمى القانكف األساسي
ٌ
العامة رقـ ( )17لسنة 2005
األمف
ٌ
الفمسطينية رقـ ( )8لسنة  2005كعمى قانكف المخابرات ٌ

كعمى القرار الرئاسي رقـ ( )84لسنة  1994بشأف إنشاء هيئة األمف القكمي الفمسػطيني كمشػركع

القانكف المقدـ مف مجمس الكزراء كبعد مكافقة المجمس التشريعي الفمسطيني.
المادة ()a
يككف لمكممات كلمعبارات ا تية المعاني المخصصة لها أدنا ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ:
الرئيس :رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية.
المجمس :مجمس األمف القكمي/الكطني
رئيس المجمس :رئيس مجمس األمف القكمي/الكطني
الجمسة :جمسة مجمس األمف القكمي/الكطني
السكرتاريا :أمانة سر مجمس األمف القكمي/الكطني
المادة ()b
ينشػ ػػأ بمكجػ ػػب أحكػ ػػاـ هػ ػػذا القػ ػػانكف مجم ػ ػػس أعمػ ػػى لؤلمػ ػػف الفمسػ ػػطيني "مســـــمى مجلـــــس األمـــــن
القومي/الوطني" يشكؿ مرجعيةن مؤسساتية لمسياسة األمنية الفمسطينية.
المادة ()c
ميام مجلس األمن القومي /الوطني
يقكـ مجمس األمف القكمي/الكطني بالمهاـ ا تية:
 إقرار السياسات األمنية لمسمطة الكطنية الفمسطينية.
 إقرار استراتيجية لتنمية القكل األمنية في فمسطيف.
 إقرار خطط تنفيذ السياسات األمنية العامة.
 مسػػاعدة السػػمطة السياسػػية فػػي حمايػػة النظػػاـ السياسػػي الػػديمقراطي الفمسػػطيني القػػائـ عمػػى
التعددية السياسية كسيادة القانكف كاحتراـ حقكؽ األفراد.
 تنسيؽ العمؿ األمني بيف األجهزة األمنية كقيادة العمميات في األكقات الممحة.
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 إقرار الهيكميات الخاصة باألجهزة كالهيئات األمنية.
 دراسة االتفاقيات األمنية كتقديـ التكصيات بشأنها لمسمطة السياسية.
المادة ()d
وشتمل مجلس األمن القومي/الوطني
أ .يتش ٌكؿ مجمس األمف القكمي/الكطني كفؽ ا تي:
الفمسطينية
الكطنية
 رئيس السمطةٌ
ٌ

رئيسان

 -رئيس الكزراء

نائبان لمرئيس

الداخمية
 كزيرٌ

عضكان

الخارجية
 كزيرٌ

عضكان

المالية
 كزيرٌ

عضكان

 -كزير العدؿ

عضكان

 -مدير المخابرات العامة

عضكان

 -مستشار الرئيس لشؤكف األمف القكمي/الكطني

مقر انر لممجمس
ٌ

ة .في حاؿ كجكد كزير مختص باألمف الكطني أك كزير لمدفاع يككف عضكان في المجمس.
ج .يتكلى رئيس السمطة رئاسة اجتماعات مجمس األمف القكمي/الكطني.
د .يتػػكلٌى رئػػيس الػػكزراء مهػػاـ رئػػيس المجمػػس عنػػد غيػػاب ال ػرئيس كيقػػكـ بتمثيػػؿ المجمػػس لػػدل
المجمس التشريعي.
المادة ()e
أ.

لممجمػػس دعػػكة أم مسػػؤكؿ ف ػػي السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ذم عبلق ػػة بمكضػػكع مػػدرج عم ػػى

جدكؿ أعماؿ الجمسة لحضكر اجتماعات المجمس كالمشاركة في مناقشاته.
ة.

لممجمػػس ك /أك كزيػػر الداخميػػة طمػػب حضػػكر مػػف يػػرل ضػػركرة حضػػكر مػػف قػػادة قػػكل األمػػف

الداخمي عند مناقشة مكضكع يتعمؽ بعممهـ مدرج عمى جدكؿ أعماؿ جمسة المجمس.
المادة ()f
الفمسطينية.
الكطنية
عيف مستشار األمف القكمي/الكطني مف قبؿ رئيس السمطة
ٌ
ٌ
يي ٌ
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المادة ()g
تينشأ سكرتاريا لمجمس األمف القكمي/الكطني برئاسة مستشار األمػف القكمي/الػكطني تتػكلى المهػاـ
التالية:
 .1متابعة تنفيذ ق اررات المجمس.
 .2إعداد جدكؿ أعماؿ جمسات المجمس.
 .3تنسيؽ عقد اجتماعات المجمس.
 .4تحرير محاضر جمسات المجمس.
 .5أم مهاـ أخرل تكمؼ بها مف قبؿ الرئيس ك/أك المجمس.
المادة ()h
يجػػكز لمجمػػس األمػػف القكمي/الػػكطني تشػػكيؿ لجػػاف فرعيػػة كمتخصصػػة لمقيػػاـ بمهػػاـ محػػددة كممػػا
دعت الضركرة لذلؾ يرأسها أحد أعضاء المجمس كيقدـ تقري انر عف أعمالها لممجمس.
المادة ()i
انعقاد جلسات المجلس
 .1يعقد المجمس جمساته الدكرية بدعكة مف رئيسه أك نائبه في حاؿ غيابه.
 .2يتكلى رئيس المجمس مسؤكلية إدارة الجمسات.
 .3يعقػػد المجمػػس جمسػػات دكريػػة م ػرة كػػؿ شػػهر ككممػػا دعػػت الحاجػػة لػػذلؾ بنػػاء عمػػى دعػػكة
رئيس المجمس أك نائبه في حاؿ غيابه.
 .4يككف اجتماع المجمس قانكنيان بحضكر األغمبية المطمقة ألعضاء المجمس.
المادة ()j
نصاب اوخاذ الق اررات
تتخػػذ الق ػ اررات فػػي المجمػػس باألغمبيػػة المطمقػػة ألعضػػائه كفػػي حػػاؿ التعػػادؿ يػػرجح الجانػػب الػػذم
يضـ صكت رئيس المجمس.
المادة ()k
يضع مجمس األمف القكمي/الكطني نظامه الداخمي كاألنظمة البلزمة لتنفيذ مهامه.
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المادة ()l
تمغى كافة المراسيـ السابقة المتعمقة بمجمس األمف القكمي.
المادة ()m
عمى الجهات المختصة –كؿ فيما يخصه -تنفيذ أحكاـ هذا المرسكـ كيعمؿ به مف تاريخ صدكر
كينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ :؟؟/؟؟/؟؟؟؟ـ المكافؽ :؟؟/؟؟/؟؟؟؟هػ
محمكد عباس
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس دكلة فمسطيف
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
هنا كجد الباحث في هػذا المقتػرح تكافقػان جيػدان لػدل المتخصصػيف فػي جنػاحي الػكطف بعمػؿ مشػركع
القانكف بما ينسجـ مع الخصكصية الفمسطينية كبما ال يتعارض مع ما تـ تكارثه مف قكانيف سابقة
كانت أساسان في تشكيؿ مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
كبرغـ عدـ فاعمية المجالس السابقة إال أنهػا سػجمت نػكع مػف حضػكر مكضػكع األمػف القػكمي بشػدة
في القكانيف كالتشريعات الفمسطينية.
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الفصل الجالح :الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات الفلسطينية
ثانياً :الدراسات العربية
ثالجاً :الدراسات األجنبية
رابعاً :التعليق على الدراسات السابقة
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أوالً :الدراسات الفلسطمنمة
 )1دراسة منصور ( )2011بعنوان :األمن القومي اإلسرائملي وانعتاسو لى ملمة
السالم مع الفلسطمنممن.
هػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدل تػػأثير مفػػاهيـ األمػػف القػػكمي اإلس ػرائيمي عمػػى عمميػػة
السبلـ مع الفمسطينييف في الفترة الكاقعة بيف عاـ 1991ـ كحتى عاـ 2011ـ حيث تبيف لمباحث
أف :إسرائيؿ استطاعت مف خبلؿ التمسؾ بمفهكمها لؤلمف القكمي كمرتكزاته المتعددة المستمدة مف
األفكػار الدينيػة اليهكديػة كالصػهيكنية عمػى حػد سػكاء إلػى تحقيػؽ هػدفها كغايتهػا فػي البقػاء كالحفػاظ
عمى الكجكد كلكنها لـ تستطع تحقيؽ األمف كالسبلـ إلسرائيؿ لككف السػبلـ العػادؿ ال يحتػاج إلػى
مرتكزات أمنية بقدر ما يحتاج إلى استرداد كرد الحقكؽ كالقبكؿ با خر.
لقػػد كانػػت مفػػاهيـ األمػػف القػػكمي اإلسػرائيمي بمضػػامينها المختمفػػة (االعتبػػارات األمنيػػة) حاضػرة
دكما في صمب اتفاقيػات كمفاكضػات السػبلـ اإلسػرائيمية – الفمسػطينية ممػا اكسػب هػذ االتفاقيػات
كالمفاكضات ارتباطها المباشر باألمف القكمي اإلسرائيمي كالتشبث المستمر بمرتكزاته األمنية لتككف
المحكر األساسي في عممية السبلـ أدل لجعؿ االعتبارات األمنية تمثؿ قمب كجكهر اتفاقية أكسمك
لمسبلـ كاالتفاقيات التي تمتها مما جعمه يمقي بظبلله القاتمة عمى عممية السبلـ.
كأكجػػدت مفػػاهيـ األمػػف القػػكمي االس ػرائيمي ص ػعكبات متعاقبػػة أمػػاـ عمميػػة السػػبلـ كمػػع اسػػتمرار
تمسؾ القيادة اإلسرائيمية بمفاهيـ األمف القديمة سكؼ يعطؿ أم تقدـ فػي مفاكضػات سػبلـ قادمػة
كسيطيؿ أمػد الصػراع لمػدة طكيمػة فمفػاهيـ األمػف القػكمي االسػرائيمي كػالردع كالحسػـ نقػؿ الحػرب
ألرض العػػدك العمػػؽ االسػػتراتيجي كالحػػدكد ا منػػة لػػـ تكػػف دائمػػا مكائمػػة كمطابقػػة مػػع الظػػركؼ
الحقيق ػػة لمصػ ػراع كنًس ػػب الق ػػكة كبالت ػػالي ك ػػاف هن ػػاؾ ثغػ ػرات م ػػف كق ػػت ألخ ػػر ب ػػيف مف ػػاهيـ األم ػػف
االسرائيمي كالكاقع .كقد أدت التحكالت السياسة كاألمنية المحمية كاإلقميمية المنطمقة مػف زيػادة كتيػرة
حركػػات المقاكمػػة المسػػمحة كمحدكديػػة الػػردع النػػككم االسػرائيمي إضػػافة إلػػى القػػكة اإليرانيػػة النككيػػة
الصػػاعدة إلػػى مضػػاعفة التحػػديات كاألخطػػار التػػي تكاجػػه األمػػف االس ػرائيمي كتعمػػؽ ضػػعؼ قػػدرة
الجيش االسػرائيمي عمػى مكاجهػة المهػددات المسػتجدة فكػاف النتفاضػة األقصػى تػأثير كاضػح عمػى
تراجع فاعمية مفاهيـ األمػف القػكمي االسػرائيمي كمػع ذلػؾ كانػت مفػاهيـ األمػف االسػرائيمي السػباقة
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دكمػػا فػػي محاكلػػة فػػرض نفسػػها عمػػى كقػػائع كمسػػتجدات الص ػراع س ػكاء كػػاف فػػي حالػػة مفاكضػػات
سممية أك في مكاجهات عسكرية األمر الذم أعطى القكة العسكرية كأدكاتهػا الػدكر الحاسػـ كاألكبػر
في تحديد مصير الصراع كعممية السبلـ.
كلق ػػد س ػػعت دكل ػػة إسػ ػرائيؿ دائم ػػا إل ػػى الحف ػػاظ عم ػػى الط ػػابع ال ػػديمغرافي اليه ػػكدم الممي ػػز
إلسرائيؿ كعدـ تحكؿ إسرائيؿ إلى دكلة ثنائية القكمية يتساكل فيها العرب كاليهكد.

 )2دراســــة أبــــو حمــــاد ( )2011بعنــــوان :الومومــــل الــــدولي للمؤسســــات األىلمــــة
الفلسطمنمة وأثره لى الونممة السماسمة في قطاع غزة.
هدفت هذ الدراسة إلػى الكقػكؼ عمػى دكر التمكيػؿ الػدكلي لممؤسسػات األهميػة الفمسػطينية
كمعرفػة تػػأثير عمػػى التنميػػة السياسػػية فػػي قطػػاع غػزة كمػػدل الػػدكر الػػذم لعبػػه التمكيػػؿ الػػدكلي فػػي
تحقيػػؽ متطمبػػات التنميػػة السياسػػية لممجتمػػع الفمسػػطيني كفػػؽ احتياجاتػػه .إف المقارنػة التػػي اعتمػػدت
عميها الدراسة تقكـ عمى تكصيؼ كتحميػؿ مػدل مسػاهمة التمكيػؿ الػدكلي فػي إحػداث تنميػة سياسػية
فػػي قطػػاع غػزة كعػػف بػرامج التنميػػة السياسػػية التػػي نفػػذتها المؤسسػػات األهميػػة الفمسػػطينية المتمقيػػة
لمػػدعـ كمػػد مبلءمتهػػا لبرامجهػػا التنمكيػػة مسػػتخدمة أداة االسػػتبياف عمػػى مجتمػػع المؤسسػػات الدكليػػة
كشركائهـ مف المؤسسات األهمية المحمية التػي تبنػت بػرامج تنمكيػة سياسػية بػدأت الد ارسػة بتناكلهػا
مفهكـ التمكيؿ الػدكلي كخصائصػه كاشػكالياته كانتقمػت لتمقػي الضػكء عمػى مفهػكـ التنميػة السياسػية
في أدبياتهػا كاشػكالية التنميػة فػي فمسػطيف كاختتمػت بد ارسػة ميدانيػة عمػى العػامميف فػي المؤسسػات
الدكلية كاألهمية المحمية ضمف برامج التنمية السياسية.
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أهمها:
 -1أف التمكيػػؿ الػػدكلي ال يحقػػؽ أكلكيػػات التنميػػة فػػي فمسػػطيف بسػػبب سػػعيه إلػػى تحقيػػؽ غايػػات
سياسية لمدكؿ المانحة في المجتمع الفمسطيني.
 -2أف المسػػاعدات التػػي قػػدمتها المنظمػػات الدكليػػة تمػػت كفػػؽ خطػػة تنمكيػػة تتناسػػب مػػع أهػػدافها
السياسية كليس مع احتياجات الشعب الفمسطيني.
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 -3أف المؤسسات األهمية الفمسطينية ليس لديها أجندة كطنية كاضحة تجا أكلكيات التمكيؿ كهي
تستجيب بشكؿ مباشر لبرامج كسياسات المانحيف مما انعكس بشػكؿ سػمبي عمػى كاقػع التنميػة
السياسية.

 )3دراسة أبـو ظـاىر ( )2010بعنـوان :واقـع ملمـة الونممـة اإلدارمـة فـي مؤسسـات
السلطة الوطنمة الفلسطمنمة.
هدفت هذ الدراسة إلى اإلطبلع عمى كاقع عممية التنمية اإلدارية في القطاع الحككمي في
فمسػػطيف باإلضػػافة إلػػى د ارسػػة معكقػػات هػػذ العمميػػة ككضػػع تصػػكر مؤسػػس لمتنميػػة اإلداريػػة فػػي
القطػػاع الحكػػكمي باإلضػػافة إلػػى اإلطػػبلع عمػػى تجػػارب الػػدكؿ العربيػػة التػػي تمتمػػؾ معاهػػد لمتنميػػة
اإلدارية منذ فترة طكيمة مف الزمف كقد سعت هذ الدراسة لكضع األسس الكطنية كالعمميػة لهكػذا
معهد.
كتـ استخداـ المنهج الكصفي في هذ الدراسة حيث استخدمت أداة االستبانة كػأداة رئيسػة
لجمع البيانات المطمكبة لهػا كمجتمػع الد ارسػة هػك مػدراء كمػدراء عػامكف تنميػة المػكارد البشػرية فػي
القطػػاع العػػاـ المػػدني كعػػددهـ  25مػػدي ار لمتنميػػة البش ػرية كتػػـ اسػػتخداـ المسػػح الشػػامؿ لمجتمػػع
الد ارسػ ػػة كعرضػ ػػت االسػ ػػتبانة عمػ ػػى مجمكعػػػة مػ ػػف الخب ػ ػراء كالمحكمػ ػػيف إلب ػػداء ال ػ ػرأم فػ ػػي مػ ػػدل
صبلحيتها كمف ثـ إخضاعها لمفحكص اإلحصائية لفحص صدؽ األداة كما تـ فحص مستكل
ثباتها مف خبلؿ اختبار كركنباخ ألفا.
كتػػـ تنفيػػذ هػػذ الد ارسػػة فػػي الفت ػرة بػػيف أيػػار لعػػاـ  2009حتػػى نهايػػة كػػانكف ثػػاني 2010ـ
كه ػػذ ه ػػي ح ػػدكدها الزماني ػػة أم ػػا ح ػػدكدها المكاني ػػة فه ػػي المؤسس ػػات الحككمي ػػة الت ػػي به ػػا إدارات
كادارات عامػػة لتنميػػة الم ػكارد البش ػرية فػػي الضػػفة الغربيػػة أمػػا حػػدكدها المكضػػكعية فقػػد تػػـ تنػػاكؿ
مفهمك التنمية اإلدارية كمفهكـ القيادة كمفهكـ التدريب كالحاجات التدريبية.
كتتمثػؿ أهميػػة الد ارسػػة فػػي محاكلػة التقيػػيـ الفعمػػي لعمميػػة التنميػة اإلداريػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
في فمسطيف بشػكؿ عػاـ كالعبػر المستخمصػة حكلهػا كمحاكلػة كضػع األسػس األكلػى لمعهػد كطنػي
حكػكمي يكحػد جهػكد تنميػة المػكارد البشػرية فػي السػمطة الكطنيػة ممػػا سػينعكس إيجابػا عمػى عمميػػة
تنمية المكارد البشرية فيها.
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 )4دراسة موسف ( )2009بعنوان :أثر ازدواجمة السلطة لى الونممة السماسمة في
السلطة الوطنمة الفلسطمنمة بعد االنوخابات الوشرمعمة الثانمة.
تتنػػاكؿ هػػذ الد ارسػػة اثػػر ازدكاجيػػة السػػمطة عمػػى التنميػػة السياسػػية لمسػػمطة الفمسػػطينية بعػػد
االنتخابات التشريعية الثانية كقد أثرت بصكرة سمبية في عمؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية كأدائها
ككظائفه ػػا بع ػػد فػػػكز حرك ػػة حمػػػاس ف ػػي االنتخاب ػػات كأدت تم ػػؾ االزدكاجي ػػة إلػػػى صػ ػراع كتنػػػازع
لمصبلحيات بيف مؤسسػات النظػاـ السياسػية كبػيف الحػزبيف الكبيػريف فػي السػمطة الػذم أفضػى إلػى
االنقساـ السياسي كالجغرافي لمؤسسات السمطة الفمسطينية كأجهزتها مما أدل إلى عرقمة إمكانيات
كآفػػاؽ التنميػػة السياسػػية لمسػػمطة الفمسػػطينية كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي التحميمػػي لئلجابػػة
عف أسئمة الدراسة كبحث فرضياتها.
تتك ػػكف الد ارس ػػة م ػػف خمس ػػة فص ػػكؿ يتن ػػاكؿ الفص ػػؿ األكؿ خمفي ػػة الد ارس ػػة كمش ػػكبلتها كأهميته ػػا
كاألس ػػئمة كالفرض ػػيات كح ػػدكد الد ارس ػػة إض ػػافة إل ػػى اس ػػتعراض لمد ارس ػػات الس ػػابقة كبتعري ػػؼ ب ػػأهـ
المصػ ػػطمحات المسػ ػػتخدمة .كيبحػ ػػث الفصػ ػػؿ الثػ ػػاني اإلطػ ػػار النظػ ػػرم لمكضػ ػػكع التنميػ ػػة السياسػ ػػية
كاألنمػػاط الرئيسػػة لؤلنظمػػة السياسػػية إذ اسػػتعرض الباحػػث نظريػػات التنميػػة المختمفػػة التػػي حػػددت
ب ػػثبلث نظري ػػات رئيس ػػة ه ػػي نظري ػػة التح ػػديث كالنظري ػػة الماركس ػػية لمتنمي ػػة السياس ػػية كنظري ػػة
التبعية كاستعرض ما جػرل مػف تطػكر كتغيػر عمػى نظريػات التنميػة السياسػية فػي عصػر العكلمػة.
كما جرل عرض خصائص كمميزات األنظمة السياسية الرئيسة الثبلثة  :النظاـ البرلماني النظػاـ
الرئاسي كالنظاـ المختمط.
ينطمػ ػػؽ الباحػ ػػث فػ ػػي تحميػ ػػؿ أثػ ػػر ازدكاجيػ ػػة السػ ػػمطة فػ ػػي التنميػ ػػة السياسػ ػػية فػ ػػي السػ ػػمطة
الفمسطينية مف عناصر التنمية السياسية التي تتضمف :فصؿ السمطات كقياـ كؿ سمطة بكظائفها
المحددة كترشيد السمطة فيمػا يخػص اعتبلؤهػا كممارسػتها كتػداكلها عمػى أسػاس دسػتكرم كضػكابط
قانكنيػػة قػػدرة النظػػاـ السياسػػي عمػػى القيػػاـ بكظائفػػه كقدرت ػه عمػػى حػػؿ مشػػاكؿ التنميػػة السياسػػية
المس ػػاكاة فػ ػػي الف ػػرص كالمسػ ػػاكاة ف ػػي المشػػػاركة كالمس ػػاكاة أمػ ػػاـ الق ػػانكف .كيتنػ ػػاكؿ الفص ػػؿ الثالػػػث
خص ػػائص النظ ػػاـ السياس ػػي الفمس ػػطيني كبنيت ػػه ذل ػػؾ النظ ػػاـ الجدي ػػد المتك ػػكف م ػػف إنش ػػاء الس ػػمطة
الفمسػػطينية عػػاـ 1994ـ مػػف ناجيػػة مؤسسػػاته السياسػػية كمككناتػػه كالعناصػػر المػػؤثرة كالفاعمػػة فيػػه
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كبيئته الداخمية كتأثير البيئة الخارجية في النظاـ أما الفصؿ الرابع فيبحث في مصادر ازدكاجيػة
السمطة كمظاهرها إذ يرل الباحث أف هناؾ مصادر مختمفة لبلزدكاجية أهمها االزدكاجيػة الناتجػة
عف النظػاـ الدسػتكرم لمسػمطة الفمسػطينية الػذم ينشػو سػمطة تنفيذيػة ثنائيػة بػيف الػرئيس الفمسػطيني
كمجمس الكزراء.

 )5دراسة الفرجاني ( )2008بعنوان :واقـع اسـوراومجمات اإلصـالح والوطـومر اإلداري
ودورىا في وعزمز امن المجومع الفلسطمني.
ه ػػدفت ه ػػذ الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى كاق ػػع اس ػػتراتيجيات اإلص ػػبلح كالتط ػػكير اإلدارم بالش ػػرطة
الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة مػػف كجهػة نظػػر قيػػادات الشػػرطة كمحاكلػػة التعػػرؼ عمػػى مػػدل ممارسػػة
كتطبيؽ إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم كالتهديدات التي تؤثر بالسمب عمى امػف المجتمػع
الفمسػطيني كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب الحصػػر الشػامؿ لمػػدراء الشػػرطة فػػي محافظػػات غػزة نظػ ار
لمحدكدية العدد كقد تـ استخداـ المنهج الكصفي التحميمي لمناسبته كمبلئمته لمدراسة.
وتانت أىم نوائج الدراسة:
 -1تطبيػ ػػؽ مفػ ػػاهيـ اإلصػ ػػبلح كالتطػ ػػكير اإلدارم بالشػ ػػرطة كممارسػ ػػتهما لػ ػػـ يصػ ػػبل إلػ ػػى الحػ ػػد
المطمكب.
 -2اف إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم تساهـ في تعزيز األمف الفمسطيني.
 -3اتفقػػت القيػػادات التػػي تمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة عمػػى التهديػػدات التػػي تػػؤثر بالسػػمب عمػػى امػػف
المجتمع كمنها -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر -الصراع التنظيمي خاصة بيف حركتي فتح
كحمػػاس كالكضػػع االقتص ػػادم السػػيو جػ ػراء الحصػػار كضػػعؼ الػ ػكالء كاالنتمػػاء كض ػػعؼ
الكازع الديني.
اما أىم ووصمات الدراسة فتانت:
 -1ضركرة العمؿ عمى تبني استراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم كممارستها بشكؿ فعاؿ.
 -2إعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة القيادات كالعمؿ عمى إعداد خطة لتأهيؿ الكادر الشرطي.
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 )6دراسة محمود ( )2006بعنوان :دور المنظمات الشبابمة األىلمة الفلسطمنمة فـي
بناء الشخصمة وأثرىا لى الونممة السماسمة الضفة الغربمة.
هػ ػػدفت هػ ػػذ الد ارسػ ػػة إلػ ػػى تقيػ ػػيـ دكر المنظمػ ػػات الشػ ػػبابية األهميػ ػػة الفمسػ ػػطينية فػ ػػي بنػ ػػاء
الشخصية كأثر عمى التنمية السياسية في الضػفة الغربيػة فػي الفتػرة الكاقعػة بػيف عػاـ  1995كحتػى
نهاية عاـ  2004كذلؾ بدراسة برامج كمشاريع كنشاطات المنظمات الشبابية مركزة عمى الجانب
التكعكم كالتثقيفي كتنمية قدرات الشباب.
حاكلت الدراسة اإلجابة عمى سؤاؿ حكؿ مدل األثػر الػذم أحدثتػه هػذ المنظمػات فػي بنػاء
شخصػػية الشػػباب كانعكػػاس ذلػػؾ عمػػى التنميػػة السياسػػية فػػي الضػػفة الغربيػػة فػػي مجػػاالت محػػددة
أهمها:المشاركة السياسية المكاطنة كالكالء الكطني التطكع كزيادة الكعي الكطني.
تناكؿ الجانب النظػرم فػي هػذ الد ارسػة مفهػكـ الشخصػية كبنػاء القػدرات كتمكػيف الشػباب
كالتنميػػة السياسػػية كبعػػض مفرداتهػػا كالمشػػاركة السياسػػية كالمكاطنػػة كاالنتمػػاء كال ػكالء الػػكطني
كما تـ استعراض أهـ مراحؿ التطكر التاريخي التي مرت بها المنظمات الشبابية كتأثير المتغيرات
السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة عميهػػا خاصػػة ارتباطهػػا بحركػػة التحػػرر الػػكطني الفمسػػطيني
ضمف رؤيتها بجدلية العبلقة بيف التحرر الكطني السياسي كاالجتماعي الشبابي.

 )7دراســــة رفــــات ( )2005بعنــــوان :اثــــر اوفــــاق أوســــلو لــــى الوحــــدة الوطنمــــة
الفلسطمنمة وانعتاسو لى الونممة السماسمة
ه ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر اتف ػػاؽ أكس ػػمك عم ػػى الكح ػػدة الكطني ػػة الفمس ػػطينية
ككضعت أماـ القارئ االتفاؽ كما تبعه مف اتفاقيػات أخػرل بهػدؼ معرفػة مػدل تناسػبها مػع الميثػاؽ
الػػكطني الفمسػػطيني المختمفػػة كمػػا سػػمطت الضػػكء عمػػى مػػدل التكافػػؽ كاالخػػتبلؼ لهػػذا االتفػػاؽ مػػع
المكاثيؽ الفمسطينية المختمفة كي يتسنى الحكـ عمى السياسات التػي تتفػؽ مػع المكاثيػؽ أك تتنػاقض
معها.
ناقشػت الد ارسػػة أيضػػا االلت ازمػػات التػػي ترتبػػت عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية تبعػػا التفػػاؽ أكسػػمك
كمدل تعزيزها لمكحدة الكطنية الفمسطينية كفؽ التعريؼ المشار إليػه فػي مقدمػة الرسػالة .دمػج هػذا
التعريؼ البعد النظرم بالكاقع العممي الفمسطيني كالذم عممت الفصػائؿ الفمسػطينية عمػى صػياغته.
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كق ػػد ت ػػـ تبي ػػاف م ػػدل التباع ػػد الحاص ػػؿ ب ػػيف االلت ازم ػػات كالفك ػػر الفمس ػػطيني عمكم ػػا فم ػػثبل حرم ػػت
المكاثيؽ الفمسطينية التفػاكض مػع إسػرائيؿ أك االعتػراؼ بهػا كرفضػت قػ اررات هيئػة األمػـ المتحػدة
في حيف التزمت السمطة بهيقاؼ أعماؿ العنؼ كمبلحقة المناضميف كفؽ اتفاؽ أكسمك.
تناكل ػػت الد ارس ػػة أيض ػػا ردة فع ػػؿ الفص ػػائؿ الفمس ػػطينية عم ػػى السياس ػػات المتبع ػػة م ػػف قب ػػؿ
القيادة كتبيف أف العديد مف الفصائؿ المعارضة كالتي رفضت أكسمك كاالعتراؼ بها عممت عمػى
التعامػػؿ كالتنسػػيؽ مػػع مػػكقعي هػػذا االتفػػاؽ مػػع العمػػـ بأنهػػا كانػػت تػػرل فػػي االتفػػاؽ خيانػػة لمشػػعب
الفمسطيني كلـ تمانع هذ الفصائؿ االنضماـ إلى أجهزة السمطة كغير ذلؾ مف األمكر .كقد تبيف
كذلؾ عجز فصائؿ المقاكمة عف تقديـ البدائؿ ألكسمك كفشمها في تكحيد جهكدها.

 )8دراســة جبرمــل ( )2004بعن ـوان :ثقافــة المقاومــة ودورىــا الونمــوي :دراســة فــي
حدود وامتانمات الونممة الفلسطمنمة.
سػػعت هػػذ الد ارسػػة الػػى اختبػػار إمكانيػػة حػػدكث عمميػػة تنمكيػػة فػػي ظػػؿ معكقػػات خارجيػػة
شػػديدة اسػػتنادا الػػى ثقاف ػة المجتمػػع كقدرتػػه عمػػى التماسػػؾ السػػيما أثنػػاء فت ػرات المقاكمػػة لبلحػػتبلؿ
األجنبي كتطرح هذ الكرقة إشكالية نظرية كتطبيقيػة فػي اف كاحػد تنبػع مػف خصكصػية مكضػكعها
الػػذم يعػػالج قضػػية التنمي ػػة فػػي الحالػػة الفمس ػػطينية كتسػػعى الختيػػار العبلق ػػة بػػيف ثقافػػة المقاكم ػػة
كتغيير المجتمػع الفمسػطيني أك تنميتػه آخػذان فػي االعتبػار أف هنػاؾ إشػكاليات حقيقيػة تعيػؽ عمميػة
التنمية كمػف أهمهػا االحػتبلؿ االسػرائيمي كصػعكبة تجميػع المػكارد الفمسػطينية كتعبئتهػا فػي غيػاب
األطػر الجامعػة كمنظمػػة التحريػر الفمسػطينية كانكشػػاؼ السػمطة الفمسػطينية كاستشػراء الفسػاد فيهػػا
فضبل عف التداخؿ الشديد بيف قضايا التحرر الكطني كالتحكؿ الديمقراطي كانجاز التنمية.
كقد بدأت الدراسة بهلقػاء الضػكء عمػى ثقافػة المقاكمػة ثػـ تتعػرض لتجربػة انتفاضػة 1987
بشيء مف التفصيؿ مقارنة بيف التبعية الفمسطينية قبمها كحالة االسػتقبلؿ النسػبي أثناءهػا ثػـ تحمػؿ
الكضع التنمكم أثناء مرحمة أكسمك 2000-1993ـ.
ككاف مف بيف أهـ نتائج الدراسة:
 -1أف انتفاضة 1987ـ قدمت تجربة متميزة عمى صعيد الضػبط المجتمعػي كالتيسػير اإلدارم
كاالستقبلؿ السياسي كاالقتصادم النسبييف.
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 -2أف هػػدؼ إس ػرائيؿ األساسػػي مػػف تكقيػػع اتفػػاؽ أكسػػمك عػػاـ 1993ـ هػػك ضػػرب االسػػتقبللية
المجتمعية التي كانت تشكؿ نكاة لدكلة فمسطينية محتممة.
 -3أف انتفاضة األقصػى لػـ تقػدـ نمكذجػان مشػابهان النتفاضػة 1987ـ فقػد ارتكػزت حركتهػا عمػى
الفعؿ العسكرم دكف إيبلء عناية كبيرة ألبعاد المقاكمة األخرل الخاصة بهعادة بناء المجتمػع
الفمسطيني كتأهيمه لمصمكد الطكيؿ.

ثانماً :الدراسات العربمة
 )1د ارسة الحسامي ( )2010بعنوان :األحزاب السماسمة األردنمة ودورىا في ملمـة
الونممة السماسمة.
جاءت هذ الدراسة بهدؼ الكشػؼ عػف دكر األحػزاب السياسػية األردنيػة فػي عمميػة التنميػة
السياسية في األردف في الفترة الكاقعة بيف " "2008 -1989كلتسميط الضكء عمى أهـ المعكقات
التي تحد مف دكرها كفاعميتها كالبحث عف كسائؿ تسهـ في الحد مف هذ المعكقات.
كانطمقت الدراسة مف االفتػراض القائػؿ " تمعػب األحػزاب السياسػية األردنيػة دك ار ضػعيفا فػي
التنمية السياسية في األردف ال يرتقي إلى مستكل مقدرتها عمى تطػكير التنميػة السياسػية  .كحاكلػت
الد ارسػػة اإلجابػة عمػػى مجمكعػػة مػػف األسػػئمة تمثمػػت فػػي كيفيػػة تطػػكر األحػزاب السياسػػية كمػػا هػػي
الجذكر الفكرية لها؟ كمػا الػدكر الػذم تمعبػه األحػزاب السياسػية األردنيػة فػي التنميػة السياسػية ؟ كمػا
هي أهـ المعكقات التػي تقػؼ حجػر عثػرة فػي طريػؽ العمػؿ الحزبػي فػي األردف؟ لغايػة هػذ الد ارسػة
استخدـ الباحث المػنهج الكصػفي كمػنهج تحميػؿ الػنظـ كالمػنهج الػكظيفي مػع االعتمػاد عمػى المػنهج
التاريخي لنقؿ الكقائع كاألحداث التاريخية التي ساهمت في نشأة األحزاب السياسية.
كأك ػػدت الد ارس ػػة ص ػػحة فرض ػػية الد ارس ػػة كأكص ػػمتنا إل ػػى ع ػػدة نت ػػائج أهمه ػػا :أف هن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف
المعكقػػات التػي سػػاهمت فػػي هػػذا الضػػعؼ كمػػف أهمهػػا :اإلرث الثقػػافي السػػمبي الػػذم كػػرس الخػػكؼ
مف االنخراط في األحزاب السياسية كتشكيه صكرة األحػزاب السياسػية الػذم عززتػه كسػائؿ التنشػئة
السياسػػية بمػا فيهػػا األجهػزة الحككميػػة كالقيػػكد القانكنيػػة المتمثمػػة فػػي قػػانكف الصػػكت الكاحػػد كقػػانكف
االجتماعػػات كضػػعؼ الم ػكارد الماليػػة لؤلح ػزاب ممػػا جعمهػػا تتبػػع بشػػكؿ أك بػػخخر لهيمنػػة األثريػػاء
كالمتنفذيف كأف هناؾ ضعفا في األحزاب السياسية كتهميشا فػي دكرهػا فػي عمميػة التنميػة السياسػية
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كتغكؿ السكة التنفيذية عمى األحزاب السياسية كذلؾ مف خبلؿ القيكد الدستكرية كالقانكنية كالثقافة
السياسػػية السػػائدة فػػي المجتمػػع األردنػػي مػػا ازلػػت تتسػػـ بػػركح العػػداء لؤلح ػزاب السياسػػية كاعتبارهػػا
مص ػػدر خط ػػر عم ػػى االس ػػتقرار ف ػػي ال ػػببلد كاس ػػتكجبت تم ػػؾ النت ػػائج ع ػػدة تكص ػػيات أهمه ػػا :إجػ ػراء
اصطبلحات دستكرية كقانكنية تضمف عدـ تغكؿ السػمطة التنفيذيػة عمػى األحػزاب السياسػية تعػديؿ
بعض القكانيف المقيدة لمحريات العامة إيجاد صيغة كطنية تتيح لؤلحػزاب السياسػية فػرص التمكيػؿ
مف ميزانية الدكلة تقرير مناهج صفية في الديمقراطية في كافة مدارس المممكة.

 )2دراسة الدرسي ( )2009بعنوان :األمن القومي العربي والوبعمة االقوصادمة.
تخمص الدراسة بأف األمة العربية تعػاني مػف مشػكمة األمػف القػكمي كالمتمثمػة فػي عجػز هػذ األمػة
عػػف مكاجهػػة التحػػديات المختمفػػة خصكصػػا فػػي مجػػاؿ األمػػف كالتنميػػة كأف هنػػاؾ عكامػػؿ متعػػددة
سػ ػػاهمت فػ ػػي بػ ػػركز كاسػ ػػتفحاؿ هػ ػػذ المشػ ػػكمة كتتمثػ ػػؿ هػ ػػذ العكامػ ػػؿ فػ ػػي عكامػ ػػؿ ذاتيػ ػػة كعكامػ ػػؿ
مكضػػكعية .كأنػػه يصػػعب مكاجهػػة التحػػديات المكضػػكعية قبػػؿ الػػتخمص مػػف العكامػػؿ الذاتيػػة
المحػ ػػددة لؤلمػ ػػف القػ ػػكمي العربػ ػػي .كمػ ػػف خػ ػػبلؿ فرضػ ػػية هػ ػػذا البحػ ػػث كالتػ ػػي تقػ ػػكؿ( :أف التبعيػ ػػة
االقتصػػادية تشػػكؿ أحػػد العكامػػؿ الرئيسػػة التػػي تحػػدد األمػػف القػػكمي العربػػي) كأف الػػتخمص منهػػا أك
التقميؿ مف حدتها يساعد عمى تحقيؽ األمػف القػكمي كيمكػف أف يكػكف ذلػؾ هػك السػبيؿ لبلنطػبلؽ
نحك تحقيؽ هذا الهدؼ.
كمف خبلؿ البحث تـ التكصؿ إلى النتائج التالية:
 -1أف هناؾ غمكضا في مفهكـ األمف القكمي بالنسػبة لمعديػد مػف األقطػار العربيػة خصكصػا
فػػي تصػػكراتها فػػي تحقيػػؽ هػػذا األمػػف كذلػػؾ مقابػػؿ كضػػكح هػػذا المفهػػكـ (األمػػف القػػكمي) فػػي
الفكر الغربي خصكصا في الكاليات المتحدة األمريكية.
 -2أف هناؾ اهتماما لدل الفكر العربي في ا كنة األخيػرة كهنػاؾ دعػكة لضػركرة الػكعي العربػي
بأبعاد األمف القكمي ككضعه في الصدارة مف االهتمامات.
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 )3دراســة الرواشــدة ( )2008بعن ـوان :دور مجلــس األمــن القــومي اإلســرائملي فــي
السماسة الخارجمة اإلسرائملمة.
تتناكؿ هذ الدراسة كيفية صنع القرار داخؿ النظاـ السياسي اإلسرائيمي كاعتمدت الد ارسػة
عمػػى عػػدة منػػاهج منهػػا المػػنهج القػػانكني مػػنهج صػػنع القػرار كالمػػنهج البنػػائي كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى
األدكار الفعميػة التػػي تقػكـ بهػػا الكحػدات داخػػؿ النظػاـ السياسػػي اإلسػرائيمي حيػػث تػـ تقسػػيـ الد ارسػػة
إلى أربعة أبكاب كؿ باب يشتمؿ عمى ثبلثة فصكؿ.
يتنػػاكؿ البػػاب األكؿ اإلطػػار النظػػرم لمد ارسػػة كهػػك يتضػػمف تحديػػد مفهػػكـ األمػػف القػػكمي
كمسػػتكيات التحميػػؿ ففػػي الفصػػؿ األكؿ تػػـ التطػػرؽ إلػػى محػػددات األمػػف القػػكمي مػػف خػػبلؿ تحديػػد
مفهكـ األمف بشكؿ عاـ ثػـ تحديػد إطػار مفهػكـ األمػف القػكمي بالسياسػة الخارجيػة مػف خػبلؿ ثبلثػة
متغيػ ػرات ه ػػي الظ ػػاهرة القكمي ػػة كالمص ػػمحة القكمي ػػة كالخص ػػائص القكمي ػػة كتن ػػاكؿ الفص ػػؿ الثال ػػث
مؤسسات صنع قػ اررات األمػف القػكمي كاشػكالية صػنع هػذ القػ اررات فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
كبريطانيا كألمانيا أما الباب الثاني فقد تناكؿ النظاـ السياسي في إسرائيؿ مف خبلؿ ثبلثة فصػكؿ
الفصؿ األكؿ بيئة النظاـ السياسي كتشمؿ :المكقع الجغرافي كالسكاف كالبيئة االجتماعيػة لممجتمػع
اإلسرائيمي ثـ البيئة التنظيمية كالمؤسسية كتتضمف :الدستكر السمطة التشريعية السمطة التنفيذيػة
كاألحزاب كذالؾ تناكلت الدراسة النظاـ االقتصادم في إسرائيؿ كدكر في تحقيػؽ األهػداؼ القكميػة
أما الفصؿ الثاني فقد تناكؿ مؤسسات صنع القرار كالنخبة السياسي كهػي تتضػمف الككمػة المجنػة
الك ازرية لؤلمف كالخارجية كلجنة الكنيست لؤلمف كالخارجية كتناكؿ الفصػؿ الثالػث دكر المؤسسػة
العس ػػكرية كعبلقاته ػػا داخ ػػؿ النظ ػػاـ السياس ػػي اإلسػ ػرائيمي م ػػف خ ػػبلؿ تحدي ػػد العبلق ػػة ب ػػيف الم ػػدنييف
كالعسكرييف في إسرائيؿ كالدكر الذم تضطمع به هذ المؤسسة عمى مستكل صنع القرار.

 )4دراســـة القحطـــاني ( )2006بعنـــوان :إســـوراومجمات اإلصـــالح والوطـــومر اإلداري
ودورىا في وعزمز األمن الوطني.
هػػدفت هػػذ الد ارسػػة إلػػى معرفػػة كابػراز الػػدكر األمنػػي لممؤسسػػات المدنيػػة كاألمنيػػة بالمممكػػة
العربية السعكدية كالتعرؼ عمػى مػدل إسػهاـ إسػتراتيجيات كتقنيػات اإلصػبلح كالتطػكير اإلدارم فػي
تعزيز أمنها الكطني.
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ككانت أهـ نتائج الدراسة:
 -1غي ػػاب االعتم ػػاد عم ػػى البع ػػد اإلس ػػتراتيجي كاستشػ ػراؼ المس ػػتقبؿ ي ػػؤدم ال ػػى ش ػػيكع الظػ ػكاهر
السمبية المهددة لؤلمف الكطني الشامؿ.
 -2عػػدـ ممارسػػة إسػػتراتيجيات اإلصػػبلح كالتطػػكير اإلدارم يػػؤدم الػػى شػػيكع الظ ػكاهر السػػمبية
المهددة لؤلمف الكطني الشامؿ.
 -3إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم تساهـ في تعزيز األمف الكطني السعكدم.
ككانت أهـ تكصيات بالدراسة:
 -1ضركرة تبني إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم ألهميتها في تعزيز األمف.
 -2تحديد المعاني الدقيقة لئلصبلح كالتطكير اإلدارم كالتنمية اإلدارية.
 -3ضركرة إعداد برنامج تأهيؿ لمقيادات اإلدارية الشابة.

 )5دراســة خلمــل ( )2005بعنــوان :دور البرلمــان واألح ـزاب السماســمة فــي الونممــة
السماسمة في األردن.
ه ػػدفت الد ارس ػػة ه ػػذ إل ػػى تكض ػػيح دكر البرلم ػػاف كاألحػ ػزاب السياس ػػية ف ػػي عممي ػػة التنمي ػػة
السياسية في األردف مف خبلؿ التعرؼ عمى مفهكـ التنمية السياسػية كمكضػكعاتها كأهػدافها إضػافة
لمتعرؼ عمى مفهكـ الحزب السياسي ككظائفه كعبلقته بالتنمية السياسػية ككػذلؾ تقػديـ اسػتعراض
لكاقع التنمية السياسية في األردف مف خبلؿ إلقاء الضكء عمى بنية المجتمع المػدني األردنػي كأثرهػا
فػػي عمميػػة التنميػػة السياسػػية كتحديػػد حاجػػة األردف إلػػى التنميػػة السياسػػية ككػػذلؾ مسػػتقبؿ التنميػػة
السياس ػػية ف ػػي األردف كالمعكق ػػات الت ػػي تكاجهه ػػا .كم ػػف ث ػػـ حاكل ػػت الد ارس ػػة التع ػػرؼ عم ػػى بع ػػض
اإلنجازات النيابية كالحزبية فيما يتعمؽ بتعزيز عممية تحقيػؽ التنميػة السياسػية فػي األردف كمعرفػة
التح ػػديات الت ػػي تكاج ػػه العم ػػؿ الحزب ػػي كالبرلم ػػاني ف ػػي األردف ف ػػي س ػػعيه نح ػػك التنمي ػػة السياس ػػية.
كانطمقت الدراسة مف افتراض كجكد قصكر في دكر البرلماف كاألحػزاب السياسػية فػي عمميػة التنميػة
السياسػػية .كقػػد خمصػػت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد ضػػعؼ كاضػػح جػػدا فػػي أداء المجػػالس النيابيػػة األردنيػػة
ككػػذلؾ فػػي العمػػؿ الحزبػػي فػػي األردف كبالتػػالي ضػػعؼ فػػي مسػػاهمة كػػؿ منهػػا فػػي عمميػػة التنميػػة
السياسػػية فػػي األردف كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بمجمكعػػة مػػف التكصػػيات أهمه ػا :ضػػركرة البػػدء بحممػػة
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تكعيػػة تقػػكـ بهػػا ك ازرة التنميػػة السياسػػية لشػػرح مفػػاهيـ التنميػػة السياسػػية كالػػدكر الػػكطني لمؤسسػػات
المجتم ػػع الم ػػدني كعم ػػى أرس ػػها األحػ ػزاب كه ػػدؼ كأكلكي ػػة لمدكل ػػة األردني ػػة كض ػػركرة قي ػػاـ البرلم ػػاف
بهعط ػ ػػاء أهمي ػ ػػة كأكلكي ػ ػػة القتػ ػ ػراح كمناقش ػ ػػة كاقػ ػ ػرار التشػ ػ ػريعات ذات العبلق ػ ػػة بالتنمي ػ ػػة السياس ػ ػػية
كاالقتصادية كاالجتماعية كتعديؿ القكانيف التي تعكؽ التقدـ في مسيرة التنمية.

 )6دراسة الرازمي ( )2005بعنوان :الونممة البشرمة واألمن القومي
إف مكضػػكع التنميػػة البش ػرية فػػي األقطػػار العربيػػة كعبلقتػػه بػػاألمف القػػكمي العربػػي مػػف
المكاضيع البكر التي قمما تطرؽ لها الباحثكف العرب .مع أف المحظة السياسية كاالقتصادية الراهنة
تطػػرح مكضػػكع التنميػػة البش ػرية كاألمػػف القػػكمي العربػػي بهلحػػاؽ ال سػػابؽ لػػه ألف البشػػر هػػـ الث ػركة
الحقيقية لشعكبهـ التي يجب عمى الحككمات كالدكؿ تنميتها كالحفاظ عميها فالسابؽ بيف الدكؿ في
القرف الحػادم كالعشػريف لتحقيػؽ األمػف القػكمي يتجمػى فػي تحقيػؽ التنميػة البشػرية كاسػتثمار جانبهػا
اإلنساني إف أهمية البحث تنبع مف ككف األنظمة السياسية العربية لدكؿ الخميج العربي قػد أغفمػت
في العقػكد السػابقة التنميػة البشػرية فػي بعػض جكانبهػا الرئيسػية كاهتمػت بػالنمك االقتصػادم كزيػادة
المػػدخرات كاإلنفػػاؽ االسػػتهبلكي فكانػػت النتيجػػة انكشػػاؼ األمػػف القػػكمي العربػػي فػػي أهػػـ منطقػػة
إستراتيجية بالبحث عف اتفاقات إقميمية كدكليػة لحمايػة هػذ الػدكؿ كاسػتمرار نسػبة األميػة األبجديػة
كالمعمكماتيػػة كعػػدـ بنػػاء مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني كغيػػاب الديمقراطيػػة كانتهػػاؾ حقػػكؽ اإلنسػػاف
كتهمػػيش دكر المػ ػرأة كارتف ػػاع مع ػػدالت البطال ػػة فض ػػبل عػػف ب ػػركز مش ػػاكؿ اجتماعي ػػة أش ػػد خط ػػكرة
كالعنؼ السياسػي الػذم تمارسػه بعػض الحركػات المتطرفػة داخػؿ بمػدانها إضػافة إلػى ذلػؾ التخمػي
عف مفاهيـ الكالء كالكطنية كالقبكؿ بشرعية التدخؿ األجنبي في بمدانهـ أك التخمر ضػد حككمػاتهـ
كهػػك مػػا لمسػػنا أثنػػاء الحػػرب عمػػى العػراؽ كاحتبللػػه إذ كانػػت القػػدرات العسػػكرية كاإلمكانػػات الماديػػة
مكجكدة لكف اإلنساف الكطني غير مكجكد بسبب غياب بعض جكانب التنمية البشرية.

 )7دراســـة الـــدومري ( )2000بعنـــوان :دور الجامعـــات الرســـممة فـــي وعزمـــز مفيـــوم
األمن الوطني.
ه ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى :معرف ػػة دكر الجامع ػػات الرسػ ػمية ف ػػي تعزي ػػز مفه ػػكـ األم ػػف ال ػػكطني
كمعرفة ما إذا كػاف هنػاؾ اخػتبلؼ فػي درجػة كعػي هيئػة أعضػاء التػدريس فػي تعزيػز مفهػكـ األمػف
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الكطني تعزل ألم متغير مف متغيرات الجنس كالجامعة كالتخصػص الد ارسػي كالمسػتكل الد ارسػي
كمعرفػػة مػػا إذا كػػاف هنػػاؾ اخػػتبلؼ فػػي درجػػة كعػػي أعضػػاء هيئػػة التػػدريس عػػف الطمبػػة فػػي تعزيػػز
مفهكـ األمف الػكطني .كتكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف أعضػاء هيئػة التػدريس كطمبػة البكػالكريكس فػي
الجامع ػػات الرس ػػمية األردني ػػة كالب ػػالد ع ػػددهـ ( )3337عضػ ػك هيئ ػػة ت ػػدريس ك( )138438طالب ػػا
كطالب ػػة كت ػػـ اختي ػػار ث ػػبلث جامع ػػات رس ػػمية بالترتي ػػب القص ػػدم لض ػػماف تحقي ػػؽ التمثي ػػؿ الك ػػافي
لمجتمع الدراسة كهػي جامعػة اليرمػكؾ فػي الشػماؿ كالجامعػة األردنيػة فػي الكسػط كجامعػة مؤتػة فػي
الجن ػػكب كت ػػـ اختي ػػار عين ػػة الد ارس ػػة كالت ػػي بمغ ػػت ( )332عض ػػك هيئ ػػة ت ػػدريس ك( )1131طالب ػػا
كطالبة كلئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ تطكير استبانه تتككف مف ( )50فقرة لكبل عينتي الدراسة
كتػػـ إدخػػاؿ البيانػػات عمػػى جهػػاز الحاسػػكب ا لػػي ( )SPSSكمعالجتهػػا إحصػػائيا كقػػد اسػػتخدمت
المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة لئلجاب ػػة ع ػػف السػ ػؤاؿ األكؿ كاس ػػتخدـ اختب ػػار (ت)
لفحػػص الفػػركؽ بػػيف متغيػػرم الجػػنس كالتخصػػص فيمػػا اسػػتخدـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم كاختبػػار
(تككي) لفحص الفركؽ حسب متغيرات الجامعة كالمستكل الدراسي.
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ثالثاً :الدراسات األجنبمة
 )1دراسة ( )Vishwanathan,2014وجدمد بنمة األمن القومي في اليند.
Revamping India's National Security Structure : Agenda for the
Indian Government.
ػكر عام ػان عمػػا هػػك الكضػػع فػػي دكلػػة الهنػػد كمػػا تكاجهػػه الحككمػػة
قػػدمت هػػذ الد ارسػػة تصػ ان
الهندي ػػة م ػػف تح ػػديات أمني ػػة ال تع ػػد كال تحص ػػى كقد ت ػػـ تش ػػخيص اغم ػػب ه ػػذ التح ػػديات بص ػػيغة
مشكبلت تنبثؽ مف سكء تنفيذ السياسات كليس بسبب نقص المكارد المالية كالتكنكلكجية كالبشرية.
كأبػػرزت هػػذ الد ارسػػة محػػاكالت القيػػادة الهنديػػة فػػي الػػتخمص مػػف المشػػاكؿ التػػي يعػػاني منهػػا االمػػف
القكمي الهندم بما في ذلؾ عممية تنظيـ الدفاع.
كخمص الباحث في هذ الدراسة إلى أنه مف الضركرم كضع استراتيجيات كطنية لكػؿ مػف
االمػػف الػػداخمي كالسياسػػية االقتصػػادية كالخارجيػػة كالػػدفاع كتخطػػيط الم ػكارد ككضػػعها عمػػى أسػػاس
القدرات الكطنية كاالحتياجات كالتحديات التي تكاجهها.
كدعا الكاتب الى مراجعة شاممة ليات االمف القكمي في الهند كؿ خمس سنكات.

 )2وقرمر ن وزارة الدفاع البرمطانمة ( : 2012 )MODدراسة ونظمم مساىمة وزارة
الدفاع البرمطانمة لإلسوراومجمة القوممة.
U.Korganizing

in

strategy

national

to

Contribution
defense's.

اشتممت هذ الدراسة عمى عدة محاكر كاف مف أبرزها:
 -1تقػػديـ تعريػػؼ شػػامؿ لئلسػػتراتيجية القكميػػة كمػػف ثػػـ االسػػتراتيجية القكميػػة البريطانيػػة كأهميتهػػا
كارتباطاتها.
 -2دكر ك ازرة الدفاع البريطانية كالقكات المسمحة كمكانتهـ في االستراتيجية القكمية الشاممة لمببلد
 -3مساهمة ك ازرة الدفاع البريطانية في تحقيؽ أهداؼ اإلستراتيجية القكمية.
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 -4تعزيز ك ازرة الدفاع البريطانية ألدكار الك ازرات كالمؤسسات المدنيػة فػي الدكلػة كتكاممهػا مػع تمػؾ
المؤسسات مف أجؿ تحقيؽ أهداؼ اإلستراتيجية القكمية الشاممة لمدكلة.
كتخمؿ المحاكر أعبل تكضيح لكيفية كأساليب كطرؽ عمؿ ك ازرة الػدفاع كػذلؾ المتابعػة لمػا
بعد التنفيذ لتخرج بأفضؿ شكؿ ممكف يساعد عمى تحقيؽ األهداؼ.
باإلض ػػافة إل ػػى ذل ػػؾ فق ػػد ألق ػػت هػ ػذ الد ارس ػػة الض ػػكء عم ػػى تعريف ػػات لمص ػػطمحات جزئي ػػة
استحدثتها لغرض الدراسة كاف مف أهمها:
-1

إستراتيجية الدفاع.

-2

اإلستراتيجية السياسية.

-3

اإلستراتيجية العسكرية.

كدكر كؿ مما سبؽ كجزء فعاؿ بتفاعبلته مع اإلستراتيجية القكمية الشاممة لمدكلة.
كقػػد قػػاـ بهػػذ الد ارسػػة مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف التػػابعيف لمكتػػب كزيػػر الػػدفاع البريطػػاني كتػػـ
اعتمادها في العاـ  2012كقد خمصت إلى نتائج كاف مف أهمها:
 -1ضركرة العمؿ بشكؿ جماعي لتحقيؽ أهداؼ اإلستراتيجية الشاممة لمدكلة.
 -2إف لك ازرة الدفاع الدكر األساسي في بناء كتنفيذ اإلستراتيجية الشاممة لمدكلة.
 -3لكؿ مفصؿ مف مفاصؿ كمؤسسات الدكلػة الػدكر الهػاـ كالتكػاممي فػي أغمػب أحيانػه فػي إنجػاح
أم سياسة خاصة بالببلد.

 )3دراسة ) )Richard,2011مجلس األمن القومي األمرمتي ،وقممم ونظممي.
The National Security Council: An Organizational Assessment
Congressional Research Service.
ناقشت هذ الدراسة نشػأة مجمػس األمػف القػكمي األمريكػي مػف خػبلؿ النظػاـ األساسػي عػاـ
 1947كتفاص ػػيؿ إص ػػدارات الك ػػكنجرس لمنظ ػػاـ األساس ػػي بخم ػػؽ مجم ػػس االم ػػف الق ػػكمي كتغيي ػػر
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عضكيته عمى مػر السػنيف كتمقيػه شػهادات بشػأف المكضػكعية المػ ارد تطبيقهػا كذلػؾ ليكػكف بمثابػة
هيئة مشتركة بيف اإلدارات لتقػديـ المشػكرة لمػرئيس فيمػا يتعمػؽ بهدمػاج السياسػات المحميػة كاألجنبيػة
كالسياس ػ ػػات العس ػ ػػكرية المتعمق ػ ػػة ب ػ ػػاألمف ال ػ ػػكطني كذل ػ ػػؾ لتمك ػ ػػيف الخ ػ ػػدمات العس ػ ػػكرية كاإلدارات
كالحككمة عمى التعاكف بشكؿ أكثر فعالية في المسائؿ التي تنطكم عمى االمف القكمي.
كبينت هذ الدراسة مف هـ األعضاء القانكنييف لممجمس مػف الػرئيس كنائػب الػرئيس ككزيػر
الخارجيػة ككزيػر الػدفاع ككزيػر الطاقػة باإلضػافة إلػى التغيػرات التػي حصػمت مػا بعػد عػػاـ 2007
ػاء عمػػى طمػػب الػرئيس يشػػارؾ عػػدد مػػف المسػػئكليف فػػي مػػداكالت مجمػػس االمػػف القػػكمي مثػػؿ
كانػػه بنػ ن

رئػػيس هيئػػة األركػػاف المشػػتركة كمػػدير هيئػػة االسػػتخبارات الكطنيػػة كيتحمػػؿ ال ػرئيس سػػمطة اتخػػاذ
القرار في السمطة التنفيذية كقد أظهرت الدراسة دكر مػكظفي مجمػس االمػف القػكمي كعامػؿ رئيسػي
ف ػػي صػ ػياغة كتنفي ػػذ سياس ػػة االم ػػف الق ػػكمي كرأل أغم ػػب مبح ػػكثي ه ػػذ الد ارس ػػة أف مجم ػػس األم ػػف
القكمي ينبغي عميه تكسيع بحث القضايا االقتصادية كالبيئية في السياسات األمنية أعقاب هجمػات
 /11سبتمبر.

 )4دراســة ( )QUN WANG,2010اإلصــالح اإلداري فــي الصــمن ماضــي وحاضــر
ومسوقبل.
Administrative Reform in China: Past, Present, and Future:
ناقشػػت هػػذ الد ارسػػة الط ػراز القػػديـ ألسػػمكب اإلدارة العامػػة فػػي الصػػيف كبينػػت مػػدل عػػدـ
مبلئمتهػ ػا كع ػػدـ ق ػػدرة الحككم ػػة عم ػػى التعام ػػؿ م ػػع ك ػػؿ الض ػػغكط الداخمي ػػة كالخارجي ػػة كم ػػا له ػػا م ػػف
تداعيات أهمها عدـ تمبية احتياجات البمد باإلضػافة الػى مناقشػة التطػكرات فػي أسػاليب اإلدارة لمػا
بعد تمػؾ الفتػرة كبػاألخص منػذ العػاـ  1980حيػث أطمقػت الصػيف سػتة إصػبلحات إداريػة مػف أجػؿ
حػػؿ المشػػاكؿ االجتماعيػػة كاالقتصػػادية المرتبطػػة التنميػػة االقتصػػادية السػريعة كمػػف ثػػـ فػػي التنميػػة
الشاممة لمببلد.
كتػػـ مناقشػػة اإلصػػبلحات فػػي هػػذ الكرقػػة عمػػى شػػكؿ تجػػارب كجي ػزة نسػػبيا تنطػػكم عمػػى
األسػ ػػاليب المتبعػ ػػة مػ ػػف قبػ ػػؿ الحككمػ ػػة فػ ػػي أكثػ ػػر مػ ػػف مجػ ػػاؿ كأخػ ػػذ ا ثػ ػػار قصػ ػػيرة األجػ ػػؿ لتمػ ػػؾ
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اإلص ػػبلحات .كق ػػد ن ػػتج ع ػػف ه ػػذ الد ارس ػػة أف القي ػػكد السياسػ ػية كان ػػت م ػػف أه ػػـ المعيق ػػات لعممي ػػة
اإلصػػبلح التػػي تهػػدؼ الػػى التنميػػة كأكصػػت الد ارسػػة أيضػػا بمحاكلػػة الجهػػات المختصػػة لخمػػؽ بيئػػة
سياسية جيدة ألنه أمر بالد األهمية لنجاح اإلصبلحات الجارية كالمستقبمية.

 )5دراسة ( )Greif,2007أثر السلطة اإلدارمة لى الونممة السماسمة واالقوصـادمة :نحـو
االقوصاد السماسي:
The Impact of Administrative Power on Political and Economic
Development: Toward Political Economy of Implementation.
ارتكػػزت هػػذ الد ارسػػة بشػػكؿ خػػاص عمػػى س ػؤاؿ لمػػاذا الحككمػػة كالدستكر(سػػيادة القػػانكف)
كالقكاعد الدستكرية كالتمثيؿ السياسي محػدكدة التطػكر فػي بعػض المجتمعػات دكف غيرهػا؟ كتبحػث
هذ الكرقة لماذا يعكس التطكر االعتماد عمى مسئكليف لتنفيػذ الخيػارات السياسػية بمػا فػي ذلػؾ تمػؾ
التي تؤثر عميهـ .كبينت هذ الدراسة أف الحككمة كالدستكر هي مظاهر التكازنات التػي لهػا القػدرة
عمى التأثير عمى الخيارات كانهما انعكاس التكازف بيف مختمؼ القكل .كحممت ا ثار المترتبة عمى
السػػمطة اإلداريػػة ككشػػفت عػػف تأثيرهػػا عمػػى مسػػار التنميػػة االقتصػػادية .كخمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف
التكازنات اإلدارية لمسمطة لها تأثيرات مختمفة عمى جميع منػاحي الحيػاة كأبػرزت أهػـ هػذ التػأثيرات
عمى حقكؽ الممكية داخؿ الدكؿ كالعنؼ بيف الدكؿ مثؿ الحركب كالحركب األهمية.

 )6دراسة ( (ANTHONY,2005اإلصالحات اإلدارمة في السماسة في آسما.
The Politics of Administrative Reforms in Asia: Paradigms and
Legacies, Paths and Diversities
بينت هذ الدراسة شركع العديػد مػف الحككمػات ا سػيكية فػي اإلصػبلحات اإلداريػة مػا بػيف
نكع أك آخر كاالنخراط في اإلصبلح الذم يتردد صدا مع نماذج عالمية مف اإلدارة العامة الجديدة
لئلدارة العامػة كالحكػـ الرشػيد كقػد سػعت هػذ الكرقػة إلػى فهػـ اإلصػبلحات اإلداريػة ا سػيكية عمػى
خمفية النفػكذ الػدكلي لنشػر السياسػة كالسياسػة المحميػة كآليػات المؤسسػة كالتقاليػد اإلداريػة .كخمصػت
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هذ الدراسة إلى أنه مف المستحيؿ الحصكؿ عمى مجمكعة كاممة مػف أنػكاع اإلصػبلح الػكطني فػي
أم نمكذج لكف بعض اإلصبلحات يجػب أف تكجػد فػي آسػيا ممػا يعكػس دكافػع متنكعػة تػؤدم إلػى
نتائج مختمفة.
كاف لكؿ دكلة خصكصية معينػة تجبرهػا عمػى الخػكض فػي تفاصػيؿ تخػص بيئتهػا الداخميػة
كالخارجية مع كجكد بعض الخصائص المشتركة التي يمكف البناء عميها بشكؿ جمعي لتمؾ الدكؿ
كاسػتنتجت الد ارسػة أيضػان أف أم إسػتراتيجية شػاممة تػػؤثر باإليجػاب عمػى التنميػػة الشػاممة ا سػػيكية
مجتمعة أك لكؿ دكلة عمى حدة.

الوعلمق لى الدراسات السابقة:
أوالً  :أوجو االسوفادة من الدراسات السابقة:
 -1تحديد مشكمة الدراسة بشكؿ كاضح.
 -2إغناء الجانب النظرم لمدراسة بتجارب باحثيف آخريف كالبناء عمى أهـ ما تكصمكا اليه.
 -3بياف أهمية مكضكع الدراسة في مجتمعات دراسة أخرل غير المحمية.
 -4تحديد أهداؼ الدراسة.
 -5تحديد المتغيرات البلزمة إلجراء الدراسة.
 -6االستفادة في تصميـ االستبياف الخاص بالدراسة.

ثانماً :نقاط االوفاق بمن الدراسة الحالمة والدراسات السابقة:
 -1ركػزت الد ارسػػات السػػابقة عمػػى أهميػػة متغيػرات التنميػػة السياسػػية كالتنميػػة اإلداريػػة كمجػػالس
االمف القكمي.
 -2انسػػجمت الد ارسػػات السػػابقة مػػع الد ارسػػة الحاليػػة بنتائجهػػا كتكصػػياتها فيمػػا يخػػص ضػػركرة
كجكد استراتجيات شاممة لمعمؿ يتـ فيها إشراؾ القيادة كالمجتمع لتحقيؽ األهداؼ.
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 -3تكافقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بياف الكاقع غير الكؼء بالدرجة المطمكبػة
فيما يتعمؽ بعمميات التنمية (باألخص في المجتمع المحمي كالمجتمع العربي).
 -4اشتركت الدراسات السابقة كالدراسة الحالية بتحديد العممية التنمكية كبجميع أنكاعها كأكلكية
كمقياس نجاح ألم مجتمع.

ثالثاً :نقاط االخوالف بمن الدراسات السابقة والدراسات الحالمة وما مممز ىذا البحث:
 -1ركزت الدراسات السابقة عمى أهمية متغيرات التنمية السياسية أك التنميػة اإلداريػة أك مجػالس
األمػػف القػػكمي كاألمػػف القػػكمي كػػؿ عمػػى حػػدة كهػػذا يختمػػؼ مػػع الد ارسػػة الحاليػػة التػػي ربطػػت
المتغيرات المذككرة جميعا في دراسة كاحدة.
 -2اخػػتبلؼ كبيػػر بػػيف األغمبيػػة العظمػػى مػػف الد ارسػػات السػػابقة كالد ارسػػة الحاليػػة باختيػػار أداة
الدراسة حيث اعتمدت في مجممها عمى التحميػؿ فقػط أك المقابمػة بينمػا اختػار الباحػث فػي
د ارس ػػته الحالي ػػة االس ػػتبياف ك ػػأداة كه ػػذا م ػػا جع ػػؿ إمكاني ػػة رب ػػط النت ػػائج بالد ارس ػػات الس ػػابقة
مس ػػتحيمة لع ػػدـ كج ػػكد نس ػػب مح ػػددة تخ ػػص نت ػػائج الد ارس ػػة يمك ػػف مقارنته ػػا بنس ػػب الد ارس ػػة
الحالية.
 -3اعتمدت معظـ الدراسات السابقة المنهج التاريخي باإلضافة لمكصؼ بينما اعتمدت الد ارسػة
الحالية المنهج الكصفي التحميمي.
 -4تعتبر الد ارسػة الحاليػة الكحيػدة لحتػى ا ف التػي طبقػت عمػى المجتمػع الفمسػطيني كخصصػت
الحالة الفمسطينية لمخركج بتكصيات ألصحاب القرار.
 -5أغمػػب الد ارسػػات أخػػذت رؤيػػة السياسػػييف فػػي المجػػاؿ بينمػػا شػػممت الد ارسػػة الحاليػػة مجتمع ػان
مختمفان بهضافة مختصي اإلدارة في الدكلة أك مف لهـ عبلقة.
 -6اتسػػمت الد ارسػػة الحاليػػة بشػػمكلية سياسػػية إداريػػة أمنيػػة عامػػة مقارنػػة بتخصػػيص الد ارس ػات
السابقة كتصنيفها ضػمف د ارسػات سياسػية أك أمنيػة أك إداريػة ممػا انعكػس أيضػان عمػى تغيػر
كاضح في طريقة كاجراءات كأداة الدراسة.
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نوائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالمة

الفجوة البحثمة

رك ػػزت الد ارس ػػة الحالي ػػة عم ػػى رب ػػط
الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة رك ػ ػػزت عم ػ ػػى

متغير كاحد مف متغيرات الدراسة.

لـ تربط الدراسات السابقة

متغيرات التنمية السياسية كاإلداريػة

متغيرات التنمية السياسية

بك ػػؿ م ػػا تح ػػكم م ػػف متعمق ػػات م ػػع

كاإلدارية مع األمف القكمي.

مكضػ ػػكع األمػ ػػف القػ ػػكمي كمجمػ ػػس
األمف القكمي

ابتع ػ ػػدت الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة ع ػ ػػف
األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني باعتبػػار
مكضكع شائؾ كيقبؿ الجدؿ.

لـ تناقش الدراسات السابقة

اختص ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة بمجم ػػس

مجمس أمف قكمي فمسطيني.

أمف قكمي فمسطيني.

اعتم ػػدت الد ارس ػػات الس ػػابقة عم ػػى لـ يتـ في أغمب الدراسات
السابقة استخداـ استبانة شاممة.

المقاببلت كالتحميؿ.

اعتمػ ػ ػػدت الد ارسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى اسػ ػ ػػتبانة
كأداة تكفر نتائج رقمية كنسب.

شػ ػػممت الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة تحميػ ػػؿ لـ تبرز الدراسات السابقة

اعتمدت الدراسة الحاليػة عمػى قػكة

كاق ػ ػ ػػع كت ػ ػ ػػاريخ كالخ ػ ػ ػػركج بنت ػ ػ ػػائج تكقعات المبحكثيف كاستشرافهـ

مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة كحممػ ػػت تكقعػ ػػاتهـ

لممستقبؿ.

كتكصيات.

بالنسػ ػ ػ ػػبة لمد ارسػ ػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػ ػػطينية
رك ػ ػػزت الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة عم ػ ػػى
مجتم ػػع يش ػػمؿ الض ػػفة الغربي ػػة أك

قطاع غزة.

بالمستقبؿ.

حاكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الحالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

لـ تشمؿ الدراسات الفمسطينية
السابقة الضفة الغربية كغزة
كالقدس مجتمعيف.

االس ػ ػػتبحاث ف ػ ػػي جن ػ ػػاحي ال ػ ػػكطف
(الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة كجػػزء

مػػف القػػدس) كمجتمػػع د ارسػػة كاحػػد

يضػ ػ ػ ػ ػػفي نكعػ ػ ػ ػ ػ ػان م ػ ػ ػ ػ ػػف الحياديػ ػ ػ ػ ػػة
كالشمكؿ.

جدول ()2الفجوة البحثمة (جرد بكاسطة الباحث)
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
أكالن :المقدمة.
ثانيان :منهج الدراسة.
ثالثان :مجتمع الدراسة.
رابعان :عينة الدراسة.
خامسان :أداة الدراسة.
سادسان :خطكات بناء االستبانة.
سابعان :صدؽ االستبانة.
ثامنان :ثبات االستبانة.
تاسعان :األساليب اإلحصائية المستخدمة.
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المقدمة:
تعػػد منهجيػػة الد ارسػػة كاجراءاتهػػا محػػك ار رئيسػػا يػػتـ مػػف خبللػػه إنجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف
الدراسة كعف طريقها يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى
النتػػائج الت ػػي ي ػػتـ تفس ػػيرها فػػي ض ػػكء أدبي ػػات الد ارس ػػة المتعمقػػة بمكض ػػكع الد ارس ػػة كبالت ػػالي تحق ػػؽ
األهداؼ التي تسعى إلى تحقيقها.
حيث تناكؿ هذا الفصؿ كصفا لممػنهج المتبػع كمجتمػع كعينػة الد ارسػة ككػذلؾ أداة الد ارسػة
المس ػػتخدمة كطريق ػػة إع ػػدادها ككيفي ػػة بنائه ػػا كتطكيره ػػا كم ػػدل ص ػػدقها كثباته ػػا كينته ػػي الفصػ ػؿ
بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاسػتخبلص النتػائج كفيمػا يمػي كصػؼ
لهذ اإلجراءات.

منيج الدارسة:
مف أجؿ تحقيؽ أهداؼ الدراسة قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنهج الكصػفي التحميمػي ألهميتػه فػي
كصؼ الظاهرة مكضػكع الد ارسػة كتحميػؿ بياناتهػا كالعبلقػة بػيف مككناتهػا كا راء التػي تطػرح حكلهػا
كالعمميات التي تتضمنها كا ثار التي تحدثها.
كيعرؼ الحمداني ( )100:2006المنهج الكصفي التحميمي بأنه "المنهج الذم يسعى لكصؼ
الظكاهر أك األحداث المعاصرة أك الراهنة فهك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ
ظاهرة أك مشكمة كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع كتتطمب معرفة المشاركيف في
الدارسة كالظكاهر التي ندرسها كاألكقات التي نستعممها لجمع البيانات".
وقد اسوخدم الباحث مصدرمن أساسممن للمعلومات:
 .3المصـــادر الثانومـــة :حي ػػث اتج ػػه الباح ػػث ف ػػي معالج ػػة اإلط ػػار النظ ػػرم لمد ارس ػػة إل ػػى مص ػػادر
البيانػػات الثانكيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب كالم ارجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العبلقػػة كالػػدكريات
كالمق ػػاالت كالتق ػػارير كاألبح ػػاث كالد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناكل ػػت مكض ػػكع الدارس ػػة كالبح ػػث
كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
الدرسػة لجػأ الباحػث إلػى جمػع البيانػات
 .4المصادر األولمة :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضػكع ا
األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة صممت خصيصان لهذا الغرض.
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مجومع الدراسة :
كبناء عمى مشػكمة
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث
ن

الدراسة كأهدافها فهف المجتمع المسػتهدؼ يتكػكف مػف األكػاديمييف المختصػيف كالبػاحثيف فػي مجػالي
األمف القكمي كالتنمية كالمقدر عددهـ تقريبا بػ  134أكاديميان كباحثان مختصان.
ككاف األشخاص محؿ مجتمع الدراسة مقسميف الى:
أوالً :األك ػ ػػاديمييف المختص ػ ػػيف ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية بالتنمي ػ ػػة السياس ػ ػػية أك اإلداري ػ ػػة أك أم
تخصػػص ذم عبلقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة كالمتمثمػػيف بػػالككادر األكاديميػػة حيػػث تكجػػد أقسػػاـ العمػػكـ
السياسية أك اإلدارة العامة في الجامعات الفمسطينية كالمحصكرة في:

جدول رقم ()4
الجامعات الفلسطمنمة (مجومع الدراسة)
م

م

جامعات محافظات غزة

جامعات محافظات الضفة الغربمة

 .3الجامعة اإلسبلمية.

 .3جامعة النجاح.

 .4جامعة األزهر.

 .4جامعة بيرزيت.

 .5أكاديمية اإلدارة كالسياسة.

 .5جامعة القدس.

 .6كمية العكدة الجامعية.

 .6جامعة الخميؿ.

 .7كمية الرباط الجامعية.

 .7جامعة االستقبلؿ.
 .8الجامعة العربية األمريكية – جنيف.

كقػ ػػد بمػ ػػد عػ ػػدد األكػ ػػاديمييف فػ ػػي ب ػ ػرامج أك أقسػ ػػاـ العمػ ػػكـ السياسػ ػػية أك اإلدارة العامػ ػػة أك
االختصاصات ذات العبلقة في الجامعات المذككرة  :6أكاديميان مختصان.
كاألكػػاديمي هػػك الػػذم يحمػػؿ المػػؤهبلت كالػػدرجات العمميػػة كيعمػػؿ فػػي مجػػاؿ التػػدريس فػػي الجامعػػات
كالبحػػث العممػػي كقػػادر عمػػى اإلنجػػاز فػػي مجػػاؿ تخصصػػه كيشػػارؾ فػػي نهضػػة األمػػة كحػػؿ مشػػاكمها
كمكاجهة التحديات التي تعترض نهضتها ككحدتها.

كك ػػاف الختي ػػار الباح ػػث مجتم ػػع الد ارس ػػة أع ػػبل ألنه ػػا تعتب ػػر م ػػف النخ ػػب ف ػػي المجتم ػػع.
كهػػـ أقميػػة مػػف أبنػػاء المجتمػػع كمتمتعػػة بصػػفات إيجابيػػة تمكنهػػا مػػف تحقيػػؽ حػػد أدنػػى مػػف الثبػػات
كالتماسػ ػ ػ ػ ػػؾ الػ ػ ػ ػ ػػذم يؤهمهػ ػ ػ ػ ػػا السػ ػ ػ ػ ػػتبلـ صػ ػ ػ ػ ػػكلجاف الحكػ ػ ػ ػ ػػـ كاالتجػ ػ ػ ػ ػػا نحػ ػ ػ ػ ػػك تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ أهػ ػ ػ ػ ػػدافها
األساسية (ميشيؿ .)33: :3;:2
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كانػػه فػػي إطػػار التػػأثير المت ازيػػد لهػػذ النخػػب فػػي إحػػداث التغييػػر فهنهػػا تقػػكـ بكظيفػػة حفػػظ
الت ػكازف داخػػؿ المجتمػػع عػػف طريػػؽ انػػدماجها كتجػػددها الػػذم يكػػكف التغييػػر محػػكر األسػػاس كهػػي
بتغيًرها (النخبة) تقكـ بقيادة عممية التغيير كالتطكر داخؿ المجتمع (األسكد .)662 :3;;2
ثانم ـاً  :البػػاحثكف فػػي م اركػػز الد ارسػػات كاألبحػػاث كالمختصػػيف بمجػػاالت السياسػػة أك اإلدارة العامػػة
(إدارة الدكلػػة) أك الشػػؤكف األمنيػػة أك أم تخصػػص ذم عبلقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة كالمػػكزعيف عمػػى
مجمكعػػة مػػف م اركػػز األبحػػاث ف ػي الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة مضػػافان إل ػيهـ القػػدس كهػػـ (م اركػػز
األبحاث):
جدول رقم ()4

مراتز األبحاث والدراسات بقطاع غزة
مركز عبد اهلل حكراني لمدراسات (المركػز القػكمي

 -1مركز التخطيط الفمسطيني ـ.ت.ؼ

-7

 -2مركز فمسطيف لمدراسات بمؤسسة إبداع

-8

 -3مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف

-9

مركز الدراسات السياسية كالتنمكية

 -4مركز دراسات التنمية بيرزيت-غزة

-10

معهد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية

 -5مركز البحث العممي

-11

بيت الحكمة

 -6جمعية البحث العممي كالدراسات

-12

مركز دراسات الهيئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف

سابقا)
مركػ ػ ػػز غ ػ ػ ػزة لمسياسػ ػ ػػات كاإلسػ ػ ػػتراتيجيات التػ ػ ػػابع
ألكاديمية اإلدارة كالسياسة

(جرد بواسطة الباحث)
جدول رقم ()5

مراتز األبحاث والدراسات بالضفة الغربمة والقدس
-8

مركز العالـ العربي لمبحكث كالتنمية (اكراد).

-1

المركز الفمسطيني الستطبلع الرأم

-2

المؤسسػػة الفمسػػطينية لمد ارسػػات الديمقراطيػػة -9

المركػز الفمسػػطيني البحػاث السياسػػات كالد ارسػػات

(مكاطف).

االستراتيجية (مسارات).

 -3معهد األبحاث التطبيقية القدس (أريج)

-10

المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار)

 -4مركز بيساف لؤلبحاث كالتطكير

-11

جمعية الدراسات العربية

 -5مؤسسة ياسر عرفات

-12

مؤسسة الدراسات الفمسطينية

 -6معهد الدراسات السياسية

-13

معهد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس).

 -7معهد السياسات العامة (.)IPP

(جرد بواسطة الباحث)
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كقد كاف عػدد البػاحثيف فػي الم اركػز المػذككرة أعػبل  50باحثػان بكاقػع بػاحثيف اثنػيف مػف كػؿ
مركػػز يزيػػد أك يػػنقص حسػػب رؤيػػة المركػػز المقصػػكد بتكزيػػع االسػػتبانة عمػػى مػػف هػػك مبلئػػـ مػػف
باحثيه.
كيتضح أف مراكز األبحػاث كالد ارسػات تكتسػب أهميتهػا كضػركرة كجكدهػا مػف الحاجػة لهػا
التنمكيػػة؛
كمػػف مقتضػػيات الضػػركرات السياسػػية كاالقتصػػادية كاإلعبلميػػة كاألكاديميػػة كاالجتماعيػػة ك
ٌ
كذلؾ "باعتبارها الطريقة األمثػؿ إليصػاؿ المعرفػة المتخصصػة مػف خػبلؿ مػا تقدمػه مػف إصػدارات
عمميػة كنػدكات متخصصػة مػف شػأنها أف تضػاعؼ مسػتكل الػكعي لػدل صػانع القػرار كالمؤسسػػات
كاألفراد كتساعدهـ عمى الربط بيف الكقائع الميدانية كاطارها العممي النظرم.
إف لمراكز األبحػاث دك ار رياديػا فػي تكجيػه عػالـ اليػكـ؛ بحكػـ ٌأنهػا أداة مهمػة إلنتػاج العديػد
مػػف المشػػاريع الحيكيػػة التػػي تتصػػؿ بالدكلػػة كالمجتمػػع كالفػػرد ككسػػيمة لد ارسػػة كػػؿ مػػا يتصػػؿ بتمػػؾ
المشاريع كفؽ منهج عممي معرفي.
عد مراكز األبحاث مف القضايا الكطنية الهامة كالحيكية التي تعكس اهتماـ الشعكب
كما تي ٌ
بالعمـ كالمعرفة كالتقدـ الحضارم كاستشراؼ آفاؽ المستقبؿ.

منة الدراسة:
قاـ الباحث بتكزيع  356استبانة عمى مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد  324استبانة بنسبة
.%98.34

أداة الدراسة:
تـ إعداد استبانة حكؿ " الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسطمني لوحقمق
الونممة السماسمة واإلدارمة"

ووتون اسوبانة الدارسة من قسممن رئمسمن:
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القسم األول :كهك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (العمؿ آخر مؤهؿ عممي حصؿ
عميه المستجيب التخصص العاـ لممؤهؿ سنكات الخدمة في العمؿ األكاديمي سنكات الخدمة
في مراكز األبحاث محؿ اإلقامة الجامعة المانحة خر مؤهؿ عممي االنتماء السياسي).
القسم الثاني :كهك عبارة عف محاور الدراسة كيتككف مف ; 8فقرة مكزع عمى  5محاكر:
المحور األول :مجلس األمن القومي الفلسطمني كيتككف مف (; )4فقرة مقسـ إلى  7مجاالت:
المجاؿ األكؿ :اإلستراتيجية كيتككف مف ( )9فقرات.
المجاؿ الثاني :دراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية كيتككف مف ( )8فقرات.
المجاؿ الثالث :كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ كيتككف مف ( )8فقرات.
المجاؿ الرابع :التنسيؽ بيف مختمؼ الك ازرات كاألجهزة كيتككف مف ( )7فقرات.
المجاؿ الخامس :متابعة تنفيذ الق اررات كيتككف مف ( )7فقرات.
المحور الثاني :الونممة السماسمة كيتككف مف ( )47فقرة مقسـ إلى  6مجاالت:
المجاؿ األكؿ :الفاعمية كيتككف مف ( )7فقرات.
المجاؿ الثاني :المساكاة كيتككف مف ( )8فقرات.
المجاؿ الثالث :الديمقراطية كيتككف مف ( )8فقرات.
المجاؿ الرابع :تحقيؽ األمف كيتككف مف ( ):فقرات.
المحور الثالث :الونممة اإلدارمة كيتككف مف ( )37فقرة مقسـ إلى  5مجاالت:
المجاؿ األكؿ :تطكير المنظمات اإلدارية كيتككف مف ( )7فقرات.
المجاؿ الثاني :تطكير اإلجراءات كاألساليب كيتككف مف ( )7فقرات.
المجاؿ الثالث :تطكير المكارد البشرية كيتككف مف ( )7فقرات.
كقد تـ استخداـ المقياس  32-3بحيث كمما اقتربت الدرجػة مػف  32دؿ عمػى المكافقػة العاليػة عمػى
ما كرد في العبارة كالعكس صحيح.
خطوات بناء االسوبانة:
قػػاـ الباحػػث بهعػػداد أداة الد ارسػػة لمعرفػػة " الضــرورة اإلســوراومجمة لوفعمــل مجلــس األمــن القــومي
الفلسطمني لوحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة" كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء االستبانة-:
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 -1اإلط ػػبلع عم ػػى األدب اإلدارم كالسياس ػػي كالد ارس ػػات الس ػػابقة ذات الص ػػمة بمكض ػػكع الد ارس ػػة
كاالستفادة منها في بناء االستبانة كصياغة فقراتها.
 -2استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف في تحديد مجاالت االسػتبانة
كفقراتها.
 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتها االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 -5تـ عرض االستبانة عمى ( )36مف المحكميف مف األكاديمييف المختصيف كالخبراء فػي المجػاؿ
كالممحؽ رقـ ( )3يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
 -6ف ػػي ض ػػكء أراء المحكم ػػيف ت ػػـ تع ػػديؿ بع ػػض فقػ ػرات االس ػػتبانة م ػػف حي ػػث الح ػػذؼ أك اإلض ػػافة
كالتعديؿ لتستقر االستبانة في صكرتها النهائية عمى (; )8فقرة ممحؽ (.)4

صدق االسوبانة:

صدؽ االستبانة يعني "أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسه" (الجرجاكم )327 :4232

كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية
ككضكح فقراتها كمفرداتها مف ناحية ثانية

بحيث تككف مفهكمة لكؿ مف يستخدمها"

(عبيدات كآخركف  )39;<4223كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -3صدق المحتممن "الصدق الظاىري":
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بصدؽ المحكميف " أف يختار الباحث ن
الظاهرة أك المشكمة مكضكع الدراسة" (الجرجاكم  )329 :4232حيث تـ عرض االستبانة عمى
مجمكعة مف المحكميف تألفت مف  36متخصصان في مجاالت التنمية السياسية  -التنمية اإلدارية
 األمف القكمي – مناهج البحث العممي) كأسماء المحكميف في الممحؽ رقـ ( )3كقد استجابالباحث

راء المحكميف كقاـ بهجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة

كبذلؾ خرج االستبياف في صكرته النهائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)4
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 -5صدق المقماس:
أوال :االوساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم
تنتمي إلية هذ الفقرة كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسه.
يكضح جدكؿ ( )8معامؿ االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المحػكر األكؿ " مجمػس األمػف
القكمي الفمسطيني " كالدرجة الكميػة لممحػكر األكؿ كالػذم يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة
عند مستكل معنكية ( (α≥ 2.27كبذلؾ يعتبر المحكر األكؿ صادقان لما كضع لقياسه.
جدول ()1

معامل االروباط بمن تل فقرة من فقرات المحور األول " مجلس األمن القومي الفلسطمني "
والدرجة التلمة للمحور

لالروباط

اإلسوراومجمة
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يكجد كعي كامؿ باإلستراتيجية الشاممة في إدارة الدكلة لدل أصحاب القرار في فمسطيف.
ال يكجد ضعؼ في مؤسسة القيادة الفمسطينية.
هناؾ كضكح كممارسة عند األحزاب كالنخب لثقافة النقد الذاتي.
يكجد مصمحة قكمية مكحدة في فمسطيف يمكف اعتبارها أساسان إلستراتيجية شاممة.
ال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية تؤثر عمى استقبللية قرار .
مجمس األمف القكمي ضركرة إستراتيجية لتحقيؽ التنمية الشاممة في فمسطيف.
مف كاجبات مجمس األمػف القػكمي صػياغة مشػركع اسػتراتيجي كامػؿ يسػعى لحمايػة المػكاطف
مف أم تهديد خارجي كيحقؽ األهداؼ كالمصالح الحيكية.
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معامل بمرسون

م

القممة االحومالمة ().Sig

الفقرة

دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمة
.1

.2

.3

.4

.5

.6

تعمؿ السمطة الكطنية بكاقعية كمكضكعية كنقد كتعتمد عمى التاريخ كالتطبيؽ العممي كالثقافة
السائدة في المجتمع.
تتعامؿ السمطة الكطنية مع الكاقع مع األخذ بعيف االعتبار ارتباطاته المتنكعة كتطكر
المتغيرات.
تعتمد السمطة الكطنية األسمكب المنتظـ في التعامؿ مع الغرض كدراسته بشكؿ شامؿ
كمركب.
تحدد السمطة الكطنية التحديات الرئيسية مع األخذ بعيف االعتبار العبلقات المتبادلة كالتطكر
كاختيار التقديرات الناتجة.
تضـ السمطة الكطنية مختصيف في كافة المجاالت لدراسة كتقييـ كتحميؿ نتائج أم أزمة
متكقعة.
هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يتكامؿ مع أجهزة السمطة الكطنية
لدراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية.

.854

.864

.856

.867

.705

.471

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

وضع الخمارات واقوراح البدائل
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تق ػػكـ الس ػػمطة الكطني ػػة بتحدي ػػد المش ػػاكؿ ع ػػف طري ػػؽ جم ػػع المعمكم ػػات المناس ػػبة ح ػػكؿ ت ػػاريخ
ظهكرها كأسبابها كمدل حدتها كتطكرها.
تحدد السمطة الكطنية البدائؿ المختمفة لحؿ المشاكؿ عف طريؽ استشارة الخبراء كالفنييف.
تقيـ السمطة الكطنية البدائؿ عػف طريػؽ الد ارسػة المكضػكعية لمسػمبيات كاإليجابيػات الخاصػة
بكؿ بديؿ.
تشرؼ السمطة الكطنية عمى تنفيذ الق اررات طبقا لكجاهتها كما نصه القانكف.
تتابع السمطة الكطنية الق اررات أثناء كبعد االنتهاء مف التنفيذ كتتأكد مف تحقيؽ األهداؼ.
هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يسػػهـ فػػي كضػػع الخيػػارات كاقت ػراح
البدائؿ لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها.
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.880

*0.000

.894

*0.000

.837

*0.000

.888

*0.000

.869

*0.000

.498

*0.000

الونسمق بمن مخولف الو ازرات واألجيزة
.1

.2

.3

.4

.5

تقكد السمطة الكطنية عممية إعداد خطط فمسػطيف االسػتراتيجية طكيمػة المػدل لتنميػة المجتمػع
الفمسطيني كتطكير اقتصاديا كاجتماعيا كبشريان.
يكجد تعزيز كتعاضد كتنسيؽ بيف الك ازرات الفمسطينية المختمفة مع الحفاظ عمى استقبللية كؿ
منهما النسبية.
الدرس ػػات الض ػػركرية إلع ػػداد
تشػػرؼ السػػمطة الكطني ػػة عم ػػى إع ػػداد خطػػط القطاع ػػات كعمػػؿ ا
السياسات.
تعتم ػػد الس ػػمطة الكطني ػػة عم ػػى الجه ػػاز المرك ػػزم لئلحص ػػاء كتتع ػػاكف مع ػػه ف ػػي جم ػػع كتحمي ػػؿ
المعمكمات اإلحصائية.
هن ػػاؾ ض ػػركرة اس ػػتراتيجية لمجم ػػس أم ػػف ق ػػكمي فمس ػػطيني يكج ػػه األداء لمحككم ػػة ف ػػي إط ػػار
األهداؼ كالبرامج كالق اررات كيكمؿ عممها في التنسيؽ كتنفيذ التكصيات كالق اررات.

.769

.782

.852

.803

.580

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

موابعة ونفمذ الق اررات
.1
.2
.3
.4
.5

تمارس السمطة الكطنية صبلحياتها في متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد مف أف الق اررات كالمكائح
كاألنظمة السارية كافية لتحقيؽ الغرض منها.
تتابع السمطة الكطنية تنفيذ الخطط كالقكانيف كمدل نجاحها في تحقيؽ األهداؼ المحددة.
تراقب السمطة الكطنية عمميات الكشؼ كالتحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية.
تحقؽ السمطة الكطنية في الشكاكم الكبيرة المقدمة عف أم إهماؿ في الدكلة.
هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني في دعـ أجهزة السمطة الكطنية في
متابعة كمراقبة تنفيذ الق اررات.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5
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.876

*0.000

.901

*0.000

.889

*0.000

.878

*0.000

.562

*0.000

يكضح جدكؿ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني " التنمية السياسية "
كالدرجة الكمية لممحكر الثاني كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية
 α ≥ 2.27كبذلؾ يعتبر المحكر الثاني صادقان لما كضع لقياسه.
جدول ()7
معامل االروباط بمن تل فقرة من فقرات المحور الثاني " الونممة السماسمة " والدرجة التلمة للمحور

لالروباط

الفا لمة
.3

.4

.5

.6

.7

يكجد قدرة لمنظاـ السياسي عمى تحقيؽ التكامؿ القكمي داخميا كتجاكز
خبلفاته.
النظاـ السياسي فعاؿ في إحكاـ سيطرته الفمسفية كالفكرية عمى الجماعات
السياسية.
تساهـ السمطة الكطنية في تجنيب المجتمع أعماؿ العنؼ كاالنقبلبات كحالة
عدـ االستقرار.
يتعامؿ النظاـ السياسي بفاعمية مع األزمات داخميا كخارجيا كبجميع مراحمها
بما ال يضر بالمصمحة الكطنية العميا.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني لتعزيز قدرة النظاـ
السياسي كمساعدته ليككف فعاالن.

المساواة
تعزز السمطة الكطنية أساس التضامف االجتماعي القائـ عمى العدؿ كالحرية
.3

كالمساكاة.
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معامل بمرسون

م.

القممة االحومالمة ().Sig

الفقرة

.4
.5
.6
.7
.8

تحافظ السمطة الكطنية عمى حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة األساسية.
تعزز السمطة الكطنية مفهكـ المساكاة بيف الجنسيف.
تساعد السمطة الكطنية عمى تطكير التشريعات المتعمقة بالشباب كضماف
حرية تككيف المؤسسات كالتنظيمات كتمكينهـ مف مشاركة أكبر في المجتمع.
تساهـ السمطة الكطنية في نشر ثقافة السمـ األهمي.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يساعد السمطة الكطنية
في تحقيؽ المساكاة.

الدممقراطمة
.3

تعزز السمطة الكطنية مف مبدأم سيادة القانكف كعدـ الجمع بيف السمطات.
تعمؿ السمطة الكطنية عمى مبدأ ضماف حقكؽ األفراد كمف ثـ ضماف

.4

التعددية السياسية.

.5

هناؾ تغكؿ لممؤسسات العسكرية كاألمنية عمى المؤسسات المدنية في الدكلة.

.6

يتـ تداكؿ السمطة سمميان.

.7

تعزز السمطة الكطنية حرية الفكر كالرأم كحرية الصحافة كاإلعبلـ.

.8

هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسهـ في تحقيؽ
الديمقراطية.

وحقمق األمن
.3

.4

تعمؿ السمطة الكطنية عمى صياغة السياسات كالخطط األمنية كتحدد آليات
تنفيذها.
تحدد السمطة الكطنية المهاـ األمنية لؤلجهزة كفقا لمتطمبات الظركؼ
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتشرؼ عمى تنفيذها.
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.5

.6
.7
.8
.9

.:

تنسؽ السمطة الكطنية بيف العمؿ السياسي كاألمني كتؤكد عمى مساهمة
العمؿ األمني في تحقيؽ األهداؼ السياسية.
تعمؿ السمطة الكطنية عمى إقرار التشكيبلت كالتعيينات كالترقيات التي
تساهـ في تنفيذ السياسات كالخطط األمنية.
تشارؾ السمطة الكطنية في إقرار االتفاقيات األمنية كتشرؼ عمى تنفيذها.
تقر السمطة الكطنية الميزانيات كالحسابات المتعمقة باألمف كآلية صرفها.
تشرؼ السمطة الكطنية بشكؿ مباشر عمى التنسيؽ األمني مع الجهات
المحمية كاإلقميمية كالدكلية.
تعتبر البنكد أعبل في محكر تحقيؽ األمف هي المهاـ األساسية لمجمس أمف
قكمي فمسطيني.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5
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يكضح جدكؿ ( ):معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث " التنمية اإلدارية "
كالدرجة الكمية لممحكر الثالث كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية
 α ≥ 2.27كبذلؾ يعتبر المحكر الثالث صادقان لما كضع لقياسه.
جدول ()8

معامل االروباط بمن تل فقرة من فقرات المحور الثالث "الونممة اإلدارمة" والدرجة التلمة للمحور

لالروباط

وطومر المنظمات اإلدارمة
.3

.4
.5
.6
.7

تحسف السمطة الكطنية مف أنماط إدارة المكارد العامة كتعميـ النزاهة كالمساءلة في الممارسات
االقتصادية كاإلدارية.
تعمؿ السمطة الكطنية عمى تكفير الرصد المستمر لمستكيات التقدـ في تحقيؽ أهداؼ برامج
اإلصبلح ألنظمة إدارة الحكـ.
تعزز السمطة الكطنية آليات تطبيؽ اإلدارة الرشيدة.
تساهـ السمطة الكطنية في مكاجهة التحديات المعاصرة ألنماط إدارة الحكـ التقميدية.
كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني يدعـ أم فكرة هادفة لمتطكير في شتى المجاالت.

وطومر اإلجراءات واألسالمب
.3
.4
.5
.6
.7

تذلؿ السمطة الكطنية تعدد اإلجراءات كطكؿ المسالؾ التي تمر بها الق اررات اإلدارية.
يكجد معالجة دائمة لمتداخؿ كاالزدكاجية في عمؿ عديد مف األجهزة في الدكلة.
تتطكر بشكؿ دائـ آليات عمؿ المراكز اإلستراتيجية المسئكلة عف السياسات التنمكية.
تحاكؿ السمطة الكطنية القضاء عمى التضارب بيف القكانيف كالمكائح بما يسهؿ التعامؿ معها.
كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني سيسهـ في اإلصبلح الشمكلي لمدكلة مف خبلؿ إرساء
دعائـ إدارة حديثة فعالة.
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معامل بمرسون

م.

القممة االحومالمة ().Sig

الفقرة

وطومر الموارد البشرمة
.3
.4
.5

.6

.7

تعتبر السمطة الكطنية المكاطف هك األساس كتهدؼ إلى حمايته كتأميف حياة حرة له كتطكير .
تطبؽ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بحقكؽ العامميف مما يؤدم إلى استقرارهـ كتطكيرهـ.
تكجه السمطة الكطنية المؤسسات كاإلدارات لجكدة األداء مما يساعد في تحسيف مستكل أداء
العامميف.
تعمؿ السمطة الكطنية باستمرار عمى تحسيف بيئة العمؿ التي تؤثر في الجهاز اإلدارم كتتأثر
به كتنعكس عمى العامميف.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يهدؼ إلى تنمية قكمية شاممة تعتبر
التنمية البشرية جزءان منها.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

ثانما :الصدق البنائي Structure Validity
يعد الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األهداؼ التي تريد األداة
الكصكؿ إليها كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.

يبيف جدكؿ (;) أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيان عند

مستكل معنكية  α ≥ 2.27كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما كضع لقياسه.
جدول ()9

معامل االروباط بمن درجة تل مجال من مجاالت اإلسوبانة والدرجة التلمة لالسوبانة
معامل بمرسون

المجال

لالروباط

اإلستراتيجية
دراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية
كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ
التنسيؽ بيف مختمؼ الك ازرات كاألجهزة
متابعة تنفيذ الق اررات
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القممة االحومالمة
)(Sig.

مجلس األمن القومي الفلسطمني
الفاعمية
المساكاة
الديمقراطية
تحقيؽ األمف
الونممة السماسمة
تطكير المنظمات
تطكير اإلجراءات كاألساليب
تطكير المكارد البشرية
الونممة اإلدارمة
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

ثبات االسوبانة :Reliability

ٌمصذ ثثجبد االسزجبوخ هى "أن ٌعطً االسزجٍبن وفس الىزبئح إرا أعٍذ رطجٍمه عذح مشاد مززبلٍخ"
(الجرجاكم  );9 :4232كيقصد به أيضا "إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ
مرة يستخدـ فيها أك ما هي درجة اتساقه كانسجامه كاستم ارريته عند تكرار استخدامه في أكقات
مختمفة" (القحطاني .)4224
كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ:

معامل ألفا ترونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient

اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس ثبػػات االسػػتبانة ككانػػت النتػػائج كمػػا هػػي مبينػػة فػػي

جدكؿ (.)32

جدول ()32

معامل ألفا ترونباخ لقماس ثبات االسوبانة
المحور
مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
التنمية السياسية.
التنمية اإلدارية.
جممع المحاور معا
*الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ
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دد

معامل ألفا

الصدق

الفقرات

ترونباخ

الذاوي*

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )32أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ
) بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة (

محكر حيث تتراكح بيف (

الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ محكر حيث تتراكح (
(

) .ككذلؾ قيمة

) بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة

) كهذا يعنى أف الصدؽ الذاتي مرتفع كداؿ إحصائيا.
كبذلؾ تكػكف االسػتبانة فػي صػكرتها النهائيػة كمػا هػي فػي الممحػؽ ( .)4كيكػكف الباحػث قػد

تأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات اسػػتبانة الد ارسػػة ممػػا يجعمػػه عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة االسػػتبانة كصػػبلحيتها
لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتها.
األسالمب اإلحصائمة المسوخدمة:
تـ تفريد كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package
.(SPSS) for the Social Sciences
اخوبار الووزمع الطبمعي : Normality Distribution Test
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ككلمجػػكركؼ  -سػػمرنكؼ ))K-S

Kolmogorov-Smirnov

 Testالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمه ككانت النتائج كما هي مبينة
في جدكؿ (.)33
جدول ()66

موضح نوائج اخوبار الووزمع الطبمعي
القممة االحومالمة
)(Sig.

المحور
مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
التنمية السياسية.
التنمية اإلدارية.

جممع محاور االسوبانة
كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )33أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع محاكر الدراسة
أكبر مف مستكل الداللة

α ≥ .0.5

كبذلؾ فهف تكزيع البيانات لهذ المحاكر يتبع التكزيع الطبيعي

حيث تـ استخداـ االختبارات العممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
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وقد وم اسوخدام األدوات اإلحصائمة الوالمة:
 .3النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة الدراسة.
 .4المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي.
 .5اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .6اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما
إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمه.
 .7معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط:
يقكـ هذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف .كقد استخدمه الباحث لحساب االتساؽ
الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة ككذلؾ لدراسة العبلقة بيف المجاالت.
 .8اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد
كصمت إلى الدرجة المتكسطة كهي  8أـ زادت أك قمت عف ذلؾ .كلقد استخدمه الباحث
لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .
 .9اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف هناؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.
 .:اختبار تحميؿ التبايف األحادم) )One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف هناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف
البيانات .استخدمه الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثبلث مجمكعات
فأكثر.
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 المقدمة.
 الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
 تحميؿ فقرات االستبانة.
 اختبار فرضيات الدراسة0
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المقدمة:
يتضمف هذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة كذلؾ مف خبلؿ
اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إليها مف خبلؿ تحميؿ
فقراتها كالكقكؼ عمى البيانات الشخصية عف المستجيب (العمؿ آخر مؤهؿ عممي حصؿ عميه
المستجيب التخصص العاـ لممؤهؿ سنكات الخدمة في العمؿ األكاديمي سنكات الخدمة في
مراكز األبحاث محؿ اإلقامة الجامعة المانحة خر مؤهؿ عممي االنتماء السياسي) لذا تـ
إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ
اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضها
كتحميمها في هذا الفصؿ.
الوصف اإلحصائي لعمنة الدراسة وفق البمانات الشخصمة
كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية
 ووزمع منة الدراسة حسب العملجدول ( :)65ووزمع منة الدراسة حسب العمل
العدد

العمل

النسبة المئومة %

أكاديمي بجامعة
باحث في مركز دراسات
االثنيف معا
المجموع
 %مف عينة الدراسة يعممكف أكاديمييف بجامعة

يتضح مف جدكؿ ( )34أف ما نسبته
 %يعممكف باحثيف في مراكز دراسات بينما

 %يعممكف في االثنيف معان.

كقػد كجػػد الباحػث اف يػػكرد اعػػداد المبحػكثيف حسػػب العمػؿ بطريقػػة اخػػرل كذلػؾ بعػػد تفريػػد
بنػػد االثنػػيف معػػا ليكػػكف عػػدد اكػػاديميي الجامعػػات  88أكاديميػان كعػػدد البػػاحثيف فػػي م اركػػز الد ارسػػات
; 7باحث ػان كتظهػػر النسػػب زيػػادة األكػػاديمييف نظ ػ انر إلحت ػكاء الجامعػػات بشػػكؿ عػػاـ عمػػى مختصػػيف
أكثر في المجاؿ مف المراكز البحثية كالتي قد تحكم عمى باحثيف اثنيف فقط في أغمب أحكالها.
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 ووزمع منة الدراسة حسب آخر مؤىل لمي حصل لمو المسوجمبجدول ( )64ووزمع منة الدراسة حسب آخر مؤىل لمي
العدد

آخر مؤىل لمي

النسبة المئومة %

بكالكريكس
ماجستير
دكتك ار
المجموع
 %م ػػف عين ػػة الد ارس ػػة م ػػؤهمهـ العمم ػػي بك ػػالكريكس

يتض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ ( )35أف م ػػا نس ػػبته

 %مؤهمهـ العممي دكتك ار .

 %مؤهمهـ العممي ماجستير بينما

كهن ػػا كج ػػد الباح ػػث النس ػػبة االكب ػػر م ػػف المبح ػػكثيف م ػػف حمم ػػة ش ػػهادة ال ػػدكتكراة نظػػ ار لكثػػرة ع ػػددهـ

بالجامعات مقارنة بحممػة الشػهادات األقػؿ كأيضػان ألف الحاصػميف عمػى درجػة الػدكتكراة فػي مجػالي

العمػ ػكـ السياس ػػية أك االداري ػػة غالب ػػا م ػػا يك ػػكف له ػػـ مش ػػاركات كبيػ ػرة ف ػػي م ارك ػػز األبح ػػاث إلرتب ػػاط
تخصصهـ بالحياة السياسية كاالجتماعية ككجػكب الد ارسػة كالبحػث المسػتمر لكػؿ متغيػرات الحالػة

السياسية كباألخص ككف القضية الفمسطينية حية ككثيرة المتغيرات.
 -ووزمع منة الدراسة حسب الوخصص العام للمؤىل

جدول ( )63ووزمع منة الدراسة حسب الوخصص العام للمؤىل
العدد

الوخصص العام للمؤىل

النسبة المئومة %

عمكـ سياسية
عمكـ إدارية
أخرل
المجموع
يتضح مف جدكؿ ( )36أف ما نسبته
تخصصهـ عمكـ إدارية بينما

 %مف عينة الدراسة تخصصػهـ عمػكـ سياسػية

%

 %تخصصهـ غير ذلؾ.

كهنا قصد الباحث استهداؼ أكثر التخصصات ذات عبلقة بالدراسة كهمػاالعمكـ السياسػية كاإلداريػة

كبالتحديػػد اإلدارة العامػػة أك مػػا يسػػمى بػهدارة الدكلػػة ككانػػت النسػػبة األكبػػر تخػػص مختصػػي العمػػكـ
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السياسػ ػػية نظ ػ ػ انر لكث ػ ػرة أقسػ ػػاـ كب ػ ػرامج العمػ ػػكـ السياسػ ػػية مقارنػ ػػة بأقسػ ػػاـ اإلدارة العامػ ػػة بالجامعػ ػػات
الفمسطينية.
هذا كقد كجد الباحث تنكعان في تخصصات أخرل تمثمت في مجممها بالباحثيف في مراكز الدراسات
مػػف مختصػػيف بالمجػػاؿ االمنػػي أك مختصػػي الد ارسػػات اإلسػػتراتيجية أك أم اختصػػاص آخػػر كلكػػف
تمرس صاحبه بالعمؿ البحثي بمجاالت الدراسة.
 -ووزمع منة الدراسة حسب سنوات الخدمة في العمل األتادممي

جدول ( )62ووزمع منة الدراسة حسب سنوات الخدمة في العمل األتادممي
سنوات الخدمة في العمل األتادممي

العدد

النسبة المئومة %

أقؿ مف  10سنكات
مف  20-10سنة
أكثر مف  20سنة
المجموع
يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )15أف مػػا نسػػبته %46.9سػػنكات خػػدمتهـ فػػي العمػػؿ األكػػاديمي أقػػؿ
مف  10سنكات  %31.8تتراكح سنكات خدمتهـ في العمؿ األكػاديمي مػف  20 -10سػنة بينمػا
 %21.2سنكات خدمتهـ في العمؿ األكاديمي أكثر مف  20سنة.
كيعػػزك الباحػػث ارتفػػاع نسػػبة األكػػاديمييف ذكم الخدمػػة األقػػؿ مػػف العشػػر سػػنكات الػػى حداثػػة
برامج السياسة نكعػا مػا مقارنػة باألقسػاـ األخػرل بالجامعػات الفمسػطينية إضػافة إلػى أنػه تػـ زيػادة
الكػ ػكادر الجامعي ػػة ف ػػي الس ػػنكات العش ػػر األخيػ ػرة نظػ ػ انر الس ػػتحداث جامع ػػات جدي ػػدة لتض ػػـ أع ػػداد
الطبلب المت ازيدة.
ووزمع منة الدراسة حسب سنوات الخدمة في مراتز األبحاث

جدول ( )61ووزمع منة الدراسة حسب سنوات الخدمة في مراتز األبحاث
سنوات الخدمة في مراتز األبحاث
أقؿ مف  10سنكات
مف  20-10سنة
أكثر مف  20سنة
المجموع
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العدد

النسبة المئومة %

يتضح مف جػدكؿ ( )16أف مػا نسػبته  % 47.4سػنكات خػدمتهـ فػي م اركػز األبحػاث أقػؿ مػف 10
سػنكات  %33.8تتػراكح سػنكات خػدمتهـ فػػي م اركػز األبحػاث مػف  20 -10سػنة بينمػػا %18.6
سنكات خدمتهـ في مراكز األبحاث أكثر مف  20سنة.

كيحتػػؿ البػػاحثكف الجػػدد (أقػػؿ مػػف عشػػر سػػنكات) النسػػبة األكبػػر أيضػػا كذلػػؾ ألسػػباب تتعمػػؽ بزيػػادة
األكاديمييف المختصيف كباحثيف معا باإلضافة إلى زيادة مراكز األبحاث بشكؿ ممحكظ فػي فتػرة مػا
بعد انسحاب االحتبلؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة عمى كجه الخصكص.
 -ووزمع منة الدراسة حسب محل اإلقامة

جدول ( )67ووزمع منة الدراسة حسب محل اإلقامة
العدد

محل اإلقامة

النسبة المئومة %

الضفة الغربية
قطاع غزة
أخرل
المجموع
يتضح مف جدكؿ ( )39أف ما نسبته
يقيمكف في قطاع غزة بينما

 %مف عينة الدراسة يقيمكف في الضفة الغربية

 %يقيمكف في أماكف أخرل.

%

لقد إستخدـ الباحث أسػمكب الحصػر الشػامؿ لمفئػة المسػتهدفة محػؿ الد ارسػة ككانػت النتيجػة مرتبطػة
بزيادة عدد البرامج كاألقساـ كمراكز األبحاث ذات العبلقة في قطاع غػزة عنهػا فػي الضػفة الغربيػة

ككجد الباحث أيضان مف اختار مف المبحػكثيف محػؿ إقامػة غيػر قطػاع غػزة أك الضػفة الغربيػة غالبػا

ما كانكا مف سكاف القدس أك كافديف غير مقيميف كيعممكف في جامعات كمراكز الضفة الغربية.
 -ووزمع منة الدراسة حسب الجامعة المانحة آلخر مؤىل لمي

جدول ( )68ووزمع منة الدراسة حسب الجامعة المانحة آلخر مؤىل لمي
الجامعة المانحة آلخر مؤىل لمي

العدد

النسبة المئومة %

جامعة عربية
جامعة أجنبية
المجموع
يتضح مف جدكؿ ( )18أف ما نسبته  %71.6مف عينة الدراسة درسكا في جامعة عربية بينما

 %28.4درسكا في جامعة أجنبية.
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لقد هدؼ الباحث مف تحديد مكاف آخر جامعة لمؤهؿ عممي لمحاكلة نقؿ تجربة كممارسة

المبحكثيف كتنكيعها فيما يخص مف أقامكا لفترة الدراسة عمى األقؿ بجامعات عربية أك أجنبية كما
ترتب عمى ذلؾ مف معايشتهـ ألكضاع سياسية مختمفة كمتعددة كما يترتب عميها مف تبعات

بناء عمى مقارنتهـ بأكثر مف كاقع عاشك .
كثقافات المجتمع كنظرتهـ لمحاكر الدراسة ن
كقد كجد الباحث أف األغمبية كانت ممف حصمكا عمى شهاداتهـ مف دكؿ عربية كهك أمر طبيعي
لمشعب الفمسطيني الذم يصعب عميه غالبا الدراسة في دكؿ أجنبية ألسباب لها عبلقة بالكضع

السياسي كاالقتصادم كاألمني في بعض الحاالت.

 -ووزمع منة الدراسة حسب االنوماء السماسي

جدول ( :)69ووزمع منة الدراسة حسب االنوماء السماسي
العدد

االنوماء السماسي

النسبة المئومة %

ألحد فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية
ألحد الحركات ذات التكجه اإلسبلمي
أخرل
غير منتمي
المجموع
يتضح مف جدكؿ ( )19أف ما نسبته  %36.3مف عينة الدراسة ينتمكف ألحد فصائؿ منظمة
التحرير الفمسطينية  %21.6ينتمكف ألحد الحركات ذات التكجه اإلسبلمي  %2.0ينتمكف لغير
ذلؾ بينما  %40.2ال ينتمكف ألم تكجه سياسي.
كقصػػد الباحػػث بهػػذا التصػػنيؼ ربػػط نظ ػرة كقناعػػة كفكػػر كػػؿ مبحػػكث مػػع متغي ػرات الد ارسػػة كذلػػؾ
لثبلثة أسباب:
 -1إف المجتمع الفمسطيني يم ىسيس بطبيعة الحاؿ نظػ ار لكجػكد قضػية حيػة كتماسػها مباشػر مػع
كؿ القضايا الحياتية.

 -2أف مختص ػػي السياس ػػة كاإلدارة العام ػػة أك أم اختص ػػاص قري ػػب ه ػػـ م ػػف يمثم ػػكف النخ ػػب
بالغالب لدل المجتمع كيرتبط العديد منهـ أك ينتمى لفكر أك اتجا معيف.
 -3أف متغيرات كمكضكع الدراسة قد يككف محؿ مكقؼ سياسػي أك جػدؿ معػيف نظػ ار الرتباطػه
بهدارة كسياسة الدكلة كقد يقبؿ ذلؾ كجهات نظر مف كؿ طرؼ.
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كنظػ ػ ار لخصكص ػػية الحال ػػة الفمس ػػطينية ك لع ػػدـ كج ػػكد مؤسس ػػة كطني ػػة ش ػػاممة تض ػػـ الك ػػؿ
الفمسػطيني فكػػاف األقػرب تصػػنيؼ المنتمػيف لؤلحػزاب أك الفصػػائؿ أك حركػات التحػػرر إلػى مػػف هػػـ
جزء مف منظمة التحرير الفمسطينية كهـ األكثر (كلذلؾ كجد الباحث نسػبهـ مرتفعػة) بالمقارنػة مػع
ا خريف ممف هـ منتمكف لحركات ذات تكجه إسبلمي أيضا يكجد لهـ حضػكر بػارز عمػى سػاحة
العمؿ السياسي الفمسطيني باالضافه الى مف كاف منتميان لمبادرة أك تجمع سياسي أك إدارم كغيػر
مؤطر بالمنظمة أك الفصائؿ ذات التكجه اإلسبلمي.
كقد كجد الباحػث أف الغالبيػة تمثمػت بغيػر المنتمػيف سياسػيا أك عمػى األقػؿ غيػر المػرتبطيف
رسميا بأحد األحزاب أك الحركات كاف كانكا مؤيديف ألم منها في بعض حاالتهـ.
وحلمل فقرات االسوبانة:
لتحمي ػػؿ فقػ ػ ارت االس ػػتبانة ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار Tلعين ػػة كاح ػػدة لمعرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف متكس ػػط درج ػػة
االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كهي  8أـ ال.
الفرضمة الصفرمة :متكسط درجة اإلجابة يساكم  8كهي تقابؿ المكافقة المتكسطة.
الفرضمة البدملة :متكسط درجة اإلجابة ال يساكم . 8
إذا كانت  Sig( Sig > 0.05أكبر مف  )0.05فهنه ال يمكف رفض الفرضػية الصػفرية كيكػكف فػي
هذ الحالة متكسط آراء األفراد حكؿ الظاهرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكهريػان عػف مكافػؽ بدرجػة
متكسػػطة كهػػى  8أمػػا إذا كانػػت  Sig( Sig < 0.05أقػػؿ مػػف  )0.05فيػػتـ رفػػض الفرضػػية
الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متكسط آراء األفراد يختمؼ جكهريان عػف درجػة المكافقػة
المتكسطة كفي هذ الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكهرية
عػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة .كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قيمػػة االختبػػار فػػهذا كانػػت قيمػػة االختبػػار مكجبػػة
فمعنا أف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح.
وحلمل فقرات المحور األول  :مجلس األمن القومي الفلسطمني
 وحلمل فقرات مجال " اإلسوراومجمة "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة المكافقة
المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)42
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جدول ()51المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " اإلسوراومجمة "

المووسط الحسابي

.3

ال يكجد ضعؼ في مؤسسة القيادة الفمسطينية.
هناؾ كضكح كممارسة عند األحزاب كالنخب لثقافة النقد الذاتي.
يكجد مصمحة قكمية مكحدة في فمسطيف يمكف اعتبارها أساسان

.4

إلستراتيجية شاممة.

.5

ال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية تؤثر عمى استقبللية قرار.

.6

مجمػػس األمػػف القػػكمي ضػػركرة إسػػتراتيجية فػػي تحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة
في فمسطيف.

المووسط الحسابي النسبي

.2

القرار في فمسطيف.

قممة االخوبار

.1

يكجد كعي كامؿ باإلستراتيجية الشػاممة فػي إدارة الدكلػة لػدل أصػحاب

القممة االحومالمة ().Sig

م

الورومب

الفقرة

3.80

38.04

-11.26

*0.000

4

3.71

37.13

-9.66

*0.000

5

3.01

30.10

-21.31

*0.000

6

4.49

44.90

-5.21

*0.000

3

3.00

30.00

-15.34

*0.000

7

7.24

72.35

5.10

*0.000

2

مػػف كاجبػػات مجمػػس األمػػف القػػكمي صػػياغة مشػػركع اسػػتراتيجي كامػػؿ
.7

يسػ ػػعى لحمايػ ػػة الم ػ ػكاطف مػ ػػف أم تهديػ ػػد خػ ػػارجي كيحقػ ػػؽ األهػ ػػداؼ

7.70

76.96

6.94

*0.000

جممع فقرات المجال معاً

4.71

47.12

-9.69

*0.000

كالمصالح الحيكية.

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )42يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة السابعة " مف كاجبات مجمس األمف القكمي صياغة مشركع استراتيجيكامؿ يسعى لحماية المكاطف مف أم تهديد خارجي كيحقؽ األهداؼ كالمصالح الحيكية " يساكم
(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط الحسابي النسبي
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 %قيمة االختبار

1

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة

عمى هذ الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " ال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية تؤثر عمىاستقبللية قرار " يساكم

أم أف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

 %قيمة االختبار

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة

عمى هذ الفقرة.
 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكميساكم

 %قيمة االختبار

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

يعتبر مجاؿ "اإلسوراومجمة" دالة إحصائيان عند مستكل داللة

α ≥ .0.5

لذلؾ

مما يدؿ عمى أف

متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني
أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أنه تـ قياس أرم المبحكثيف باالسئمة األكلى مف المحكر عف كاقع
اإل ستراتيجية كما يرتبط بها مف كعي كامؿ بالمفهكـ كمدل قكة المؤسسة القيادية ككذلؾ كضع
االحزاب الفاعمة كهذا الكاقع سمبي مف كجهة نظر الكؿ الفمسطيني كباألخص النخب نظ انر لعدة
عكامؿ:
 -3كجكد االحتبلؿ كممارساته كعدـ استقرار السمطة الفمسطينية كاستقبللها.
 -4حالة التنافس السياسي الذم أدل في بعض محطاته الى انقساـ عميؽ.
كلكف كجد الباحث ايضا عند سؤاؿ المبحكثيف عف دكر محتمؿ بكظائؼ محددة لمجمس أمف قكمي
كضركرة إستراتيجية أك تفعيؿ كظائؼ خاصة به كجد قبكال نسبيا كبي انر مبنيان عمى تكقع بامكانية
االرتقاء بالحالة الفمسطينية مف خبلؿ كجكد مجمس امف قكمي له دكر أساسي ككبير كمساند لباقي
مفاصؿ كمؤسسات الدكلة كجزء منها ال بديؿ عنها يساعد عمى عبلج الكاقع كتحديد أكلكيات
المستقبؿ بما يعزز صمكد المكاطف كحمايته مف التهديدات الداخمية كالخارجية.
 وحلمل فقرات مجال " دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمة "تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة
المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)43
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جدول ()56

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " دراسة الوحدمات
والويدمدات الداخلمة والخارجمة "
المووسط الحسابي

.5

المتنكعة كتطكر المتغيرات.
تعتمد السمطة الكطنية األسمكب المنتظـ في التعامؿ مع الغرض
كدراسته بشكؿ شامؿ كمركب.
تحدد السمطة الكطنية التحديات الرئيسة مع األخذ بعيف االعتبار
العبلقات المتبادلة كالتطكر كاختيار التقديرات الناتجة.
تضـ السمطة الكطنية مختصيف في كافة المجاالت لدراسة كتقييـ
كتحميؿ نتائج أم أزمة متكقعة.

4.04

3.38

3.95

3.84

المووسط الحسابي النسبي

.4

تتعامؿ السمطة الكطنية مع الكاقع مع األخذ بعيف االعتبار ارتباطاته

40.40

33.82

39.50

38.38

قممة االخوبار

.3

كالتطبيؽ العممي كالثقافة السائدة في المجتمع.

3.39

33.92

-13.07

-9.41

-15.71

-10.68

-11.99

القممة االحومالمة ().Sig

.2

تعمؿ السمطة الكطنية بكاقعية كمكضكعية كنقد كتعتمد عمى التاريخ

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

الورومب

م

.1

الفقرة

5

2

6

3

4

هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يتكامؿ مع
.6

أجهزة السمطة الكطنية لدراسة التحديات كالتهديدات الداخمية
كالخارجية.
جممع فقرات المجال معاً

8.05

80.49

9.75

*0.000

4.45

44.52

-10.57

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )43يمكف استخبلص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة " هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطينييتكامؿ مع أجهزة السمطة الكطنية لدراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية " يساكم
(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط الحسابي النسبي
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 %قيمة االختبار

1

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ

 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " تعتمد السمطة الكطنية األسمكب المنتظـ في التعامؿ معالغرض كدراسته بشكؿ شامؿ كمركب " يساكم

الحسابي النسبي

(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط

 %قيمة االختبار

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

-

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم

يساكم

 %قيمة االختبار

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

لذلؾ

يعتبر مجاؿ " دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمة " داالن إحصائيان عند مستكل

داللة

α ≥ .0.5

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف

درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا

المجاؿ.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى الكاقع السمبي لمسطمة الكطنية الفمسطينية لؤلسباب:
 -3عدـ قدرة السمطة أف تشمؿ الكؿ الفمسطيني كعدـ مشاركة الجميع في بنائها عمى أساس
عممي يشمؿ غالبية الرؤل السياسية.
 -4حجـ التحديات كالتهديدات الكبيرة التي تحتاج الى دكؿ مستقمة كمستقرة (عمى عكس
الحالة الفمسطينية) لكي تكاجه تمؾ الصعكبات.
 -5عدـ االستقرار المالي كاعتمادها عمى منح مكجهة قد تككف مشركطة باعماؿ محددة في
أغمب احكالها.
هذا كقد كجد الباحث تصك ار ايجابيا بنفس المحكر لدل المبحكثيف فيما يخص استقراء المستقبؿ
لك تـ تفعيؿ مجمس امف قكمي فمسطيني يككف داعمان كمساندان لمؤسسات الدكلة حيث أف عممه
بفاعمية قد يسهـ بشكؿ كبير بدراسة التحديات كالتهديدات كتحميمها ككضعها أماـ أصحاب القرار
مع تكصيات بسيناريكهات قد تككف ناجحة في المكاجهة.
وحلمل فقرات مجال "وضع الخمارات واقوراح البدائل"
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة
المتكسطة كهي  8أـ ال النتائج مكضحة في جدكؿ (.)44
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جدول ()55
المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " وضع الخمارات واقوراح البدائل "
المووسط الحسابي

.7

المووسط الحسابي النسبي

.6

قممة االخوبار

.5

القممة االحومالمة ().Sig

.4

تق ػػكـ الس ػػمطة الكطني ػػة بتحدي ػػد المش ػػاكؿ ع ػػف طري ػػؽ جم ػػع المعمكم ػػات
المناسبة حكؿ تاريخ ظهكرها كأسبابها كمدل حدتها كتطكرها.
تح ػػدد الس ػػمطة الكطني ػػة الب ػػدائؿ المختمف ػػة لح ػػؿ المش ػػاكؿ ع ػػف طري ػػؽ
استشارة الخبراء كالفنييف.
تقيـ السمطة الكطنية البدائؿ عف طريؽ الدراسة المكضػكعية لمسػمبيات
كاإليجابيات الخاصة بكؿ بديؿ.
تشػػرؼ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى تنفيػػذ الق ػ اررات طبقػػا لكجاهتهػػا كمػػا نصػػه
القانكف.
تتػابع السػمطة الكطنيػػة القػ اررات أثنػػاء كبعػػد االنتهػاء مػػف التنفيػػذ كتتأكػػد
مف تحقيؽ األهداؼ.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسػهـ فػي كضػع

.8

الخيػارات كاقتػراح البػػدائؿ لمتعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ كتحديػػد أفضػػؿ الكسػػائؿ
لمكاجهتها.
جممع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )44يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة " هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسهـفي كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها " يساكم
(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط الحسابي النسبي
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 %قيمة االختبار

الورومب

م

.3

الفقرة

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " تتابع السمطة الكطنية الق اررات أثناء كبعد االنتهاء مف التنفيذكتتأكد مف تحقيؽ األهداؼ " يساكم
االختبار

أم أف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

 %قيمة

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة

مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكميساكم

 %قيمة االختبار

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

لذلؾ

يعتبر مجاؿ " وضع الخمارات واقوراح البدائل " داالن إحصائيان عند مستكل داللة  α ≥ .0.5مما
يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة
كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى :
 -3كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ يتطمب كجكد مؤسسة مستقرة عمى جميع مستكيات السمطة
مف تشريعية كقضائية كتنفيذية كقد عانى الفمسطينييكف كثي ار مف تشتت تمؾ السمطات.
 -4عدـ كجكد إمكانيات حقيقية تسهـ في دعـ أم إقتراح أك بديؿ كتنفيذ باألخص عمى
المستكل المادم.
 -5ارتباط القرار كاف كاف عمى مستكل مهني بالغطاء السياسي له كبالحالة الفمسطينية ال
يكجد مركزية قرار.
 -6عممية المراجعة العكسية لتنفيذ الق اررات مرتبطة في أغمب حاالتها بالكالءات التنظيمية
كاالنتماءات الضيقة بعيدة عف الشفافية كالنزاهة.
 -7التغيرات الكثيرة كغير المبررة لمطكاقـ اإلدارية كالسياسية العميا تشتت أم ق اررات أك
إجراءات أك سياسات قد تتخذ في لحظة سابقة كال يتـ متابعتها أك تنفيذها.
كبناء عمى ذلؾ كجد الباحث تفهمان كامبلن لدل المبحكثيف لضركرة تفعيؿ مجمس أمف قكمي
ن
فمسطيني يسهـ بشكؿ إيجابي في ترسيخ مفاهيـ صحيحة كيساعد بشكؿ عممي عمى كضع

الخيارات كاقتراح البدائؿ كمتابعتها.
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 وحلمل فقرات مجال " الونسمق بمن مخولف الو ازرات واألجيزة "تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة
المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)45
جدول ()54

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " الونسمق بمن مخولف
الو ازرات واألجيزة "

المووسط الحسابي

.4

.5

.6

كتطكير اقتصاديا كاجتماعيا كبشريان.
يكج ػ ػػد تعزي ػ ػػز كتعاض ػ ػػد كتنس ػ ػػيؽ ب ػ ػػيف ال ػ ػػك ازرات الفمس ػ ػػطينية
المختمفة مع الحفاظ عمى استقبللية كؿ منهما النسبية.
تشػرؼ السػػمطة الكطنيػة عمػػى إعػداد خطػػط القطاعػات كعمػػؿ
الدراسات الضركرية إلعداد السياسات.
تعتمػ ػػد السػ ػػمطة الكطنيػ ػػة عمػ ػػى الجهػ ػػاز المركػ ػػزم لئلحصػ ػػاء
كتتعاكف معه في جمع كتحميؿ المعمكمات اإلحصائية.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمػس أمػف قػكمي فمسػطيني يكجػه

.7

األداء لمحككمة في إطار األهداؼ كالبػرامج كالقػ اررات كيكمػؿ
عممها في التنسيؽ كتنفيذ التكصيات كالق اررات.
جممع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5
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المووسط الحسابي النسبي

.3

اإلسػ ػ ػػتراتيجية طكيمػ ػ ػػة المػ ػ ػػدل لتنميػ ػ ػػة المجتمػ ػ ػػع الفمسػ ػ ػػطيني

قممة االخوبار

تق ػ ػ ػػكد الس ػ ػ ػػمطة الكطني ػ ػ ػػة عممي ػ ػ ػػة إع ػ ػ ػػداد خط ػ ػ ػػط فمس ػ ػ ػػطيف

القممة االحومالمة ().Sig

م

الورومب

الفقرة

مف جدكؿ ( )23يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يكجهاألداء لمحككمة في إطار األهداؼ كالبرامج كالق اررات كيكمؿ عممها في التنسيؽ كتنفيذ التكصيات
كالق اررات " يساكم
االختبار

(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

 %قيمة

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف

قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تقكد السمطة الكطنية عممية إعداد خطط فمسطيف اإلستراتيجيةطكيمة المدل لتنمية المجتمع الفمسطيني كتطكير اقتصاديا كاجتماعيا كبشريا " يساكم
المتكسط الحسابي النسبي

 %قيمة االختبار

أم أف

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكميساكم

 %قيمة االختبار

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

مجاؿ " الونسمق بمن مخولف الو ازرات واألجيزة " دالة إحصائيان عند مستكل داللة

لذلؾ يعتبر
α ≥ .0.5

مما

يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة
كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد رؤية إستراتيجية شاممة لتنمية المجتمع مف قبؿ أصحاب القرار
بالنظر لعدـ تكحدهـ باألساس عمى إستراتيجية سياسية كاضحة قد تدخمهـ في تفاصيؿ العمؿ
المؤسسي.
كأف حالة التشتت هذ انعكست بشكؿ كبير عمى أداء المؤسسات الكطنية مف ك ازرات كغيرها
ككانت بصيغة مناكفات أك ازدكاجية صبلحيات أك الكثير مما انعكس في النهاية عمى ضعؼ
تقديـ الخدمة لممكاطف الفمسطيني.
ككاف لممبحكثيف أرم ايجابي في ق ارءتهـ أك تصكرهـ لدكر مستقبمي لمجمس أمف قكمي فعاؿ قد
يساهـ في تعزيز مفاهيـ التنسيؽ الصحيحة كالتي تتجه فقط إلى خدمة المصالح العامة كاستقرار
المكاطف الفمسطيني.
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وحلمل فقرات مجال " موابعة ونفمذ الق اررات "
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة
المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)46
جدول ()53

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " موابعة ونفمذ الق اررات "
المووسط الحسابي

المووسط الحسابي النسبي

قممة االخوبار

القممة االحومالمة ().Sig

م.

تمارس السمطة الكطنية صبلحياتها في متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد
.3

.4

.5

.6

.7

مف أف الق اررات كالمكائح كاألنظمة السارية كافية لتحقيؽ الغرض
منها.
تتابع السمطة الكطنية تنفيذ الخطط كالقكانيف كمدل نجاحها في
تحقيؽ األهداؼ المحددة.
تراقب السمطة الكطنية عمميات الكشؼ كالتحقيؽ في المخالفات
اإلدارية كالمالية.
تحقؽ السمطة الكطنية في الشكاكم الكبيرة المقدمة عف أم إهماؿ
في الدكلة.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني في دعـ أجهزة
السمطة الكطنية في متابعة كمراقبة تنفيذ الق اررات.
جممع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )24يمكف استخبلص ما يمي:

 المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرة الخامسػػة "هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني فػػيدعػػـ أجه ػزة السػػمطة الكطنيػػة فػػي متابعػػة كمراقبػػة تنفيػػذ الق ػ اررات "يسػػاكم ( 7.74الدرجػػة الكميػػة مػػف
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الورومب

الفقرة

 )10أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي  %77.35قيمػػة االختبػػار  7.67كأف القيمػػة االحتماليػػة
( )Sig.تساكم  0.000كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 المتكسػػط الحسػػابي لمفقػرة الرابعػػة " تحقػػؽ السػػمطة الكطنيػػة فػػي الشػػكاكم الكبي ػرة المقدمػػة عػػف أمإهماؿ فػي الدكلػة " يسػاكم  3.73أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  %37.25قيمػة االختبػار -
 12.33كأف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.تسػػاكم  0.000كهػذا يعنػػي أف هنػاؾ مكافقػة قميمػػة مػف قبػػؿ
أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكم  4.65كأف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبييسػػاكم  %46.47قيمػػة االختبػػار  -8.68كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم  0.000ل ػػذلؾ
يعتبر مجاؿ " موابعة ونفمذ الق اررات " دالة إحصائيان عند مستكل داللة  α ≥ 0.05مما يدؿ عمى
أف متكسط درجة االسػتجابة لهػذا المجػاؿ يختمػؼ جكهريػان عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة كهػذا يعنػي
أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.
كيعزك الباحث تدني نسبة بند متابعة الشكاكم الكبيرة إلى:
 -1أف مجمكعػػة المبحػػكثيف مػػف النخبػػة كيممكػػكف مػػف الخب ػرة مػػا يجعمهػػـ يربطػػكف بدايػػة تنفيػػذ
العمميات كمتابعتها بما آلت إليه مف نتائج.
 -2ال يكجد كضكح كامؿ لعممية سير القرار الفمسطيني.
 -3يكجد قضايا عالقة كبيرة ككاضحة لمعياف كتشكؿ أساسان لمعاناة الشعب الفمسطيني لـ
يتـ التطرؽ إليها أك تقديـ ق اررات صارمة بحمها أك متابعتها.
كهنا أيضا تعززت فرضػية الباحػث الجزئيػة مػف قبػؿ المبحػكثيف بمػدل أهميػة كجػكد مجمػس
امف قكمي يدعـ أجهزة السمطة في متابعة كتنفيذ الق اررات.
وحلمل جممع فقرات المحور األول :مجلس األمن القومي الفلسطمني
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة
المتكسطة كهي  6أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)25
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جدول ()52

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لجممع فقرات المحور األول
المووسط الحسابي

المووسط الحسابي النسبي

قممة االخوبار

القممة االحومالمة ().Sig

الورومب

البند

اإلستراتيجية
دراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية
كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ
التنسيؽ بيف مختمؼ الك ازرات كاألجهزة
متابعة تنفيذ الق اررات
مجلس األمن القومي الفلسطمني
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

جدكؿ ( )47يبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقػرات المحػكر األكؿ يسػاكم

م ػ ػػف  )32أم أف المتكس ػ ػػط الحس ػ ػػابي النس ػ ػػبي
االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم

 %قيم ػ ػػة االختب ػ ػػار

(الدرجػة الكميػة
كأف القيم ػ ػػة

كهػػذا يعنػػي أف هنػػاؾ مكافقػػة قميمػػة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى

فقرات المحكر األكؿ" مجمس األمف القكمي الفمسطيني" بشكؿ عاـ.

كيعزك الباحث المكافقة القميمة عمى فقرات المحكر األكؿ إلى:

 -3أنها كبشكؿ عاـ كانت تقيس مدل الكاقع الفمسطيني بخصكص اإلستراتيجية الشاممة.

 -4ع ػػدـ كج ػػكد ممارس ػػة حقيقي ػػة كفاعم ػػة لمؤسس ػػات الس ػػمطة الكطني ػػة الفمس ػػطينية بم ػػا يحق ػػؽ
التنمية.

 -5ارتبػػاط االسػػتقرار بشػػكؿ عػػاـ باسػػتقبلؿ فمسػػطيف كهػػذا صػػعب إذا مػػا تػػـ قياسػػه مػػع كجػػكد
المحتؿ.

 -6عػػدـ كضػػكح المفػػاهيـ المتعمقػػة بػػاألمف القػػكمي كعػػدـ تفعيمهػػا فػػي السػػابؽ رغػػـ كجكدهػػا فػػي
القانكف األساسي كتشكيمها أكثر مف مرة كلكف بشكؿ غير فعاؿ.

 -7االنقساـ الفمسطيني الذم ساد الفترة األكبر منذ تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية.
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وحلمل فقرات المحور الثاني  :الونممة السماسمة
 -وحلمل فقرات مجال " الفا لمة "

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة
المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)48
جدول ()51

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " الفا لمة "
المووسط الحسابي

.7

المووسط الحسابي النسبي

.6

قممة االخوبار

.5

القممة االحومالمة ().Sig

.4

يكجد قدرة لمنظاـ السياسي عمى تحقيؽ التكامؿ القكمي داخميا كتجاكز
خبلفاته.
النظاـ السياسي فعاؿ في إحكاـ سيطرته الفمسفية كالفكرية عمى
الجماعات السياسية.
تساهـ السمطة الكطنية في تجنيب المجتمع أعماؿ العنؼ كاالنقبلبات
كحالة عدـ االستقرار.
يتعامؿ النظاـ السياسي بفاعمية مع األزمات داخميا كخارجيا كبجميع
مراحمها بما ال يضر بالمصمحة الكطنية العميا.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني لتعزيز قدرة
النظاـ السياسي كمساعدته ليككف فعاالن.
جممع فقرات المجال معاً
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )48يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني

لتعزيز قدرة النظاـ السياسي كمساعدته ليككف فعاالن " يساكم
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(الدرجة الكمية مف  )32أم أف

الورومب

م

.3

الفقرة

المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

 %قيمة االختبار

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

 المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية " النظاـ السياسي فعاؿ في إحكاـ سيطرته الفمسفية كالفكرية عمىالجماعات السياسية " يساكم

أم أف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

 %قيمة االختبار

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ

أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

 -بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم

كأف المتكسط الحسابي النسبي

يعتبر مجاؿ "الفا لمة" دالة إحصائيان عند مستكل داللة

مما يدؿ عمى أف متكسط

يساكم

 %قيمة االختبار

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
α ≥ .0.5

لذلؾ

درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني أف هناؾ

مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.

كيعزك الباحث عدـ المكافقة عمى كجكد نظاـ سياسي فعاؿ في إحكاـ سيطرته الفمسفية

كالفكرية عمى الجماعات السياسية إلى االنقساـ الفكرم كالفصائمي الكاضح جدان في الساحة

الفمسطينية كالتنازع الدائـ عمى مصادرة القرار الفمسطيني كؿ مف جهته كحسب رؤيته.

إال أف ذلؾ لـ يمنع المبحكثيف مف تقبؿ فكرة كجكد مجمس أمف قكمي فعاؿ كبمكافقة عالية نسبيان
عمى أنه سيعزز مف قدرة النظاـ السياسي كيساعد عمى تجاكز أم عقبات تحكؿ دكف فاعميته.
 -وحلمل فقرات مجال " المساواة "

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة

المكافقة المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)49
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جدول ()57

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " المساواة "
المووسط الحسابي

.4

األساسية.

.5

تعزز السمطة الكطنية مفهكـ المساكاة بيف الجنسيف.

المووسط الحسابي النسبي

تحافظ السمطة الكطنية عمى حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة

قممة االخوبار

العدؿ كالحرية كالمساكاة.

35.20 3.52

-12.47

القممة االحومالمة ().Sig

تعزز السمطة الكطنية أساس التضامف االجتماعي القائـ عمى

*0.000

الورومب

م

.3

الفقرة

6

35.59 3.56

-12.53

*0.000

5

47.45 4.75

-5.44

*0.000

2

تساعد السمطة الكطنية عمى تطكير التشريعات المتعمقة بالشباب

.6

.7
.8

كضماف حرية تككيف المؤسسات كالتنظيمات كتمكينهـ مف
مشاركة أكبر في المجتمع.
تساهـ السمطة الكطنية في نشر ثقافة السمـ األهمي.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يساعد
السمطة الكطنية في تحقيؽ المساكاة.
جممع فقرات المجال معاً

38.73 3.87

-11.55

*0.000

4

39.49 3.95

-9.49

*0.000

3

75.74 7.57

6.21

*0.000

45.40 4.54

-9.02

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )49يمكف استخبلص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة " هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطينييساعد السمطة الكطنية في تحقيؽ المساكاة " يساكم

المتكسط الحسابي النسبي
تساكم

 %قيمة االختبار

(الدرجة الكمية مف  )32أم أف

كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
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1

 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تعزز السمطة الكطنية أساس التضامف االجتماعي القائـعمى العدؿ كالحرية كالمساكاة " يساكم

النسبي

 %قيمة االختبار

(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط الحسابي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

-

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم
يساكم

 %قيمة االختبار

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

يعتبر مجاؿ "المساواة" داالن إحصائيان عند مستكل داللة

كهذا

α ≥ .0.5

لذلؾ

مما يدؿ عمى أف متكسط

درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني أف
هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.

كيعزك الباحث عدـ قناعة المبكحثيف إلى أف السمطة الكطنية تعزز أساس التضامف

االجتماعي لعدـ مبلمستهـ الحقيقية بالعدؿ أك الحرية أك المساكاة حيث إف الشعب الفمسطيني

تعرض كبشكؿ كبير إلى مس بحريته التي هى مف كاجبات النظاـ السياسي أف يكفمها له كلكف
حالة االنقساـ كاالضطهاد السياسي كالتدقيؽ األمني باالضافة إلى تعطيؿ عمؿ القضاء أك تجيير

لصالح القناعات السياسية فرض نكعان مف التفرقة الداخمية المبنية عمى االنتماء.

كقد عكس هذا القبكؿ القميؿ إلى قناعة نفس المبحكثيف بشكؿ كبير بأف مجمس األمف القكمي

يساعد مف خبلؿ متابعته ألجهزة السمطة بتحقيؽ المساكاة.

 -وحلمل فقرات مجال " الدممقراطمة "

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة المكافقة
المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)4:
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جدول ()58

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " الدممقراطمة "

.8

المووسط الحسابي

.7

المووسط الحسابي النسبي

.6

قممة االخوبار

.5

القممة االحومالمة ().Sig

.4

تعػػزز السػػمطة الكطنيػػة مػػف مبػػدأم سػػيادة القػػانكف كعػػدـ الجمػػع
بيف السمطات.
تعمؿ السمطة الكطنية عمى مبػدأ ضػماف حقػكؽ األفػراد كمػف ثػـ
ضماف التعددية السياسية.
هن ػػاؾ تغ ػػكؿ لممؤسس ػػات العس ػػكرية كاألمني ػػة عم ػػى المؤسس ػػات

المدنية في الدكلة.

يتـ تداكؿ السمطة سمميان.

تع ػػزز الس ػػمطة الكطني ػػة حري ػػة الفك ػػر كالػ ػرأم كحري ػػة الص ػػحافة

كاإلعبلـ.

هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يسػػهـ
في تحقيؽ الديمقراطية.
جممع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )4:يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة " هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسهـفي تحقيؽ الديمقراطية " يساكم
 %قيمة االختبار

(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط الحسابي النسبي
كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

كهذا يعني أف

هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة " يتـ تداكؿ السمطة سمميان " يساكمالحسابي النسبي

 %قيمة االختبار

أم أف المتكسط

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
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الورومب

م

.3

الفقرة

 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكميساكم

 %قيمة االختبار

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

لذلؾ

يعتبر مجاؿ "الدممقراطمة" داالن إحصائيان عند مستكل داللة  α ≥ .0.5مما يدؿ عمى أف
متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني أف
هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.
كيعزك الباحث كبشكؿ أساسي تدني قبكؿ فقرة تداكؿ السمطة سمميا لنتائج االنتخابات الثانية في
المجمس التشريعي كما سادها مف عممية رفض كاضحة لتسميـ مفاصؿ السمطة مما نتج عنها
الحقا اشتباؾ مسمح عزز حالة االنقساـ بشكؿ كبير كفصؿ جناحي الكطف.
كلعؿ القبكؿ الكاضح لفكرة تفعيؿ مجمس أمف قكمي ناتجة مف أف أهـ كاجبات مجمس األمف
القكمي هك الحفاظ عمى حيادية السمطة كتحقيؽ الديمقراطية كحمايتها مف أم متغيرات قد تؤثر
عميها سمبا.
 وحلمل فقرات مجال " وحقمق األمن "تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة
المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (;.)4
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جدول ()59

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " وحقمق األمن "
المووسط الحسابي

المووسط الحسابي النسبي

قممة االخوبار

كتحدد آليات تنفيذها.

القممة االحومالمة ().Sig

تعمػػؿ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى صػػياغة السياسػػات كالخطػػط األمنيػػة

48.18 4.82

-5.41

*0.000

الورومب

م

.1

الفقرة

7

تحػػدد الس ػػمطة الكطنيػػة المه ػػاـ األمني ػػة لؤلجه ػزة كفق ػػا لمتطمب ػػات
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

الظ ػ ػػركؼ السياس ػ ػػية كاالقتص ػ ػػادية كاالجتماعي ػ ػػة كتش ػ ػػرؼ عم ػ ػػى 48.71 4.87

-4.85

*0.000

6

50.40 5.04

-4.20

*0.000

5

46.60 4.66

-6.55

*0.000

8

58.42 5.84

-0.70

0.488

4

59.60 5.96

-0.17

0.863

3

67.72 6.77

3.04

*0.003

2

75.90 7.59

6.21

*0.000

1

57.03 5.70

-1.75

*0.042

تنفيذها.

تنسؽ السمطة الكطنية بيف العمؿ السياسػي كاألمنػي كتؤكػد عمػى
مساهمة العمؿ األمني في تحقيؽ األهداؼ السياسية.
تعم ػ ػػؿ الس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة عم ػ ػػى إقػ ػ ػرار التش ػ ػػكيبلت كالتعيين ػ ػػات

كالترقيات التي تساهـ في تنفيذ السياسات كالخطط األمنية.

تشػػارؾ السػػمطة الكطنيػػة فػػي إق ػرار االتفاقيػػات األمنيػػة كتشػػرؼ
عمى تنفيذها.
تقر السمطة الكطنية الميزانيػات كالحسػابات المتعمقػة بػاألمف كآليػة
صرفها.
تشػػرؼ السػػمطة الكطنيػػة بشػػكؿ مباشػػر عمػػى التنسػػيؽ األمنػػي مػػع
الجهات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.

تعتبر البنكد أعبل في محكر تحقيؽ األمػف هػي المهػاـ األساسػية

لمجمس أمف قكمي فمسطيني.
جممع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5
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مف جدكؿ ( )29يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثامنة " تعتبر البنكد أعبل في محكر تحقيؽ األمف هي المهاـاألساسية لمجمس أمف قكمي فمسطيني " يساكم ( 7.59الدرجة الكمية مف  )10أم أف المتكسط
الحسابي النسبي  %75.90قيمة االختبار  6.21كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.000
كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة " تعمؿ السمطة الكطنية عمى إقرار التشكيبلت كالتعييناتكالترقيات التي تساهـ في تنفيذ السياسات كالخطط األمنية " يساكم  4.66أم أف المتكسط
الحسابي النسبي  %46.60قيمة االختبار  -6.55كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.000كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  5.70كأف المتكسط الحسابي النسبييساكم  %57.03قيمة االختبار  -1.75كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.042لذلؾ
يعتبر مجاؿ "وحقمق األمن" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف
متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني أف
هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.
كيعزك الباحث مكافقة المبحكثيف بشكؿ قميؿ عمى أف السمطة الكطنية تعمؿ عمى إقرار التشكيبلت
كالتعيينات كالترقيات التي تساهـ في تنفيذ السياسات كالخطط األمنية الى:
 -1عدـ فاعمية تمؾ التشكيبلت أصبل أك عدـ تكحدها يكما في خدمة الحالة الفمسطينية.
 -2ما ترتب مف آثار انفصاؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية مف ترقيات ألشخاص منتميف
لؤلجهزة كغير مفعميف بكظائفهـ كبصكرة أدؽ ال يمارسكف أم كظيفة تمبية لقرار عدـ
اشتراكهـ في الحككمة المقالة.
 -3تكلى زماـ الحالة األمنية بقطاع غزة مف قبؿ األجهزة األمنية لحركة حماس بقرار
تنظيمي منفرد .
ككؿ ما سبؽ أعبل جعؿ مف يتكلكف الحالة األمنية الفمسطينية منفصميف عف المركزية
الكطنية المتمثمة بك ازرة الداخمية كعدـ إحكاـ سيطرتها بشكؿ كامؿ عمى تمؾ األجهزة بالضفة
الغربية أك قطاع غزة.
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كتجدر اإلشارة مف الباحث فيما يتعمؽ ببند تفعيؿ مجمس األمف القكمي الفمسطيني باف جميع
فقرات المحكر كالتي القت قبكال كبي انر هي في األساس الكاجبات المنصكص عميها بخخر قانكف
فمسطيني خاص بتشكيؿ مجمس أمف قكمي.
 وحلمل جممع فقرات المحور الثاني :الونممة السماسمةتـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة
المتكسطة كهي  8أـ ال النتائج مكضحة في جدكؿ (.)52
جدول ()41

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لجممع فقرات المحور الثاني
المووسط الحسابي

المووسط الحسابي النسبي

قممة االخوبار

القممة االحومالمة ().Sig

الورومب

البند

الفاعمية
المساكاة
الديمقراطية
تحقيؽ األمف
الونممة السماسمة
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

جدكؿ ( )52تبػيف أف المتكسػط الحسػابي لجميػع فقػرات المحػكر الثػاني يسػاكم
مف  )32أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي
( )Sig.تسػاكم

 %قيمػة االختبػار

(الدرجػة الكميػة

كأف القيمػة االحتماليػة

كهػػذا يعنػي أف هنػػاؾ مكافقػة قميمػػة مػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػى فقػرات المحػػكر

الثاني "الونممة السماسمة" بشكؿ عاـ.
كيعزك الباحث عدـ تحقيؽ محكر التنمية السياسية إلى قبكؿ كبير مف قبؿ المبحكثيف إلى:
 -3ككف فقرات المحكر مرتبطة بقياس الكاقع الفمسطيني كما تـ تحقيقه مف نتائج تخص التنمية
السياسية كهي غير مممكسة.
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 -4االحتبلؿ كما ترتب عميه مف تبعات عرقمت أغمب الجهكد المبذكلة في عممية التنمية
السياسية.
 -5حالة االنقساـ السياسي كما ترتب عنه مف انقساـ شطرل الكطف.
 -6تنكع المشارب الفكرية لفهـ عممية التنمية السياسية كعدـ التكافؽ عمى تعريؼ جامع مف قبؿ
األحزاب كالفصائؿ يخص الحالة الفمسطينية.
وحلمل فقرات المحور الثالث  :الونممة اإلدارمة

 -وحلمل فقرات مجال " وطومر المنظمات اإلدارمة "

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة المكافقة
المتكسطة كهي  8أـ ال النتائج مكضحة في جدكؿ (.)53
جدول ()46
المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " وطومر المنظمات اإلدارمة "
المووسط الحسابي

.7

التقدـ في تحقيؽ أهداؼ برامج اإلصبلح ألنظمة إدارة الحكـ.
تعزز السمطة الكطنية آليات تطبيؽ اإلدارة الرشيدة.

تسػػاهـ السػػمطة الكطنيػػة فػػي مكاجهػػة التحػػديات المعاص ػرة ألنمػػاط

إدارة الحكـ التقميدية.

كجكد مجمس أمف قػكمي فمسػطيني يػدعـ أم فكػرة هادفػة لمتطػكير
عمى شتى المجاالت.
جممع فقرات المجال معاً
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5
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المووسط الحسابي النسبي

.6

تعمػػؿ الس ػػمطة الكطنيػػة عم ػػى تػػكفير الرص ػػد المسػػتمر لمس ػػتكيات

قممة االخوبار

.5

النزاهة كالمساءلة في الممارسات االقتصادية كاإلدارية.

القممة االحومالمة ().Sig

.4

تحسػػف الس ػػمطة الكطني ػػة م ػػف أنم ػػاط إدارة المػ ػكارد العام ػػة كتعم ػػيـ

الورومب

م

.3

الفقرة

مف جدكؿ ( )53يمكف استخبلص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني يدعـ أم فكرة هادفةلمتطكير عمى شتى المجاالت " يساكم

النسبي

 %قيمة االختبار

(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط الحسابي
كهذا يعني أف

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " تعزز السمطة الكطنية آليات تطبيؽ اإلدارة الرشيدة " يساكمأم أف المتكسط الحسابي النسبي

( )Sig.تساكم

 %قيمة االختبار

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكميساكم

كأف القيمة االحتمالية

 %قيمة االختبار

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

يعتبر مجاؿ "وطومر المنظمات اإلدارمة" دالة إحصائيان عند مستكل داللة

α ≥ .0.5

لذلؾ

مما يدؿ

عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.

كيعزك الباحث المكافقة القميمة عمى تطبيؽ آليات اإلدارة الرشيدة إلى الضعؼ التاـ في محاكر

اإلدارة الرشيدة كالمتمثمة في:
 -3المساءلة.

 -4الكفاءة كالفاعمية.
 -5التكافؽ.

 -6الرؤية اإلستراتيجية.
 -7المساكاة كالعدالة.
 -8الشفافية.

 -9سيادة القانكف.
 -:المشاركة.

كهي مصطمحات متداخمة مع كؿ ما سبؽ مف محاكر الدراسة تربطها عبلقة تبادلية بعممية

تحقيؽ التنمية االداية كتحقيؽ األمف.

كبير نسبيان بضركرة تفعيؿ مجمس األمف القكمي لتطكير المنظمات
ان
كقد كجد الباحث قبكالن

االدارية مع ما ينسجـ كتحقيؽ التنمية اإلدارية.
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 وحلمل فقرات مجال " وطومر اإلجراءات واألسالمب "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة

المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)54
جدول ()45

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " وطومر اإلجراءات واألسالمب"
المووسط الحسابي

.7

المووسط الحسابي النسبي

.6

قممة االخوبار

.5

القممة االحومالمة ().Sig

.4

تذلؿ السمطة الكطنية تعدد اإلجراءات كطكؿ المسالؾ التي تمر
فيها الق اررات اإلدارية.
يكجد معالجة دائمة لمتداخؿ كاالزدكاجية في عمؿ عديد مف
األجهزة في الدكلة.
تتطكر بشكؿ دائـ آليات عمؿ المراكز اإلستراتيجية المسئكلة
عف السياسات التنمكية.
تحاكؿ السمطة الكطنية القضاء عمى التضارب بيف القكانيف
كالمكائح بما يسهؿ التعامؿ معها.
كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني سيسهـ في اإلصبلح الشمكلي
لمدكلة مف خبلؿ إرساء دعائـ إدارة حديثة فعالة.
جممع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )54يمكف استخبلص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني سيسهـ في اإلصبلحالشمكلي لمدكلة مف خبلؿ إرساء دعائـ إدارة حديثة فعالة " يساكم

 )32أم أف المتكسط الحسابي النسبي

( )Sig.تساكم

 %قيمة االختبار

(الدرجة الكمية مف

كأف القيمة االحتمالية

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
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الورومب

م

.3

الفقرة

 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " تتطكر بشكؿ دائـ آليات عمؿ المراكز اإلستراتيجية المسئكلةعف السياسات التنمكية " يساكم

النسبي

 %قيمة االختبار

(الدرجة الكمية مف  )32أم أف المتكسط الحسابي
كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

-

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم

يساكم

 %قيمة االختبار

كهذا

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

يعتبر مجاؿ "وطومر اإلجراءات واألسالمب" داالن إحصائيان عند مستكل داللة

α ≥ .0.5

لذلؾ

مما

يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة

المتكسطة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.
كيعزك الباحث المكافقة القميمة نسبيان لفقرة التطكر الدائـ

المسؤكلة عف السياسات التنمكية إلى:

ليات عمؿ المراكز االستراتيجية

 -3عدـ كجكد مخصصات ثابتة لتمؾ المراكز.

 -4عدـ اعطاء مساحة كافية كاهتماـ مف أصحاب القرار بعمؿ تمؾ المراكز.
 -5االنتماء السياسي المكجه بأغمب حاالته لمقائميف عمى عمؿ تمؾ المراكز.
 -6قمة الخبرة بهذا المجاؿ مقارنة بالدكؿ المستقرة.

ككجد الباحث أيضان قبكال قكيان باتجا تفعيؿ مجمس أمف قكمي فمسطيني يسهـ في اإلصبلح

الشمكلي بالدكلة كيعمؿ عمى تطكيرها تحت مبدأ أف اإلصبلح كالتطكير يمثبلف جناحي التنمية

اإلدارية.

 -وحلمل فقرات مجال " وطومر الموارد البشرمة "

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة
المتكسطة كهي  8أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)55
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جدول ()44

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لتل فقرة من فقرات مجال " وطومر الموارد البشرمة "
المووسط الحسابي

.7

المووسط الحسابي النسبي

.6

قممة االخوبار

.5

القممة االحومالمة ().Sig

.4

تعتبر السمطة الكطنية المكاطف هك األساس كتهدؼ إلى
حمايته كتأميف حياة حرة له كتطكير .
تطبؽ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بحقكؽ العامميف مما يؤدم
إلى استقرارهـ كتطكيرهـ.
تكجه السمطة الكطنية المؤسسات كاإلدارات لجكدة األداء مما
يساعد في تحسيف مستكل أداء العامميف.
تعمؿ السمطة الكطنية باستمرار عمى تحسيف بيئة العمؿ التي
تؤثر في الجهاز اإلدارم كتتأثر به كتنعكس عمى العامميف.
هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يهدؼ
إلى تنمية قكمية شاممة تعتبر التنمية البشرية جزءان منها.
جممع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

مف جدكؿ ( )55يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يهدؼإلى تنمية قكمية شاممة تعتبر التنمية البشرية جزءان منها " يساكم

أف المتكسط الحسابي النسبي

تساكم

 %قيمة االختبار

(الدرجة الكمية مف  )32أم

كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.
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م

.3

الفقرة

 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تعتبر السمطة الكطنية المكاطف هك األساس كتهدؼ إلىحمايته كتأميف حياة حرة له كتطكير " يساكم

قيمة االختبار

أم أف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ الفقرة.

 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكميساكم

 %قيمة االختبار

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة

كأف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

مجاؿ "وطومر الموارد البشرمة" داالن إحصائيان عند مستكل داللة

%

α ≥ .0.5

لذلؾ يعتبر

مما يدؿ عمى أف

متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني أف

هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ.

كيعزك الباحث عدـ قبكؿ المبحكثيف بنسبة كبيرة بعبارة السمطة الكطنية تعتبر المكاطف هك

األساس كتهدؼ إلى حمايته كتطكير إلى ما آلت إليه أكضاع الفمسطينييف مف :
 -3نسب بطالة كبيرة.

 -4فساد نكعان ما يضعؼ فرص الحصكؿ عمى االستحقاقات في مجاؿ التطكير.

 -5الحصار الخانؽ عمى قطاع غزة كعدـ الكصكؿ ليات كحمكؿ حقيقية تعمؿ عمى فكه.

كقد رأل المبحكثكف كبمكافقة كبيرة ضركرة تفعيؿ مجمس امف قكمي يعتبر اإلنساف القيمة

األساس في المجتمع كيعمؿ عمى تذليؿ صعكبات تنميته.
 -وحلمل جممع فقرات المحور الثالث :الونممة اإلدارمة

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة

المتكسطة كهي  8أـ ال النتائج مكضحة في جدكؿ (.)56
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جدول ()43

المووسط الحسابي وقممة االحومال ) (Sig.لجممع فقرات المحور الثالث
المووسط الحسابي

المووسط الحسابي النسبي

قممة االخوبار

القممة االحومالمة ().Sig

الورومب

البند

تطكير المنظمات اإلدارية
تطكير اإلجراءات كاألساليب
تطكير المكارد البشرية
الونممة اإلدارمة
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ .0.5

جدكؿ ( )56تبيف أف المتكسط الحسػابي لجميػع فقػرات المحػكر الثالػث يسػاكم
مف  )32أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي

( )Sig.تسػاكم

 %قيمػة االختبػار

(الدرجػة الكميػة

كأف القيمػة االحتماليػة

كهػػذا يعنػي أف هنػػاؾ مكافقػة قميمػػة مػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػى فقػرات المحػػكر

الثالث "التنمية اإلدارية" بشكؿ عاـ.
كيعزك الباحث أيضا المكافقة القميمة عمى فقرات محكر التنمية اإلدارية إلى:
 -3فقرات المحكر مرتبطة بقياس الكاقع الفمسطيني كما تـ تحقيقه مف نتائج تخص التنمية
اإلدارية كهي غير مممكسة.

 -4االحتبلؿ كما ترتب عميه مف تبعات عرقمت أغمب الجهكد المبذكلة في عممية التنمية
اإلدارية.

 -5حالة االنقساـ السياسي كما ترتب عميه مف انقساـ شطرل الكطف كفصؿ المكاطف عف أم
عممية تنمية شاممة بضمنها تنمية إدارية.

 -6الكضع المادم الصعب لمسمطة الكطنية الفمسطينية.
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اخوبار فرضمات الدراسة
اخوبار الفرضمات حول العالقة بمن موغمرمن من موغمرات الدراسة " الفرضمة الرئمسة األولى"
الفرضمة الصفرمة :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
الفرضمة البدملة :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

إذا كان ػػت ) Sig.(P-valueأكب ػػر م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة    0.05فهن ػػه ال يمك ػػف رف ػػض الفرض ػػية
الصفرية كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بػيف متغيػريف مػف متغيػرات الد ارسػة أمػا إذا

كانػػت ) Sig.(P-valueأقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة    0.05فيػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية كقبػػكؿ

الفرضية البديمة القائمة بأنه تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

الفرضمة الرئمسة األولى :ووجد القة ذات داللة إحصائمة ند مسووى ( )α≥ 1012بـمن وجـود
مجلس امن قومي فلسطمني والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة.

يبيف جدكؿ ( )35أف معامؿ االرتباط يساكم  .785كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كهي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية بيف كجكد مجمس امف قكمي فمسطيني كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية.

يبيف جدكؿ ( )35أف معامؿ االرتباط يساكم  .733كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كهي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية بيف كجكد مجمس امف قكمي فمسطيني كالمساهمة في تحقيؽ التنمية اإلدارية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى مدل العبلقة المتبلزمة بيف مجمس االمف القكمي كالتنمية حيث إف األمف
القكمي أصبح له مقكمات عديدة تطاؿ جميع مفاصؿ الحراؾ في الدكؿ المختمفة بما في ذلؾ تعداد
السكاف كتكزيعهـ بصكرة استراتيجية أمنية اقتصادية عمى مساحة الكطف كاف كؿ ذلؾ عندما

يككف محؿ اهتماـ مؤسسة أك مجمكعة مف المختصيف داخؿ جسـ إدارم كاحد كبشكؿ مركزم
يشمؿ جميع مؤسسات الدكلة كبصبلحيات عالية فانه بالتأكيد سيصب في خدمة العممية التنمكية

الشاممة كالتي تعتبر التنمية السياسية كاإلدارية جزءان منها.
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جدول (:)42
معامل االروباط بمن وجود مجلس أمن قومي فلسطمني والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة

الونممة السماسمة
الفرضمة

معامل

بمرسون

لالروباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

الونممة اإلدارمة
معامل

بمرسون
لالروباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

تكجػ ػ ػػد عبلقػ ػ ػػة ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية عنػ ػ ػػد

مستكل ( )α≥ 2.27بيف كجػكد مجمػس أمػف
قػ ػ ػػكمي فمسػ ػ ػػطيني كالمسػ ػ ػػاهمة فػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػػؽ

التنمية السياسية كاإلدارية.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 2.27

 1.1ووجـــد القـــة ذات داللـــة إحصـــائمة نـــد مســـووى (≥ 0.05

 )αبـــمن اإلســـوراومجمة

والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة.
كأف القيمػػة االحتماليػػة ( ).Sigتسػػاكم

يبػػيف جػػدكؿ ( )63أف معامػػؿ االرتبػػاط يسػػاكم

كهػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ .0.0كهػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

اإلستراتيجية كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية.

كأف القيمػػة االحتماليػػة ( ).Sigتسػػاكم

يبػػيف جػػدكؿ ( )63أف معامػػؿ االرتبػػاط يسػػاكم

كهػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ .0.0كهػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
اإلستراتيجية كالمساهمة في تحقيؽ التنمية اإلدارية.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى العبلقة المتبلزمة كالمترابطة كالتكاممية بيف كجكد إستراتيجية شاممة مكحدة
ضمف رؤية كغاية متفؽ عميها مف الجميع كبيف العممية التنمكية حيث أف أم عممية تنمية كعمى

كافة الصعد تحتاج إلى االستقرار الداخمي باإلضافة إلى أف الخطط اإلستراتيجية الشاممة مف
اصحاب القرار التي يتـ فيها تحديد الطرؽ كاالساليب كتحديد ا ليات هي التي تحقؽ الهدؼ

الرئيس كهك التنمية.
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جدول (:)41
معامل االروباط بمن اإلسوراومجمة والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة
الونممة السماسمة
الفرضمة

معامل

بمرسون

لالروباط

القممة

االحومالمة)(Sig.

الونممة اإلدارمة
معامل

بمرسون
لالروباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل

( )α≥ 0.05بيف اإلستراتيجية كالمساهمة فػي
تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 2.27

1.2

ووجــد القــة ذات داللــة إحصــائمة نــد مســووى ( )α ≥ 0.05بــمن دراســة الويدمــدات

والوحدمات الداخلمة والخارجمة والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة.
يبيف جدكؿ ( )37أف معامؿ االرتباط يساكم  .838كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كهي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة

إحصائية بيف دراسة التهديدات كالتحديات الداخمية كالخارجية كالمساهمة في تحقيؽ التنمية

السياسية.

يبيف جدكؿ ( )37أف معامؿ االرتباط يساكم  .792كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كهي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة

إحصائية بيف دراسة التهديدات كالتحديات الداخمية كالخارجية كالمساهمة في تحقيؽ التنمية

اإلدارية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أنه ال يمكف أف تحدث أم عممية تنمكية دكف الكقكؼ عمى أهـ التهديدات
كالتحديات التي تكاجه الكطف بؿ كالتصدم لها كمعالجتها أك كضع سيناريكهات كخطط تعمؿ عمى

تقميؿ الخطر الناجـ عنها إف عمميات التنمية السياسية كاإلدارية ترتكز في األساس عمى أرضية

صمبة مف االستقرار الداخمي كالخارجي.
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جدول (:)47

معامل االروباط بمن دراسة الويدمدات والوحدمات الداخلمة والخارجمة والمساىمة في وحقمق
الونممة السماسمة واإلدارمة

الونممة السماسمة
الفرضمة

معامل

بمرسون

لالروباط

القممة

االحومالمة)(Sig.

الونممة اإلدارمة
معامل

بمرسون
لالروباط

القممة

االحومالمة)(Sig.

تكجػ ػ ػػد عبلقػ ػ ػػة ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية عنػ ػ ػػد
مستكل ( )α ≥ 0.05بيف دراسة التهديػدات
كالتحػ ػػديات الداخميػ ػػة كالخارجيػ ػػة كالمسػ ػػاهمة
في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.
1.3

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 2.27

ووجد القة ذات داللة إحصائمة ند مسووى ( )α ≥ 0.05بمن وضع الخمارات واقوراح

البــدائل للوعامــل مــع المواقــف ووحدمــد أفضــل الوســائل لمواجيويــا فــي وحقمــق الونممــة السماســمة
واإلدارمة.
يبيف جدكؿ ( )5:أف معامؿ االرتباط يساكم

كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

كهي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 2.27كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية

بيف كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها في
تحقيؽ التنمية السياسية.

يبػ ػػيف جػ ػػدكؿ ( )38أف معامػ ػػؿ االرتبػ ػػاط يسػ ػػاكم  .783كأف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ( ).Sigتسػ ػػاكم

 0.000كهي أقؿ مف مستكل الداللة  α≥ 0.05كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية

بػػيف كضػػع الخيػػارات كاقت ػراح البػػدائؿ لمتعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ كتحديػػد أفضػػؿ الكسػػائؿ لمكاجهتهػػا فػػي
تحقيؽ التنمية اإلدارية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى إف مقدار النجاح الذم تحققه أية دكلة إنما يتكقؼ في المقاـ األكؿ عمػى
قدرة ككفاءة القادة أك أصحاب القرار كفهمهـ لمق اررات كأساليب اتخاذها كادراؾ أهميتها كمتابعتها

إف اتخاذ القرار هك عممية يتـ بمكجبها تحديد ”المشكمة” كالبحث عف أنسب الحمػكؿ لهػا عػف طريػؽ
المفاضػػمة المكضػػكعية بػػيف عػػدد مػػف البػػدائؿ كالخيػػارات كاالختيػػار الحػػذر كالهػػادؼ لحػػؿ المشػػكمة

التي مف أجمها سكؼ يتـ اتخػاذ حكـ.
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كبمػػا اف تنميػػة أم دكلػػة إداريػػا أك سياسػػيان أك كتنميػػة شػػاممة هػػك المقيػػاس الحقيقػػي ألم قيػػادة فاعمػػة
ناجحة فاف عممية كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ تككف الخطكة األكلى عمى طريؽ النجاح.
جدول (:)48

معامل االروباط بمن وضع الخمارات واقوراح البدائل للوعامل مع المواقف ووحدمد أفضل الوسائل
لمواجيويا في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة
الونممة السماسمة
الفرضمة

معامل

بمرسون

لالروباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

الونممة اإلدارمة
معامل

بمرسون
لالروباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

تكج ػ ػػد عبلق ػ ػػة ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتكل

( )α ≥ 0.05بػػيف كضػػع الخيػػارات كاقتػراح البػػدائؿ
لمتعام ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػع المكاق ػ ػ ػػؼ كتحدي ػ ػ ػػد أفض ػ ػ ػػؿ الكس ػ ػ ػػائؿ

لمكاجهتها في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 2.27

1.4

ووجد القة ذات داللة إحصائمة ند مسووى ( )α ≥ 0.05بمن الونسـمق بـمن مخولـف

الو ازرات واألجيزة الوي ووولى ونفمذ الووصمات والق اررات والمساىمة في وحقمق الونممـة السماسـمة

واإلدارمة.
يبيف جدكؿ ( )39أف معامؿ االرتباط يساكم  .834كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كهي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة

إحصائية بيف التنسيؽ بيف مختمؼ الك ازرات كاألجهزة التي تتكلى تنفيذ التكصيات كالق اررات
كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية.

يبيف جدكؿ ( )39أف معامؿ االرتباط يساكم  .846كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم
 0.000كهي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة

إحصائية بيف التنسيؽ بيف مختمؼ الك ازرات كاألجهزة التي تتكلى تنفيذ التكصيات كالق اررات
كالمساهمة في تحقيؽ التنمية اإلدارية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف عممية التنسيؽ بيف الك ازرات كاألجهزة بالدكلة هي دليؿ االنسجاـ الكامؿ
بيف تمؾ المؤسسات كهي عمميا مقياس نجاح لعمؿ الجميع كمنظكمة متكاممة كبأسمكب العمؿ
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الجماعي الذم يتطمب كجكد في كؿ الدكؿ مف مبدأ أف الدكلة تخص الجميع كاف المصمحة

القكمية تسبؽ أم مصمحة فئكية أك إدارية كأف نجاح الدكلة هك نجاح لمجميع مردكد يشمؿ الكؿ.

كيرل الباحث أف عممية التنسيؽ بيف كؿ مفاصؿ الدكلة تجعؿ تطبيؽ الخطط كاإلستراتيجيات
مجزة كخطط
أ
الشاممة يككف بشكؿ كؼء كفعاؿ حتى كاف كانت تمؾ الخطط أك اإلستراتيجيات

مرحمية أك تكتيكات تخص كؿ ك ازرة أك جهاز عمى حدة إال أنها في النهاية تصب في مصمحة
العممية التنمكية الشاممة كمنها السياسية كاإلدارية.

جدول (:)49

معامل االروباط بمن الونسمق بمن مخولف الو ازرات واألجيزة الوي ووولى ونفمذ الووصمات
والق اررات والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة
الونممة السماسمة
معامل

الفرضمة

بمرسون

لالروباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

الونممة اإلدارمة
معامل

بمرسون
لالروباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

تكجػ ػ ػػد عبلقػ ػ ػػة ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتكل

( )α≥ 0.05ب ػ ػػيف التنس ػ ػػيؽ ب ػ ػػيف مختم ػ ػػؼ ال ػ ػػك ازرات
كاأل جهػ ػ ػزة التػ ػ ػػي تتػ ػ ػػكلى تنفيػ ػ ػػذ التكصػ ػ ػػيات كالق ػ ػ ػ اررات
كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 2.27

1.5

ووجد القة ذات داللة إحصائمة ند مسووى ( )α ≥ 0.05بـمن موابعـة ونفمـذ القـ اررات

والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة.
يبػ ػػيف ج ػ ػػدكؿ ( )40أف معامػ ػػؿ االرتب ػ ػػاط يسػ ػػاكم  .875كأف القيم ػ ػػة االحتماليػ ػػة ( ).Sigتس ػ ػػاكم

 0.000كه ػػي أق ػػؿ م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة ≥ 0.05

 αكه ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى كج ػػكد عبلق ػػة ذات دالل ػػة

إحصائية بيف متابعة تنفيذ الق اررات كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية.
يبػ ػػيف ج ػ ػػدكؿ ( )40أف معامػ ػػؿ االرتب ػ ػػاط يسػ ػػاكم  .853كأف القيم ػ ػػة االحتماليػ ػػة ( ).Sigتس ػ ػػاكم

 0.000كه ػػي أق ػػؿ م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة ≥ 0.05

 αكه ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى كج ػػكد عبلق ػػة ذات دالل ػػة

إحصائية بيف متابعة تنفيذ الق اررات كالمساهمة في تحقيؽ التنمية اإلدارية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف عممية المتابعة تنمي لػدل متخػذم القػ اررات أك مسػاعديهـ القػدرة

عمى تحرم الدقة كالكاقعية في التحميؿ أثناء عممية التنفيذ مما يساعد عمى اكتشػاؼ مكاقػع القصػكر
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كمعرفػػة أسػػبابها كاقت ػراح سػػبؿ عبلجهػػا .كيضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف عمميػػة المتابعػػة لتنفيػػذ الق ػرار تسػػاعد

عمى تنمية ركح المسؤكلية لدل المرؤكسيف كحثهـ عمى المشاركة في اتخاذ القرار.

كقػػد يػػؤدم ذلػػؾ كمػػه الػػى االرتقػػاء بكػػؿ المنظكمػػة العاممػػة فػػي الدكلػػة كعمػػى جميػػع المحػػاكر

(السياسية اإلدارية االجتماعية الثقافية كاالقتصادية) مما يعجؿ مػف عمميػة تحقيػؽ التنميػة كبأقػؿ
أخطاء ممكنة.

جدول ()31

معامل االروباط بمن موابعة ونفمذ الق اررات والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة
الونممة السماسمة
معامل

الفرضمة

بمرسون

لالروباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

الونممة اإلدارمة
معامل

بمرسون
لال روباط

القممة االحومالمة
)(Sig.

تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل

( )α≥ 0.05بػ ػ ػ ػ ػ ػػيف متابعػ ػ ػ ػ ػ ػػة تنفيػ ػ ػ ػ ػ ػػذ الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررات
كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 2.27

الفرضمة الرئمسة الثانمة :ووجد فروق ذات داللة إحصائمة

ند مسووى ( )α≥ 0.05في

مووسطات إسوجابة المبحوثمن حول "الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي
الفلسطمني لوحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة " وعزى للموغمرات الشخصمة الوالمة (العمل ،آخر
مؤىل

لمي حصل

لمو ،الوخصص العام للمؤىل ،سنوات الخدمة في العمل األتادممي

لألتادممممن ،سنوات الخدمة في مراتز األبحاث للباحثمن ،محل اإلقامة ،الجامعة المانحة آلخر

مؤىل لمي ،االنوماء السماسي).

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "  Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف" لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف هنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
كهػػك اختبػػار معممػػي يصػػمح لمقارنػػة متكسػػطي مجمػػكعتيف مػػف البيانػػات كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار

"التب ػػايف األح ػػادم "لمعرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف هن ػػاؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية كه ػػذا االختب ػػار معمم ػػي
يصمح لمقارنة  3متكسطات أك أكثر.

ووجد فروق ذات داللة إحصائمة ند مسووى ( )α ≥ 0.05في مووسطات اسـوجابة المبحـوثمن

حول "الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسـطمني لوحقمـق الونممـة السماسـمة
واإلدارمة " وعزى إلى العمل.
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مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )41تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05لجميع المحاكر كالمحاكر مجتمعة معا كبذلؾ يمكف
استنتاج أنه ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ

المحاكر كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى العمؿ.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى تداخؿ العمؿ األكاديمي كالبحثي بشكؿ كبير حيث أف األكاديمييف بشكؿ

أساسي باحثيف أك كانكا باحثيف كأيضا قد يككف باف األكاديمييف كالباحثيف معا يصنفكف ضمف

إطار النخب بالمجتمع كعميه فهف نظرتهـ كتحميمهـ لمكاقع بالنسبة لمعايشتهـ معا له أك لقدرتهـ
عمى التحميؿ في شكؿ متقارب.

جدول ( :)41نوائج اخوبار " الوبامن األحادي " – العمل

معا

قممة االخوبار

جامعة

دراسات

في

في مرتز

().Sig

المحور

أتادممي

باحث

االثنان

القممة االحومالمة

المووسطات

مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
التنمية السياسية.
التنمية اإلدارية.

جممع المحاور معا
ووجد فروق ذات داللة إحصائمة ند مسـووى ( )α≥ 0.05فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن

حول " الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسطمني لوحقمق الونممة السماسـمة
واإلدارمة " وعزى إلى آخر مؤىل لمي حصل لمو المسوجمب.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )64تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05لجميع المحاكر كالمحاكر مجتمعة معا كبذلؾ يمكف

استنتاج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ
المحاكر كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى آخر مؤهؿ عممي حصؿ عميه المستجيب.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف جميع المبحكثيف مف أصحاب الشهادات المتقدمة (بكالكريكس فما

فكؽ) كأنهـ عمى كعي كادراؾ كامؿ بنتائج ممارسات الكاقع كانعكاسها عمى المجتمع كقد يككف

ذلؾ ايضا لتجاربهـ المتقاربة بالعمؿ كتعاممهـ مع نفس الشرائح السياسية أك المجتمعية.
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جدول ( :)42نوائج اخوبار " الوبامن األحادي " – آخر مؤىل لمي
قممة االخوبار

().Sig

المحور

بتالورموس ماجسومر

دتووراه

القممة االحومالمة

المووسطات

مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
التنمية السياسية.
التنمية اإلدارية.

جممع المحاور معا
ووجد فروق ذات داللة إحصائمة ند مسـووى ( )α≥ 0.05فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن

حول "الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسـطمني لوحقمـق الونممـة السماسـمة
واإلدارمة " وعزى إلى الوخصص العام للمؤىل.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )65تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05لجميع المحاكر كالمحاكر مجتمعة معان كبذلؾ يمكف
استنتاج أنه ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ

المحاكر كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى التخصص العاـ لممؤهؿ.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى انه تـ حصر المبحكثيف بشكؿ مقصكد بالتخصصات ذات العبلقة

بمكضكع الدراسة اك باحثيف في نفس المجاالت كبالمحصمة فهف نظرتهـ ستككف متقاربة نكعا ما
نتيجة تقارب تخصصاتهـ كممارساتهـ لممجاؿ أك االطبلع عميه كقدرتهـ الستشراؼ المستقبؿ

األكثر فاعمية بالنسبة لممجتمع مف كاقع خبرتهـ كتماسهـ المباشر كاسقاط تخصصاتهـ عمى الكاقع

المعاش.
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جدول ( :)43نوائج اخوبار " الوبامن األحادي " – الوخصص العام للمؤىل
قممة االخوبار

سماسمة

إدارمة

أخرى

().Sig

المحور

لوم

لوم

القممة االحومالمة

المووسطات

مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
التنمية السياسية.
التنمية اإلدارية.

جممع المحاور معا
ووجد فروق ذات داللة إحصائمة ند مسـووى ( )α≥ 0.05فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن

حول "الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسـطمني لوحقمـق الونممـة السماسـمة
واإلدارمة " وعزى إلى محل اإلقامة.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )44يمكف استنتاج ما يمي:

تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادم " أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة

 α ≥ 0.05لمح ػػكر " التنمي ػػة السياس ػػية " كب ػػذلؾ يمك ػػف اس ػػتنتاج أن ػػه ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذا المحكر تعزل إلى محؿ اإلقامة.

كقػػد يعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى النتػػائج المترتبػػة عمػػى حالػػة االنقسػػاـ الفمسػػطيني كالتػػي شػػممت جنػػاحي
الكطف ككاف سمبية بأغمبها مف قبؿ مكافقة المبحػكثيف عميهػا كأف الكػؿ الفمسػطيني مسػتاء كمتطمػع
نح ػػك االرتق ػػاء بالحال ػػة السياس ػػية الفمس ػػطينية إل ػػى أفض ػػؿ المس ػػتكيات لتك ػػكف ق ػػادرة عم ػػى مكاجه ػػة

المحتؿ بشكؿ جمعي مكحد أك لتحقيؽ التنمية بشكؿ عاـ.

أما بالنسبة لممحكريف " مجمس األمػف القػكمي الفمسػطيني التنميػة اإلداريػة" كالمحػاكر مجتمعػة معػا

فقػد تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػة ) (Sig.أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػة  α ≥ 0.05كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج
أنػػه تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ هػػذ المحػػاكر
كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى محؿ اإلقامة كذلؾ لصالح الذيف يقيمكف في قطاع غزة.

كيع ػػزك الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػى أف الد ارس ػػة كان ػػت ف ػػي مرحم ػػة االنقس ػػاـ كبكج ػػكد حك ػػكمتيف فمس ػػطينيتف
أحػػداهما بالضػػفة الغربيػػة كاألخػػرل فػػي قطػػاع غ ػزة كأف نظ ػرة كػػؿ مبحػػكث إلػػى الحالػػة اإلداريػػة أك
تكقعػػه لتفعيػػؿ مجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني نتجػػت عػػف معايشػػته لكاقعػػه بمحػػؿ إقامتػػه كمػػدل ثقتػػه

كقراءته المتفائمة لممستقبؿ.
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جدول ( :)44نوائج اخوبار " الوبامن األحادي " – محل اإلقامة
قممة االخوبار

الغربمة

غزة

أخرى

().Sig

المحور

الضفة

قطاع

القممة االحومالمة

المووسطات

مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
التنمية السياسية.
التنمية اإلدارية.

جممع المحاور معا

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة0.05 ≥ α

ووجد فروق ذات داللة إحصائمة ند مسـووى ( )α≥ 0.05فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن

حول " نوان الدارسة" وعزى إلى الجامعة المانحة آلخر مؤىل لمي.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )67يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"  Tلعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستكل الداللة
 α ≥ 0.05لمحػػػكر " التنميػ ػػة السياسػ ػػية " كبػػػذلؾ يمكػ ػػف اسػ ػػتنتاج أنػ ػػه ال تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذا المحكر تعزل إلى الجامعة المانحة خر
مؤهؿ عممي.
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف الحالػػة السياسػػة لمجميػػع كاحػػدة فػػي فمسػػطيف كخصكصػػيتها تكمػػف بػػاف
فمسطيف ذات قضية يشعر بها الكؿ الفمسطيني عمى حد سكاء.
أما بالنسبة لممحكريف " مجمس األمػف القػكمي الفمسػطيني التنميػة اإلداريػة" كالمحػاكر مجتمعػة معػا
فقػػد تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ 0.05كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج
كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات عين ػػة الد ارس ػػة ح ػػكؿ ه ػػذ المح ػػاكر
كالمحػػاكر مجتمعػػة معػػا تعػػزل إلػػى الجامعػػة المانحػػة خػػر مؤهػػؿ عممػػي كذلػػؾ لصػػالح الجامعػػة
العربية.
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف مف عاشكا لفتػرة مػف الػزمف فػي الػدكؿ األجنبيػة المسػكا فجػكة كبيػرة بػيف
التنمية اإلدارية في الغرب مع الحالة العربية كباألخص الفمسطينية ككجكد مجالس أمف قكمية فػي
الػػدكؿ الغربيػػة بتجػػارب فيهػػا خصكصػػية لكػػؿ دكلػػة أعطػػاهـ انطباع ػان أكلي ػان بصػػعكبة قػػدرة المجتمػػع
الفمسطيني عمى تفعيؿ مجمس امف قكمي يرتقي إلى مصاؼ الدكؿ االخرل.
جدول ( :)45نوائج اخوبار "  Tلعمنومن مسوقلومن " – الجامعة المانحة آلخر مؤىل لمي
قممة االخوبار

ربمة

أجنبمة

().Sig

المحور

جامعة

جامعة

القممة االحومالمة

المووسطات

مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
التنمية السياسية.
التنمية اإلدارية.

جممع المحاور معا

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة0.05 ≥ α

.

ووجد فروق ذات داللة إحصائمة ند مسـووى ( )α≥ 0.05فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن

حول " نوان الدارسة" وعزى إلى االنوماء السماسي.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )68تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05لجميع المحاكر كالمحاكر مجتمعة معان كبذلؾ يمكف
استنتاج أنه تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ

المحاكر كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى االنتماء السياسي.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف االنتماء السياسي كباألخص في الحالة الفمسطينية يكجه كبشكؿ دائـ
بناء عمى النظرة الخاصة بحزبه أك حركته.
بؿ كيدفع صاحبه إلى البناء كالتحميؿ ن

185

جدول ( :)46نوائج اخوبار " الوبامن األحادي " – االنوماء السماسي

الوحرمر

ذات الووجو

الفلسطمنمة

اإلسالمي

مجمس األمف القكمي الفمسطيني.
التنمية السياسية.
التنمية اإلدارية.

جممع المحاور معا

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة0.05 ≥ α
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قممة االخوبار

منظمة

الحرتات

أخرى

().Sig

المحور

ألحد فصائل

ألحد

القممة االحومالمة

المووسطات

النوائج
ووصلت الدراسة إلى مجمو ة من النوائج تان من أىميا:
أوال :في الونممة السماسمة
حققػػت نتػػائج المبحػػكثيف فػػي محػػكر التنميػػة السياسػػية كزنػان نسػػبيان بمقػػدار  %49.33أم أنػػه يكجػػد
مكافقػػة قميمػػة عمػػى كجػػكد تنميػػة سياسػػية حقيقيػػة فػػي فمسػػطيف ككانػػت نتػػائج الد ارسػػة مرتبػػة حسػػب
النسب األعمى لممحاكر كالتالي:
-1

وحقمق األمن في المرتبة األكلى بكزف نسبي  %57.03ككانت نتائج فقراته مرتبػة تنازليػان

أيضا كالتالي:
أ -تشرؼ السمطة الكطنية بشكؿ مباشر عمى التنسيؽ األمنػي مػع الجهػات المحميػة كاإلقميميػة
كالدكلية .ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %67.72مكافقة كبيرة).
ب -تقػػر السػػمطة الكطنيػػة الميزانيػػات كالحسػػابات المتعمقػػة بػػاألمف كآليػػة ص ػرفها ككػػاف ال ػكزف
النسبي لمفقرة ( %59.60مكافقة متكسطة).
ت -تشارؾ السمطة الكطنية فػي إقػرار االتفاقيػات األمنيػة كتشػرؼ عمػى تنفيػذها ككػاف الػكزف
النسبي لمفقرة ( %58.42مكافقة متكسطة).
ث -تنسؽ السمطة الكطنية بيف العمػؿ السياسػي كاألمنػي كتؤكػد عمػى مسػاهمة العمػؿ األمنػي
في تحقيؽ األهداؼ السياسية ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %50.40مكافقة متكسطة).
ج -تح ػ ػػدد الس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة المه ػ ػػاـ األمني ػ ػػة لؤلجهػ ػ ػزة كفق ػ ػػا لمتطمب ػ ػػات الظ ػ ػػركؼ السياس ػ ػػية
كاالقتصادية كاالجتماعية كتشرؼ عمى تنفيذها ككاف الػكزف النسػبي لمفقػرة ( %48.71مكافقػة
متكسطة).
ح -تعمػػؿ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى صػػياغة السياسػػات كالخطػػط األمنيػػة كتحػػدد آليػػات تنفيػػذها
ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %48.18مكافقة متكسطة).
خ -تعمػػؿ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى إقػرار التشػػكيبلت كالتعيينػػات كالترقيػػات التػػي تسػػاهـ فػػي تنفيػػذ
السياسات كالخطط األمنية ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %46.60مكافقة متكسطة).

 -2الدممقراطمـــة فػػي المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدر  %47.54ككانػػت نتػػائج فق ارتػػه مرتبػػة
تنازليا أيضا كالتالي:
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أ -هنػػاؾ تغػػكؿ لممؤسسػػات العسػػكرية كاألمنيػػة عمػػى المؤسسػػات المدنيػػة فػػي الدكلػػة ككػػاف الػػكزف
النسبي لمفقرة ( %62.84مكافقة كبيرة).
ب -تعػػزز السػػمطة الكطنيػػة حريػػة الفكػػر كال ػرأم كحريػػة الصػػحافة كاإلعػػبلـ ككػػاف الػػكزف النسػػبي
لمفقرة ( %39.41مكافقة قميمة).
ت -تعمؿ السمطة الكطنية عمى مبدأ ضماف حقكؽ األفراد كمف ثـ ضماف التعددية السياسية ككاف
الكزف النسبي لمفقرة ( %35.78مكافقة قميمة).
ث -تعػػزز السػػمطة الكطنيػػة مػػف مبػػدأم سػػيادة القػػانكف كعػػدـ الجمػػع بػػيف السػػمطات ككػػاف الػػكزف
النسبي لمفقرة ( %35.39مكافقة قميمة).
ج -يتـ تداكؿ السمطة سمميان ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %35.25مكافقة قميمة).
 -3المســاواة فػػي المرتبػػة الثالثػػة بػػكزف نسػػبي قػػدر  %45.40ككانػػت نتػػائج فق ارتػػه مرتبػػة تنازليػػا
ايضا كالتالي :
أ-

تعػزز السػمطة الكطنيػػة مفهػكـ المسػػاكاة بػيف الجنسػػيف ككػاف الػػكزف النسػبي لمفقػرة %47.45

(مكافقة متكسطة).
ب -تسػاهـ السػمطة الكطنيػة فػي نشػر ثقافػة السػمـ األهمػي ككػاف الػكزف النسػبي لمفقػرة %39.49
(مكافقة قميمة).
ت-

تسػػاعد السػػمطة الكطنيػػة عمػػى تطػػكير التش ػريعات المتعمقػػة بالشػػباب كضػػماف حريػػة تكػػكيف

المؤسس ػػات كالتنظيم ػػات كتمكي ػػنهـ م ػػف مش ػػاركة أكب ػػر ف ػػي المجتم ػػع كك ػػاف ال ػػكزف النس ػػبي لمفقػ ػرة
( %38.73مكافقة قميمة).
ث-

تحافظ السمطة الكطنية عمى حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة األساسية ككاف الكزف النسبي

لمفقرة ( %35.59مكافقة قميمة).
ج -تعػػزز السػػمطة الكطنيػػة أسػػاس التضػػامف االجتمػػاعي القػػائـ عمػػى العػػدؿ كالحريػػة كالمسػػاكاة
ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %35.20مكافقة قميمة).
 -4الفا لمــة فػػي المرتبػػة الرابعػػة بػػكزف نسػػبي قػػدر  %44.06ككانػػت نتػػائج فق ارتػػه مرتبػػة تنازليػػا
أيضا كالتالي:
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أ -تساهـ السمطة الكطنيػة فػي تجنيػب المجتمػع أعمػاؿ العنػؼ كاالنقبلبػات كحالػة عػدـ االسػتقرار
ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %37.10مكافقة قميمة).
ب -يتعامػػؿ النظػػاـ السياسػػي بفاعميػػة مػػع األزمػػات داخميػػا كخارجيػػا كبجميػػع م ارحمهػػا بمػػا ال يضػػر
بالمصمحة الكطنية العميا ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %36.83مكافقة قميمة).
ت -يكجد قدرة لمنظاـ السياسي عمى تحقيؽ التكامؿ القكمي داخميا كتجاكز خبلفاته ككػاف الػكزف
النسبي لمفقرة ( %35.94مكافقة قميمة).
ث -النظاـ السياسػي فعػاؿ فػي إحكػاـ سػيطرته الفمسػفية كالفكريػة عمػى الجماعػات السياسػية ككػاف
الكزف النسبي لمفقرة ( %32.38مكافقة قميمة).

ثانما :في الونممة اإلدارمة:
حققػػت نتػػائج المبحػػكثيف فػػي محػػكر التنميػػة اإلداريػػة كزن ػان نسػػبيان بمقػػدار  %46.07أم انػػه يكجػػد
مكافقة قميمة عمى كجكد تنمية إدارية حقيقية في فمسطيف ككانت نتائج الد ارسػة مرتبػة حسػب النسػب
األعمى لممحاكر كالتالي:
-1

وطــومر الم ـوارد البشــرمة فػػي المرتبػػة األكلػػى ب ػكزف نسػػبي قػػدر  %46.84ككانػػت نتػػائج

فقراته مرتبة تنازليا أيضان كالتالي:
أ-

تطبؽ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بحقكؽ العامميف مما يؤدم إلى اسػتقرارهـ كتطػكيرهـ ككػاف

الكزف النسبي لمفقرة ( %40.00مكافقة متكسطة).
ب -تعمػػؿ السػػمطة الكطنيػػة باسػػتمرار عمػػى تحسػػيف بيئػػة العمػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي الجهػػاز اإلدارم
كتتأثر به كتنعكس عمى العامميف ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %39.70مكافقة قميمة).
ت -تكجه السمطة الكطنية المؤسسات كاإلدارات لجكدة األداء مما يساعد في تحسيف مستكل أداء
العامميف ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %39.11مكافقة قميمة).
ث -تعتب ػػر الس ػػمطة الكطني ػػة المػ ػكاطف ه ػػك األس ػػاس كته ػػدؼ إل ػػى حمايت ػػه كت ػػأميف حي ػػاة حػ ػرة ل ػػه
كتطكير ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %37.24مكافقة قميمة).
 -2وطــومر المنظمــات اإلدارمــة فػػي المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدر  %45.66ككانػػت نتػػائج
فقراته مرتبة تنازليا أيضان كالتالي :
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أ-

تساهـ السمطة الكطنيػة فػي مكاجهػة التحػديات المعاصػرة ألنمػاط إدارة الحكػـ التقميديػة ككػاف

الكزف النسبي لمفقرة ( %40.10مكافقة متكسطة).
ب-

تحسػ ػػف السػ ػػمطة الكطنيػ ػػة مػ ػػف أنمػ ػػاط إدارة الم ػ ػكارد العامػ ػػة كتعمػ ػػيـ الن ازهػ ػػة كالمسػ ػػاءلة فػ ػػي

الممارسات االقتصادية كاإلدارية ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %39.11مكافقة قميمة).
ت-

تعمػػؿ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى تػػكفير الرصػػد المسػػتمر لمسػػتكيات التقػػدـ فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ

برامج اإلصبلح ألنظمة إدارة الحكـ ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %38.91مكافقة قميمة).
ث-

تعزز السػمطة الكطنيػة آليػات تطبيػؽ اإلدارة الرشػيدة ككػاف الػكزف النسػبي لمفقػرة %38.22

(مكافقة قميمة).
 -3وطومر اإلجراءات واألسالمب في المرتبة الثالثة بكزف نسبي قدر  %45.62ككانػت نتػائج
فقراته مرتبة تنازليا أيضا كالتالي :
أ-

تحػػاكؿ السػػمطة الكطنيػػة القضػػاء عمػػى التضػػارب بػػيف الق ػكانيف كالم ػكائح بمػػا يسػػهؿ التعامػػؿ

معها ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %39.07مكافقة قميمة).
ب-

يكجد معالجة دائمة لمتداخؿ كاالزدكاجية في عمؿ عديد مف األجهزة في الدكلة ككاف الكزف

النسبي لمفقرة ( %38.67مكافقة قميمة).
ت-

تػػذلؿ السػػمطة الكطنيػػة تعػػدد اإلج ػراءات كطػػكؿ المسػػالؾ التػػي تمػػر فيهػػا الق ػ اررات اإلداريػػة

ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %37.94مكافقة قميمة).
ث-

تتطكر بشكؿ دائـ آليات عمؿ المراكز اإلستراتيجية المسئكلة عف السياسات التنمكية ككاف

الكزف النسبي لمفقرة ( %37.47مكافقة قميمة).

ثالثا :في مجلس االمن القومي الفلسطمني :
حققت نتائج المبحكثيف في محكر مجمس االمف القكمي الفمسػطيني كزنػان نسػبيان بمقػدار %46.28
ككانت نتائج الدراسة مرتبة حسب النسب األعمى لممحاكر كالتالي:
 -1الونسمق بـمن مخولـف الـو ازرات واألجيـزة فػي المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدر %49.60
ككانت نتائج فقراته مرتبة تنازليا أيضان كالتالي:
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أ-

تعتمػػد السػػمطة الكطني ػػة عمػػى الجه ػػاز المركػػزم لئلحصػػاء كتتع ػػاكف معػػه ف ػػي جمػػع كتحمي ػػؿ

المعمكمات اإلحصائية ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %51.76مكافقة متكسطة).
ب-

تشػػرؼ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى إعػػداد خطػػط القطاعػػات كعمػػؿ الد ارسػػات الضػػركرية إلعػػداد

السياسات ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %40.40مكافقة متكسطة).
ت-

يكجد تعزيز كتعاضد كتنسيؽ بػيف الػك ازرات الفمسػطينية المختمفػة مػع الحفػاظ عمػى اسػتقبللية

كؿ منهما النسبية ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %40.29مكافقة متكسطة).
ث -تقكد السمطة الكطنية عممية إعداد خطط فمسطيف اإلستراتيجية طكيمة المدل لتنميػة المجتمػع
الفمسػػطيني كتطػػكير اقتصػػاديا كاجتماعيػػا كبش ػريان ككػػاف الػػكزف النسػػبي لمفق ػرة ( %38.73مكافقػػة
قميمة).
 -2اإلســوراومجمة فػػي المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدر  %47.12ككانػػت نتػػائج فق ارتػػه مرتبػػة
تنازليا أيضان كالتالي :
أ-

يكجػػد مصػػمحة قكميػػة مكحػػدة فػػي فمسػػطيف يمكػػف اعتبارهػػا أساس ػان إلسػػتراتيجية شػػاممة ككػػاف

الكزف النسبي لمفقرة ( %44.90مكافقة متكسطة).
ب-

يكجد كعي كامػؿ باإلسػتراتيجية الشػاممة فػي إدارة الدكلػة لػدل أصػحاب القػرار فػي فمسػطيف

ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %38.04مكافقة قميمة).
ت -ال يكجد ضعؼ في مؤسسة القيادة الفمسطينية ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %37.13مكافقة
قميمة).
ث -هن ػػاؾ كض ػػكح كممارس ػػة عن ػػد األحػ ػزاب كالنخ ػػب لثقاف ػػة النق ػػد ال ػػذاتي كك ػػاف ال ػػكزف النس ػػبي
لمفقرة( %30.10مكافقة قميمة).
ج -ال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية تؤثر عمى اسػتقبللية قػرار ككػاف الػكزف النسػبي
لمفقرة ( %30.00مكافقة قميمة).
 -3موابعة ونفمذ الق اررات في المرتبة الثالثة بػكزف نسػبي قػدر  %46.47ككانػت نتػائج فق ارتػه
مرتبة تنازليا أيضان كالتالي :
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أ-

تمارس السمطة الكطنية صبلحياتها في متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد مف أف القػ اررات كالمػكائح

كاألنظم ػػة الس ػػارية كافي ػػة لتحقي ػػؽ الغ ػػرض منه ػػا كك ػػاف ال ػػكزف النس ػػبي لمفقػ ػرة ( %40.10مكافق ػػة
متكسطة).
ب -تتػػابع السػػمطة الكطنيػػة تنفيػػذ الخطػػط كالقػكانيف كمػػدل نجاحهػػا فػػي تحقيػػؽ األهػػداؼ المحػػددة
ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %38.73مكافقة قميمة).
ت -ت ارقػػب السػػمطة الكطنيػػة عمميػػات الكشػػؼ كالتحقيػػؽ فػػي المخالفػػات اإلداريػػة كالماليػػة ككػػاف
الكزف النسبي لمفقرة ( %38.63مكافقة قميمة).
ث -تحقؽ السػمطة الكطنيػة فػي الشػكاكم الكبيػرة المقدمػة عػف أم إهمػاؿ فػي الدكلػة ككػاف الػكزف
النسبي لمفقرة ( %37.25مكافقة قميمة).
 -4دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمة في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي نسبي
قدر  %44.52ككانت نتائج فقراته مرتبة تنازليا ايضا كالتالي :
أ-

تتعامػػؿ الس ػػمطة الكطني ػػة م ػػع الكاق ػػع م ػػع األخػػذ بع ػػيف االعتب ػػار ارتباطات ػػه المتنكع ػػة كتط ػػكر

المتغيرات ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %40.40مكافقة متكسطة).
ب -تح ػػدد الس ػػمطة الكطني ػػة التح ػػديات الرئيس ػػية م ػػع األخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار العبلقػ ػات المتبادل ػػة
كالتطكر كاختيار التقديرات الناتجة ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %39.50مكافقة قميمة).
ت -تض ػػـ الس ػػمطة الكطني ػػة مختص ػػيف بكاف ػػة المج ػػاالت لد ارس ػػة كتقي ػػيـ كتحمي ػػؿ نت ػػائج أم أزم ػػة
متكقعة ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %38.38مكافقة قميمة)
ث -تعم ػػؿ الس ػػمطة الكطني ػػة بكاقعي ػػة كمكض ػػكعية كنق ػػد كتعتم ػػد عم ػػى الت ػػاريخ كالتطبي ػػؽ العمم ػػي
كالثقافة السائدة في المجتمع ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %33.92مكافقة قميمة)
ج -تعتمػػد السػػمطة الكطنيػػة األس ػػمكب المنػػتظـ فػػي التعامػػؿ م ػػع الغػػرض كد ارسػػته بشػػكؿ ش ػػامؿ
كمركب ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %33.82مكافقة قميمة).
 -5وضع الخمارات واقوراح البدائل فػي المرتبػة الخامسػة بػكزف نسػبي قػدر  %44.12ككانػت
نتائج فقراته مرتبة تنازليا أيضان كالتالي :
أ-

تشػػرؼ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى تنفيػػذ القػ اررات طبقػػا لكجاهتهػػا كمػػا نصػػه القػػانكف ككػػاف الػػكزف

النسبي لمفقرة ( %39.02مكافقة قميمة).
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ب-

تحدد السمطة الكطنية البدائؿ المختمفػة لحػؿ المشػاكؿ عػف طريػؽ استشػارة الخبػراء كالفنيػيف

ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %38.80مكافقة قميمة).
ت-

تقػػكـ السػػمطة الكطنيػػة بتحديػػد المشػػاكؿ عػػف طريػػؽ جمػػع المعمكمػػات المناسػػبة حػػكؿ تػػاريخ

ظهكرها كأسبابها كمدل حدتها كتطكرها ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %37.06مكافقة قميمة).
ث -تقيـ السمطة الكطنية البػدائؿ عػف طريػؽ الد ارسػة المكضػكعية لمسػمبيات كااليجابيػات الخاصػة
بكؿ بديؿ .ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %36.73مكافقة قميمة).
ج -تتػابع السػػمطة الكطنيػػة القػ اررات أثنػػاء كبعػػد االنتهػاء مػػف التنفيػػذ كتتأكػػد مػػف تحقيػػؽ األهػػداؼ
ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %35.30مكافقة قميمة).
كقد ارتأل الباحث أف يجمؿ ما تـ استخبلصػه مػف نتػائج حػكؿ ضػركرة تفعيػؿ مجمػس أمػف
قكمي كارتباطه بجميع محاكر الدراسة حيث يككف ترتيبه تنازليا :
 -1هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يتكامػػؿ مػػع أجه ػزة السػػمطة الكطنيػػة
لدرسػػة التحػػديات كالتهديػػدات الداخميػػة كالخارجيػػة ككػػاف الػػكزف النسػػبي لمفق ػرة ( %80.49مكافقػػة
ا
كبي ػرة ج ػػدا) .مقارن ػػة بمج ػػاؿ د ارس ػػة التحػػديات كالتهدي ػػدات الداخمي ػػة كالخارجي ػػة ذات ال ػػكزف النس ػػبي
%44.52
 -2هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قػكمي فمسػطيني يهػدؼ إلػى تنميػة قكميػة شػاممة تعتبػر
التنميػػة البش ػرية جػػزءان منهػػا ككػػاف الػػكزف النسػػبي لمفق ػرة ( %78.22مكافقػػة كبي ػرة) .مقارنػػة بمجػػاؿ
تطكير المكارد البشرية ذات الكزف النسبي.%46.84
 -3هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يسػػهـ فػػي كضػػع الخيػػارات كاقت ػراح
البػ ػػدائؿ لمتعامػ ػػؿ مػ ػػع المكاقػ ػػؼ كتحديػ ػػد أفضػ ػػؿ الكسػ ػػائؿ لمكاجهتهػ ػػا ككػ ػػاف الػ ػػكزف النسػ ػػبي لمفق ػ ػرة
( %77.52مكافق ػػة كبيػ ػرة) .مقارن ػػة بمج ػػاؿ كض ػػع الخي ػػارات كاقتػ ػراح الب ػػدائؿ ذات ال ػػكزف النس ػػبي
%44.12
 -4هنػاؾ ضػػركرة إسػتراتيجية لمجمػػس أمػف قػػكمي فمسػطيني فػػي دعػـ أجهػزة السػمطة الكطنيػػة فػػي
متابعة كمراقبة تنفيذ الق اررات ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %77.35مكافقة كبيرة) .مقا رنة بمجػاؿ
متابعة تنفيذ الق اررات ذات الكزف النسبي.%46.47
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 -5هنػ ػػاؾ ضػ ػػركرة إسػ ػػتراتيجية لمجمػ ػػس أمػ ػػف قػ ػػكمي فمسػ ػػطيني لتعزيػ ػػز قػ ػػدرة النظػ ػػاـ السياسػ ػػي
كمسػػاعدته ليكػػكف فعػػاالن ككػػاف الػػكزف النسػػبي لمفق ػرة ( %77.13مكافقػػة كبي ػرة) .مقػػا رنػػة بمجػػاؿ
الفاعمية ذات الكزف النسبي%44.06
 -6مف كاجبات مجمس األمف القكمي صياغة مشركع إستراتيجي كامػؿ يسػعى لحمايػة المػكاطف
مف أم تهديد خارجي كيحقؽ األهداؼ كالمصػالح الحيكيػة ككػاف الػكزف النسػبي لمفقػرة %76.96
(مكافقة كبيرة) مقارنة بمجاؿ االستراتيجية ذات الكزف النسبي %47.12
 -7هن ػػاؾ ض ػػركرة إس ػػتراتيجية لمجم ػػس أم ػػف ق ػػكمي فمس ػػطيني يكج ػػه األداء لمحككم ػػة ف ػػي إط ػػار
األهػػداؼ كالبػرامج كالقػ اررات كيكمػػؿ عممهػػا فػػي التنسػػيؽ كتنفيػػذ التكصػػيات كالقػ اررات ككػػاف الػػكزف
النسبي لمفقرة ( %76.86مكافقة كبيرة) مقارنة بمجاؿ التنسيؽ بيف مختمؼ الػك ازرات كاألجهػزة ذات
الكزف النسبي.%49.60
 -8هناؾ ضػركرة إسػتراتيجية لمجمػس أمػف قػكمي فمسػطيني يسػهـ فػي تحقيػؽ الديمقراطيػة ككػاف
ال ػ ػ ػػكزف النس ػ ػ ػػبي لمفقػ ػ ػ ػرة ( %76.37مكافق ػ ػ ػػة كبيػ ػ ػ ػرة) .مقارن ػ ػ ػػة بمج ػ ػ ػػاؿ الديمقراطي ػ ػ ػػة ذات ال ػ ػ ػػكزف
النسبي.%47.54
 -9تعتبػػر البنػػكد فػػي محػػكر تحقيػػؽ األمػػف هػػي المهػػاـ األساسػػية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني
كك ػػاف ال ػػكزف النس ػػبي لمفقػ ػرة ( %75.90مكافق ػػة كبيػ ػرة) مقارن ػػة بمج ػػاؿ تحقي ػػؽ األم ػػف ذات ال ػػكزف
النسبي.%57.03
 -10هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يسػػاعد السػػمطة الكطنيػػة فػػي تحقيػػؽ
المسػاكاة ككػاف الػكزف النسػػبي لمفقػرة ( %75.74مكافقػة كبيػرة) مقارنػػة بمجػاؿ المسػاكاة ذات الػػكزف
النسبي%45.40
 -11كجػػكد مجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني سيسػػهـ فػػي اإلصػػبلح الشػػمكلي لمدكلػػة مػػف خػػبلؿ إرسػػاء
دعائـ إدارة حديثة فعالة ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %74.30مكافقة كبيرة) مقارنة بمجاؿ تطكير
اإلجراءات كاألساليب ذات الكزف النسبي.%45.62
 -12مجمػػس األمػػف القػػكمي ضػػركرة إسػػتراتيجية فػػي تحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة فػػي فمسػػطيف ككػػاف
ال ػػكزف النس ػػبي لمفقػ ػرة ( %72.35مكافق ػػة كبيػ ػرة) مقارن ػػة بمج ػػاؿ االس ػػتراتيجية ذات ال ػػكزف النس ػػبي
%47.12
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 -13كجػػكد مجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يػػدعـ أم فك ػرة هادفػػة لمتطػػكير عمػػى شػػتى المجػػاالت
ككاف الكزف النسبي لمفقرة ( %72.08مكافقة كبيرة) مقارنة بمجاؿ تطػكير المنظمػات اإلداريػة ذات
الكزف النسبي.%45.66
كما تكصمت الدراسة الى نتائج تعزل لمتغيرات المبحكثيف مفادها:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ المحاكركالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى(العمؿ آخر مؤهؿ عممي التخصص العاـ لممؤهؿ محؿ
االقامة).
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ المحاكر

-

كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى(الجامعة المانحة خر مؤهؿ عممي االنتماء السياسي).
كقد خمص الباحث إلى نتيجة مفادها أف الكاقع الفمسطيني الحالي غير مستقر أك بػاألحرل
بعي ػػد عم ػػا يطم ػػح إلي ػػه م ػػف تنمي ػػة سياس ػػية أك إداري ػػة كالت ػػي ب ػػدكرها تعتب ػػر أس ػػاس عممي ػػة التنمي ػػة
الشاممة باإلضافة إلى ككف محكر األمف الفمسطيني أيضان يحتاج إلى الكثيػر مػف العمػؿ بمػا يمثػؿ
مف إستراتيجية شاممة كمصمحة عميا لمدكلة.
كقػػد لكحظ ػت النتػػائج اإليجابيػػة نكعػػا ما(حيػػث كانػػت المكافقػػة بػػيف كبي ػرة ككبي ػرة جػػدان) حسػػب تكقػػع
المبحػػكثيف فػػي حػػاؿ تػػـ تفعيػػؿ مجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني بأسػػمكب عممػػي منػػتظـ شػػامؿ حيػػادم
جامع.
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الووصمات:

باإلعتماد عمى النتائج التي أظهرتها الدراسة يكصي الباحث با تي:

 -1ضركرة إنهاء االنقساـ الفمسطيني بشكؿ كاقعي.

 -2تفعيػػؿ سػريع كعاجػػؿ لمؤسسػػة كطنيػػة جامعػػة كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بشػػكؿ يشػػمؿ الكػػؿ
الفمسطيني .
 -3العمػػؿ عمػػى تكحيػػد صػػيغة شػػاممة إلسػػتراتيجية كغايػػة الشػػعب الفمسػػطيني تشػػمؿ جميػػع أل ػكاف
الطيػػؼ الفمسػػطيني كبجميػػع مشػػاربهـ الفكريػػة كارتباطػػاتهـ الحزبيػػة كالخػػركج ببػرامج عمػػؿ مكحػػدة
تخدـ باهدافها الفمسطينييف جميعا.
لدرسػة الكاقػع السياسػى فػي فمسػطيف تقػكـ
 -4ضركرة العمؿ عمػى إيجػاد منهجيػة كاضػحة كعمميػة ا
عمى القػدرة عمػى تحميػؿ الكاقػع كالقػدرة عمػى جمػع المعمكمػات السػميمة عنػه كتقسػيـ المشػاكؿ التػي
تكاجه التنمية السياسية إلى أجزاء كالعمؿ بشكؿ جمعي عمى إيجاد الحمكؿ لكؿ مشكمة.
 -5ضػػركرة العمػػؿ عمػػى إيجػػاد منهجيػػة كاضػػحة كعمميػػة لد ارسػػة الكاقػػع اإلدارم فػػي فمسػػطيف تقػػكـ
عم ػػى الق ػػدرة عم ػػى تحمي ػػؿ الكاق ػػع كالق ػػدرة عم ػػى اتخ ػػاذ القػ ػ اررات المناس ػػبة كف ػػي األكق ػػات المناس ػػبة
كاعط ػػاء ص ػػبلحيات كامم ػػة لمجه ػػة التنفيذي ػػة كص ػػبلحيات كامم ػػة لمجه ػػات القض ػػائية أك التشػ ػريعية
بمتابعة كتقييـ األمكر دكف تسييس أم قضايا أك النظر لها أك أخذ مكقؼ بناء عمى تكجػه سياسػي
محدد.
 -6ضركرة االتفاؽ الفمسطيني –الفمسطيني كالتكافؽ عمػى تشػكيؿ أك تفعيػؿ مجمػس األمػف القػكمي
بحيث يصبح مكقع اجماع كطني مف حيث عضكيته كمهامه كصبلحياته.
 -7ضػػركرة تبنػػي مشػػركع قػػانكف مجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يكػػكف شػػامبلن باإلعتمػػاد عمػػى مػػا
تقتضيه الحالة الفمسطينية كأيضا باإلسػتناد عمػى مشػاريع ناجحػة لػدكؿ أخػرل كأخػذ مػا هػك مناسػب
منها.
 -8ضػػركرة تكسػػيع عمػػؿ م اركػػز األبحػػاث كالد ارسػػات اإلسػػتراتيجة كزيػػادة أعػػدادها كمجػػاالت عممهػػا
لتشمؿ كؿ ما يخص الفمسطينييف باإلضافة إلى االعتماد عمى آرائهـ مف قبؿ أصحاب القرار.
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المـراجــــــع
* القرآف الكريـ.

* معجـ المعاني الجامع( .نسخة إلكتركنية )4234

أوالً :المراجع العربمة:

 1أبػػك حطػػب ف ػؤاد ك أمػػاؿ صػػادؽ ( :)2005منــاىج البحــث وطــرق الوحلمــل اإلحصــائي فــي العلــوم النفســمة
والوربومة واالجوما مة ،مكتبة األنجمك المصرية القاهرة.

 2األسطؿ كماؿ ( :)2011اإلطار النظري لمفيوم األمن القومي جامعة األزهر غزة.

 3األسكد صادؽ ( :)1990لم االجوماع السماسي ،أسسو وأبعاده ،مطبعة دار الحكمة بغداد.

 4األغا أحمد سعيد نظاـ ( :)2007الونممة في فلسطمن بمن الموطلبات الداخلمة واإلتراىات الخارجمة غزة.

 5بشر بميد ( :)2013الضرورة اإلسوراومجمة للونممة اإلدارمة تأساس للونممة الشاملة مكقع العمػكـ القانكنيػة

نشرت في  14فبراير تـ الدخكؿ بتاريخ  2013/10/30الساعة 11:50

 6البشرم محمد أميف ( :)2009مؤسسات المجومع المدني واألمن القومي العربي ،مركز الد ارسػات كالبحػكث
األردف.

 7بكفر الجنراؿ ( :)1970مدخل إلى االسوراومجمة العسترمة ترجمة أكرـ ديرم كالهيػثـ األيػكبي دار الطميعػة
الطبعة الثانية.

 8جبػػر دينػػا محمػػد؛ عمػكاف ابتسػػاـ حػػاتـ ( :)2012االســوراومجمة بــمن األصــل العســتري والضــرورة السماســمة
ووأثمرىا لى ووازن القوى الدولي الجامعة المستنصرية بغداد.

 9جبريؿ امجد ( :)2004ثقافـة المقاومـة ودورىـا الونمـوي :دراسـة فـي حـدود وامتانمـات الونممـة الفلسـطمنمة
مؤتمر األمة كأزمة الثقافة كالتنمية القاهرة.

 10جبلؿ محمد نعماف ( :)2004االسوراومجمة والدبلوماسمة والبروووتول دراسات المؤسسة العربية لمد ارسػات
كالنشر الطبعة األكلى بيركت لبناف.

 11الجرجاكم زياد ( :)2010القوا د المنيجمة لبناء االسوبمان الطبعة الثانية مطبعة أبناء الجراح فمسطيف.
 12الجميمػػي خيػػرم خميػػؿ ( :)1998الونممــة اإلدارمــة فــي الخدمــة االجوما مــة :البنــاء االجومــا ي للمجومــع
المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية.

 13حبيب إبراهيـ ( :)2010أصول دراسات األمن القومي غزة فمسطيف.

 14الحسف إحساف محمد ( :)2008لم االجوماع السماسي ط ح دار كائؿ لمنشر عماف.
 15حسيف خميؿ ك عبيد حسيف ( :)2013االسوراومجمات منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت لبناف.

 16الحمداني مكفؽ ( :)2006مناىج البحث العلمي األردف عماف مؤسسة الكراؽ لمنشر.

 17الخيرم نكار ( :)2001اوجاىات األمن األوروبي بعد الحرب الباردة جامعة بغداد كمية العمكـ السياسية.

 18دبػػكر أمػػيف محمػػد عمػػى ( :)2012الونممــة السماســمة ،محاضـرات دراســات فــي الونممــة السماســمة ،الجامعػػة
اإلسبلمية غزة.

 19الدرسى عبد اهلل ( :)2009األمن القومي العربي والوبعمة االقوصادمة جامعة قاريكنس.
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 20دكديف احمد يكسػؼ ( :)2011أساسمات الونممة اإلدارمة واالقوصادمة في الوطن العربي (نظرما ووطبمقمـا)
األكاديميكف لمنشر كالتكزيع عماف األردف.

 21رشكاف حسيف عبد الحميد ( :)2002الوغممر االجوما ي والونممة السماسمة في المجومعات الناممـة الطبعػة
الثالثة المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية.

 22زكيمػػؼ مهػػدم حسػػف كالمػػكزم س ػػميماف احمػػد ( :)1993الونممـــة اإلدارمـــة والـــدول الناممـــة دار مج ػػدالكم
لمنشر عماف األردف.

 23الزيات عبػد الحمػيـ السػيد ( :)2002الونممـة السماسـمة ،دراسـة فـي لـم االجومـاع السماسـي الجػزء األكؿ
األبعاد المعرفية كالمنهجية دار المعرفة الجامعية.

 24الزيات عبد الحميـ السػيد ( :)2002الونممـة السماسـمة ،دراسـة فـي لـم االجومـاع السماسـي الجػزء الثػاني
األبعاد المعرفية كالمنهجية دار المعرفة الجامعية.

 25سميماف أحمد داكد ( :)1988نظرمات اإلسوراومجمة العسترمة الحدمثة الطبعة األكلى بغداد.

 26سميماف منذر ( :)2008نحو إ ادة صماغة مفيوم األمن القومي العربي ومروتزاوو دار كنعاف لمنشر.
 27شػػبات شػػاكر ( :)2008األمــن الفلســطمني بــمن إشــتالمة المفيــوم والوطبمــق المركػػز الفمسػػطيني لمبحػػكث
كالدراسات االستراتيجية راـ اهلل.

 28شراب ناجي صادؽ ( :)1998الونممة السماسمة دراسة في النظريات كالقضايا مكتبة آفاؽ غزة.

 29الشػػعيبي عزمػػي ( :)2008المؤسســة األمنمــة الفلســطمنمة ،نحــو ا ومــاد رؤمــة وطنمــة المركػػز الفمسػػطينية
لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية راـ اهلل.

 30شكقي ممدكح ( :)1985األمن القومي واألمن الجما ي الدولي منشكرات دار النهضة العربية القاهرة.

 31الصػػرف رعػػد حسػػف ( :)2002صــنا ة الونممــة اإلدارمــة فــي القــرن الحــادي والعشــرمن دار الرضػػا لمنشػػر

دمشؽ.

 32عارؼ نصر محمد ( :)2001نظرمة الونممة السماسمة ريتشارد هيجػكت نظريػة التنميػة فػي مرحمػة مػا بعػد
الحداثة المركز العممي لمدراسات السياسية األردف.

 33عبد الحي كليد ( :)1994وحول المسلمات في نظرمات العالقات الدولمة مؤسسة الشركؽ لئلعبلـ كالنشػر
الجزائر.

 34عبد النكر ناجي ( :)2007أزمة المشارتة السماسة في الجزائر دراسة تحميمية لبلنتخابات التشريعية بحث
مقػػدـ لممػػؤتمر العػػالمي حػػكؿ المغػػة العربيػػة كالعكلمػػة بحػػث فػػي الكاقػػع كالمسػػتقبؿ جامعػػة الحػػاج خضػػر باتنػػة

الجزائر.

 35عبي ػػدات ذكق ػػاف كع ػػدس عب ػػد ال ػػرحمف كعب ػػد الح ػػؽ كاي ػػد ( :)2001البحـــث العلمـــي -مفيومـــو وأدواوـــو

وأسالمبو دار الفكر لمنشر كالتكزيع عماف.

 36عساؼ عبد المعطي محمد ( :)1988إدارة الونممة :دراسة وحلملمة مقارنة لـ يذكر دار النشر.

 37عمكم مصػطفي ( :)2005األمن القومي اإلقلممي بمن األمن الوطني واألمن الـدولي مجمػة مفػاهيـ األسػس
العممية لممعرفة العدد الرابع القاهرة.

 38غانـ عبد المطمب السيد ( :)1981دراسة في الونممة السماسمة القاهرة مكتبة نهضة الشرؽ.
 39غنيـ عبد الحميد (ب .د) الجغرافما السماسمة.

 40فهمي محمد عبد القادر ( :)2006المدخل إلى دراسة االسوراومجمة دار مجدالكم عماف األردف.
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 41فكدة محمد رضا ( :)1995االسوراومجمة واألمن القومي المكتب العربي لممعارؼ القاهرة.

 42فيػػاض حسػػيف ( :)2008قمــدوا األمــن االســوراومجي (الفلســطمني اإلس ـرائملي) ،األمــن الفلســطمني الرؤمــة
والبناء المؤسسي .راـ اهلل.

 43القحطػػاني فيصػػؿ ( :)2006اســوراومجمات اإلصــالح والوطــومر اإلداري ودورىــا فــي وعزمــز األمــن الــوطني
أطركحة دكتك ار منشكرة جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية الرياض.

 44القصػػبي عبػػد الغفػػار ( :)2006الوطــور السماســي والوحــول الــدممقراطي ،التوــاب األول للونممــة السماســمة
وبناء األمة الطبعة الثانية جامعة القاهرة كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية القاهرة.

 45كردل أحمد السيد( :)2010مدخل إلى الونممة اإلدارمة .سماسات الونممة اإلدارمة :نظرة عامة القاهرة.
 46كبلكزفيتر ( :)1997ن الحرب المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ترجمة شاكر اإلمامي بيركت.
 47المكزم مكسى ( :)2002الونممة اإلدارمة دار كائؿ لمطباعة كالنشر عماف األردف.

 48المجمعػػي محمػػد شػػطب عيػػداف ( :)2013النخبــة السماســمة وأثرىــا فــي الونممــة السماســمة كميػػة القػػانكف
جامعة تكريت العراؽ.

 49محارب محمكد ( :)2011ملمة صنع ق اررات األمن القومي في إسرائمل ووأثمر المؤسسـة العسـترمة فميـا
المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات.

 50المكنػػد جابرييػػؿ بػػاكؿ بيغهػػاـ االبػػف ( :)1980السماســة المقارنــة ،د ارسػػات فػػي الػػنظـ السياسػػية العالميػػة
تعريب أحمد عمى عناني دار الطباعة القكمية القاهرة.

 51المشاط عبد المنعـ ( :)1989نظرمة األمن القومي العربي المعاصر دار المكقؼ العربي القاهرة.

 52المصرم محمد ( :)2008األمن القومي الفلسـطمني ،الرؤمـة والبنـاء المؤسسـي مجمكعػة بػاحثيف المركػز
الفمسطيني لمبحكث كالدراسات االستراتيجية راـ اهلل.

 53مظمكـ محمد جماؿ ( :)2012األمن غمر الوقلمدي جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية الرياض.
 54معػػكض جػػبلؿ عبػػد اهلل ( :)1985القــة القمــادة بالظــاىرة اإلنمائمــة ،دراســة فــي المنطقــة العربمــة رسػػالة
دكتك ار في العمكـ السياسية كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية جامعة القاهرة القاهرة.

 55المغيربػػي محمػػد ازهػػي بشػػير ( :)1998الونممــة السماســمة والسماســة المقارنــة ،ق ـراءات مخوــارة منشػػكرات
جامعة قار يكنس بنغازم.

 56مقداد محمد إبراهيـ ( :)2009الونممة االقوصادمة والسماسمة في فلسطمن في ضـوء االنوتاسـة االقوصـادمة
العالممـــة كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى مػػؤتمر المتغيػػرات الدكليػػة كأثرهػػا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية المركػػز الفمسػػطيني
لمديمقراطية كالدراسات كاألبحاث نابمس.

 57مقمد إسماعيؿ صبرم ( :)1985االسوراومجمة والسماسة الدولمـة ،الطبعػة الثانيػة مؤسسػة األبحػاث العربيػة
ش.ـ.ـ .لبناف.

 58المؤمف قيس كحريـ حسيف ككريشػاف كليػد كجػكدة محفػكظ ( :)1997الونممـة اإلدارمـة دار زهػراف لمنشػر
عماف األردف.

 59ميشيؿ دينكف ( :)1980معجم لم االجوماع ترجمة إحساف محمد الحسف دار الرشيد لمنشر بغداد.
 60النعمة كاظـ هاشـ ( :)1999أكاديمية الدراسات العميا كالبحكث االقتصادية طرابمس ليبيا.
 61نكر حسف بشير محمد (ب.د) :موالزمة األمن والونممة الخرطكـ.
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 62نيػػكؼ صػػالح ( :)2006مــدخل إلــى الفتــر اإلســوراومجي األكاديميػػة العربيػػة المفتكحػػة فػػي الػػدنمارؾ كميػػة
العمكـ السياسية.

 63هادم رياض عزيز ( :)1989المشتالت السماسمة في العالم الثالث بيت الحكمة بغداد.

 64هارت ليدؿ ( :)2000االسوراومجمة ووارمخيا في العالم ترجمة الهيثـ األيكبي دار الطميعة لمنشر بيركت
لبناف.

 65هبلؿ عمى الديف ( :)1984األمن القومي العربي دراسة في األصكؿ شئكف عربية العدد .35
 66هكيدم أميف ( :)1980أحادمث في األمن العربي دار الكحدة بيركت.

 67الهزايمة محمد عكض ( :)2003العالقة الموالزمة بمن األمن القومي العربي والونممة بحػث مقػدـ لممػؤتمر
األكؿ لكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية حكؿ اقتصاد األعماؿ في ظؿ عالـ متغير 2003/14-12ـ.

 68كهبػػاف أحمػػد ( :)2004الوخلــف السماســي وغامــات الونممــة السماســمة ،رؤمــة جدمــدة للواقــع السماســي فــي
العالم الثالث اإلسكندرية إليكس لتكنكلكجيا المعمكمات.

 69يارغر هارم آر ( :)2011االسوراومجمة ومحورفو األمن القومي الوفتمر االسوراومجي وصماغة االسوراومجمة
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرمن مركػػز اإلمػػارات لمد ارسػػات كالبحػػكث اإلسػػتراتيجية أبػػك ظبػػي اإلمػػارات العربيػػة
المتحدة.

 70ئاكرة يي نجدت صبرم ( :)2011اإلطار القانوني لألمن القومي ،دراسة وحلملمة دار دجمة لمنشر بغداد.

ثانماً :الدورمات والوقارمر والوتاالت:

 71التقرير السنكم السادس الئتبلؼ مف أجؿ النزاهة كالمسائمة  -أمػاف ( :)2013واقع النزاىة ومتافحة الفساد،
فمسطيف.

 72المجمة الدكلية لئلدارة كالسياسة كالمؤسسات  2005إبريؿ.
 73المركػػز الفمسػػطيني ألبحػػاث السياسػػات كالد ارسػػات االسػػتراتيجية ( :)2014مسػػارات مشــروع قــانون مجلــس
األمن القومي الفلسطمني راـ اهلل فمسطيف.

 74المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية نحو نظام سماسي فلسطمني منفـوح ،العـودة للنظـام الرئاسـي
ودة إلى االسوقرار راـ اهلل.

 75جمهكرية مصر العربية ( :)2014رئاسة الجميورمة الجرمدة الرسممة األربعاء 2014-2-26ـ.
 76منظومة القضاء والوشرمع في فلسطمن ،المقتفي.

 77مكاطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطيػة( :)2009سماسة إصالح الوظمفـة العامـة فـي فلسـطمن راـ
اهلل فمسطيف.

 78ككالة األنباء الفمسطينية كفا راـ اهلل.

ثالثاً :المراجع األجنبمة:

79 Azar Edward And .C.I. Moon (1988): National Security In The Third World
(Mary Land : Center For International Development And Conflict Management,
University Of Mary Land).
80 Buzan, Barry (1991): People States and Fear: An Agenda for International
Security Studies in the Post- Cold War Era, 2nd ed. (Boulder, CO: L. Rienner; New
York: Harvester Wheatsheaf).
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81 Hans .J .Morgantau (1985) ,Politics Among Nations :The Setrugle For Power
And Peace ( Alfred .A. Konop .inc , Sixth Ed).
82 Jackson ,Robert (1971) Issues in comparative politics ,MacMillan, London.
»83 Kolodzeij, Edward (1992): «Renaissance in Security Studies? Caveat Lector!,
International Studies Quarterly.
84 Marton, Davies (1971): R.& Lewis ,Vaughan A . ,Models of Political System,
Vikas Publication London.
85 Robert Mac Namora (1968): The Essence Of Security, (NewYork : Haspen And
Row).
86 Rue,leslieW,andLioydL.Byars (2000): Management: skills the application, Irwin
&McGraw-Hill, Boston.

رابعاً :المراجع العبرمة:

 87لمى ميعتست همكعتسا ( :)2006أفيعيزر يعػرم إلى مـن مقـدم المجلـس االسوشـارة مركػز يافػا لمد ارسػات

تؿ أبيب.

 88هاركابي يهكشفاط ( :)1990حرب واسوراومجمة ممحما فاستراتيجية ك ازرة الدفاع تؿ ابيب.

 89يسرائيؿ طاؿ ( :)1996األمن القومي ،قلة مقابل تثرة ،بيطحكف ليئكمي معطيـ مكؿ ربيـ تؿ ابيب دفير.

خامساً :الدراسات الفلسطمنمة والعربمة:

 90الحسػػامي أحم ػػد ( :)2010األحـــزاب السماســـمة األردنمـــة ودورىـــا فـــي ملمـــة الونممـــة السماســـمة ،رس ػػالة
ماجستير غير منشكرة جامعة الشرؽ األكسط.

 91الحمػػك عبػػد العزيػػز( :)2010اثـــر وفـــومض الصـــالحمات لـــى ونممـــة الميـــارات اإلدارمـــة للعـــاملمن رسػػالة

ماجستير غير منشكرة الجامعة اإلسبلمية غزة.

 92الػػدكيرم فػػايز ( :)2000دور الجامعــات الرســممة فــي وعزمــز مفيــوم األمــن الــوطني رسػػالة دكتػػك ار غيػػر
منشكرة الجامعة األردنية.

 93الرزامي ماجػد ( :)2005الونممـة البشـرمة واألمـن القـومي أطركحػة دكتػك ار غيػر منشػكرة جامعػة دمشػؽ

سكريا.

 94الركاشدة أحمد ( :)2008دور مجلس األمن القومي اإلسرائملي في السماسة الخارجمـة اإلسـرائملمة رسػالة
ماجستير غير منشكرة الجامعة األردنية.

 95الفرجػػاني عمػػي( :)2008واقــع اســوراومجمات اإلصــالح والوطــومر اإلداري ودورىــا فــي وعزمــز أمــن المجومــع
الفلسطمني رسالة ماجستير الجامعة اإلسبلمية غزة.

 96القحطاني محمد عمي مانع ( :)2002أثر بمئة العمل الداخلمة لى الوالء الونظممي رسالة ماجستير غير
منشكرة جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية الرياض.

 97أبك حماد ناهض( : )2011الومومل الدولي للمؤسسـات األىلمـة الفلسـطمنمة وأثـره لـى الونممـة السماسـمة

في قطاع غزة رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة األزهر.

 98أبػػك ضػػاهر حسػػف( :)2010واقــع ملمــة الونممــة اإلدارمــة فــي مؤسســات الســلطة الوطنمــة الفلســطمنمة:
دراســة وصــفمة مــن وجيــة نظــر القــائممن لــى إدارة الم ـوارد البشــرمة رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة الجامعػػة

األردنية.
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 99خميؿ محمد ( :)2005دور البرلمان واألحزاب السماسمة في الونممة السماسمة في األردن رسالة ماجستير
غير منشكرة الجامعة األردنية.

 100عرفػػات حنػػاف ( :)2005أثــر اوفــاق أوســلو لــى الوحــدة الوطنمــة الفلســطمنمة وانعتاســو لــى الونممــة

السماسمة رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة النجاح.

 101عبلء منصكر(: )2011األمن القومي اإلسرائملي وانعتاسو لى ملمـة السـالم مـع الفلسـطمنممن رسػالة
ماجستير غير منشكرة جامعة األزهر غزة.

 102محمػػكد ف ػراس ( :)2006دور المنظمــات الشــبابمة األىلمــة الفلســطمنمة فــي بنــاء الشخصــمة وأثرىــا لــى
الونممة السماسمة " الضفة الغربمة " رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة النجاح الكطنية.

 103مرس ػػمي رافي ػػؽ ( :)2011( )2011-2001األســـالمب الحدمثــــة للونممــــة اإلدارمــــة بــــمن حوممــــة الوغممــــر

ومعوقات الوطبمق دراسة حالة الجزائر رسالة ماجستير جامعة مكلكد معمرم الجزائر.

 104يكسؼ غساف سعيد عيسى ( :)2009اثر ازدواجمة السلطة لـى الونممـة السماسـمة فـي السـلطة الوطنمـة
الفلسطمنمة بعد االنوخابات الوشرمعمة الثانمة اطركحة ماجستير جامعة النجاح نابمس.

سادساً :الدراسات األجنبمة:

105 ANTHONY B. L.CHEUNG( 2005): The Politics of Administrative Reforms
in Asia: Paradigms and Legacies, Paths and Diversities.
106 Greif, Avner(2007) : The Impact of Administrative Power on Political and
Economic Development: Toward Political Economy of Implementation, stanford
university usa.
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ملحق رقم ()1
أسماء المحتممن
م.

االسم

الروبة

األتادمممة

الجامعة

-1

أ.د.رياض عمي العيمة

أستاذ

جامعة األزهر – غزة

-2

أ .د .سمير خالد صافي

أستاذ

الجامعة اإلسبلمية

-3

د.نهاية عبد الهادم التمباني

أستاذ مشارؾ

جامعة األزهر  -غزة

-4

د.كماؿ محمد األسطؿ

أستاذ مشارؾ

جامعة األزهر  -غزة

-5

د .هاني عمر البسكس

أستاذ مشارؾ

الجامعة اإلسبلمية

-6

د .محمد إبراهيـ المدهكف

أستاذ مشارؾ

أكاديمية اإلدارة كالسياسة

-7

د .سامي عمى أبك الركس

أستاذ مشارؾ

الجامعة اإلسبلمية

-8

د .رامز العايدم

أستاذ مساعد

كمية العكدة الجامعية

-9

د .أحمد الكادية

أستاذ مساعد

أكاديمية السياسة كاإلدارة

 -10د.هشاـ سميـ المغارم

أستاذ مساعد

كمية العكدة الجامعية

 -11د .صبلح عبد العاطي

أستاذ مساعد

الهيئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف

 -12د .فايز أبك عيطة

أستاذ مساعد

محاضر غير متفرغ في جامعة فمسطيف

 -13د .هشاـ صدقي أبك يكنس

أستاذ مساعد

مختص في اإلدارة كالسياسة كاألمف

متخصص

مختص بالشئكف العسكرية كاألمنية

 -14لكاء ركف /عرابي كمكب
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ممحؽ رقـ ()2
فلسطين  -غزة
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
برنامج الدراسات العليا المشترك
األقصى الرحيـ
جامعة الرحمف
معبسـ اهلل

سعادة /

......................................................................

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته

أرجػػك التفضػػؿ بهعطػػائي جػػزءان مػػف كقػػت سػػعادتكـ الثمػػيف لئلجابػػة عمػػى أسػػئمة االسػػتبانة التػػي بػػيف

يػػديؾ لرسػػالتي كالتػػي بعن ػكاف "الضــرورة اإلس ـوراومجمة لوفعمــل مجلــس األمــن القــومي الفلســطمني لوحقمــق
الونممة السماسمة واإلدارمة".
كذلؾ كمتطمب لنيؿ درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة تخصص القيادة كاإلدارة.
تهػػدؼ هػػذ االسػػتبانة إلػػى التعػػرؼ عمػػى آراء كتصػػكرات سػػعادتكـ حػػكؿ أهميػػة تفعيػػؿ مجمػػس أمػػف قػػكمي
فمسطيني ليساهـ في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.
كأكد التنكيػ ػػه إل ػ ػػى انػ ػػه ف ػ ػػي الجػ ػػزء األكؿ م ػ ػػف المح ػ ػػكر األكؿ باالسػ ػػتبانة أح ػ ػػاكؿ اسػ ػػتطبلع أرائكػ ػػـ بكاقػ ػػع
اإلسػػتراتيجية فػػي فمسػػطيف كبقيػػة االسػػتبانة تحػػاكؿ قيػػاس تصػػكركـ لكاقػػع األداء فػػي أجه ػزة السػػمطة الكطنيػػة
الفمسطينية كمدل حاجتها لكجكد مجمس أمف قكمي فعاؿ في المستقبؿ كماهيته كأهـ طرؽ كأساليب عممه.
حيػػث أف كقػػع االختيػػار عمػػى سػػعادتكـ أرجػػك قػراءة االسػػتبانة بكػػؿ تػػأني كركيػػة كمػػف ثػػـ التفضػػؿ
باإلجابة عمى التسػاؤالت الػكاردة بهػا بكػؿ دقػة كمكضػكعية راجيػان أف تشػمؿ اإلجابػة كػؿ الفقػرات مػف خػبلؿ
كضع درجة ككمما اقتربت الدرجة مف  10دؿ ذلؾ عمى المكافقة التامة عمى اإلجابة كالعكس صحيح.
كسيككف لهذ اإلجابة األثر الكبير لمكصػكؿ إلػى نتػائج مفيػدة عمميػان كسياسػيان كاداريػان كأمنيػان كسػكؼ أتعامػؿ
مػػع إجابػػة سػػعادتكـ بكػػؿ س ػرية كلػػف تسػػتخدـ إال فػػي أغ ػراض البحػػث العممػػي فقػػط لئلفػػادة منهػػا فػػي سػػبيؿ
تضافر كؿ مؤسسات الدكلة لممشاركة في الحفاظ عمى أمف كطننا الغالي.

شك ار لكـ سمفان لحسف تعاكنكـ

الباحث

بشار صالح شاىمن
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القسم األول :البمانات الشخصمة
يرجى تعاكنكـ في كضع إشارة ( )Xأماـ اإلجابة المناسبة:
أكاديمي بجامعة

 -1العمل:

باحث في مركز دراسات

 -2آخر مؤىل لمي حصلت لمو:
 -3الوخصص العام للمؤىل:

بكالكريكس

االثنيف معا
ماجستير

عمكـ سياسية

دكتك ار

أخرل

عمكـ إدارية

 -4سنوات الخدمة في العمل األتادممي:
لـ أعمؿ

أقؿ مف 10سنكات

أكثر مف 20سنة

مف20-10سنة

 -5سنوات الخدمة في مراتز األبحاث:
لـ أعمؿ

 -6محل اإلقامة:

أقؿ مف 10سنكات

مف20-10سنة

الضفة الغربية

 -7الجامعة المانحة آلخر مؤىل لمي:

قطاع غزة
جامعة عربية

أكثر مف 20سنة

أخرل
جامعة أجنبية

 -8االنوماء السماسي:
ألحد فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية
أخرل

ألحد الحركات ذات التكجه اإلسبلمي
غير منتمي
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القسم الثاني:

المحور األول :مجلس األمن القومي الفلسطمني

 -1اإلسوراومجمة
الســـؤال

الرقم
-1

يكجد كعي كامؿ باإلستراتيجية الشاممة في إدارة الدكلة لدل أصحاب القرار في فمسطيف.

-2

ال يكجد ضعؼ في مؤسسة القيادة الفمسطينية.

-3

هناؾ كضكح كممارسة عند األحزاب كالنخب لثقافة النقد الذاتي.

-4

من ( )1إلى ()10

يكجد مصمحة قكمية مكحدة في فمسطيف يمكف اعتبارها أساس إلستراتيجية شاممة.

-5

ال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية تؤثر عمى استقبللية قرار .

-6

مجمس األمف القكمي ضركرة إستراتيجية في تحقيؽ التنمية الشاممة في فمسطيف.

-7

مف كاجبات مجمس األمف القكمي صياغة مشركع استراتيجي كامػؿ يسػعى لحمايػة المػكاطف مػف
أم تهديد خارجي كيحقؽ األهداؼ كالمصالح الحيكية.

 -2دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمة:
الرقم

الســـؤال

-1

تعمؿ السمطة الكطنية بكاقعية كمكضكعية كنقد كتعتمد عمى التاريخ كالتطبيؽ العممي كالثقافة
السائدة في المجتمع.

-2

تتعامؿ السمطة الكطنية مع الكاقع مع األخذ بعيف االعتبار ارتباطاته المتنكعة كتطكر
المتغيرات.

-3

تعتمد السمطة الكطنية األسمكب المنتظـ في التعامؿ مع الغرض كدراسته بشكؿ شامؿ كمركب.

-4

تحدد السمطة الكطنية التحديات الرئيسية مع األخذ بعيف االعتبار العبلقات المتبادلة كالتطكر

-5

تضـ السمطة الكطنية مختصيف بكافة المجاالت لدراسة كتقييـ كتحميؿ نتائج أم أزمة متكقعة.

-6

هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يتكامؿ مع أجهزة السمطة الكطنية لدراسة

كاختيار التقديرات الناتجة.

التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية.
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من ( )1إلى ()10

 -3وضع الخمارات واقوراح البدائل:
الســـؤال

الرقم

من ( )1إلى ()10

 -1تقكـ السمطة الكطنية بتحديد المشاكؿ عف طريػؽ جمػع المعمكمػات المناسػبة حػكؿ تػاريخ ظهكرهػا
كأسبابها كمدل حدتها كتطكرها.

-2

تحدد السمطة الكطنية البدائؿ المختمفة لحؿ المشاكؿ عف طريؽ استشارة الخبراء كالفنييف.

-3

تقيـ السمطة الكطنية البدائؿ عف طريؽ الدراسة المكضكعية لمسمبيات كااليجابيات الخاصة بكؿ
بديؿ.

القررات طبقا لكجاهتها كما نصه القانكف.
 -4تشرؼ السمطة الكطنية عمى تنفيذ ا
-5

تتابع السمطة الكطنية القرارات أثناء كبعد االنتهاء مف التنفيذ كتتأكد مف تحقيؽ األهداؼ.

 -6هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسػطيني يسػهـ فػي كضػع الخيػارات كاقتػراح البػدائؿ
لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها.

-4

الونسمق بمن مخولف الو ازرات واألجيزة:
الســـؤال

الرقم

 -1تق ػكد السػػمطة الكطنيػػة عمميػػة إعػػداد خطػػط فمسػػطيف االسػػتراتيجية طكيمػػة المػػدل لتنميػػة المجتمػػع
الفمسطيني كتطكير اقتصاديا كاجتماعيا كبشريان.

 -2يكجػد تعزيػػز كتعاضػد كتنسػػيؽ بػػيف الػك ازرات الفمسػػطينية المختمفػة مػػع الحفػػاظ عمػى اسػػتقبللية كػػؿ
منهـ النسبية.
 -3تشػ ػػرؼ السػ ػػمطة الكطنيػ ػػة عمػ ػػى إعػ ػػداد خطػ ػػط القطاعػ ػػات كعمػ ػػؿ الد ارسػ ػػات الضػ ػػركرية إلعػ ػػداد
السياسات.
 -4تعتمػ ػػد السػ ػػمطة الكطنيػ ػػة عمػ ػػى الجهػ ػػاز المركػ ػػزم لئلحصػ ػػاء كتتعػ ػػاكف معػ ػػه فػ ػػي جمػ ػػع كتحميػ ػػؿ
المعمكمات اإلحصائية.
 -5هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قػكمي فمسػطيني يكجػه األداء لمحككمػة فػي إطػار األهػداؼ
كالبرامج كالق اررات كيكمؿ عممها في التنسيؽ كتنفيذ التكصيات كالق اررات.
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 -5موابعة ونفمذ الق اررات:
الســـؤال

الرقم

من ( )1إلى ()10

 -1تمارس السمطة الكطنية صبلحياتها في متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد مف إف الق اررات كالمكائح
كاألنظمة السارية كافية لتحقيؽ الغرض منها.

 -2تتابع السمطة الكطنية تنفيذ الخطط كالقكانيف كمدل نجاحها في تحقيؽ األهداؼ المحددة.
-3

تراقب السمطة الكطنية عمميات الكشؼ كالتحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية.

 -4تحقؽ السمطة الكطنية في الشكاكم الكبيرة المقدمة عف أم إهماؿ في الدكلة.
 -5هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني في دعـ أجهزة السمطة الكطنية في متابعة
كمراقبة تنفيذ الق اررات.

المحور الثاني :الونممة السماسمة
 -1الفا لمة
الســـؤال

الرقم

من ( )1إلى ()10

 -1يكجد قدرة لمنظاـ السياسي عمى تحقيؽ التكامؿ القكمي داخميا كتجاكز خبلفاته.
 -2النظاـ السياسي فعاؿ في إحكاـ سيطرته الفمسفية كالفكرية عمى الجماعات السياسية.
 -3تساهـ السمطة الكطنية في تجنيب المجتمع أعماؿ العنؼ كاالنقبلبات كحالة عدـ االستقرار.
-4

يتعامؿ النظاـ السياسي بفاعمية مع األزمات داخميا كخارجيا كبجميع مراحمها بما ال يضر
بالمصمحة الكطنية العميا.

 -5هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني لتعزيز قدرة النظاـ السياسي كمساعدته
ليككف فعاؿ.

 -2المساواة
الرقم

الســـؤال

 -1تعزز السمطة الكطنية أساس التضامف االجتماعي القائـ عمى العدؿ كالحرية كالمساكاة.
-2

تحافظ السمطة الكطنية عمى حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة األساسية.

 -3تعزز السمطة الكطنية مفهكـ المساكاة بيف الجنسيف.
-4

تساعد السمطة الكطنية عمى تطكير التشريعات المتعمقة بالشباب كضماف حرية تككيف

-5

تساهـ السمطة الكطنية في نشر ثقافة السمـ األهمي.

المؤسسات كالتنظيمات كتمكينهـ مف مشاركة أكبر في المجتمع.

 -6هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يساعد السمطة الكطنية في تحقيؽ المساكاة.
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 -3الدممقراطمة
الرقم
-1

الســـؤال

من ( )1إلى ()10

تعزز السمطة الكطنية مف مبدأم سيادة القانكف كعدـ الجمع بيف السمطات.

 -2تعمؿ السمطة الكطنية عمى مبدأ ضماف حقكؽ األفراد كمف ثـ ضماف التعددية السياسية.
 -3هناؾ تغكؿ لممؤسسات العسكرية كاألمنية عمى المؤسسات المدنية في الدكلة.
 -4يتـ تداكؿ السمطة سمميان.
 -5تعزز السمطة الكطنية حرية الفكر كالرأم كحرية الصحافة كاإلعبلـ.
 -6هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسهـ في تحقيؽ الديمقراطية.

 -4وحقمق األمن
الســـؤال

الرقم

 -1تعمؿ السمطة الكطنية عمى صياغة السياسات كالخطط األمنية كتحدد آليات تنفيذها.
-2

تحدد السمطة الكطنية المهاـ األمنية لؤلجهزة كفقا لمتطمبات الظركؼ السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كتشرؼ عمى تنفيذها.

 -3تنسؽ السمطة الكطنية بيف العمؿ السياسي كاألمني كتؤكد عمى مساهمة العمؿ األمني في
تحقيؽ األهداؼ السياسية.
-4
-5

تعمؿ السمطة الكطنية عمى إقرار التشكيبلت كالتعيينات كالترقيات التي تساهـ في تنفيذ

السياسات كالخطط األمنية.

تشارؾ السمطة الكطنية في إقرار االتفاقيات األمنية كتشرؼ عمى تنفيذها.

 -6تقر السمطة الكطنية الميزانيات كالحسابات المتعمقة باألمف كآلية صرفها.
 -7تشرؼ السمطة الكطنية بشكؿ مباشر عمى التنسيؽ األمني مع الجهات المحمية كاإلقميمية
كالدكلية.
 -8تعتبر البنكد أعبل في محكر تحقيؽ االمف هي المهاـ االساسية لمجمس أمف قكمي فمسطيني.
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المحور الثالث :الونممة اإلدارمة
 -1وطومر المنظمات اإلدارمة:
الســـؤال

الرقم

من ( )1إلى ()10

 -1تحسف السمطة الكطنية مف أنماط إدارة المكارد العامة كاعماـ النزاهة كالمساءلة في الممارسات
االقتصادية كاإلدارية.
 -2تعمؿ السمطة الكطنية عمى تكفير الرصد المستمر لمستكيات التقدـ في تحقيؽ أهداؼ برامج
اإلصبلح ألنظمة إدارة الحكـ.

 -3تعزز السمطة الكطنية آليات تطبيؽ اإلدارة الرشيدة.
 -4تساهـ السمطة الكطنية في مكاجهة التحديات المعاصرة ألنماط إدارة الحكـ التقميدية.
 -5كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني يدعـ أم فكرة هادفة لمتطكير عمى شتى المجاالت.

 -2وطومر اإلجراءات واألسالمب:
الســـؤال

الرقم

من ( )1إلى ()10

 -1تذلؿ السمطة الكطنية تعدد اإلجراءات كطكؿ المسالؾ التي تمر فيها الق اررات اإلدارية.
-2
-3

يكجد معالجة دائمة لمتداخؿ كاالزدكاجية في عمؿ عديد مف األجهزة في الدكلة.
تتطكر بشكؿ دائـ آليات عمؿ المراكز اإلستراتيجية المسئكلة عف السياسات التنمكية.

 -4تحاكؿ السمطة الكطنية القضاء عمى التضارب بيف القكانيف كالمكائح بما يسهؿ التعامؿ معها.
 -5كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني سيسهـ في اإلصبلح الشمكلي لمدكلة مف خبلؿ إرساء دعائـ
إدارة حديثة فعالة.

 -3وطومر الموارد البشرمة:
الســـؤال

الرقم

 -1تعتبر السمطة الكطنية المكاطف هك األساس كتهدؼ إلى حمايته كتأميف حياة حرة له كتطكير .
 -2تطبؽ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بحقكؽ العامميف مما يؤدم إلى استقرارهـ كتطكيرهـ.
 -3تكجه السمطة الكطنية المؤسسات كاإلدارات لجكدة األداء مما يساعد في تحسيف مستكل أداء
العامميف.
 -4تعمؿ السمطة الكطنية باستمرار عمى تحسيف بيئة العمؿ التي تؤثر في الجهاز اإلدارم كتتأثر
به كتنعكس عمى العامميف.
-5

هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يهدؼ إلى تنمية قكمية شاممة تعتبر
التنمية البشرية جزءان منها.
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