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أكالن كآخػػػران  ظػػػاهران كباطنػػػان  كصػػػمكات اهلل  لػػػه لحمػػػد هلل الػػػذم بنعمتػػػه تػػػتـ الصػػػالحات  أحمػػػد  كأشػػػكرا
   أما بعد: أجمعيف  كمف تبع هديه إلى يـك الديف هكصحب هعمى سيدم كحبيبي محمد  كعمى آل هكسبلم

سػػ فػػهلهي كػػي أصػػؿ  ؛احة المسػػافالبيػػاف  كفصػػ فى هػػذا مػػكقفي  فكػػـ دعكتػػؾ كرجكتػػؾ أف تمهمنػػي فيػػه حي
بكمماتي إلى كؿ ذم حؽ لدم  المهـ كفقنػي لشػكر   كالكفػاء كلػك بجػزء مػف حقػه عمػي  فمػف ال يشػكر النػاس ال 

 يشكر اهلل.

شػكران لػؾ معممػي     أسػتاذان كمعممػان كمشػرفان إبـراىمم حبمـبالـدتوور/ بأسػتاذم  أكرمنػيفالشكر هلل الذم 
ؾ لبكاعػػث عممػػي  شػػكران لػػؾ لتكجيهاتػػؾ كرحابػػة صػػدرؾ لمناقشػػاتي عمػػى مػػا عممتنػػي إيػػا   شػػكران لتشػػجيعؾ كحثػػ

لكؿ مف  نبراسان  جز  خير الجزاء مف فيض نعمؾ ككرمؾ  كاجعمه دكمان أالمهـ   كاستفساراتي  كمعاكنتؾ الصادقة
  العمـ طريقان  المهـ آميف.بيهتدم 

 محمـد ابـراىمم المـدىونتكر/ ألعضاء لجنػة المناقشػة الػدككال يفكتني أف أتقدـ بعميؽ الشكر كالتقدير 
  كتحممهما عناء قراءتها كتقكيمها  رسالتيا الفاضؿ بقبكؿ مناقشة ممى تكرمهعىشام سلمم المغاري كالدكتكر/ 
ثرائهػػا  المثكبػػة  ااهلل أف يجػػزؿ لهمػػ حتػػى يكتمػػؿ العمػػؿ كيصػػؿ إلػػى سػػكاء السػػبيؿ  داعيػػان  ؛القيمػػة بممحكظاتهمػػاكا 
 كالعطاء.

دارةجامعػػة االقصػػى  عػػامميإدارة ك كاالمتنػػاف إلػػى  كمػػا أتكجػػه بجزيػػؿ الشػػكر أكاديميػػة اإلدارة  عامػػةى كا 
نبعػان  كيبقػكاالصػحة كالعافيػة   بػكافر ـمف اهلل عز كجؿ أف يػنعـ عمػيه   متمنيان خاصةن  كالسياسة لمدراسات العميا 

 ـ كأدبهـ.نرتكم مف عممه

أك  كالقراءة كالتدقيؽ  المراجعةأك جيه  ساهـ كساعد في التك  كؿ مفكختامان  أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى 
 .مف شكؿ إسهامان في الرسالة

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

 الباحث 



 ه  

 ملخص الدراسة 

 

فػػػػي فمسػػػػطيف  كمػػػػدل الضػػػػركرة  لػػػػى  التعػػػػرؼ عمػػػػى كاقعػػػػي التنميػػػػة السياسػػػػية كاإلداريػػػػةإهػػػدفت هػػػػذ  الدراسػػػػة 
بشػكؿ  ف السياسػة كاإلداريػةيمػف القػكمي الفمسػطيني لممسػاهمة فػي تحقيػؽ التنميتػلتفعيؿ مجمػس األ اإلستراتيجية

لمتعريؼ بمفػاهيـ كآليػات كمػداخؿ تكتسب هذ  الدراسة أهميتها في محاكلتها ك   لمدكلة يحقؽ الغاية اإلستراتيجية
سػػتراتيجياتك  استشػػراؼ المسػػتقبؿ المػػأمكؿ ألجهػػزة األمػػف القػػكمي كالتنميػػة السياسػػية كاإلداريػػة التػػي تسػػهـ فػػي  ا 

ككانت مشكمة الدراسة تتمخص فػي اإلجابػة عمػى سػؤاؿ مػا الضػركرة . الدكلة كبياف أهميتها لممجتمع الفمسطيني
كلتحقيؽ هذا الغرض  لمجمس األمف القكمي الفمسطيني لتحقيؽ أهداؼ التنمية السياسية كاإلدارية؟ اإلستراتيجية

يف فػي المجػاؿ كقػد بمػد عػددهـ صػخصتلتحميمي كتكزيع استبانة عمى أكػاديمييف متـ استخداـ المنهج الكصفي ا
 50 ػباإلضافة الى مجمكعة مف الباحثيف في مراكز األبحاث كالدراسات قدر عػددهـ بػ ان صتخصم ان أكاديمي 84
 ككػػاف نسػػػبة مػػػا تػػػـ  كتػػػـ اسػػتخداـ أسػػػمكب الحصػػػر الشػػػامؿفػػػردان.  134ػ حيػػػث قػػػدر مجتمػػػع الدراسػػة بػػػ ان باحثػػ

 أهمهػا:كتكصػمت الدراسػة الػى مجمكعػة مػف النتػائج   % مف الحجـ االصػمي لممجتمػع76.12 ػاسترداد  تقدر ب
يكجد مكافقة قميمة عمى كجكد تنمية إداريػة ك نه يكجد مكافقة قميمة عمى كجكد تنمية سياسية حقيقية في فمسطيف أ

االمػف القػكمي الفمسػطيني كمسػاهمته  كحققػت نتػائج المبحػكثيف حػكؿ عمميػة تفعيػؿ مجمػس .حقيقية في فمسطيف
كمػا تكصػمت   في تحقيؽ  التنمية السياسية كاإلدارية بما تشمؿ مف محاكر عمى نسب مكافقة كبيرة ككبيرة جػدان 

ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات الدراسػػػة الػػػى نتػػػائج تعػػػزل لمتغيػػػرات المبحػػػكثيف مفادهػػػا 
 )العمػػػؿ  آخػػػر مؤهػػػؿ عممػػػي  حػػػاكر كالمحػػػاكر مجتمعػػػة معػػػا تعػػػزل إلػػػىتقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ هػػػذ  الم

محػػػؿ االقامػػػة( كتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة  التخصػػػص العػػػاـ لممؤهػػػؿ 
)الجامعػػة المانحػة  خػر مؤهػؿ عممػي  االنتمػػاء  الدراسػة حػكؿ هػذ  المحػاكر كالمحػػاكر مجتمعػة معػا تعػزل إلػى

الفمسػطيني  –ضػركرة االتفػاؽ الفمسػطيني  :لدراسػة مجمكعػة مػف التكصػيات كػاف مػف أهمهػاكقػدمت االسياسي( 
كالتكافػػؽ عمػػى تشػػكيؿ أك تفعيػػؿ مجمػػس االمػػف القػػكمي بحيػػث يصػػبح مكقػػع إجمػػاع كطنػػي مػػف حيػػث عضػػكيته 

باالعتماد عمى ما    يككف شامبلن مف قكمي فمسطينيأكضركرة تبني مشركع قانكف مجمس   كمهامه كصبلحياته
 تقتضيه الحالة الفمسطينية كأيضا باالستناد عمى مشاريع ناجحة لدكؿ أخرل كاخذ ما هك مناسب منها.
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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

فاالنتماء   نتماء كالنمك كالبناءعبلقتهما بااليمتقياف في إف الفكر التنمكم كالفكر األمني 
خمص لكجه اهلل تعالى  له منتج محسكس كمممكس  بعيدان عف التهريج تفعيؿ كطني عممي م

كالشعارات. كالنمك مطمب في كؿ المساقات الحياتية بما يحقؽ الرفا  كاالحتياج  كالبناء هك مرتكز 
دامتها كاستمرارها لمديات تخدـ أجياال  لنماذج استثمارية بشرية كطبيعية كمعنكية كمادية  كا 

ستراتيجيات تنمكية كأمنية نابعة مف إستراتيجية كطنية إاج إلى ترجمة في مستقبمية. كهذا يحت
مف عزة كمنعة ككرامة المكاطف  عززمستدامة تي شاممة مدلكلها إستراتيجية أمف كتنمكية 

 .(2010)عابد 

ف كجػكد السػػمطة ك         يؤسػػس  -كممارسػػة سياسػػية داخػػؿ الدكلػة كالمجتمعػػات كالػػنظـ السياسػػية-ا 
بينهػػا ممػػػا  فيمػػػا مػػػف األنسػػاؽ كالمؤسسػػػات القائمػػة عمػػػى أسػػاس العبلقػػػة السػػمطكية لكجػػكد مجمكعػػة

الحػػاكـ كالمحكػػكـ بػػيف مختمػػؼ المؤسسػػات االجتماعيػػة بمفهكمهػػا  دكجػػك  -عمػػى نحػػك جمػػي -يعػػزز
مػػػع التقسػػػػيـ الطبقػػػي داخػػػؿ المجتمػػػػع  متناغمػػػػة بػػػذلؾ  الشػػػامؿ داخػػػؿ كخػػػػارج المنظكمػػػة السياسػػػية

 (.4235>354)المجمعي 

حيػػث كنظػػاـ اجتمػػاعي مطمبػػا تنمكيػػا ممحػػا فػػي الكقػػت الحاضػػر   منيػػةكتمثػػؿ المؤسسػػات األ       
هما تباينػت الػنظـ السياسػية نه م  ألمنية جزءا مف البناء االجتماعييعتبر النظاـ في المؤسسات األ

كمػػا يمثػػؿ  منيػػة تمثػػؿ تجسػػيدا لسػػمطة المجتمػػع أك االجتماعيػػة أك االقتصػػادية  تبقػػى المؤسسػػات األ
أنسػػاؽ المجتمػػع المختمفػػة كاألجهػػزة األمنيػػة تكػػامبل ضػػركريا إلحػػداث األمػػف التفاعػػؿ المتبػػادؿ بػػيف 

 (:422>:6ماف كاالستقرار في المجتمع.)المصرم كاأل

جػػػراءات التػػػي تتخػػػذها الدكلػػػة فػػػي حػػػدكد دكلػػػة هػػػك عبػػػارة عػػػف اإل ألمالقػػػكمي  األمػػػفكألف 
كالمسػػػتقبؿ  تسػػػعى الدكلػػػة فػػػي تحقيػػػؽ هػػػذا طاقاتهػػػا لمحفػػػاظ عمػػػى كيانهػػػا كمصػػػالحها فػػػي الحاضػػػر 

ف هػػذ  الكظيفػػة هػػي العمػػكد أباعتبػػار  جهػػزة القػػادرة عمػػى القيػػاـ بهػػذ  الكظيفػػةاأل انشػػاءإلػػى الهػػدؼ 
 (.:422>35الفقرم لكافة مهاـ الدكلة.)حرب 

عمى مؤسسات الدكلة اإلدارية كاألمنية أف تقـك بمهاـ جديدة لمحفاظ عمى  فهكمف هنا ف
كذلؾ مف خبلؿ كسائؿ تتكاكب مع احتياجات الكطف كتساعد في تقكية الكالء   منهأالكطف ك 
 .كاالعتماد عمى المكاطف الفمسطيني في البناء كاإلرساء  كاالنتماء
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كتأتي هذ  الدراسة لتناقش إمكانية تعزيز القدرة بكؿ أبعادها لدل مجتمعنا الفمسطيني  
عمى مكاجهة التحديات   –كفي حدكد معينة  –السياسية كاإلدارية كاإلقتصادية كالمجتمعية 

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 

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

مف القكمي لتسميط الضكء حكؿ تفعيؿ مجمس األ كفي هذا الصدد قدـ الباحث هذ  الدراسة
ستجابة ف يساعد في االسطيني  كأيجية لؤلمف القكمي الفمستراتليقكـ بتثبيت اإل الفمسطيني

طريؽ تحقيؽ يجابي كخطكة عمى إ ثرالحتياجات الفمسطينييف األمنية كما قد يعكس ذلؾ مف ا
 دارية كجزء مف تنمية كطنية شاممة.التنمية السياسية كاإل

الدراسة مككنة مف خمسة فصكؿ أكلها ناقش مشكمة الدراسة كخمفيتها كجاء  اف هذ ك 
راسة في الفصؿ الثاني بينما كانت الدراسات السابقة في الفصؿ الثالث كتـ اإلطار النظرم لمد

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:

في القضايا كاعية كذات خبرة كاسعة إيجاد ككادر  ةاألمنية كالتنمكيستراتيجيات اإل تتطمب
يضا ليمكنها أك  فضؿأدارة الدكلة بطريقة إجؿ أمف قتصادية كالمالية كالفكرية كالتجارية كغيرها  اإل
كألف التنمية   الرابط بيف األمف كالتنمية قكم جدان  فإ حداث المتغيرة يجاد الحمكؿ المناسبة لؤلإمف 

دكلة كلسنكات قادمة لسعادة كرفاهية المكاطف. كهنا يأتي الدكر المؤسسي تيعنى بتكظيؼ مكارد ال
مكاناتها كمهنيتها لتساعد في الحفاظ عمى تمؾ المقكمات  ألجهزة الدكلة بكافة طاقاتها كقدراتها كا 

 كتفعيمها  عف طريؽ تكفير بيئة  مناسبة لنهضتها. 

عبلقة بيف السياسات كالخطط كفي ضكء ما تقدـ تبرز مشكمة الدراسة التي تتمثؿ في ال
كتعزيزها لؤلمف القكمي   نعكاسها المباشر عمى األداء األمنيا  التنمكية كاإلدارية المتعاقبة ك 

ستطبلع الدراسات المكجهة ال تسمتاـ التنمية الشاممة. كفي الكقت نفسه كمف ثي   بمفهكمه الشامؿ
 عدـ كضكح رؤيتهـبهذيف المتغيريف آراء القيادات اإلدارية كاألمنية حكؿ طبيعة العبلقة بيف 

ف مشكمة الدراسة تتمخص في هرتباطها بالمجتمع. كعميه فالطبيعة تمؾ العبلقة كدرجة تأثيرها ك 
 اإلجابة عمى السؤاؿ التالي:

ما الضرورة اإلسوراومجمة لمجلس األمـن القـومي الفلسـطمني لوحقمـق أىـداف الونممـة 
 السماسمة واإلدارمة؟

 -: الوالمة ؤال الوساؤالتالسىذا وموفرع من 
 ستراتيجيات كاضحة في إدارة الدكلة؟إ القيادة الفمسطينيةإلى أم مدل تممؾ  -6
مف خبلؿ اإلدارية السياسية ك المفاهيـ المتعمقة بالتنمية  القيادة الفمسطينيةؽ يمدل تطبما  -2
 ستراتيجيات كاضحة  كمنهجية؟إ

مف القكمي كمجمس األمف القكمي ييهدد العممية المفاهيـ المتعمقة باألغياب أك غمكض  هؿ -3
 ؟التنمكية

 ؟مف قكمي فمسطيني يساهـ في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلداريةأمجمس  لتفعيؿ هميةاألما  -4
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 : موغمرات الدراسة
 -: مجلس األمن القومي الفلسطمني والذي من وظائفو الموغمر المسوقل:

 لشاممة لمدكلة كالكقكؼ عمى كاقعها كتقييميه كمتابعة تنفيذها.ستراتيجية االمساهمة في تحديد اإل -

 دراسة التهديدات كالتحديات الداخمية كالخارجية. -

 كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها. -

 رارات.التنسيؽ بيف مختمؼ الكزارات كاألجهزة التي تتكلى تنفيذ التكصيات كالق -

 متابعة تنفيذ القرارات. -

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

 الفمسطيني كيشمؿ:
 في الونممة السماسمة :

 .الفاعمية -1

 .المساكاة -2

 ديمقراطية.ال -3

 تحقيؽ األمف. -4

 : في التنمية اإلدارية

 .تطكير المنظمات اإلدارية -1

 تطكير اإلجراءات كاألساليب. -2

 تطكير المكارد البشرية. -3
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 ( موضح موغمرات الدراسة1شتل رقم )
 )جرد بواسطة الباحث(

 الموغمرات المسوقلة

 االستراتيجية 

  دراسػػػػػػػة التحػػػػػػػديات كالتهديػػػػػػػدات
 .خارجيةالداخمية كال

  كضػػع الخيػػارات كاقتػػراح البػػدائؿ
لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع المكاقػػػػػؼ كتحديػػػػػد 

 أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها.

  التنسػػػيؽ بػػػيف مختمػػػؼ الػػػكزارات
كاألجهػػػػػػػزة التػػػػػػػي تتػػػػػػػكلى تنفيػػػػػػػذ 

 التكصيات كالقرارات.

 متابعة تنفيذ القرارات. 

 ةالوابع اتالموغمر 

المسػػػػػاهمة 
في تحقيؽ 
التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
السياسػػػػػػػػية 
 .كاإلدارية

 ة السماسمةالونمم
 الفاعمية. 

 المساكاة.       

 الديمقراطية. 

 تحقيؽ األمف.  

 

  

 

 
 الونممة اإلدارمة

 تطكير المنظمات اإلدارية. 

 تطكير اإلجراءات كاألساليب. 

 تطكير المكارد البشرية. 

 مجلس األمن القومي الفلسطمني
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 فرضمات الدراسة:
 الفرضمة الرئمسة األولى:

مف قكمي فمسػطيني أ( بيف كجكد مجمس α≤ 0.05حصائية عند مستكل )تكجد عبلقة ذات داللة إ
 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.

سػػتراتيجية شػػاممة إكجػػكد ( بػػيف α≤ 0.05تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ) 1.1
 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.

دراسة التهديدات كالتحػديات ( بيف α≤ 0.05عند مستكل )تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية  1.2
 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية. الداخمية كالخارجية

كضػػػع الخيػػارات كاقتػػػراح ( بػػيف α≤ 0.05تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػػة إحصػػائية عنػػػد مسػػتكل ) 1.3
التنميػػػػة السياسػػػػية فػػػػي تحقيػػػػؽ  البػػػػدائؿ لمتعامػػػػؿ مػػػػع المكاقػػػػؼ كتحديػػػػد أفضػػػػؿ الكسػػػػائؿ لمكاجهتهػػػػا

 كاإلدارية.

التنسػػػػيؽ بػػػػيف مختمػػػػؼ ( بػػػػيف α≤ 0.05تكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل ) 1.4
كالمسػػاهمة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة السياسػػية  الػػكزارات كاألجهػػزة التػػي تتػػكلى تنفيػػذ التكصػػيات كالقػػرارات

 كاإلدارية.

 بعػػػػة تنفيػػػػذ القػػػػراراتمتا( بػػػػيف α≤ 0.05تكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل ) 1.5
 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية.

 الفرضمة الرئمسة الثانمة:

اسػػػتجابة المبحػػػكثيف متكسػػػطات ( فػػػي α≤ 0.5.تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )
سوراومجمة لوفعمل مجلس األمـن القـومي الفلسـطمني لوحقمـق الونممـة السماسـمة الضرورة اإلحػكؿ 
التخصػػص   العمػػؿ  آخػػر مؤهػػؿ عممػػي حصػػؿ عميػػه) تعػػزل لممتغيػػرات الشخصػػية التاليػػة دارمــةواال

بحاث سنكات الخدمة في مراكز األ  كاديمييفات الخدمة في العمؿ االكاديمي لؤلسنك   العاـ لممؤهؿ
 .(االنتماء السياسي  خر مؤهؿ عمميالجامعة المانحة   قامة محؿ اإل لمباحثيف 
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 أىداف الدراسة:
 التعريؼ بمفاهيـ كآليات كمداخؿ اإلستراتيجية في إدارة الدكلة. -6
كبيػػاف أسػػباب كجكدهػػا كعػػرض  نمػػاذج   إبػػراز مفػػاهيـ األمػػف القػػكمي كمجػػالس األمػػف القػػكمي -2

 .منها

 .كاقع التنمية السياسية كاإلدارية في فمسطيفالكقكؼ عمى  -3
 .كف خطكة عمى طريؽ التنمية الشاممةتفعيؿ مجمس األمف القكمي الفمسطيني ليكبياف اهمية  -4

 أىممة الدراسة:
سػػتراتيجيات األمػػف ا  تكتسػػب الدراسػػة أهميتهػػا فػػي محاكلتهػػا لمتعريػػؼ بمفػػاهيـ كآليػػات كمػػداخؿ ك  -1

كبيػاف أهميتهػا لقيػادات   القكمي كالتنمية التي تسهـ فػي استشػراؼ المسػتقبؿ المػأمكؿ ألجهػزة الدكلػة
 المؤسسات المدنية كاألمنية.

اسػػتعراض الجهػػكد فػػي األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني كدكر  المفتػػرض فػػي تحقيػػؽ التنميػػة فػػي ظػػؿ  -2
كاسػػػتطبلع كجهػػػات نظػػػر القيػػػادات السياسػػػية   التحػػػكالت كالمتغيػػػرات الدكليػػػة المعاصػػػرة كالمسػػػتقبمية

 كاإلدارية كاألمنية بشأنه.
لدكلػػة المدنيػػة تسػػعى الدراسػػة إلػػى كضػػع إطػػار عممػػي كاقعػػي يمكػػف أف يطبػػؽ عمػػى مؤسسػػات ا -3

فأجهزة اإلدارة العامة في الدكلة هي المسئكلة عف تنفيذ   كاألمنية مف خبلؿ نمكذج متكامؿ لمتعاكف
أك   سياسات تعزيز األمف القكمي باعتبار  قضية كبرل كمسألة مصػيرية ال تتعمػؽ بالسػمطة كبقائهػا

 بنخبة مف الناس كمصالحها  بؿ بكياف كهكية األمة بأكممها.
ف هذ  الدراسة هي األكلػى مػف نكعهػا التػي يجػرم هف -كبحسب حد عمـ الباحث -نهأة إلى باإلضاف

التكػاممي  مف خبللها التمييز بيف جهكد التنميػة السياسػية كالتنميػة اإلداريػة فػي أجهػزة الدكلػة كدكرهػا
بغػػرض الخػػركج بنتػػائج كتكصػػيات لمكاجهػػة التحػػديات كالمسػػتجدات   األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني مػػع
 ستراتيجيات تعزز مفهـك األمف القكمي بمفهكمه الشامؿ.إاخمية كالخارجية كفؽ الد
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 حدود الدراسة:
مػػف   مفػػاهيـ األمػػف القػػكمي كالتنميػػة السياسػػية كاإلداريػػةالتركيػػز عمػػى  تػػـ: الحــد الموضــو ي -1

 ارهـباعتبػػ كػػاديمييف المختصػيف كالبػػاحثيف فػػي مراكػز الدراسػػات األخػبلؿ دراسػػة تحميميػة التجاهػػات 
التنميػػػة السياسػػػية ك  رسػػػـ السياسػػػات الخاصػػػة بالتنميػػػة الشػػػاممة كمنهػػػاب بشػػػكؿ كاسػػػعكمهتمػػػيف  ان نخبػػػ

 .اإلدارية كبما يتفؽ كاستشراؼ المستقبؿ
راضػػػي عػػػاـ )أ الفمسػػػطينيةأراضػػػي السػػػمطة تمتػػػد حػػػدكد الدراسػػػة داخػػػؿ حػػػدكد  :الحـــد المتـــاني -2

6667.) 
 .ـ2.64كحتى عاـ 6664 يمتد مف نشأة السمطة عاـ: لزمانياالحد  -3
المختصػػػيف بمجػػػالي األمػػػف  كالبػػػاحثيف األكػػػاديمييفتقتصػػػر هػػػذ  الدراسػػػة عمػػى  :الحـــد البشـــري -4

 القكمي كالتنمية.

 
 مصطلحات الدراسة:

   الضرورة:
ركرة   اسـ   :ضى
رىاًئري  : الجمع كرات ك ضى ري  ضى

كرىةي  ري ةي  :الضَّ  الحاجى
كرىةي  ري ٍدفىعى لها :الضَّ  الشدةي ال مى
كرة  ري  اسـ لما يتميَّز به الٌشيء مف كجكب أك امتناع   كهي خبلؼ الجكاز  :الضَّ

 (2012  قطعٌية )معجـ المعاني الجامعالمعمكـ بالضَّركرة : الثابت بصفة 
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 اإلسوراومجمة:

إذا انطمقنا مف التحميؿ الكبلسيكي لممصطمحات  نجػد أف مفهػـك أك مصػطمح اإلسػتراتيجية 
ففػػػػػػي األلمانيػػػػػػة نجػػػػػػد   بيػػػػػػة أك المغػػػػػات اإلغريقية/البلتينيػػػػػػة. ك غػػػػػػات األكر فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ الم مكجػػػػػكد

strategie   كفي الركسيةstrategija  كفي الهنغاريةstrategi .  
فهك مصطمح اإلستراتيجية ذاته مقسـ إلى جزئيف كيعني  (stratos ageinكعندما نقكؿ ) 

نحصػػؿ عمػػى  ageinك  stratos"الجػػيش الػػذم نػػدفع بػػه إلػػى األمػػاـ". كبكصػػؿ طرفػػي المصػػطمح 
strategos الجنػػػػػػراؿ"  كفعػػػػػػؿ " كهػػػػػػذا يعنػػػػػػيstrategô  يعنػػػػػػي قػػػػػػاد أك أمػػػػػػر  أمػػػػػػا الصػػػػػػفة منهػػػػػػا

strategikos  كالتي تجمػعstrategika  فهػي تعنػي كظػائؼ ك أعمػاؿ الجنػراؿ بػالمفهـك العسػكرم
ة لمجػػيش أك بشػػكؿ اإلسػػتراتيجية إذا هػػي فػػف القيػػادك  الصػػفات التػػي يمتمكهػػا الجنػػراؿ.  لمكممػػة كتعنػػي

 (.9: 2005 دة )نيكؼ أشمؿ هي فف القيا
  اسـ :َأمن 

 أىمىفى   أىًمفى مصدر 
ييٍسرو  : أىٍمفو يىعيشي في  ٍأنينىةو كى  في طيمى
ًصػػػػػيانىتىهي ًبالًحفػػػػػاًظ عمػػػػػى ًسػػػػػيادىًة القػػػػػانيكًف األٍمػػػػػفي  ٍضػػػػػعى الػػػػػدَّاًخًميَّ بػػػػػالًببلًد كى ػػػػػسا الكى  الػػػػػدَّاًخًميا : مػػػػػا يىمى
ًسيادىتىها ًضدَّ أىمِّ اٍعًتداءو خاًرًجي  الاألٍمفي  دكدى الًببلًد كىًحمايىتىها كى )معجػـ المعػاني  خاًرًجيا : ما يىمىسا حي
 .(2012 الجامع
 اسـ : َقومي  

 اسـ منسكب إلى قىٍكـ 
رَّة  : القٍكًمٌي   مف يٍؤمف بكجكب معاكنته لقكمه كمساعدتهـ عمى جمب المنفعة كدفع المضى
 (2012 )معجـ المعاني الجامع الكطني : القٍكًمٌي 

 سـا :َونممةال

اًلهىا  :مصدر َنمَّى يىادىًة ًفي أىٍربىاًحهىا كىرىٍأسىمى ٍفًع كىالزِّ ًتًه: أىم الرَّ ارى  سىعى إلىى تىٍنًميىًة ًتجى
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مات ناجحػة ثابتػة تكفػؿ لهػا االسػتمرار :الوَّنممة المسومرَّة عػاني )معجـ المالتَّنمية التي تتكفَّر لها مقكِّ
 (2012 الجامع

 فعؿ :نمَّى

ِـّ   تنميةن   فهك مينـ    كالمفعكؿ مينمًّى   نمَّى ينمِّي   نى
ه : زادى  ككثَّر    رفع معدَّله   نمَّى إنتاجى

 (2012 )معجـ المعاني الجامعنمَّى األمرى : طٌكر  
 اسـ :سماسةال

 مصدر ساسى 
 مبادئ معتمدة تيٌتخذ اإلجراءات بناءن عميها 

تىٍدبيري شيؤيكًنها سياسى  تىٍسًييري أىٍعماًلها الدَّاًخًميًَّة كالخاًرًجيًَّة كى لِّي أيمكًرها   كى  ةي الًببلًد : تىكى
سياسة مبنٌية عمى عكامؿ كاقعيَّة كمادٌية ال عمى عكامؿ نظريَّة أك  : سياسة كاقعيَّة / سياسة عمميَّة

  .ةٌ أخبلقٌية عممٌية إقامة أنظمة سياسٌية مستقر 
 اسـ :َماَسةس  

 مصدر ساسى  : ًسيىاسىة

 فعؿ : ساسى 

 سيٍستي   أىسيكسي   سيٍس   مصدر ًسيىاسىةه 
تىٍرًكيًضهىا كاالٍعًتنىاًء ًبهىا   سىاسى الدَّكىابَّ : ًاٍهتىَـّ ًبتىٍرًبيىًتهىا كى

لَّى تىٍدًبيرىهىا  ؽِّ : تىدىبَّرىهىا   تىكى تٍصًريفىهىاسىاسى أيمكرى النَّاًس ًبالحى  (2012 جـ المعاني الجامع)مع كى

 اسـ : إدارة

 مصدر أىدار  :إدارة 
 فعؿ : أىدار

 أىًدٍر   إدارةن   فهك ميدير   كالمفعكؿ ميدار أدارى ييدير   
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ها في إثر بعػض   جعمػه يػدكر أدار ا لػةى  )معجػـ المعػاني  أدار الشَّيءى : جعؿ حركاًته تتكاتر بعضي
 الجامع(

 
 إجراءات الدراسة:

 كؿ عمى المعمكمات كانجاز البحث قاـ الباحث بالخطكات االتية:جؿ الحصأمف 
 االطبلع عمى الكتب كالدكريات كالمراجع كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة. .1

 عمؿ االستبانة بعد إجراء التحكيـ مف المتخصصيف كالصدؽ كالثبات. .2

 تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة. .3

 الكصكؿ إلى نتائج.جمع البيانات كتحميمها ك  .4

 .رصد نتائج الدراسة كمف ثـ التكصيات .5
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 الفصل الجاني
 اإلطار النظري للدراسة

 
 
 
 

 وواقعها يف فلسطنياإلسرتاتيجيـــة :املبحــح األول ، 

 
  :وواقعها يف فلسطنيالتننية السياسية املبحح الجاني ، 

 
  :سطني، وواقعها يف فلالتننية اإلدارية املبحح الجالح 

 
  :األمن القوميجمالس األمن القومي و املبحح الرابع 

  
  :األمن القومي الفلسطيين وجملس األمن القومي املبحح اخلامس

 الفلسطيين
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 الفصل الجاني
 
 ولاملبحـح األ
 

 وواقعها يف فلسطني اإلسرتاتيجية
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 سزشارٍدٍخ>اإل

صػيف بمجػاالت عديػدة  صختداكلة في أكساط الماإلستراتيجية مف المفاهيـ القديمة المت تعد
جميػػع المجػػاالت أصػػبح شػػامبلن شػػارها انت فأكعمػى الػػرغـ مػػف بدايػػة ظهكرهػػا كمصػػطمح عسػكرم إال 

 كاألنشطة اإلنسانية.
كقػػد نشػػأت البػػذكر األكليػػة لئلسػػتراتيجية كمفهػػـك ككفكػػر كككسػػيمة ككممارسػػة مػػع الصػػراع 

أقػػكاؿ القػػادة الصػػينييف القػػدماء  مػػركرا  عنهػػاقػػد عبػػرت المسػػمح منػػذ أف كػػاف فػػي أشػػكاله األكلػػى  ف
  ليبػدأ مفهػكـ اإلسػتراتيجية فػي التطػكر مػع مطمػع عصػر النهضػة فػي األكركبيػيفبالقادة العسكرييف 

كيػرتبط بالنظريػات االقتصػادية كالقانكنيػة كالسياسػية   أكركبا ك ليصبح جػزءا مػف العمػكـ االجتماعيػة
 (.2012كاإلدارية  )جبر 

ستراتيجية مصطمح كاسػع المعنػى متعػدد الكجػك   كقػد ف اإلأ كجد الباحث نفسه لسياؽا يكف
بمػػػركر الػػػزمف كبتػػػراكـ الخبػػػرات  تاريخيػػػا بفػػػف الحػػػرب كقيػػػادة القػػػكات  ثػػػـ اتسػػػعت مضػػػامينه  ارتػػػبط

نمطا مف التفكير العالي المستكل المكجه لتحقيؽ غايات السياسة  كتعبئة قػكل  اكالمعارؼ حتى غد
 (.7: 2013ادية كالمعنكية  كضماف مصالحها في السمـ كالحرب )حسيف  األمة الم

مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى  ؛كلطالمػػا كانػػت هنػػاؾ ضػػركرة قصػػكل لقػػراءة اإلسػػتراتيجية "كعمػػـ"
لى اكتشافها "كفف" في أرقى أشكالها  أم يجب التركيػز إتطبيؽ عممي في غاية الكماؿ كمما يؤدم 
 العمػػػػػؿ التنفيػػػػػذم كهػػػػػذ  مػػػػػف حقػػػػػائؽ الفكػػػػػر اإلسػػػػػتراتيجي. عمػػػػػى المعرفػػػػػة النظريػػػػػة كسػػػػػابقة عمػػػػػى 

كلئلسػػػػتراتيجية قكاعػػػػدها كبقيػػػػة العمػػػػـك كالفنػػػػكف  كهػػػػي متغيػػػػرة كلكنهػػػػا ثابتػػػػة فػػػػي بعضػػػػها  كالجهػػػػؿ 
معرفتهػا ال إف مراقبػة المبػادئ ك : "الجنػراؿ ليػكاؿبقكاعدها البد أنه يقكد إلػى السػقكط  هػذا مػا يؤكػد  

      كيؤكػػػد  (Lewalكلكنهػػػا تخفػػػؼ مػػػف كقػػػع الهزيمػػػة" )الجنػػػراؿ  يكفػػػي دائمػػػا لمحصػػػكؿ عمػػػى النصػػػر 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػكزكيتز": "النظريػػػػػػػػػػػػػػػػػة هامػػػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لتكػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف المنفػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف أك الػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف سػػػػػػػػػػػػػػػػػيطبقكنها  "

 حتػػػػػػى تصػػػػػػبح لػػػػػػديهـ محاكمػػػػػػة جيػػػػػػدة كتخػػػػػػدمهـ كتسػػػػػػاندهـ فػػػػػػي كػػػػػػؿ خطػػػػػػكة ضػػػػػػركرية إلكمػػػػػػاؿ 
 (.6: 2006  مهمتهـ" )نيكؼ

يف المفػاهيـ الكثيػرة التػي كقػؼ عنػدها الكثيػر مػف كعميه كانت اإلستراتيجية كمػا زالػت مػف بػ
ف هبلميػة هػذا المفهػـك قػد أذابػت أبيػد   الباحثيف يستكشفكف أبعادها كيسمطكف الضكء عمى ماهيتها



 16 

أرضػػهـ طمعػػان بفائدتػػه لحقػػؿ البػػاحثيف  كهكػػذا حػػاكؿ كػػؿ فريػػؽ إسػػقاطه ب إمكانيػػة االتفػػاؽ عميػػه بػػيف
 .تخصصهـ
أكلئػؾ الػذيف اسػتقطبهـ مفهػـك اإلسػتراتيجية  فاسػتقبمك  فػي لما كاف أهؿ السياسػة مػف بػيف ك 

حقؿ تخصصهـ كأخضعك  ألعرافهـ كمقاييسهـ  كما كادكا يفعمكف حتى أطمقكا العناف لتكهناتهـ في 
يكػػكف عممػػان أك نظريػػػة  ألف يالمفهػػكـ بأنػػه ال يعػػدك أف يكػػكف فنػػان أك ممارسػػة كال يرتقػػ ذاكصػػؼ هػػ

ألكثػػػر مػػػف ذلػػؾ راح بعضػػػهـ ينكػػػر عمػػػى مػػػف يحػػػاكؿ إخضػػػاع تػػؤدم كظيفػػػة عمػػػى ارض الكاقػػػع  كا
 (.2010  )مؤيدكأبعادها اإلستراتيجية إلى محددات إجرائية )كظيفية( تنسجـ كطبيعة أغراضها 

أف يقػػدـ معالجػػة إلشػػكالية تحديػػد مفهػػـك اإلسػػتراتيجية كبػػاألخص فيمػػا  لػػذلؾ حػػاكؿ الباحػػث
ل بمػػػا يخػػػدـ كيسػػػاعد عمػػػى تحقيػػػؽ أهػػػداؼ التنميػػػة يتعمػػػؽ بػػػهدارة الدكلػػػة كارتباطهػػػا بالمفػػػاهيـ األخػػػر 

 الشاممة كيتكازل مع األمف القكمي.
 :وفمما ملي وعرمف اإلسوراومجمة لمفترمن سماسممن و سترممن

 .(175: 1997  )االمامي الحرب فف استخداـ االشتباؾ مف اجؿ هدؼهي : "كبلكزفيتز" -
 .(31: 2013 مة بيف الهدؼ كالكسيمة )حسيفءفف المكا :"مكلتكه" -
: هي فف تكزيع كاستخداـ مختمؼ الكسائط العسكرية لتحقيؽ هدؼ السياسة كسػرعاف "ليدؿ هارت"-

 بجميع المفاهيـ المتزايدة باستمرار في عددها كحجمهػا ظما أدرؾ ليدؿ هارت بأف تعريفه هذا لـ يح
 (. 276: 2000األيكبي  )
(. 28 :2000)األيػػكبي   أهػػداؼ السياسػػةسػػتخداـ القػػكة لمكصػػكؿ إلػػى إ: هػػي فػػف "أندريػػه بػػكفر" -

عمػػػى أنهػػػا تنسػػػيؽ كاسػػػتعماؿ القػػػكل السياسػػػية كاالقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كالنفسػػػية كيعرفهػػػا أيضػػػا  
 كالعسكرية ضمف مخطط منظـ كهادؼ إلى تحقيؽ المصمحة القكمية.

ؽ اف اإلسػػػتراتيجية عمميػػػة فكريػػػة منضػػػبطة  ذات مخرجػػػات كغايػػػات كطرائػػػ :"يػػػارغر آرهػػػارم " -
ككسػػائؿ محػػددة بكضػػكح  كهػػي تخػػدـ الهػػدؼ السياسػػي الػػكطني كتخػػدـ السياسػػة فػػي إطػػار التقمبػػات 

 (. 26: 2011)يارغر   كالتعقيدات كالهكاجس كفي ظركؼ غمكض البيئة اإلستراتيجية
 :منيم بعض المفترمن العرب، مضاً أوقد  رفيا 

الكسػػائؿ كالقػػدرات المتاحػػة فػػي هػػي عمػػـ كفػػف اسػػتخداـ  : اإلسػػتراتيجيةعبػػد القػػادر محمػػكد فهمػػي -
 إطػػػػػػػػػار عمميػػػػػػػػػة متكاممػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػتـ إعػػػػػػػػػدادها كالتخطػػػػػػػػػيط لها بهػػػػػػػػػدؼ خمػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػامش مػػػػػػػػػف حريػػػػػػػػػة 
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 العمػػػػػػػػؿ يعػػػػػػػػيف صػػػػػػػػناع القػػػػػػػػرار عمػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػؽ أهػػػػػػػػداؼ سياسػػػػػػػػتهـ العميػػػػػػػػا فػػػػػػػػي أكقػػػػػػػػات السػػػػػػػػمـ 
 (. 27: 2006)فهمي  كالحرب 

  المسػػػػػػػػمحة القػػػػػػػػكات كتكزيػػػػػػػػع إعػػػػػػػػداد فػػػػػػػػف أنهػػػػػػػػا: عمػػػػػػػػى عرفهػػػػػػػػا  سػػػػػػػػميماف داكد حمػػػػػػػػدأ السػػػػػػػػيد -
  أهػػػػػػػػػداؼ لتحقيػػػػػػػػػؽ العامػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػتراتيجية طػػػػػػػػػارإ ضػػػػػػػػػمف باسػػػػػػػػػتخدامها التهديػػػػػػػػػد أك كاسػػػػػػػػػتخدامها

 (.42 :1988 )سميماف  السياسة
 سػػػػػػػػػػػتغبلؿ الكامػػػػػػػػػػػؿ لمقػػػػػػػػػػػكل السياسػػػػػػػػػػػية كاالقتصػػػػػػػػػػػادية اإل كعرفهػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػف مطػػػػػػػػػػػاكع بأنهػػػػػػػػػػػا: - 

 تها كالنفسػػػػػػػية كالعسػػػػػػػكرية لمدكلػػػػػػػة فػػػػػػػي السػػػػػػػمـ كالحػػػػػػػرب لتحقيػػػػػػػؽ األهػػػػػػػداؼ التػػػػػػػي تضػػػػػػػمف سػػػػػػػبلم
 (.2010)مؤيد   كأمنها

: القػػدرة عمػػى التػػأثير الفاعػػؿ عػػف بأنهػػاسػػتراتيجية سػػامر مؤيػػد تعريػػؼ عػػاـ عػػف اإل  كيسػػتخمص -
 ات المتاحػػػػػػػة لؤلمػػػػػػػة سػػػػػػػبيبلن لتحقيػػػػػػػؽ أهػػػػػػػدافها العميػػػػػػػا بأقػػػػػػػػؿ يػػػػػػػؽ التكظيػػػػػػػؼ الرشػػػػػػػيد لئلمكانػػػػػػػطر 

 (.2010)مؤيد   الكمؼ
كالطاقػػػات  كاإلمكانػػػاتمثػػػؿ لكافػػػة المػػػكارد األسػػػتثمار نهػػػا القػػػدرة عمػػػى اإلأحبيػػػب ب إبػػػراهيـكيعرفهػػػا 

نجػػػػػاز لمدكلػػػػػة فػػػػػي فتػػػػػرة زمنيػػػػػة محػػػػػددة بمػػػػػا يحقػػػػػؽ الغايػػػػػة قصػػػػػى درجػػػػػات اإلأالمتاحػػػػػة لتحقيػػػػػؽ 
 مف القكمي(.محاضرات في مساؽ األ :2012القكمية.)حبيب 

يتصػؼ بالشػمكلية   إبػراهيـ نصػحيمحمػد  عمػى مػا سػبؽ كجػد الباحػث تعريفػا يخػص كبناءن 
مػػػف  "مجمكعة األفكػػػار كالمبػػػادئ التػػػي تتنػػػاكؿ ميػػػدانان ػػػػػالبحػػػث حيػػػث عرفهػػػا ب رائيػػػةإجكيتناسػػػب مػػػع 

ميػاديف النشػػاط اإلنسػػاني بصػكرة شػػاممة متكاممػػة  كتكػكف ذات داللػػة عمػػى كسػائؿ العمػػؿ كمتطمباتػػه 
كمػػػا أنهػػػا أفعػػػاؿ أك   كصػػػكال إلػػػي أهػػػداؼ محػػػدد   كاتجاهػػػات مسػػػاراته بقصػػػد إحػػػداث تغييػػػرات فيػػػه

 .(2011  إبراهيـ)اؿ التي تهدؼ إلي تحقيؽ األهداؼ المرسكمةمجمكعة مف األفع

ف هػػػدؼ الباحػػػث فػػػي هػػػذ  الدراسػػػة هػػػك مناقشػػػة الضػػػركرة االسػػػتراتيجية كهػػػك كمصػػػطمح كأل
سػػتراتيجية مػػف مفػػاهيـ اإل ان أساسػػيمركػػب يجمػػع بػػيف مػػا تعنيػػه الضػػركرة فػػي االصػػطبلح كمػػا يعتبػػر 

شػامؿ يجمػع بػيف تعريػؼ المصػطمحيف  جرائػيإلػى تعريػؼ إالبحػث فقػد تػـ التكصػؿ  أغػراضلخدمة 
 ستراتيجية:في الدراسة بحيث تككف الضركرة اإلكبما يتناسب كينسجـ مع المراد به 
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 أهػػداؼلػػى تحقيػػؽ إتهػػدؼ  األفعػػاؿمجمكعػػة مػػف  أك ألفعػػاؿالحاجػػة  أكك القدريػػة أالحتميػػة 
داللػػة عمػػى كسػػائؿ  بصػػكرة شػػاممة متكاممػػة  كتكػػكف ذات اإلنسػػانيتتنػػاكؿ ميػػاديف النشػػاط  مرسػػكمة

العمػػؿ كمتطمباتػػػه كاتجاهػػات مسػػػاراته بقصػػد إحػػػداث تغييػػرات فيػػػه بمػػا ينسػػػجـ مػػع  تحقيػػػؽ التنميػػػة 
 الشاممة في الدكلة.

احتمػػػاالت متعػػػددة  االعتبػػػارمعنيػػػة بالمسػػػتقبؿ فهنهػػػا تأخػػػذ بعػػػيف  اإلسػػػتراتيجيةكحيػػػث إف   
 كسػػػػػطا بػػػػػيف  اسػػػػػتراتيجية مكقعػػػػػإلحداثػػػػػه كتكػػػػػكف قابمػػػػػة لمتعػػػػػديؿ كفقػػػػػا لممسػػػػػتجدات. كمػػػػػا تحتػػػػػؿ اال

 سػػػػػػتراتيجية فػػػػػػي الدراسػػػػػػات المعنيػػػػػػة بأسػػػػػػاليب التخطػػػػػػيط كالتػػػػػػدبير السياسػػػػػػة كالخطػػػػػػة كتسػػػػػػتخدـ اإل
 (.2011إبراهيـ  ) كالتنظيـ"

ف قكميػػة ككػػؿ  -ف كػػؿ دكلػػةأمػػف منظػػكر كطنػػي هػػك  لئلسػػتراتيجية األساسػػياالفتػػراض  كا 
  كالمصػػالح هػػي فضػػؿ مػػا لػػديها مػػف قػػدراتبأمػػا دكف الدكلػػة لهػػا مصػػالح تحػػاكؿ حمايتهػػا  األطػػراؼ

كيتـ تصنيفها ضمف مصطمحات مثؿ:البقاء كاالزدهار االقتصادم    األهداؼمعايير منشكدة لبمكغ 
 (.38: 2011)يارغر   كالنظاـ العالمي المفضؿ  كنشر القيـ الكطنية

 
 مـــــــن خـــــــالل مـــــــا ســـــــبق ممتـــــــن وحدمـــــــد مفيـــــــوم اإلســـــــوراومجمة المعاصـــــــرة فـــــــي أربعـــــــة 

 .(213: 1985مد  )مق ناصر
 نه يرتبط بأمف الدكلة كالمجتمع.أ -1
 كيعنى بتعبئة مكارد المجتمع كتنظيمها كتكجيهها. -2
 كهك متغير كمتطكر بتغير الظركؼ ك المكارد كالخيارات المتاحة. -3
مف اإلستراتيجية المتخصصة التي تترابط كتتكامؿ فيما بينها لتحقػؽ  ان كيتضمف في ثنايا  عدد  -4

 أغراض اإلستراتيجية العامة  كصكالن إلى األغراض التي حددتها السياسة. .مجالها كؿ في
ثػػر دخػػػكؿ امهػػا مػػع تغيػػر طبيعػػػة الحػػرب فػػي ؤ بتبل أيضػػػان تميػػزت اإلسػػتراتيجية المعاصػػرة  

األسػمحة النككيػػة كالصػػاركخية فػي ميػػداف الصػػراع المسػمح  كهػػك مػػا أدل إلػى ظهػػكر تغيػػرات جذريػػة 
  .حديد األغراض اإلستراتيجيةفي طرائؽ الحرب كفي ت
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ف يجمؿ مػا استخمصػه كػؿ مػف حسػيف عبيػد كخميػؿ حسػيف بمػا أكجد الباحث  سوراومجمة:الصفة اإل
 (16: 2013)حسيف   :أنها يخص الصفة االستراتيجية حيث

الجيكبكلػػكتيكي كالػديمغرافي بكػػؿ صػفاته كطبيعتػػه  كمػػكارد   أكقػد تطمػػؽ عمػى المكقػػع الجغرافػي  -1
كقد يككف المكقع مجرد عنصػر مػف عناصػر   رض  كفضاء خارجيأيشممه مف  كاتساعه  كما

عمػػى  كتػػأثيرمػػا يممكػػه المكقػػع مػػف فاعميػػة   أضػػيؼ إذاالمكاصػػفات االسػػتراتيجية لمجتمػػع مػػا  
 كالدكلية. اإلقميميةحركة الحياة 

عمػػى الطبيعيػة كمػػا تعكسػػه  أكالصػػناعية  أككقػد تطمػػؽ عمػػى طبيعػػة المػكارد بػػالمكاقع: الزراعيػػة  -2
 .كأمنهاسياسة الدكلة/ المنطقة 

عمػػػى المجتمعػػػات  مثػػػؿ  اإلنسػػػانيقػػػد تطمػػػؽ عمػػػى بعػػػض الشخصػػػيات   المتميػػػزة بقػػػكة التػػػأثير  -3
 الزعماء كالقادة العسكرييف.

مػػا  أك  أهميػػةقػػد تػػنعكس بشػػكؿ خػػاص عمػػى قػػدرة ككفػػاءة النقػػؿ كالمكاصػػبلت  كمػػا يحققػػه مػػف  -4
 بحرية. ضائؽ برية/مات ك يممكه كيشرؼ عميه المكقع الجغرافي  مف ممر 

تػػكافرت معهػػا قػػدرة العنصػػر البشػػرم فػػي  إذالممػػكارد   أكسػػتراتيجية لممكقػػع اإل األهميػػةقػػد تػػزداد  -5
اسػػػتثمار كتنميػػػة المػػػكارد  كتػػػاميف المكقػػػع  كقػػػد تكػػػكف سػػػمة التفػػػكؽ البشػػػرم فػػػي الكثافػػػة مثػػػؿ 

 قتصادية.اال أكفي القدرة العسكرية  أك  التكنكلكجيا مثؿ الياباففي  أكالصيف  
مػػػف  أكخػػػر  آلػػػى إ  مػػػف مكػػػاف كاإلمكانػػػاتسػػػتراتيجي  لممػػػكارد التقػػػكيـ اإل أكلكيػػػاتقػػػد تتفػػػاكت  -6

سػػتراتيجية فػػي دكلػػة إ  كال يعػػد سػػتراتيجية لدكلػػة مػػاإقػػد يعػػد سػػمعة مثػػؿ القمػػح   خػػرآلػػى إعصػػر 
كضع فػي   كاختمؼ الففي القرف العشري ستراتيجيان إ الدبابة كالطائرة كانت تعد سبلحان  أك  أخرل

في  أيضان  األمر  كيختمؼ يجي هك القنبمة الذرية كالصكاريخسترات  ليككف السبلح اإلنهاية القرف
 .أخرللى إمف دكلة  األمرنفس 

حػػد أسػػتراتيجية فػػي فػػف الحػػرب الػػذم يعػػد فػػي العبلقػػات  مثػػؿ اإل األداءقػػد تطمػػؽ عمػػى مسػػتكل  -7
سػتراتيجية  الفػف التعبػكم  فػف ية  اإللى ثبلث مستكيات رئيسإ  الذم ينقسـ أفرع العمـ العسكرم

 .التكتيؾ أكالقتاؿ 
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 سوراومجمة: ناصر القدرة اإل
 فػي تتحػرؾ تجعمهػا كالتػي الدكلػة تمتمكهػا التػي كالمػكارد الطاقػات مجمػكع بأنهػا القػدرة تعرؼ

 لكػػؿ "محصػػمة :عػػف عبػػارة الشػػاممة كالقػػدرة لهػػا  القكميػػة المصػػالح تحقيػػؽ بهػػدؼ السياسػػي المسػػرح
 إطػػػػار فػػػػي تكظيفهػػػػا يػػػػتـ كالتػػػػي لمدكلػػػػة التقنػػػػي التطػػػػكر يػػػػكفر  كمػػػػا  كالمعنكيػػػػة الماديػػػػة اتالمقكمػػػػ

 جميع استخداـ عمى الدكلة قدرة بأنها تعريفها كيمكف المختمفة" أهدافها لتحقيؽ الشاممة اإلستراتيجية
 سػػػمكؾ عمػػػى تػػػؤثر بطريقػػػة )المعنكيػػػة( كالمنظػػػكرة المحسكسػػػة كغيػػػر المحسكسػػػة )المدركػػػة( مكاردهػػػا
 (.48 :2000 )هارت  األخرل الدكؿ

 (17: 2013)حسيف   ما المقصكد بعناصرها:أ
، وووحــدد فــي درة الدولــة، وومثــل قا ــدة  مــل ليــاالعناصــر الوــي وشــارك فــي وحدمــد قــ ىوعنــف -1

 وي:اآل
   كالجيكبكلتيكي.ستراتيجيالعنصر اإل -أ
قميميان  : داخميان العنصر السياسي -ب  .كدكليان  كا 
 ادم.العنصر االقتص -ج
 العنصر العسكرم. -د
 العنصر االجتماعي. -ق
 العنصر المعنكم. -ك

 القوة القوممة للدولة: أمضاً ووعني  -2
الدكلػة  أغػراضبالكيفيػة التػي تخػدـ  األخػرلكيقصد بها القدرة عمى التأثير في سمكؾ الػدكؿ  -أ

 الممتمكة لها.
 .ةتشمؿ مككنات نفس العناصر السابق -ب

 القومي: باألمنالقويا سوراومجمة القوممة و اإل
 كاالقتصػػػادية السياسػػػية القػػػكل تكظيػػػؼ هػػػي القكميػػػة -العميػػػا الشػػػاممة/ اإلسػػػتراتيجية تعتبػػػر

 أك المتبنػاة لمسياسػات دعػـ أقصػى لتقػديـ الػدكؿ مجمكعػة أك العسػكرية الدكلة قكات ككذلؾ كالنفسية
 مػػػػػػػػف "لمصػػػػػػػػراع الكمػػػػػػػػي الكضػػػػػػػػع تعػػػػػػػػالج كالتػػػػػػػػي الحػػػػػػػػرب  فػػػػػػػػي أك السػػػػػػػػمـ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػكاء المتخػػػػػػػػذة



 21 

 تجػػػػا  الدكلػػػػة مػػػػكارد كتكجيػػػػه حشػػػػد لغػػػػرض التخصصػػػػية كفركعهػػػػا الكطنيػػػػة سػػػػتراتيجياتاإل خػػػػبلؿ
 .المطمكبة السياسية كالغايات هداؼاأل كتحقيؽ كالمقبمة الحالية التهديدات

هذا كقد عرؼ خميؿ حسيف اإلستراتيجية القكميػة عمػى أنهػا التعبئػة العقبلنيػة )المبنيػة عمػى 
 كالقػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػى التنبػػػػػػػػػػػػؤ( لممػػػػػػػػػػػػكارد القكميػػػػػػػػػػػػة لتقيػػػػػػػػػػػػيـ القػػػػػػػػػػػػدرات  قكاعػػػػػػػػػػػػد التخطػػػػػػػػػػػػيط العممػػػػػػػػػػػػي

 مرحمػػػػػػة زمنيػػػػػػة فػػػػػػي جػػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ األهػػػػػػداؼ القكميػػػػػػة أالذاتيػػػػػػة كاختيػػػػػػار الكسػػػػػػائؿ المناسػػػػػػبة مػػػػػػف 
 (.33: 2013)حسيف   معينة

  المسػػػػتكل عمػػػػى تسػػػػمى قػػػػد حيػػػػث  المسػػػػميات متعػػػػددة سػػػػتراتيجيةاإل هػػػػذ  نجػػػػد مػػػػا كدائمػػػػا
 التخطػػػػيط كتشػػػػمؿ عامػػػػة  شػػػػاممة/ /كميػػػػة /كبػػػػرل عميػػػػا/ اتيجيةإسػػػػتر  الشػػػػامؿ القػػػػكمي كأ الػػػػكطني

مكانيات مكارد لجميع كالتطكير كالتنسيؽ ستخداـ كاإل  كالحرب. السمـ مرحمة في الدكلة كا 
 تػػػكفر التػػػي اإلجػػراءات جميػػػع هػػػكك  القػػكمي  لؤلمػػػف تعريػػػؼ إلػػى نتطػػػرؽ التطػػػابؽ كلغػػرض

 إلػػػى تهػػػدؼ التػػػي الشػػػاممة  التنميػػػة تمراراسػػػ مػػػع الخارجيػػػة  المصػػػالح كحمايػػػة الػػػداخمي  االسػػػتقرار
مجمكعػة اإلجػراءات التػي  بأنػه حبيػب إبػراهيـ عرفه كما أك  لمشعب كالرخاء كالرفاهية األمف تحقيؽ

تتخذها الدكلػة كفػؽ خطػة تنمكيػة شػاممة لحمايػة مصػالحها الداخميػة كالخارجيػة مػف أم تهديػد  كبمػا 
 (.71: 2010)حبيب   يضمف تحقيؽ أهدافها كغاياتها القكمية

 خطػط مػف تتضػمنه بما القكمي األمف مفهكـ تجسد القكمية  اإلستراتيجية أف الباحث كيرل
 لمرتكػػزات انعكػػاس كهػػي العميػػا السياسػػية كالغايػػات األهػػداؼ مػػع كمكائمتهػػا لممػػكارد كحشػػد كمبػػادئ
 مػف كلػةالد تػأميف إلػى يهػدؼ معظمهػا فأ إال القػكمي األمػف مفاهيـ تعددت فكا   كما القكمي  األمف
 طاقػة أقصػى اسػتغبلؿ لػه كتػكفر  مسػتقرة حيػاة لشػعبها يكفػؿ بمػا الخارجيػة التهديػدات كدفػع الداخؿ
 كاالزدهار. كالتقدـ لمنهكض ممكنة

 أحيانػا عميهػا يطمؽ كقد القكمية  الغاية لتحقيؽ أساسان  تبنى القكمية اإلستراتيجية فهف كعميه
 باألهػداؼ القكمية الغاية كتعنى  السياسية القيادة عمى اتحديده مسؤكلية كتقع العميا  القكمية الغاية
 مفهػكـ هػك كأشػممها القكميػة لمغايػة متعػددة مفػاهيـ كهنػاؾ لتحقيقهػا  طاقتها أقصى الدكلة تبذؿ التي

  الحمايػػػػػػػػػػػػة متضػػػػػػػػػػػػمنة لمدكلػػػػػػػػػػػػة  الضػػػػػػػػػػػػركرية االحتياجػػػػػػػػػػػػات تشػػػػػػػػػػػػكؿ التػػػػػػػػػػػػي لمعناصػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػامؿ
  العسػػػػػػػػػكرم  كأمنهػػػػػػػػػا أراضػػػػػػػػػيها  كسػػػػػػػػػبلمة كاسػػػػػػػػػتقبللها الدكلػػػػػػػػػة كيػػػػػػػػػاف حمايػػػػػػػػػة لمدكلػػػػػػػػػة  الذاتيػػػػػػػػػة
 مف القكمي(.محاضرات في مساؽ األ :2012)حبيب  االقتصادية كرفاهيتها
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 هػػػػػذ  إدارة عمػػػػػى القػػػػػادرة القيػػػػػادة تػػػػػكافر ضػػػػػركرة أبرزىـــــا:  ناصـــــر  ـــــدة  لـــــى ووروتـــــز
 مػع كمكائمتها لمدكلة  القكمية األهداؼ تحدد التي كالمبادئ الخطط مف مجمكعة كصياغة الخطط 

نما مطمقة ليست المبادئ هػذ  كأف كاعتباراته  القكمي األمف كنظريات لمبادئا  أسػاس عمػى تحدد كا 
 النظػاـ كطبيعػة الداخميػة كالتحػديات الخارجيػة التهديػدات كحجػـ القكمية كقدراتها المتاحة الدكلة قكل

 االسػتقرار بػاتمتطم لتػأميف سػتراتيجيإ تصػكر :هػي القكميػة اإلستراتيجية ففه لذا المعاصر  الدكلي
  تاريخهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػتمد أمػػػػػػػػػػػػة  أليػػػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػػػية الحيكيػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػالح كحمايػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػداخمي

  عمػػػػػػى لممحافظػػػػػػة كاالجتمػػػػػػاعي  التػػػػػػاريخي كمكرثهػػػػػػا الجغرافػػػػػػي  مكقعهػػػػػػا معطيػػػػػػات أفرزتػػػػػػه كمػػػػػػا
 (.2010 صقر: )مركز لها الحي الكجكد
 سوراومجمة القوممة:اإل أبعاد

 عاد كمككنات كعناصر أساسية تشمؿ:كترتكز اإلستراتيجية الشاممة عمى أب
 كيشتمؿ عمى عدة عناصر كهي: :اليمتلي البعدأواًل: 

 (:1999)النعمة   . العنصر الجموسماسي1
الطبيعيػة لمدكلػة أك لمػدكؿ  التػي  ييقصد به الدراسة الدقيقة  لجميع العكامؿ المؤثرة  كالمػكارد

 لح القكمية كهي: كالمصا يمكف تكفيرها أك الحصكؿ عميها لتحقيؽ األهداؼ
 :الجغرافي ومساحة الدولة الموقع أ.

لمدكلػػػة أك لمجمكعػػػة الػػػدكؿ أحػػػد العكامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى القػػػكة كعمػػػى  ييعىػػػٌد المكقػػػع الجغرافػػػي
كينقسػـ إلػى أقسػاـ  مثػؿ المكقػع الفمكػي بالنسػبة لخطػكط الطػكؿ كالعػرض  تكجهات النظػاـ السياسػي

 نسػػبة لمبحػػار كالمحيطػػات كيتػػدخؿ فػػي تحديػػد إسػػتراتيجيةتػػأثيرات مناخيػػة  المكقػػع بال بمػػا فيهػػا مػػف
العالميػة كالتجػارة  الدكؿ  المكقع اإلستراتيجي في المرتبة الثالثة حيػث يػتحكـ فػي حركػة المكاصػبلت

هػذ  الػدكؿ نتيجػة طػكؿ الحػدكد  يحػدد شػكؿ العبلقػات مػع ك الدكلية  المكقع بالنسبة لمدكؿ المجػاكرة
القكة القكمية حيث تحدد شػكؿ إسػتراتيجية  في حسابات هامان  ان عنصر  كما تمثؿ مساحة الدكلة  معها

 محايػدة ػ متكازنػة العبلقػات ػ االرتبػاط بقػكل أخػرل ػ  تبػاع )إسػتراتيجيةإالدكلػة أك الػدكؿ مػف حيػث 
 نقػػػػػػػػػػؿ العمميػػػػػػػػػػات   ة.إسػػػػػػػػػػتراتيجية الحػػػػػػػػػػرب الخاطفػػػػػػػػػػ تبنػػػػػػػػػػي. تبنػػػػػػػػػػي سياسػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػنفس الطكيػػػػػػػػػػؿ

 المسػػػػػػػػػػاحة تهيػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػكة كأف القػػػػػػػػػػكة تصػػػػػػػػػػكف  أف   كالمعػػػػػػػػػػركؼ(العسػػػػػػػػػػكرية خػػػػػػػػػػارج األراضػػػػػػػػػػي
 (.2010  )مركز صقر لمدراسات المساحة
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 :الحدود السماسمة ب.
  الدكليػةمكاثيػؽ التػي تكفمهػا المعاهػدات كال السياسػيةلكؿ دكلة في الكقت الحاضر حػدكدها 

 ريةالحضػػػابمركػػػز الثقػػػؿ  الدكلػػػةفهػػػي التػػػي تحػػػدد عبلقػػػة   الدكليػػػةهميتهػػػا فػػػي طبيعػػػة العبلقػػػات أل
كما تحدد شكؿ الدكلة مف قيكد جمركيػة  عنها  أك البعيدة هالسكاء المجاكرة  االقتصاديةك  كالسياسية
كالخارجيػػػة  الداخميػػػةكسياسػػػتها  الدكلػػػةسػػػتراتيجية إكثقافيػػػه عمػػػى نقػػػاط عبكرهػػػا تػػػتبلءـ مػػػع  كصػػػحية
 ةيبػالغر  الفكريػةت مػف التيػارا الدكلػةكحمايػة  االقتصػادم  اإلنتػاجكاالستقرار كحمايػة  األمفكدكاعي 

 (.139  ب د :  عنها كعف مجتمعها )غنيـ
 :. القوة االقوصادمةج

االقتصػػادية لمدكلػػة العامػػؿ االقتصػػادم كالقاسػػـ المشػػترؾ لممتغيػػرات السياسػػية  تعنػػي المػػكارد
 الدكلية  بعد أف كانت السياسة تقكد االقتصاد أصبح االقتصاد يتصدر السياسات كيحدد كالعسكرية
: مكارد متاحػة االقتصادية إلىكمتغيراتها عمى الصعيد الداخمي كالخارجي  كتنقسـ المكارد مساراتها 

الثػػاني: مػػكارد يمكػػف تكفيرهػػا بعػػد كقػػت  كالنػػكع  د اإلسػػتراتيجية كالثػػركات الطبيعيػػةر كهػػي المػػكا  فػػكران 
ارد فهػي أسابيع( أما النكع الثالث مف المك  3ساعة حتى  72)ما بيف كيحتاج إعدادها إلى   محدكد

 3األصػػمي  كيصػػؿ زمػػف إعػػدادها إلػػى أكثػػر مػػف  التػػي يمكػػف الحصػػكؿ عميهػػا بعػػد تعػػديؿ المنػػتج
كتأهيػػػؿ الشػػػعب لمنفيػػػر العػػػاـ كتحكيػػػؿ بعػػػض  إلػػػى عسػػكرمأسػػابيع  كمنهػػػا تحكيػػػؿ اإلنتػػػاج المػػػدني 

 كالنػػػػػكع األخيػػػػػر مػػػػػف المػػػػػكارد هػػػػػك المنتظػػػػػر تحقيقػػػػػه كال  المعػػػػػدات المدنيػػػػػة إلػػػػػى معػػػػػدات عسػػػػػكرية 
 السياسات االقتصادية كلكنه ييعىٌد مف مضاعفات القكة عند تأمينه التخطيط الستخدامه ضمفيمكف 

 (.2010)مركز صقر لمدراسات:
 :. القوة العسترمةد

األساسية لمدكلة  كتنقسـ إلى قكة تقميدية كقكة نككية مػع  تيعىٌد القكة العسكرية الركيزة الهيكمية
القاعػػػدة الصػػػناعية الحربيػػػة  كييقصػػػد بػػػالقكة النككيػػػة  .ااءتهػػػكف .القػػػكة األخػػػذ بنظػػػر االعتبػػػار نكعيػػػة

طبلقهػػػا كالقػػػدرة عمػػػى تطكيرهػػػا إجمػػػالي الػػػذخائر  أهػػػـلػػػى اف إ باإلضػػػافة  النككيػػػة ككسػػػائؿ نقمهػػػا كا 
 األمنيػةتتمثػؿ فػي صػياغة العقيػدة العسػكرية كمػدل قػكة بنػاء المؤسسػات مدكلػة لمقكمات العسكرية ال

 لؤلفػػرادكمسػػتكل التػػدريب الفنػػي   لػػى القػػكة البشػػريةإ باإلضػػافة  ميػػاكالقػػدرة عمػػى تصػػنيع السػػبلح مح
 (.122: 2010)حبيب   كالقادة
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  ة:القوة السماسم .ه
كالػػدكلي  كلهػػا ثبلثػػة أبعػػاد  القكة السياسػػية  مػػدل الثقػػؿ كالتػػأثير السياسػػي اإلقميمػػيبػػييقصػػد 

 مػدلك ة في تكجيه هذا التػأثير  المستخدم اإلمكانات كاألدكاتك أساسية كهي إعماؿ التأثير كالنفكذ  
 )مكسكعة المقاتؿ(. لهذا النفكذ االستجابة مف الدكؿ األخرل لعممية التأثير

  القوممة:اإلرادة  و.
تعنػي أساسػان القػدرة عمػى اتخػاذ القػرارات كتنفيػذ  تيعىٌد مصدران رئيسان لقػكة الدكلػة/ الػدكؿ  كهػي

كمػػف المعػػركؼ  دكف الخضػػكع لمضػغكط الخارجيػػة. لممصػػالح القكميػػة  الخطػط كفقػػان لمػػا تػػرا  مناسػبان 
السياسػػػػية كالجماهيريػػػػة ينػػػػتج اإلرادة القكميػػػػة  كيػػػػؤدم ذلػػػػؾ إلػػػػى زيػػػػادة  أف تفاعػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػف اإلرادة

ذكػاء االستقرار ركح  السياسي ككفاءة المؤسسات السياسية كالدستكرية  كتنمية كتثقيؼ الرأم العاـ كا 
بالعكامػؿ العرقيػة  مػف خػبلؿ التجػارب أف اإلرادة القكميػة تتػأثركيبدك  الكالء كاالنتماء لمكطف كاألمة 

كأخيػران البعػد   اسػتيعاب التكنكلكجيػات كالخبرة التاريخية التراكميػة كمسػتجدات النػكاحي الثقافيػة كقػدرة
التكجػه العػاـ لشػعب  أنهػاالقكميػة عمػى  اإلرادةحبيػب  إبػراهيـكقد عػرؼ الػدكتكر .  العقائدم كالديني

المجتمػػع  أفػػرادف تجنػػد كػػؿ أتحقيػػؽ غايتػػه المنشػػكدة التػػي تسػػتطيع الدكبػػة مػػف خبللهػػا الدكلػػة نحػػك 
 مشػػػػػػػػػركعها  كمػػػػػػػػػدافعيف عنػػػػػػػػػه لدرجػػػػػػػػػة يصػػػػػػػػػبح فيهػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػركع تكجهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ليصػػػػػػػػػبحكا 

 معارضػػػته مساسػػػا  أككيصػػػبح التقميػػػؿ مػػػف شػػػأنه   القفػػػز عنػػػه أكجماهيريػػػا عامػػػا يصػػػعب تجػػػاكز  
 (.160: 2010)حبيب   القكمي باألمف
 :البعد السلوتيثانمًا: 

الدكليػػة إزاء بعضػػها بعضػػا بنػػاءن عمػػى درجػػة التشػػابه أك االخػػتبلؼ فػػي  يتحػػدد سػػمكؾ القػػكل
كيتكػػػػكف البعػػػػد السػػػػمككي مػػػػف عنصػػػػريف   كاالقتصػػػػادية كالعسػػػػكرية كاالجتماعيػػػػة قيمتهػػػػا السياسػػػػية
 :أساسييف  هما

  القوى:ووازن ودخالت . 1
األحػػػبلؼ  كتيعىػػػدٌ   حػػػبلؼ أك التػػػدخؿ المباشػػػرمػػػف خػػػبلؿ األالقػػػكل يمكػػػف تحقيػػػؽ تػػػدخبلت 

كييقصػد   كبػرل مػا ظاهرة سياسية لتنسيؽ أنشػطة الػدكؿ لتحقيػؽ أهػدافها المشػتركة أك مصػالح دكلػة
الكبػرل كالعظمػى مػع التكػتبلت  بتكازنات تدخبلت القكل العظمى كالكبرل أف سمكؾ كعبلقات الدكؿ

كييعىػٌد   تفػكؽ االقتصػادم كالعسػكرمامتبلكهػا لممػف السياسية فػي أم منطقػة مػف العػالـ  كالػذم ينبػع 



 25 

في المنطقة المحددة مف العالـ  بحيث يككف هنػاؾ نػكع مػف  أحد األدكات الرئيسة لحماية مصالحها
)مركػػػػػز صػػػػػقر  .العظمػػػػػى كالكبػػػػػرل مػػػػػف خػػػػػبلؿ هػػػػػذا التػػػػػدخؿ االسػػػػػتقرار كالتػػػػػكازف بػػػػػيف القػػػػػكل

 (.2010لمدراسات:
 :الوسلح . ووازن سباق2

بعضػػها بعضػػا  كتجػػرم محػػاكالت تحسػػيف  تػػاف أك مجمكعػػة مػػف الػػدكؿ العػػداءناصػػب دكلتي 
كييعىٌد هذا السػباؽ فػي التسػمح نمطػان سػمككيان تسػعى   العسكرم كفاءة كتسميح قكاتها المسمحة باإلنفاؽ

 (2010)مركز صقر لمدراسات: أك مجمكعة الدكؿ إلى تحقيؽ التكازف أك التفكؽ مف خبلله الدكلة
 :لقوميالبعد اثالثًا: 

الػػػدكلي  كفػػػي ظػػػؿ  يتعمػػػؽ هػػػذا البعػػػد بمػػػدل إدراؾ الدكلػػػة لمتػػػكازف المكجػػػكد داخػػػؿ المجتمػػػع
قيػػادة الدكلػػة طبيعػػة التػػكازف  المتغيػرات الدكليػػة كمػػدل قابميػػة الدكلػػة لهػػذا الشػػكؿ مػف التػػكازف  كتػػدرؾ

بلئمػػة عمػػى أهػدافها القكميػػة  كمػػدل م المكجػكد ضػػمف محيطهػػا مػف خػػبلؿ معرفػػة تػػأثير هػذا التػػكازف
الحسػػباف دائمػػان القػػكة القكميػػة كاألهػػداؼ القكميػػة   الػػزمف الػػبلـز لتحقيػػؽ هػػذ  األهػػداؼ  كيكضػػع فػػي

 األمػػػػف:محاضػػػػرات فػػػػي مسػػػػاؽ 2012)حبيػػػػب  لمقػػػػكل المضػػػػادة كالنكايػػػػا المسػػػػتقبمية كاإلسػػػػتراتيجية
 القكمي(.

سػػياقات  االعتبػار بعػػيفكاألجيػػاؿ القادمػة أف يؤخػذ  يبلحػظ فػي التخطػػيط لمسػتقبؿ أم دكلػة
كتحقيػػػؽ  كلحشػػػد المػػػكارد بعادهػػػا النظريػػػةأاألهميػػػة العظمػػػى  ك  عػػػداد لئلسػػػتراتيجية القكميػػػة ذاتاإل

نتيجػػػة طبيعيػػػة  التنميػػػة المسػػػتدامة كاألمػػػف المسػػػتداـ كاالقتصػػػاد المسػػػتداـ كالتكامػػػؿ العسػػػكرم كهػػػك
 (.2010  لبلستقرار السياسي كدكلة المؤسسات )مركز صقر

 سوراومجمة القوممة: اإل العوامل المؤثرة  لى وضع
القكمية لمدكلة بمجمكعة متعددة مف الثكابػت كالمتغيػرات   اإلستراتيجيةتتأثر عممية صياغة 

ستراتيجية نفسها أف نحصر هذ  المؤثرات بثبلثػة عكامػؿ أساسػية خبلؿ تعريؼ اإلإال أنه يمكف مف 
   هي:
 يتـ التي اتكاإلمكان المكارد مف مزيج هي لةلمدك  القكمية القكة إف مقكمات القكة الشاممة لمدكلة: -1

 (.142 :2004 )جبلؿ  التخصصية اإلستراتيجيات في متهاءكمكا حشدها
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ما عف مقكماتها فهي مجمكعػة مػف العناصػر المتداخمػة التػي تشػترؾ معػان فػي تكػكيف القػكة أ
 القػػػػػػدرة ك القػػػػػػدرة الصػػػػػػناعية  ك  اإلجماليػػػػػػة لتمػػػػػػؾ الدكلػػػػػػة  مثػػػػػػؿ الكتمػػػػػػة الحيكيػػػػػػة )السػػػػػػكاف كاألرض(

 القػػػػػػدرة ك اإلرادة الكطنيػػػػػػة  ك سػػػػػػتراتيجية  األهػػػػػػداؼ اإلك ذ إقميميػػػػػػان كعالميػػػػػػان  قػػػػػػدرة النفػػػػػػك ك العسػػػػػػكرية  
 (.2011  الدبمكماسية )كاخيا

يجابيػػػػة   كتأثيراتهػػػػا اإلاإلمكانػػػػاتبتجميػػػػع كافػػػػة  أيضػػػػان كقػػػد تحسػػػػب  القػػػػكة الشػػػػاممة لمدكلػػػػة 
السياسػية كاالقتصػادية  ع القػكل المختمفػة لمدكلػة نػاتج تجميػ بأنػهعارؼ عميػه ـ التكالسمبية  كهك ما ت

كهػػك مػػا ينػػتج  )قكتهػػا كضػػعفها( كاالجتماعيػػة كالعسػػكرية  كالجيكبكليتيكيػػة بكػػؿ سػػماتها كخصائصػػها
سمبية لمسمات الضعيفة يتـ حسػابها  كأخرل  باإلضافةيجابية لمسمات القكية فتحسب إ تأثيراتعنه 

كميػػة تسػػمى قػػدرة الدكلػػة عمػػى تحقيػػؽ مصػػالحها فػػي  بالخصػػـ كيكػػكف النػػاتج النهػػائي هػػي محصػػمة
 المجتمع الدكلي كفي التأثير عمى غيرها.

كيشػػترط عنػػد قيػػاس قػػكة الدكلػػة الشػػاممة  ثبػػات معيػػار قيػػاس الثبػػات المسػػتخدـ حتػػى تكػػكف 
 (.2014  األسطؿ) نتائج المقارنة صحيحة  كذات داللة هادفة

 طبيعة كمضمكف أهداؼ األمف القكمي:  -2
مكعػػػة القػػػػيـ المتبنػػػاة داخػػػػؿ الدكلػػػة كالمقترنػػػػة برغبػػػة مؤكػػػػدة لتحقيقهػػػا  كتكػػػػكف هػػػػذ  أم مج

األهػػػداؼ مكضػػػع اهتمػػػاـ كمشػػػاركة الجانػػػب األكبػػػر مػػػف مػػػكاطني الدكلػػػة  كتتعمػػػؽ بجػػػكهر األمػػػف 
عػػػف تبنػػػي هػػػذ  األهػػػداؼ كتخصػػػيص المػػػكارد  مسػػػئكلةكتكػػػكف األجهػػػزة التنفيذيػػػة بالدكلػػػة  القػػػكمي 

األهػػػداؼ فػػػي ضػػػكء مجمكعػػػة مػػػف المػػػؤثرات عػػػادة مػػػا تتمثػػػؿ فػػػي التجػػػارب لتنفيػػػذها  كتتحػػػدد هػػػذ  
التاريخيػػة لمدكلػػة كانعكاسػػاتها االجتماعيػػة  كالكضػػع الجغرافػػي  كمسػػتكل التقػػدـ العممػػي كالتقنػػي بهػػا  

كتؤثر هذ  العكامؿ مجتمعة عمى طبيعة كاتجاهات أهداؼ األمف القكمي لكؿ   كالتكجه اإليديكلكجي
 (.2011)كاخيا   دكلة

كيختصػػػػر الػػػػدكتكر عمػػػػي خميفػػػػة الكػػػػكارم األهػػػػداؼ الكطنيػػػػة الكبػػػػرل فػػػػي ضػػػػكء محصػػػػمة 
التػػي أسػػفرت عنهػػا  فػػي أربعػػة أبعػػاد متداخمػػة كمتكاممػػة  كالبنػػيالتجػارب السياسػػية فػػي دكؿ المنطقػػة 

 التنميػػػػػة  كاألمػػػػف  كاالنػػػػػدماج اإلقميمػػػػي فػػػػػي إطػػػػار التكامػػػػػؿ  كالمشػػػػاركة السياسػػػػػية الفعالػػػػػة. :هػػػػي
 (. 2002)الككارم  
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المصمحة القكمية  لمدكلة: كهي الحاجات كالرغبات التي تدركها الدكلة كالتي تعبر أساسان لرسػـ  -3
   االستراتيجية القكمية.

كعمى هذا األساس فالمصمحة القكميػة كأهػداؼ األمػف القػكمي تمثػؿ اإلطػار العػريض الػذم 
يمكػػف مػػف خبللهػػا تنفيػػذ األهػػداؼ ؽ منػػه االسػػتراتيجية بقصػػد تحديػػد األسػػاليب كاألدكات التػػي مػػتنط

فهػػي تقػػدـ المػػكارد كاإلمكانػػات المختمفػػة  .المكضػػكعة  أمػػاـ مقكمػػات كعناصػػر القػػكة الشػػاممة لمدكلػػة
اؼ القكميػػػة  كفػػػي التػػػي مػػػف خبللهػػػا يػػػتـ تػػػكفير عنصػػػر التخصػػػيص المػػػادم لممػػػكارد لتحقيػػػؽ األهػػػد

كاإلمكانػات المتاحػة ؼ المكضكعة ستراتيجية محصمة مكضكعية لمعبلقة بيف األهداالنهاية تمثؿ اإل
سػػتراتيجية أفضػػؿ صػػيغة ممكنػػة لتكظيػػؼ المػػكارد كاألدكات المتاحػػة لتنفيػػذ األهػػداؼ بحيػث تكػػكف اإل

  القكمية كصكالن لتحقيؽ الغاية القكمية العميا لمدكلة.
 فهي: )مكسكعة المقاتؿ(المصالح القوممة:  أنواعما  ن أ
تهديػػػد  أممكاطنيهػػػا مػػػف  أك)مجمكعػػػة دكؿ(  كلػػػةكهػػػي الػػػدفاع عػػػف الد المصـــلحة الدفا مـــة: -أ 

تهديد خارجي محتمػؿ  أممجمكعة دكؿ كالحماية مف  أك أخرلبالعنؼ المادم بكاسطة دكلة 
 غير مباشر  ضد النظاـ السياسي القكمي. أكمباشر 

بالنسبة  (مجمكعة دكؿ أك)كتعني تعظيـ الرفاهية االقتصادية لمدكلة  المصلحة االقوصادمة:  -ب 
 .ألخرلالمدكؿ 

ــدولي: -ج  ف أالحفػػاظ عمػػى نظػػاـ دكلػػي سياسػػي كاقتصػػادم  تسػػتطيع الدكلػػة  مصــلحة النظــام ال
 الدكلة بحرية. إطار  كيمكف اف يمتد نشاطها التجارم خارج باألمف إطار تشعر في 

حماية كتدعيـ مجمكعة مف القػيـ  التػي يشػترؾ فيهػا المكاطنػكف كالدكلػة  المصلحة العقائدمة: -د 
  .االعتقاد في صبلحياتها في كؿ العالـك  مجمكعة دكؿ  أك
  سوراومجمات ومسؤولماويم:اإل بإ دادالقائمون 

  يشرؼ كؿ منها عمى عػدة مؤسسػات كمنظمػات أجهزةاالستراتيجية عمى عدة  إعدادتقع مسؤكلية  
  مما يعطي هذ  اإلعدادطاقة لهـ في تحمؿ مسؤكلية  بأقصىكيسهـ المشارككف   شعبيةأك رسمية 
المتنكعػػػة كالمتعػػػددة  األنشػػػطةكتتطمػػػب   نفسػػػه اإلعػػػدادية سػػػمة الشػػػمكؿ  التػػػي هػػػي صػػػفة المسػػػؤكل

  التابعػػة لهػػػا األجهػػػزةاشػػتراؾ كػػػؿ قيػػادات الدكلػػػة عمػػى مختمػػػؼ تخصصػػاتها  مػػػف خػػبلؿ لئلعػػداد  
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كمػػػا يشػػػارؾ فيهػػػا القيػػػادات الشػػػعبية    المنػػػكط بهػػػا مسػػػؤكلية التخطػػػيط كالتنظػػػيـ كالمتابعػػػة كالتنفيػػػذ
 (.143: 2013)حسيف   :بما يميكتتحدد تمؾ القيادات   كالتشريعية التنفيذيةكالمؤسسات 

 :/ القمادة السماسمةأوالً 
كهنػػػا كجػػػد الباحػػػث ضػػػركرة تعريػػػؼ القيػػػادة السياسػػػية مسػػػبقا كتحديػػػد ماهيتهػػػا فهػػػي كعمميػػػة 

مجتمػع ال أهػداؼفػي تحديػد  -نػة النخبػة السياسػيةبمعاك  -تعتبر قدرة كفاعمية كبراعة القائد السياسي
  كاختيػػػار الكسػػػائؿ المبلئمػػػة أكلكياتهػػػاكالمجػػػاالت كترتيبهػػػا تصػػػاعديا حسػػػب  األصػػػعدةعمػػػى جميػػػع 
المكاقػػؼ التػػي تكاجػػه  أبعػػادبمػػا يتفػػؽ مػػع القػػدرات الحقيقيػػة لممجتمػػع  كتقػػدير  األهػػداؼلتحقيػػؽ هػػذ  

كاقػؼ  كيػتـ ذلػؾ التي تفرزها هذ  الم كاألزماتالمجتمع كاتخاذ القرارات البلزمة لمكاجهة المشكبلت 
  .تفاعؿ تحكمه القيـ كالمبادئ العميا لممجتمع إطاركمه في 

ف القيػػادة السياسػػية ليسػػت فػػي جكهرهػػا ظػػاهرة فرديػػة تتعمػػؽ بشػػخص كاحػػد هكبهػػذا المعنػػى فػػ
 القػػػػػػكؿ  ف  فمػػػػػػف منطمػػػػػػؽ التعريػػػػػػؼ السػػػػػػابؽ يمكػػػػػػمػػػػػػارس السػػػػػػمطة السياسػػػػػػية فػػػػػػي المجتمػػػػػػعقائػػػػػػد ي

 (.10: 1985)معكض   ريف هما القائد كالنخبة السياسيةف القيادة كطبقة حاكمة تتضمف عنصإ
سػػتراتيجية كمكاجهػة كافػػة الظػػركؼ اإل إعػدادعػػف  األكؿ المسػػئكؿالقيػادة السياسػػية هػي ف إذف

السياسػة العامػة كتكجيههػا   إقػرارعػف  مسػئكلةفهػي   بصرؼ النظر عف شكؿ تمػؾ القيػادة السياسػية
 أهػػػػـة الخارجيػػػػة كالداخميػػػػة كالعسػػػػكرية  كهػػػػي بمػػػػا فيهػػػػا السياسػػػػ  ككػػػػذلؾ السياسػػػػات التخصصػػػػية

 بهعػػػدادكتتحػػدد مسػػػؤكليات القيػػادة السياسػػػية  الخاصػػة   السياسػػات المػػأخكذة عمػػػى السياسػػة العامػػػة
 )مكسكعة المقاتؿ(.   فيما يمي:ستراتيجياتاإل

 الهجكمية. أكاالستراتيجية الدفاعية  إلعدادمقترحات القيادة العسكرية كمطالبها  إقرار -1
 الخطة المركزية بكافة مشتمبلتها المتخصصة. إقرار -2
 المنفذة. لؤلجهزةالتعميمات كتحديد المهاـ  إصدار -3
قرارالتكجيهات البلزمة  بعد مناقشة إصدار  -4  المنفذة. لؤلجهزةتقارير الرقابة كالمتابعة  كا 
الكامػػؿ عمػػى كػػؿ خطػػكات تنفيػػذ الخطػػة المركزيػػة  كالخطػػط المرحميػػة  فػػي جميػػع  اإلشػػراؼ -5

قرارت المحددة  كمتابعة تنفيذ التكجيهات  المجاال  تعديؿ الخطط الفرعية. كا 
 .اإلعدادالمرحمية  كالهدؼ العاـ مف خطة  األهداؼمراقبة تحقيؽ  -6
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 :واألمنمة/ القمادة العسترمة ثانماً 
 أشػػكالهاتختمػؼ  أيضػان  كاألمنيػةف القيػادة العسػكرية هالقيػادة السياسػية  فػ أشػكاؿكمػا تختمػؼ 

 التالية: األساسيةفي مجممها تشمؿ العناصر  أنها إال  أخرللى إف دكلة كتنظيماتها م
 كهك رئيس الدكلة غالبا أم قمة القيادة السياسية(.) لمقكات المسمحة األعمىالقائد  -1
 كزارة الدفاع. -2
 العامة. األركافهيئة  -3
عػػػػادة رئػػػػيس الدكلػػػػة  كيشػػػػمؿ فػػػػي  كيرأسػػػػه  الحػػػػرب أكلشػػػػؤكف الػػػػدفاع  األعمػػػػىالمجمػػػػس  -4

مػػا بنػػاء عمػػى إالمتخصصػػة.كتحدد عضػػكيته  أكه العديػػد مػػف الشخصػػيات العامػػة عضػػكيت
عمػػى    أكالدكلػػة لمػػدفاع( إعػػداد)مثػػؿ الػػكزارات التػػي لهػػا دكر رئػػيس فػػي  الكضػػع الػػكظيفي

  كيحػدد باالسػـ فػي هػذ  الحالػة() لشػخص بعينػه كاإلقميميػةالخبرة كالعبلقات الدكلية  أساس
 بقرار مف رئيس الدكلة بتشكيؿ المجمس.أك ابت  ما بنص دستكرم ثإكيككف التحديد 

 الونفمذمة: األجيزة/ ثالثاً 
التابعػػػػػة لهػػػػػا  كالمجػػػػػالس الكطنيػػػػػة    كاإلداراتكهػػػػػك مصػػػػػطمح يشػػػػػمؿ مختمػػػػػؼ الػػػػػكزارات 

لمدكلػػػػة كتسػػػػاعد الػػػػرئيس عمػػػػى القيػػػػاـ بكاجباتػػػػه  اإلدارمالتػػػػي تشػػػػكؿ الهيكػػػػؿ  األخػػػػرلكالمؤسسػػػػات 
 (. 169: 2011)يارغر   الدستكرية

 عػػدادهبالخاصػػة  األعمػػاؿ)الحككمػػة المركزيػػة( فػػي كافػػة  فػػي الدكلػػة األجهػػزةكتشػػارؾ هػػذ  
 المكضػػكعة  كممثػػؿ لمدكلػػة كراعو  األهػػداؼلػػى التنفيػػذ  كتحقيػػؽ إمػػف التخطػػيط  سػػتراتيجية  بػػدءان اإل

  األهػػػداؼمػػػف القيػػادة السياسػػػية  ككمػػا تشػػترؾ فػػػي كضػػع  لهػػػا  بصػػفتها جػػزءان  األساسػػيةلممصػػالح 
تشػترؾ كػذلؾ فػي التخطػيط ك   المشػاكؿ المصػيرية(بػأمف الدكلػة كسػيادتها )لمسائؿ الخاصة كبحث ا
كمػا تقػـك   رد االعتداء مف الخارج  كتمارس التخطيط كالتنفيذ مػف خػبلؿ كزاراتهػا المختمفػة أكلردع 

الدكلػػة  إعػدادالقػكمي فػي  أكالػكطني  األمػفالمتخصصػة مثػؿ مجمػس  األجهػزةمػف خػبلؿ مشػاركتها 
صػػػمة  األكثػػػرتشػػػتمؿ عمػػػى ممثمػػػي الػػػكزارات كالهيئػػػات الحككميػػػة نهػػػا ألع بجهػػػد كافػػػر  خاصػػػة لمػػػدفا

لضػماف نجػاح  ؛بكاسػطة كزارة الػدفاع  بالمتابعػة كالتنسػيؽ كالتقػكيـ أكسػتراتيجية اإل إعػدادبمتطمبػات 
 (.145: 2013)حسيف  األساسية المرحمية  كالخطة  األعماؿ
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 الفلسطمنمة:  أسباب غماب اإلسوراومجمة في الحالة

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 

 .(2013)أبراش   -:أبراش إبراهيـد.يعتقد  كجزء مما

ابػػراش كػػامبل نظػػرا لشػػمكليته  إبػػراهيـتصػػكر الػػدكتكر ف جػػزء مػػمبلحظػػة/ كجػػد الباحػػث ضػػركرة نقػػؿ 
 كهك: كمبلئمته لمكاقع الفمسطيني

( ضػػػػعؼ مؤسسػػػػة القيػػػػادة كتخكػػػػؿ شػػػػرعيتها خصكصػػػػا بعػػػػد فػػػػكز حمػػػػاس باالنتخابػػػػات التشػػػػريعية 1
ف كجكد أكثػر مػف قائػد كزعػيـ كػؿ مػنهـ يػتكمـ باسػـ الشػعب ال يعنػي كجػكد مؤسسػة ألذلؾ   األخيرة
 قيادة هي التي تجسد الكحدة الكطنية كتحتكر كتمثؿ القرار الكطني المستقؿ.مؤسسة ال قيادة 

د غيػػػاب فضػػػيمة كثقافػػػة النقػػػد الػػػذاتي عنػػػد األحػػػزاب كالنخػػػب  فهػػػذ  األحػػػزاب باتػػػت ضػػػميعة بنقػػػ( 2
ف جرت عمميات نقد فداخؿ غرؼ مغمقة كبشكؿ فردم كفي كثير   ا خريف كلكنها ال تنتقد نفسها كا 

 اصرة بؿ كطرد كمعاقبة أم مسئكؿ يجرؤ عمى نقد الحزب أك الحركة عمنا.مف الحاالت تتـ مح

غيػػاب حالػػة شػػعبية ضػػاغطة عمػػى القيػػادات السياسػػية.كذلؾ بسػػبب الشػػتات كالحػػكاجز كارتبػػاط ( 3
 قطاع كبير مف الشعب بالسمطتيف كباألحزاب مف حيث الراتب كالخدمات.

 ت التحرر الكطني.انسبلخ األحزاب عف منظكمة كثقافة كقكانيف حركا( 4

 الجهؿ السياسي كصيركرة األيديكلكجيات عائقا أماـ التفكير العقبلني.( 5

 أكخارجية.إسػػػبلمية كانػػػت أك عربيػػػة أك أمريكيػػػة  اتغيػػػاب اسػػػتقبللية القػػػرار كاالرتهػػػاف ألجنػػػد( 6
 إسرائيمية.

تحػػرر أف لػػـ يحػػدث فػػي تػػاريخ حركػػات ال المراهنػػة عمػػى االنتخابػػات فقػػط كحػػؿ ألزمػػة النظػػاـ.( 7
 استمد قادة التحرر شرعيتهـ مف انتخابات عمنية تجرم في ظؿ االحتبلؿ.
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ألسػػباب متعػػددة عمػػى رأسػػها لعنػػة  (مثقفػػكف كمفكػػركف كقػػادة رأم عػػاـ)ضػػعؼ دكر االنتمجنسػػيا ( 8
 الراتب كالتمكيؿ المشركط. 

حفػاظ عمػى بحػد ذاتػه كبػات هػدؼ الالبقػاء تحكؿ السمطتيف كالحككمتيف في غػزة كالضػفة لهػدؼ  (9
كهػػػك مػػػا أدل أيضػػػا   هػػػـ مػػػف الحفػػػاظ عمػػػى البرنػػػامج الػػػكطني أك الثكابػػػت الكطنيػػػةأك  ان السػػػمطة سػػػابق

 لتحكيؿ المناضميف كالمجاهديف لمكظفيف.

( االنقساـ الذم فصؿ غزة عف الضفة كتداعياته.فتكحيد المنطقتيف ضمف برنامج كسمطة كاحدة 10
 بات يحتاج لمكافقة إسرائيمية.

 االستيطاف كالتهكيد في الضفة كالقدس.تكاصؿ   (11

 غياب حمفاء دكلييف فاعميف كمؤثريف في السياسات الدكلية.  (12

تخاذؿ كعجز الشرعية الدكلية في تبني إستراتيجية السبلـ الفمسطينية كمػا تػرفض إسػتراتيجية   (13
 المقاكمة.

مجمكعػة مػف المحػددات  كبالرغـ مف أف كجهة النظػر هػذ  تمثػؿ شػخص بعينػه إال أنهػا تمثػؿ أيضػان 
التي يمكف البناء عميها كاستخراج ما يناسب منها في عبلج تمؾ القضػايا كخطػكة مهمػة فػي تحقيػؽ 

 االستراتيجية الشاممة الفمسطينية.
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 :الونممة السماسمة
اسػػية مػػف المفػػاهيـ الحديثػػة نسػػبيا  كقػػد بػػدأ اسػػتخدامه فػػي السػػنكات مفهػػـك التنميػػة السي يعػػد

التػػػي أعقبػػػت الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة حيث تنػػػاكؿ الكتػػػاب كالمفكػػػركف كمراكػػػز الدراسػػػات السياسػػػية 
   لمػا السػتقرار هػذ  الػدكؿة السياسية في دكؿ العػالـ الثالػثكاالجتماعية الغربية دراسة ظاهرة التنمي

كقػػػد أسػػػس هػػذا المفهػػػـك الغربػػػي الرأسػػمالي عمػػػى الميبراليػػػة   .الػػػدكؿ الغربيػػة مػػف أهميػػػة خاصػػة فػػػي
كغيرها  كاعتبػرت    كالتعددية السياسية ة الدستكر  كالبلمركزية السياسيةالسياسية كالذم يشمؿ حري

الحريػػػة السياسػػػية القيمػػػة االسػػػمي لهػػػذا النظػػػاـ  فػػػي حػػػيف ربػػػط االشػػػتراكيكف مفهػػػـك التقػػػدـ كالتحػػػرر 
 إف القيمػػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػي  م كالسياسػػػػػػػػػػػي بمفهػػػػػػػػػػػـك التنميػػػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػػية  كقػػػػػػػػػػػالكااالقتصػػػػػػػػػػاد

تسػػػكد هػػػذا النظػػػاـ هػػػي المسػػػاكاة السياسػػػية  معبػػػريف عػػػف رفضػػػهـ بفكػػػرة المعارضػػػة داخػػػؿ النظػػػاـ 
 (.21: 1998)شراب   السياسي

 كيشػػػػػير اصػػػػػطبلح التنميػػػػػة السياسػػػػػية إلػػػػػى عمميػػػػػة التغييػػػػػر العضػػػػػكم فػػػػػي طبيعػػػػػة الػػػػػنظـ 
 ,Jackson) رة هذا التغيير كنمك النسؽ السياسي مع خصائص حركة التصنيع الحديثةكتتكافؽ فك

  بنائيػػان  يتنػػاميبأنػػه النسػػؽ الػػذم  كفػػي ضػػكء هػػذا يعػػرؼ النسػػؽ السياسػػي النػػامي  (20 :1971
كتتعػػػػدد فيػػػػه البنػػػػاءات كالنظـ كيتميػػػػز بتخصػػػػص األدكار الكظيفيػػػػة التػػػػي تنجػػػػز أدكارا متخصصػػػػة 

  .(Marton, 1971: 63)القرار السياسي  ضركرية لحفظ كحدة صنع
نػػػه يهػػػتـ هف  دكار كبنػػػاءات نكعيػػػةأ  كمنظمػػػا فػػػي ا كػػػاف النسػػػؽ السياسػػػي أكثػػػر تمػػػايزان ككممػػػ

كالتقمبػات االقتصػادية  كيكػكف أكثػر   المكضكعية مثؿ العبلقات الدكلية  كحركات السكاف بالمسائؿ
 قدرة عمى التغمب عمى ما يعترضه مف مشكبلت.

إف  jalmond لمكنػدأجابرييؿ ك    james colmanس ككلمافمعنى يذكر جيمكفي هذا ال
األنسػػػاؽ السياسػػػية الحديثػػػة تتميػػػز بدرجػػػة عاليػػػة مػػػف التمػػػايز البنػػػائي  كانبثػػػاؽ السػػػمطة التشػػػريعية 

  كاألنسػػػاؽ االنتخابيػػػة كاألحػػػزاب كالجماعػػػات ذات المصػػػالح كظهػػػكر كسػػػائؿ التنفيذيػػػة كالقضػػػائيةك 
كجػػػكد بنػػػاء يػػػؤدم األدكار المنظمػػػة لتمػػػؾ الكظػػػائؼ داخػػػؿ النسػػػؽ السياسػػػي مػػػع  االتصػػػاؿ الحديثػػػة 

كيضػػػيؼ المكنػػػد أف هػػػذا التمييػػػز يسػػػمح بمقارنػػػة األنسػػػاؽ السياسػػػية حسػػػب الكظػػػائؼ التػػػي  العػػػاـ. 
 (.17: 2002 )رشكاف  تؤديها هذ  األنساؽ
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ية تجػػػا  التنميػػػة السياسػػية فػػػي تعبئػػة المػػكارد الماديػػػة كالبشػػر  organski كرجانسػػكيأكحػػدد 
األهػػػػداؼ القكميػػػػة باعتبارهػػػػا تعنػػػػي الكفػػػػاءة أك الفاعميػػػػة الحككميػػػػة المتزايػػػػدة. فقػػػػد أشػػػػار إلػػػػى دكر 

 كهػػػي: التكحيػػػد القػػػكمي  ة" الحككمػػػة مػػػف خػػػبلؿ أربػػػع مراحػػػؿ فػػػي كتابػػػه "مراحػػػؿ التنميػػػة السياسػػػي
الث سكؼ ينمك مػف ف العالـ الثأكهذا نابع مف افتراض مفاد    كالكفرة  كالرفاهية القكمية  كالتصنيع

 خػػػػػػػبلؿ مرحمػػػػػػػة التخمػػػػػػػؼ متجهػػػػػػػا نحػػػػػػػك مرحمػػػػػػػة الديمقراطيػػػػػػػة الرأسػػػػػػػمالية ثـ الػػػػػػػكفرة باالسػػػػػػػتهبلؾ 
 (.43: 2006 )القصبي  الجماهيرم

انػػه كحػػدة سياسػػية قكميػػة  :دانكػػكارت رسػػتك فػػي تعريفػػه لممفهػػكـكمػػا يػػذكر المفكػػر السياسػػي 
المكاطف في المشاركة المتزايػدة  انحراطف متزايدة تحت إطار كاسع لممشاركة السياسية. كهذا يعني أ

 (.127: 2006 )القصبي  في أنشطة الدكلة  مما ينعكس أثر  عمى السمطة
 عممية سكسػيكتاريخية  أنها: كقد قدـ السيد عبدا لحميـ الزيات التنمية السياسية عمى أساس

د أصػكله الفكريػة متعددة األبعاد كالزكايا تستهدؼ تطكير أك استحداث نظاـ سياسػي عصػرم  يسػتم
مػػف نسػػػؽ أيػػػدلكجي تقػػدمي مبلئػػػـ يتسػػػؽ مػػع الكاقػػػع االجتمػػػاعي كالثقػػافي لممجتمػػػع  كيشػػػكؿ أساسػػػا 

  كتتبػػادؿ التػػي تتمػػايز عػػف بعضػػها بنائيػػا - الرسػػمية كالطكعيػػة - مناسػػبا لعمميػػة التعبئػػة السياسػػية
قػػت نفسػػه الغالبيػػػة كتتكامػػػؿ مػػع بعضػػها الػػبعض كظيفيػػا  كتمثػػػؿ فػػي الك  التػػأثير فيمػػا بينهػػا جػػدليا 

  كتهيػػو المنػػاخ المبلئػػـ لمشػػاركتها فػػي الحيػػاة السياسػػية لعظمػػى مػػف الجمػػاهير كتعكػػس مصػػالحهاا
مكانات التكامؿ االجتمػاعي كالسياسػي  إبشكؿ  يجابي كفعاؿ  يساعد عمى تعميؽ كترسيخ حقائؽ كا 

: 2002 )الزيػات  ـكيتيح الفرصة لتكفير أكضاع مكاتية لتحقيؽ االستقرار داخؿ المجتمع بكجه عػا
150.) 

 :ــــللمغمربـي بوومثل الونممة السماسمة الجزء األىم من أجزاء الونممة الشـاملة ووـم وعرمفيـا وفقـًا 
 (172: 1998 )المغيربي 

 .التنمية السياسية هي المتطمب السياسي لمتنمية االقتصادية .1
 .ما تمتاز بها المجتمعات الصناعيةالتنمية السياسية هي السياسة ك .2
 التنمية السياسية هي التحديث السياسي. .3
 . السياسية هي أداء الدكلة القكميةالتنمية  .4
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 .هي التنمية اإلدارية كالقانكنية التنمية السياسية .5
 .هي التعبئة كالمشاركة الجماهيريةالتنمية السياسية  .6
 .ية السياسية هي بناء الديمقراطيةالتنم .7
 .لمنتظـة هي االستقرار كالتغيير االتنمية السياسي .8
 .القكةالتنمية السياسية هي التعبئة ك  .9
 غييػػػػػػػػر االجتمػػػػػػػػاعي المتعػػػػػػػػددة التنميػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػية هػػػػػػػػي جانػػػػػػػػب مػػػػػػػػف جكانػػػػػػػػب عمميػػػػػػػػة الت .10

 .األبعاد

ف التنميػػة السياسػػية مػػؤثرة كمتػػأثرة فػػي كافػػة أيتضػػح مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ مسػػألة رئيسػػة  كهػػي 
)التعبئػػة( القكميػػة لمقػػدرات القػػكة  كمػػع كافػػة بنػػى المجتمػػع  محققػػة لعمميػػة  الجكانػػب البنائيػػة لمدكلػػة

 داخؿ الدكلة.

 (2: 2008 النور، ) بد مدلوالت: ةلونممة السماسمة خمسا فيقورابات باجنيام ن الا  و 

 : يهتـ بالبناء الدستكرم لمدكلة  بمعنى األسس الديمقراطية بكؿ أبعادها.مدلكؿ قانكني .1
 الشعب االقتصادية. : يعني تحقيؽ نمك اقتصادم يتكافؽ كتطمعاتمدلكؿ اقتصادم .2
: ضػػركرة كجػػكد إدارة ممتزمػػة بػػاحتراـ مبػػادئ المشػػركعية اإلداريػػة كالقانكنيػػة مػػع مػػدلكؿ إدارم .3

 تحقيؽ شركط الفاعمية كالكفاءة كالعقبلنية.
 : تحقيؽ االنصهار في منظكمة مجتمعية كالمشاركة في الحياة السياسية.مدلكؿ سياسي .4
 الناتج عف ثقافة سياسية معينة. : ارتباط التنمية بالتحديثمدلكؿ ثقافي .5

معطيػات المجتمػع التنمية السياسية أكثر تػأثرا بػالتحكالت االجتماعيػة كأكثػر اسػتجابة ل كألف
 فالتنميػػة كحقػػؿ معرفػػي يخضػػع التغييػر فيػػه لمػػؤثرات قادمػػة مػػف مصػػادر متعػػددة:  كتغييػرا طبقػػا لهػػا

سػػتراتيجية كاجتماعيػػة  فطبيعػػة النسػػؽ المع رفػػي السػػائد فػػي المجتمػػع الػػذم ينػػتج معرفيػػة كسياسػػية كا 
هػا اإلنتػاج المعرفػي ؤ المعرفة في هذا الحقؿ كالنظاـ السياسي كاستراتيجياته  كالدكلػة التػي يقػكد عمما

كطبيعػػة النظػػاـ الػػدكلي السػػائد  كطبيعػػة المجتمعػػات    الحقػػؿ كمركزهػػا فػػي النظػػاـ الػػدكلي فػػي هػػذا
كصػػياغة   ف ثػػـ تشػػكيؿ صػػيركرته كمسػػتقبمهجميعهػػا عكامػػؿ تتضػػافر لتحديػػد التطػػكرات داخمػػه كمػػ
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  كمف خريطة بحثيػة معينػة خرآبالتحكؿ مف نمكذج معرفي إلى  النقبلت النكعية الكبرل فيه  كذلؾ
 (.177: 2001 )عارؼ  إلى أخرل

حمػػػد كهبػػػاف لمػػا فيػػػه مػػػف شػػمكلية تخػػػدـ أهػػػداؼ أكقػػد خمػػػص الباحػػث إلػػػى اعتمػػػاد تعريػػؼ 
 تنمية السياسية:البحث كترتبط بمتغيراته حيث عرؼ ال

"عمميػػػة سياسػػػية متعػػػددة الغايػػػات تسػػػتهدؼ فكػػػرة ترسػػػيخ المكاطنػػػة  كتحقيػػػؽ التكامػػػؿ بأنهػػػا 
كاالسػػتقرار داخػػؿ ربػػكع المجتمػػع  كزيػػادة معػػدالت مشػػاركة الجمػػاهير فػػي الحيػػاة السياسػػية  كتػػدعيـ 

كفاءة هذ  الحككمة كرفع  قدرة الحككمة المركزية عمى إعماؿ قكانينها كسياساتها  عمى إقميـ الدكلة 
فيمػػا يتصػػؿ بتكزيػػع القػػيـ كالمػػكارد االقتصػػادية المتاحػػة  فضػػبل عػػف إضػػفاء الشػػرعية لمسػػمطة بحيػػث 

أسػػاس قػػانكني حػػؽ فيمػػا يتصػػؿ باعتبلئهػػا كممارسػػتها كتػػداكلها  مػػع مراعػػاة الفصػػؿ بػػيف  تسػػتند إلػػى
ف األخػرل  فضػبل عػػف الػكظيفتيف التشػريعية كالتنفيذيػة بحيػث تقػـك عمػى كػػؿ منهمػا هيئػة مسػتقمة عػ

 (.140: 2004 )كهباف  إتاحة الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ الرقابة المتبادلة بيف الهيئتيف"
ف مفهػػػكـ التنميػػػة السياسػػػػية يشػػػير أيضػػػا إلػػػػى مػػػا يطمػػػؽ عميػػػػه بعػػػض المفكػػػريف بعمميػػػػة  كا 

تمعػػات التحػػديث السياسػػي كهػػك التغيػػرات الثقافيػػة كالبنائيػػة التػػي تعتػػرم األنسػػاؽ السياسػػية فػػي المج
 كتحميػػػػػػػؿ جميػػػػػػػع األنشػػػػػػػطة كالعمميػػػػػػػات كالػػػػػػػنظـ   مػػػػػػػة كيشػػػػػػػمؿ ذلػػػػػػػؾ المجػػػػػػػاالت التنظيميػػػػػػػةالمتقد

 كالعقائػػػػػػػػد التػػػػػػػػي تتعمػػػػػػػػؽ بصػػػػػػػػنع القػػػػػػػػرارات السياسػػػػػػػػية كتسػػػػػػػػتهدؼ تحقيػػػػػػػػؽ أهػػػػػػػػداؼ جميػػػػػػػػع أفػػػػػػػػراد 
 (.18: 2002 )رشكاف  المجتمع

 (219: 2006 )القصبي  :أىداف الونممة السماسمة
 ع كذلؾ حسب معظـ الباحثيف كالكتاب:كهي التي يسعى إليها كؿ مجتم

 التي يقتصر تنفيذها عمى المهاـ الممقاة عمى جهاز الدكلة خبلؿ مراحؿ التنمية. :الفا لمة -1

: التػػي تتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ ترتيبػػات سياسػػية لضػػماف نمػػط معيشػػي مبلئػػـ لكػػؿ مػػكاطني المســاواة -2
 الدكلة.

أكثػػر  يػػة   إذ كممػػا كانػػت اإلجػػراءاتهػػذا العنصػػر هػػدفا نهائيػػا لعمميػػات التنميعػػد  :الدممقراطمــة -3
 ديمقراطية  كاف هناؾ مزيد مف التنمية لمنظاـ السياسي القائـ.
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  كيككف مف خبلؿ القانكف كالنظاـ :وحقمق األمن -4

 نجػػاز كاألخػػذ بالتمػػايز الػػكظيفي ف التنميػػة السياسػػية تتعمػػؽ بمعػػايير اإلأكيػػرل صػػامكئيؿ هنتجتػػكف 
ديمقراطي كانعكػاس ذلػؾ عمػػى حػػكؿ الػتكالمسػاكاة  كال تنافسػية كمػا يػرتبط ذلػؾ مػف تعدديػػة سياسػية ك 

التنميػػة السياسػػية تتحقػػؽ عنػػدما تتػػكفر ثبلثػػة  أككأضػػاؼ هنتجتػػكف بػػأف الحداثػػة السياسػػية   السػػمطة
 (76: 1981)غانـ عكامؿ: 

 أم تجرم ممارستها كاستبلمها كتداكلها عمى أساس قانكف أك دستكر محدد. :ورشمد السلطةأ. 

يجاد :الوخصصمز و الوماب.   أبنية مخصصة لها. تمايز كتنكع الكظائؼ السياسية كا 

ليػػػات آكمػػػف خػػػبلؿ قنػػػكات ك  زيػػػادة المشػػػاركة السياسػػػية مػػػف المػػػكاطنيف  :المشـــارتة السماســـمةج. 
 لممشاركة.

   :العوامل المؤثرة في الونممة السماسمة

اتها التي تمارس تأثيرهػا ف العكامؿ المؤثرة في التنمية بمفهكمها الشامؿ هي ذأيمكف القكؿ 
ف التنميػػػة الشػػػاممة بجميػػػع أجزائهػػػا الشػػػاممة تمثػػػؿ البيئػػػة الحاضػػػنة هفػػػي التنميػػػة السياسػػػية  كبػػػذلؾ فػػػ

 لمعكامؿ المؤثرة في التنمية السياسية بصكرة أكثر تفصيبلن حسب طبيعتها السياسية.

بصػكرة كميػة  ف التنمية هي عممية تطكر متجهة لؤلماـ كتسعى إلحداث تغييػر شػامؿأكبما 
 نػػػػه ه  ف(117: 1989)هػػػػادم  كتقػػػػـك عمػػػػى تخطػػػػيط إرادم يؤسػػػػس عمػػػػى كجػػػػكد التعبئػػػػة القكميػػػػة 

 كمػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ ذلػػػػػػػػػؾ يمكػػػػػػػػػف تحديػػػػػػػػػد العكامػػػػػػػػػؿ الرئيسػػػػػػػػة المػػػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػػػي التنميػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػية بمػػػػػػػػػا 
 (16: 2008)الحسف   يمي:

يػػة لمنهػػكض كالتقػػدـ العامػػؿ المتعمػػؽ بالرغبػػة المجتمعيػػة لمتقػػدـ كالتطػػكر السياسػػي كاإلدارة الحقيق -1
 بالكاقع السياسي لممجتمع كالدكلة كنظامها السياسي.
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العامػػػؿ الػػػذم يتضػػػمف السػػػعي كالعمػػػؿ عمػػػى الشػػػركع بعمميػػػة التنميػػػة كتهيئػػػة المسػػػتمزمات كافػػػة  -2
كتهيئػػػة النظػػػاـ السياسػػػي خصكصػػػان كالنظػػػاـ االجتمػػػاعي العػػػاـ فػػػي تقبػػػؿ كمػػػف ثػػػـ تنفيػػػذ عمميػػػة 

 التنمية السياسية.
ـ مف خبللهػا تنفيػذ هػذ  العمميػة  كذلػؾ بهعػداد التخطػيط الشػامؿ  الػذم يسػتكعب تيكجكد خطة  -3

الحاجػػػات السياسػػػػية العامػػػػة  كيحقػػػػؽ األهػػػػداؼ السياسػػػػية لمدكلػػػػة  كيسػػػػتغؿ الفػػػػرص كالخيػػػػارات 
المتاحػػة كافػػة  كهػػذا مػػا ال تقػػكـ بػػه إال السػػمطة العامػػة ممثمػػة بالنخػػب التػػي تمسػػؾ بزمػػاـ هػػذ  

 السمطة.
لجماهيرية التي تعد مف أهـ عكامػؿ نجػاح كاسػتمرارية التنميػة السياسػية  كتتجسػد كجكد التعبئة ا -4

التعبئة الجماهيرية بفاعمية السمكؾ السياسي الذم تقـك قيادة المجتمع بتعزيز  كترسػيخه كتنميتػه 
بقا ه محافظػػان عمػػى الػػنهج المبلئػػـ لخدمػػة أهػػداؼ المجتمػػع  كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ئػػكتطػػكير   كا 
اللتحاـ كالتعاكف بيف السمطة كالجماهير لضماف فاعمية تكجيه السمكؾ المجتمعي الحفاظ عمى ا

  .لؤلفراد كالجماعات بما يحقؽ التنمية السياسية

كيبرز عند الحػديث عػف السػمطة كدكرهػا فػي تحقيػؽ التنميػة السياسػية  مسػألة النخبػة كقػادة 
ي مختمػػؼ النػػكاحي إلنجػػاح عمميػػة الػػرأم كدكرهمػػا فػػي تحشػػيد الطاقػػات المجتمعيػػة باتجػػا  تعبئتهػػا فػػ

 (.140: 2013)المجمعي   التعبئة الجماهيرية المهـ تكفرها لنجاح تحقيؽ هذ  العممية

ف لمنخبػة السياسػػية مكانػة متميػزة فػي عمميػة التنميػة السياسػػية  أ تضػحامػف خػبلؿ مػا سػبؽ 
هػا فػي التخطػيط لهػا  فهي تمارس دكران في اإلعداد الهيكمػي )البنػائي( لمؤسسػات هػذ  العمميػة  كدكر 

 فضبلن عف دكرها في إنجاح تنفيذها   كذلؾ مف خبلؿ الكظيفة التنمكية التي تؤديها.

 مؤشرات في وقومم الونممة السماسمة
ف هدؼ التنمية السياسػية إلقد كاف صمكئيؿ هنتنجتكف أقرب إلى المكضكعية عندما قاؿ: "

كلقيػاس   لنشػاط السياسػي كاإلجػراءات السياسػيةتحقيؽ االستقرار  كهذا ال يتحقؽ إال مع زيادة اهك 
 (8: 2012)دبكر   ذلؾ  كضع أربعة معايير لمفصؿ بيف التخمؼ كالتقدـ/التنمية:

 .(التفرقة االئتبلؼ /) – (التبعية / االستقبلؿ) – (التعقد البساطة /) – (الجمكد المركنة /)
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كالمؤشرات بدءان ببناء مؤسسات كما أف مفهكـ التنمية السياسية يقاس بالعديد مف المظاهر 
الدكلػػة الحديثػػة كنظػػاـ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات كالمشػػاركة فػػي مختمػػؼ مسػػتكيات التنظػػيـ االجتمػػاعي 

كالػػذم يعتبػػر أهػػـ المؤشػػرات لمتنميػػة السياسػػية  كػػذلؾ خمػػؽ  "المشػػاركة فػػي صػػنع القػػرار"كالسياسػػي 
تصػكيت كالترشػح لممناصػب العامػة جهاز قادر عمى تنفيذ السياسات اإلنمائية كممارسة الحؽ فػي ال

كسػػيادة القػػانكف كحريػػة األحػػزاب كتفعيػػؿ دكر مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني  فػػالمطمكب كنحػػف مجتمػػع 
فالمجتمعػػػات التػػػي تعػػػيش مظػػػاهر التنميػػػة   ديمقراطػػػي أف نتمثػػػؿ التنميػػػة السياسػػػية فهمػػػان كممارسػػػة

 .(2013  )شمكط السياسية هي مجتمعات ديمقراطية

 بالونممة السماسمة:مصطلحات مروبطة 
 األزمات:أواًل/ 

يػػػرتبط مفهػػػـك األزمػػػة بالعبلقػػػة بػػػيف مػػػدخبلت النظػػػاـ كمخرجاتػػػه  أم بالعبلقػػػة بػػػيف عمميػػػة 
كبػيف المقكمػات الفكريػة كالبنائيػة   التعبئة االجتماعيػة كمػا يترتػب عميهػا مػف نتػائج كآثػار مػف ناحيػة

- يثمػا يتغيػر بنػاء المطالػب أك المػدخبلتكالعمميات الدينامية لمنظاـ السياسػي مػف ناحيػة أخرل.فح
سػػكاء كػػاف ذلػػؾ نتيجػػة زيػػادة كميػػة المػػدخبلت عمػػا تسػػتطيع مؤسسػػات النظػػاـ كقدراتػػه اسػػتيعابه  أـ 
بسبب ظهكر مكقؼ جديػد يتحػدل التكازنػات القائمػة كيػؤثر عمػى القػيـ األساسػية كال يمكػف مكاجهتػه 

يكػػكف ثمػػػة احتمػػػاؿ كبيػػػر  -أك المعمػػػكؿ بهػػػا أك التكيػػؼ معػػػه باألسػػػاليب التقميديػػػة المتعػػارؼ عميهػػػا
 (.62: 2002 )الزيات  لظهكر أزمة

كعمكما فاألزمة مشكمة يعبػر عنهػا لمجمكعػة مػف األحػداث المترابطػة  كتصػاحب مجمكعػة 
كتتحػدد بعبلقػة الفػاعميف بهبػداء النظػاـ مكضػع البحػث كبقػدرة النظػاـ  مف التغييرات الكمية كالنكعية 

 (.33: 1989)شراب  .كالتعبير عنها بمخرجات عمى استيعاب المدخبلت
 ف أمثػػاؿ بيغهػػاـ بػػاكؿ االبػػف كشػػراب ككهبػػاف كدبػػكرك غػػانـ عمػػىك كقػػد ركػػز الكتػػاب كالبػػاحث

ابرز محاكلتيف لتصنيؼ أزمات التنمية السياسية األكلػى اللمكنػد كاألخػرل لبػام  فمقػد حػدد جبرائيػؿ 
 ى النحك التالي:ألمكند األزمات التي قد تمر بها الدكؿ النامية عم

خضػاع  :أزمة بناء الدولـة .1 كهػي تتعمػؽ بعػدـ قػدرة السػمطة المركزيػة عمػى التكحيػد كالسػيطرة كا 
كافػػة فئػػات المجتمػػع لسػػمطتها  أك عنػػدما يكجػػد تهديػػد خطيػػر مػػف داخػػؿ المجتمػػع أك خارجػػه 

 يهدد بقاء المجتمع برمته كالنظاـ السياسي.
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مػػف  لجماعػػة حيث إف هنػػاؾ كالءات محميػػة أقػػكلكتػػرتبط بالهكيػػة ككالء ا :أزمــة بنــاء األمــة  .2
 نها عممية تحكؿ الكالءات الضيقة إلى الكالء لمنظاـ السياسي ككؿ.إالكالء لؤلمة  أم 

عػػدـ كجػػكد فػػرص كغيػػاب آليػػات لمشػػاركة المػػكاطنيف فػػي عمميػػات صػػنع  :أزمــة المشــارتة  .3
 القرارات في النظاـ السياسي.

ع كالخػدمات بصػكرة عادلػة ككافيػة مػف النظػاـ السياسػي عدـ تكزيع القػيـ كالسػم :أزمة الووزمع .4
 إلى المكاطنيف.

كال تسير بمراحؿ  أما لكسياف بام  فيعتبر أف التنمية السياسية ال تسير بشكؿ خطي صاعد 
نػػه أإلػػى  باإلضػػافة  مػػف المشػػكبلت المتزامنػػة كالمنفصػػمةبػػؿ يحكمهػػا عػػدد   كمسػػارات محػػددة سػػمفان 

 سية:صنؼ ست أزمات لمتنمية السيا
كهي مشكمة الػكالء كاالنتمػاء إلػى جماعػات محػددة مثػؿ الػكالء العشػائرم مقابػؿ  :أزمة اليومة .1

 الكالء لممجتمع القكمي.
 كتشير إلى مدل مشاركة المكاطنيف في الحياة السياسية كفي صنع القرار. :أزمة المشارتة .2
تمبيػػة احتياجػػات كمطالػػب   لالمػػكارد كالقػػيـ الماديػػة كالمنػػافعكتشػػير إلػػى تكزيػػع  :أزمــة الووزمــع .3

 المكاطنيف كالمجتمع.
 بكصػفه نظػاـ عبلقػات متفاعمػة   ؿ بمدل تنظيـ النظاـ السياسي ككػؿكتتص :أزمة االندماج .4

كقػػػدرة  كتشػػػير إلػػػى عبلقػػػة شػػػاغمي األدكار بككػػػاالت الحككمػػػة كعبلقػػػة الجماعػػػات ببعضػػػها 
 اإلدارية كالسياسية عمى أداء الكظائؼ المنكطة بها. األجهزة

 أطراؼ المجتمػع كافػة  كهي مدل سيطرة النظاـ كامتداد سيطرته كسمطاته إلى :مة الوغلغلأز  .5
 اإلقميـ. كقدرته عمى التأثير الفعاؿ في مختمؼ أرجاء

 كتتصؿ بدرجة قبكؿ كرضا الناس عف النخب الحاكمة كسياستها. :أزمة الشر مة .6
 حديثة  كهي:كهذا يعني  التحكؿ مف األسس التقميدية لمشرعية إلى األسس ال

 .)األساس العقدم )التعاقدم 
 .األساس البلكعٌي مف الميبلد عمى أرض المجتمع كالنظاـ 
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كالشػػرعية بمعناهػػا الكاسػػع  هػػي القبػػكؿ بالنظػػاـ السياسػػي مػػف قبػػؿ مكاطنيػػه كاعتقػػادهـ أف 
مػة نظاـ الحكـ القائـ هك النظاـ الذم يخدـ رغباتهـ كطمكحػاتهـ كآمػالهـ. كعمػى ذلػؾ  فػهف أبعػاد أز 

 الشرعية تتحدد فيما إذا كاف النظاـ القائـ قد جاء تعبيران عف:
 الرضا العاـ كالقبكؿ الجماعي. . أ
 المصمحة العامة كتحقيقان لها. . ب
 الطريقة كاألسمكب المتفؽ عميهما جماهيريان في تكلي السمطة السياسية كتداكلها. . ت
 كالثقافة(. تكجهات كمدركات المكاطف السياسية الطكيمة منذ الميبلد )التنشئة . ث

 واسونادًا لوصنمف ماتس فمبر، ممتن الومممز بمن ثالثة أنواع للشر مة السماسمة:
 الشرعية التقميدية  كتستند إلى التقاليد كالعادات كمبدأ الكراثة كالمعتقدات الدينية. .1
 الشرعية الكارزمية  كتعتمد عمى الصفات كالسمات الشخصية لمقائد. .2
أم أف إسػناد   ية(  كتستند إلى النصكص القانكنيػة كالدسػتكريةالشرعية الدستكرية )القانكن .3

(  2001)شػراب  (  2012)دبػكر  السمطة يتـ كفقان لمقكاعد الدسػتكرية المتعػارؼ عميهػا.
  (1980)المكند  ( 2004  )كهباف (1981 )غانـ

 ال يكاجػػه - الػػدكؿ الناميػػةفػػي خاصػػة  - الحمػػيـ الزيػػات بػػأف النظػػاـ السياسػػي كقػػد ذكػػر عبػػد
 بؿ يتعرض عادة لمنظكمة مف األزمػات المترابطػة أك المتزامنػة   أزمة كاحدة مف هذ  األزمات فقط

كالتي يتعيف عميه أف يتعامؿ معها جميعا دفعة كاحػدة فػي آف كاحػد  كبمػا أف هػذ  األزمػات تتفػاكت 
معهػا ف تعامؿ النظاـ السياسػي هآخر كذلؾ  ف آخر  كمف كقت إلى مف مجتمع إلى - كما ككيفا –

بػػؿ يتحػػدد كفقػػا لػػنمط كنكعيػػة المشػػكمة التػػي يتصػػدل لهػػا  كطبقػػا لحجػػـ  ال يكػػكف ذا طبيعػػة كاحػػدة 
أك المتاحة له في الظركؼ  المكارد كاإلمكانات المادية كالبشرية كالفكرية كالتنظيمية التي يستند إليها

 (.80: 2002 )الزيات  المختمفة

 الوخلف:ثانمًا/ 
كالمعنى العممي الكاقعي   التقدـ  كيعني الجمكد كعدـ التطكر التخمؼ مفهكـ مضاد لمفهكـ

السياسي  هك عدـ قدرة المجتمعػات عمػى السػير بػنفس كتيػرة المجتمعػات المتقدمػة  ممػا يبقػي عمػى 
فمف الصعكبة بمكاف الفصػؿ بػيف التخمػؼ السياسػي   كاقع التخمؼ كعدـ القدرة عمى المحاؽ بالركب

رابطػػة العناصػػر  فكػػؿ منهػػا يقػػكد لتخمػػؼ ظػػاهرة كميػػة متكاممػػة كمتف اإكالتخمػػؼ االقتصػػادم  حيػػث 
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يسػػكؽ إحػػداها لشػػمكليته  كهػػك "حالػػة الدكلػػة التػػي لػػـ يصػػؿ مسػػتكل أف يػػرل  باحػػثإال أف ال  خػػرلآل
االستهبلؾ فيها إلػى مسػتكل مػرًض  بسػبب قصػكر الكفػاءة اإلنتاجيػة عػف بمػكغ المسػتكيات الممكنػة 

مػػف فػػؤاد مرسػػي  كريػػاض الشػػيخ  دبػػكر بػػأف كػػبلن  أمػػيف .كيػػذكر أيضػػان التػػي حققتهػػا البمػػداف المتقدمة"
يعرفػػاف التخمػػؼ عمػػى أنػػه ظػػاهرة تعػػيش فػػي المجتمعػػات غيػػر األكركبيػػة  كتعػػاني مػػف عػػدة مظػػاهر 

 (12: 2012 )دبكر  أهمها:
 محدكدية النخبة الحاكمة. .1
 مركزية القرار السياسي. .2
 سيطرة ثقافة غير ديمقراطية ال تشجع المشاركة. .3
 تمسؾ بكجكد الحزب الكاحد.ال .4
 عدـ االستقرار مع عدـ التكامؿ. .5
 كجكد فجكة هائمة بيف األعباء كالمكارد. .6
 االعتماد عمى سمعة كاحدة. .7
 التبعية لمخارج اقتصاديان باالعتماد عمى القركض. .8
 تفشي األمية كشيكع البطالة. .9

 ارتفاع معدالت النمك السكاني. .10
 الهكة العميقة بيف الريؼ كالحضر. .11
 
ــــالوخلف السماســــيا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ أمػػػػ   فػػػػاألمر يبػػػػدك أكثػػػػر صػػػػعكبة مػػػػف تعريػػػػؼ التخمػػػػؼ ب

االقتصػػادم  لػػذا اقتصػػرت معظػػـ المحػػاكالت عمػػى تحديػػد خصػػائص التخمػػؼ السياسػػي  كهػػي عمػػى 
 (.77: 2004كهباف ( النحك التالي

 تقميدية السمطة السياسية. .1
 غياب المشاركة السياسية. .2
 غياب المؤسسات. .3
 لسياسي.عدـ االستقرار ا .4
 عدـ المساكاة السياسية. .5
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كعمى ضكء ذلؾ يمكػف االنطػبلؽ لتعريػؼ التخمػؼ السياسػي عمػى أنػه "ضػعؼ قػدرات النظػاـ 
كفػػي هػػذ  الحالػػة مػػف   السياسػػي عمػػى تعبئػػة أفػػراد  كمؤسسػػاته بدرجػػة كافيػػة لتحقيػػؽ أهدافػػه العميػػا"
مح لػه بػالتحكـ فػي البيئػة. التخمؼ يعجز النظاـ عف االستجابة لمكظػائؼ سػريعة التغييػر  كالتػي تسػ

  كهػػػػذا بػػػػدكر  يػػػػؤدم إلػػػػى زعزعػػػػة النظػػػػاـ كضػػػػعؼ درجػػػػة القبػػػػكؿ كالرضػػػػا عنػػػػه لػػػػدل األفػػػػراد  ممػػػػا
 تػػػػػكازف كعػػػػػدـ  يخمػػػػػؽ فجػػػػػكة مػػػػػف عػػػػػدـ الثقػػػػػة قػػػػػد تعبػػػػػر عػػػػػف نفسػػػػػها فػػػػػي حالػػػػػة مػػػػػف حػػػػػاالت الػػػػػبل

 (12: 2012 )دبكر االستقرار.

 :الحداثةثالثًا/ 
المعرفيػػػة المطبقػػػة فػػي المجتمػػػع فػػػي جميػػع نػػػكاحي الحيػػػاة  يعػػرؼ التحػػػديث بأنػػه النمػػػك فػػػي القػػدرات

كيػػرل بارسػػكنز فيػػه عمميػػة ثقافيػػة تبنػػي قػػيـ كمكاقػػؼ مبلئمػػة لمطمػػكح العممػػي كالتجديػػد   المجتمعيػػة
 وشودلكع كقد كض  العقبلني باتجا  اإلنجاز كاإلنتاجية بدال مف القيـ السائدة في المجتمع التقميدم

 هي:(13: 2012 )دبكر  ثبلث خصائص لمتحديث:
 تزايد سمطة الدكلة عمى حساب السمطة التقميدية. .1
 تمٌيز المؤسسات السياسية كتخصصها. .2
 تزايد المساهمة الشعبية في السياسة. .3

 
   فقد حدد أهـ عناصر التحديث عمى النحك التالي:لوسمان بايأما 

 المساكاة في العممية السياسية كالتنافس لتكلي المناصب العامة. .1
 ظاـ السياسي عمى صياغة السياسات كتنفيذها.قدرة الن .2
 التمايز كالتخصص مف خبلؿ التكامؿ كالتكسع في العممية السياسية. .3
 العممانية كفصؿ الديف عف السياسة. .4
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 :واقع الونممة السماسمة في فلسطمن

سػػيئة  كانػػت يجػػد أف األمػػكر اإلسػػرائيميحػػتبلؿ المتػػابع لعمميػػة التنميػػة السياسػػية فػػي فتػػرة اإل
حتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية بمثابة تدمير كامؿ لعممية التنمية السياسية   فقد كاف اإلجدان 

فقد سعت إسرائيؿ إلى تدمير البنيػة الفكريػة التػي   عمى كافة مستكياتها سكاء كانت سممية أك دكنها
مسطيف تراجعت كثيػران مما يعني أف األمكر في ف ؛تعد األساس في إحداث العممية التنمكية السياسية

بالرغـ مف التراجع الكاضح في عممية التنميػة السياسػية مسػبقان حيػث هجػرت العقػكؿ كشػطبت ا راء 
 . ؤ بكػػؿ معنػػى الكممػػة تقطعػػت أكصػػاله كتنػػاثرت أجػػزا ان مشػػرد ان كأصػػبح المجتمػػع الفمسػػطيني مجتمعػػ

ال يتعػػدل تػػكفير  يثبسػػبب االسػػتعمار عػػف عمميػػة التنميػػة السياسػػية كأصػػبح الحػػد ؛كتكقػػؼ الحػػديث
التمػػايز بػػيف  ىالمتطمبػػات األساسػػية لكافػػة شػػرائح الشػػعب الفمسػػطيني  حيػػث تسػػاكت العقػػكؿ كتبلشػػ

 (2012  بسبب التشريد. )مرزكؽ ؛الفمسطينييف

حاكؿ حتبلؿ اإلسرائيمي في كؿ مكاف عمى األراضي الفمسطينية ف كجكد اإلأكيرل الباحث 
عتقػؿ المفكػػريف كأصػػحاب أعمميػػة تنميػة سياسػػية حقيقػة فقػػد عػدـ تمامػػان حتػى فكػػرة الحػديث عػػف أف ي

ا راء السياسػػية ككضػػعكا فػػي السػػجكف كعػػذبكا كحاكلػػت إسػػرائيؿ شػػطب مػػا فػػي رؤكسػػهـ مػػف أفكػػار 
حػػتبلؿ فػػي أم مكػػاف متػػيقف تمامػػان أف ف اإلأل  خاصػػة بعمميػػة التنميػػة السياسػػية كالكاقػػع الفمسػػطيني

 ر بكثير مف المكاجهة العسكرية.التطكر كالتنمية في الفكر السياسي أخط

داخػؿ األرض المحتمػة كفػي الشػتات لفتػرة طكيمػة أهميػة  درؾ الفمسػطينيكفأبالرغـ مػف ذلػؾ 
تكظيػػؼ التنميػػة كخليػػة مػػف آليػػات تحقيػػؽ الحقػػكؽ الكطنيػػة الثابتػػة لمشػػعب الفمسػػطيني  كفػػي مقػػدمتها 

قامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية ك  حػػتبلؿ  التنمكيػػة مػػف سػػمطات اإلسػػتعادة المبػػادرة ا  حػػؽ تقريػػر المصػػير  كا 
نزعت المفاهيـ التنمكية الفمسطينية إلػى اكتسػاب بعػد سياسػي يهػدؼ إلػى كقػؼ التػدهكر  ككانت قد 

لػػى مقاكمػػة آليػػات اسػػتبلب التنميػػةك  ترجمػػت عبػػر إلػػى تبمػػكر مفػػاهيـ تنمكيػػة عػػدة   كهػػذا قػػد أدل  ا 
نمػكذج التنميػة مػف أجػؿ بنػاء  إلػىحػتبلؿ  اإلتنميػة حقيقيػة فػي ظػؿ  ألم كجكدالبنفي  مراحؿ زمنية

قاعػػدة الدكلػػة  ثػػـ انتقػػؿ إلػػى نمػػكذج التنميػػة مػػف أجػػؿ الصػػمكد  كمػػع قػػدـك السػػمطة تنميػػة مػػف أجػػؿ 
منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية نطػػبلؽ ا عطػػىأكمػػف ناحيػػة اخػػرل لقػػد .(14: 2007)األغػػا   البنػػاء.
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السياسية عمػى األقػؿ فكريػان أف لػـ مف األمؿ لمفمسطيني في بدء دكراف عممية التنمية  ان بصيص سابقا
 تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أرض الكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

لػػـ تكػػف كليػػدة جهػػد مػػادم بػػؿ كانػػت  كالتػػينتفاضػػة األكلػػى نػػدالع اإلهتػػكج هػػذا العمػػؿ ب  ك  االحػػتبلؿ
كليػػػدة قناعػػػة تامػػػة لضػػػركرة تفعيػػػؿ التنميػػػة السياسػػػية بشػػػكؿ مختمػػػؼ عػػػف مضػػػمكنها العممػػػي نظػػػران 

ا الشػعب الفمسػطيني فكانػت بدايػة السػعي إليجػاد تنميػة سياسػية فعميػة لمظركؼ الخاصة التى عاشػه
كػػاف تصػؿ بالفمسػػطيني إلػى نظػػاـ سياسػي يحقػػؽ التنميػػة السياسػية فعػػبلن عمػى أرض الكاقػػع كهػذا مػػا 

  كلكػف (2012  )مػرزكؽ كقيػاـ السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية ف خػبلؿ تكقيػع اتفاقيػة أكسػمكمرجكان مػ
 اف متكقعان.أثبتت التجربة عكس ما ك

أدل الى تغير مسػتمر لتعريػؼ ف جدؿ العبلقة بيف التحرر الكطني  الديمقراطية كالتنمية  إ
عنػػػه  ان المفهػػػـك المتنػػػاغـ مػػػع الخصكصػػػية الفمسػػػطينية معبػػػر  فكػػػاف فػػػي فمسػػػطيف  يػػػة السياسػػػيةالتنم

طمبات التحرر إلى الدمج المحكـ كالمتكازف بيف مت دائما يهدؼسعى ال كاف حيث نعتاقيةبالتنمية اإل
لدمج المحكـ بػيف متطمبػات المقاكمػة كالتنميػة كتفعيػؿ الطاقػات اإلنسػانية مػف أم اكالتنمية البشرية  

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة المجتمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعفة 
 الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػكد كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػعي لممحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى حقػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ المقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػػػػػػػػريس 

 (. 14: 2007)األغا   سيادة القانكف
متعػػددة  مػػف  أزمػػاتف النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني يعػػاني مػػف أبػػيمكػػف القػػكؿ ا ف اال أنػػه 

كالعبلقػة غيػر الكاضػحة كالراسػخة فػي سػمطاتها الػثبلث    بنيكية في تركيبة السمطة الفمسطينية أزمة
منظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية كالسػػػػمطة الكطنيػػػػة  كطبيعػػػػة العبلقػػػػة بػػػػيف مكػػػػكني النظػػػػاـ السياسػػػػي:

الشػػرعية  التػػي  كأزمػػة أخػػرل أزمػػاتالػػى ذلػػؾ هنػػاؾ  إضػػافةدكر كمهػػاـ كػػؿ منهمػػا  الفمسػػطينية  ك 
كالبػػرامج كالسياسػػات  األهػػداؼمؤسسػػات كمرجعيػػات غيػػر قػػادرة عمػػى التكافػػؽ عمػػى طبيعػػة تنازعهػػا 
 (178: 2009  )يكسؼ المطمكبة
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  (2012مرزكؽ  ) :إن من مسببات الوضع الحرج للونممة السماسمة في فلسطمن

  .خمؼ االقتصادم كاالجتماعيالت -1

 .خاصية التعدد األمني كالتمزؽ القكمي -2

 .عدـ كجكد نظاـ سياسي مستقؿ -3

 التبعية السياسية.  -4

 تعدد مؤسسات المجتمع المدني.  -5

 المشاركة السياسية.  -6

 .حالة االغتراب في المجتمع الفمسطيني -7

سػيف متعارضػيف لمسػمطة كمػا أككجكد ر  زدكاجية السمطة الفمسطينيةإف هلى ذلؾ فإ باإلضافة
نتج عنهػا مػف صػراع عمػى الصػبلحيات كاسػتقطاب ثنػائي كصػؿ الػى االنقسػاـ الجغرافػي كالسياسػي 

مكانيػػػاتسػػػمبي كبيػػػر عمػػػى التنميػػػة السياسػػػية  تػػػأثير  كػػػاف لهػػػا اتيكالمؤسسػػػ التغييػػػر فػػػي السػػػمطة  كا 
 كأداءفػػػػي قػػػػدرات  كأثػػػػرت  نيةالسػػػػمطة الفمسػػػػطي أزمػػػػةكاجيػػػػة مػػػػف عمقػػػػت تمػػػػؾ االزد إذ  الفمسػػػػطينية

غيػػاب كحػػدتها كمػػف ثػػـ انقسػػامها  كأخطرهػػاكبيػػرة  أزمػػاتمؤسسػػاتها المختمفػػة التػػي غػػدت تعػػاني مػػف 
 عمى بعضها البعض.

فػي  2006عػاـ كما اف كقكع السمطة الكطنية الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانيػة 
الػى القفػز  أدل  التنافس الػديمقراطي بأسس ر ممتـزحالة استقطاب حزبي ثنائي حاد كمتصارع كغي

الحيػػػاة الديمقراطيػػػة التػػػي تتػػػيح التعدديػػػة كالمشػػػاركة كالتػػػداكؿ السػػػممي لمسػػػمطة    كأسػػػسعػػػف قكاعػػػد 
الػى صػراع عمػى الصػبلحيات  أدل  كمػا بلء بػالقكة عمػى السػمطة كمؤسسػاتهاككصؿ الى حد االستي

كالتفسػير السياسػي  التأكيؿالتي غدت ضحية  كالسمطات دكف احتراـ لمنصكص الدستكرية كالقانكنية
 (.178: 2009  )يكسؼ المتصارعة األطراؼالفئكم لخدمة مكاقؼ كمصالح 
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النظػػػاـ السياسػػػي  ه يعانيػػػ كهػػػك مػػػا  سياسػػػيالتيػػػه ال مػػػف الفمسػػػطيني حالػػػة يعػػػيش المجتمػػػع
تعمػؽ األمػر  سػكاء  بػؿ خمػؿ بنيػكم قبػؿ أف يكػكف كظيفيػا  كعابران  كهك ليس خمبل ظرفيان   الفمسطيني

بكؿ حزب كحركة عمى حػدة أك مػف خػبلؿ مػا تػـ تسػميته بالمشػركع الػكطني القائػؿ بدكلػة فمسػطينية 
خمؿ الفصائؿ يكمف في ككنهػا   طاع غزة كحؿ عادؿ لقضية البلجئيفمستقمة في الضفة الغربية كق

التحريػر  فصائؿ منفردة ال يجمعها إطار كطني كاحد كلك ضمف ائتبلؼ كما كاف الحاؿ مع منظمة
كالخمػػؿ أيضػػا فػػي غيػػاب اسػػتقبللية قرارهػػا كتبعيتهػػا ألجنػػدة دكؿ كأطػػراؼ  فػػي سػػنكات السػػبعينيات 

خارجيػة ألسػباب أيديكلكجيػػة كغالبػا مػا تػػؤدم التبعيػة األيديكلكجيػػة لتبعيػة ماليػة كالمػػاؿ الخػارجي لػػه 
ة حػػزب أك حركػػة هػػذا باإلضػػافة إلػػى أف تبعيػػ المصػػمحة الكطنيػػة  عثمػػف سياسػػي ال يتكافػػؽ غالبػػا مػػ

كهػػػي تبعيػػػة تعيػػػؽ  ثقافػػػة كهكيػػػة كانتمػػػاء  لمرجعيػػػة خارجيػػػة يؤشػػػر عمػػػى ضػػػعؼ االنتمػػػاء لمػػػكطف:
الشػػػػراكة السياسػػػػية الكطنيػػػػة بمػػػػا فيهػػػػا التكصػػػػؿ إلسػػػػتراتيجية عمػػػػؿ كطنػػػػي أف يكػػػػكف لكػػػػؿ حػػػػزب 

تشػفيات كجامعػات كمعسػكرات كميميشيات مسػمحة بػؿ كمس إستراتيجية سياسية كعسكرية خاصة به 
حاؿ األحزاب كالحركات السياسية فػي فمسػطيف فئكيػة مػدمرة لممشػركع الػكطني ككانػت أهػـ ف يب.تدر 

أمػػػػا خمػػػػؿ )المشػػػػركع الػػػػكطني( الػػػػذم تقػػػػكد  حركػػػػة فػػػػتح كمنظمػػػػة التحريػػػػر فػػػػيكمف    أسػػػػباب فشػػػػمه
باإلضػػافة أنػػه ال يعبػػر عػػف تكافػػؽ كطنػػي حيػػث ال تقػػر بػػه حركػػة حمػػاس كالجهػػاد اإلسػػبلمي كقػػكل 

ف بالتسػػػكية السياسػػػية كلػػػف تقػػػكـ لػػه قائمػػػة إال فػػػي إطػػػار تسػػػكية سياسػػػية تيقػػػر بهػػػا إنػػػه مػػػرته أخػػرل 
إسرائيؿ  كذلؾ بسبب مرجعية هذا المشركع كهي االتفاقات المكقعة التي تعتمدها المنظمة كالسػمطة 

كمػف   تفصػؿ إسػرائيؿ مػا بػيف الضػفة كغػزة إلنجاز هذا المشركع  كبسػبب الجغرافيػا السياسػية حيػث
 (2009 : أبراش).سرائيؿ ككأنها شريؾ في هذا المشركع الكطني هنا تصبح إ

 
 في فلسطمن: مقومات الونممة السماسمة

تتحقؽ التنمية السياسية في فمسػطيف عبػر مراعػاة الحريػات الفرديػة كالعامػة  كاحتػراـ حقػكؽ 
كعمػػػى    اإلنسػػػاف كالمحافظػػػة عميهػػػا عػػػف طريػػػؽ سػػػف قػػػكانيف تنظيميػػػة عادلػػػة عمػػػى كػػػؿ األصػػػعدة

ككمػػة الفمسػػطينية دكر أساسػػي فػػي تحقيػػؽ التنميػػة السياسػػية كيسػػاندها فػػي دكرهػػا هػػذا المجتمػػع الح
 (9: 2009  )مقدادالدكلي. كلدعـ التنمية السياسية في فمسطيف فبل بد مف التالي: 

إعػػػادة صػػػياغة النظػػػاـ السياسػػػي ليػػػتخمص مػػػف العشػػػائرية كالشػػػممية التػػػي تعيػػػؽ عمميػػػة التنميػػػة  -1
 ي الفمسطينية.السياسية في األراض



 48 

تشجيع الشباب لدخكؿ معترؾ الحيػاة السياسػية كضػماف تكاصػؿ األجيػاؿ فػي العمميػة السياسػية  -2
 العامة. 

نشر ثقافة سياسية كاعية مخطط لها مف قبؿ الحككمة  مف خبلؿ عممية التنشػئة السياسػية مػع  -3
 مشاركة السياسية لمجماهير.كالتقاليد السائدة عند بناء ثقافة جديدة لتحقيؽ ال مراعاة الديف كالعادات

تحقيؽ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف جميع المكاطنيف كتحقيػؽ الديمقراطيػة  كعػدـ النظػر  -4
 إلى الدكلة مف زاكية المصالح الشخصية فقط.

بعيػػدا عػػف الخػػكؼ كالقتػػؿ خػػارج القػػانكف  إطػػبلؽ الحريػػات بػػيف جميػػع فئػػات المجتمػػع المختمفػػة -5
 ت التكظيؼ الخاطو كقطع الركاتب.كاالعتقاؿ السياسي كسياسا

كجػػكد تعدديػػة سياسػػية كفكريػػة ضػػمف الثكابػػت الفمسػػطينية  دكف ادعػػاء أحػػد بػػامتبلؾ الحقيقػػة   -6
 بالخارج أك االرتهاف له بسبب التمكيؿ أك المكاقؼ السياسية. االستقراءكدكف 

سػػػات قيػػػاـ أحػػػزاب كطنيػػػة قكيػػػة حػػػرة  تسػػػاهـ فػػػي صػػػنع القػػػرارات ديمقراطيػػػا مػػػف خػػػبلؿ المؤس -7
 .الدستكرية  كاإليماف بتداكؿ السمطة سمميان 

تفعيػػؿ دكر مؤسسػػات المجتمػػع المػػػدني بػػدعـ كتعزيػػز إنشػػاء مجمكعػػػة مػػف المنظمػػات النقابيػػػة  -8
 .كمنظمات حقكؽ اإلنساف  بأجندات كطنية كرقابة قانكنية كالمهنية
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 الفصل الجاني
 

 املبحح الجالح
 

 سطني، وواقعها يف فلالتننية اإلدارية



 50 

 :التنمية اإلدارية
مػا بعػد الحػربيف العػالميتيف األكلػػػى كالثانيػة    كلػـ  قتصػاديةهتماـ بمفهػكـ التنميػة االزاد اإل

يكف لمتنمية اإلدارية كقضاياها أم نصيب في فكر ركاد تمؾ الحقبػة   الػذيف كػاف اهتمػامهـ منصػبان 
 مف منظكر اقتصادم بحت. التنميةعمى قضايا  أساسا

 التنميػةقضػية تحقيػؽ   بمحػكر أساسػي فػي  إال أف الفترة األخيرة شهدت تزايدان في االهتماـ
يقيف الكثير مف   كهك ما عزز اإلدارةناس  أال كهك محػػػكر االقتصادية كالنهكض بمستكل معيشة ال

حمقػػة مفقػػكدة فػػي قضػػايا التنميػػة تػػؤدم إلػػى عرقمػػة جهػػكد التقػػدـ دكف أف يػػتـ   البػػاحثيف بػػأف هنػػاؾ
 التطرؽ إليها مباشرة.

متمػػػؾ الكثيػػػر مػػػف المػػػكارد أف هنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف الػػػدكؿ التػػػي تكقػػػد لػػػكحظ بشػػػكؿ كاضػػػح بػػػ
؛ فػي حػيف أف هنػاؾ  التنميػة  كلكنها تعاني مف تأخر اقتصادم كتخمؼ كاضح فػي جهػكد الطبيعية

تمتػػع بمسػػتكيات معيشػػةو أعمػػى بسػػبب حسػػف مجتمعػػات أخػػرل تمتمػػؾ مػػكارد طبيعيػػة أ قػػؿ   كلكنهػػا ت
 (.11: 2010)كردم   إدارتها لتمؾ المكارد

كفي هذا الصدد فقد مهدت كتابات بعض ركاد الفكر اإلدارم مف أمثاؿ األمريكي فريػدريؾ 
كمكضػكعو مسػتقؿ يمكػف أف يػتـ تطػكير  اإلدارةتيمكر  كالفرنسي هنرم فايكؿ إلى بركز الحديث عػف 

 نظرية خاصة بػػه.
فػػي تحقيػػؽ  اإلدارةكبػػدأت األصػػكات المناديػػة بضػػركرة دراسػػة الػػدكر األساسػػي الػػذم تمعبػػه 

 الشاممة في داخؿ المجتمع. التنميةالعامة كصكالن إلى  السياساتأهداؼ 
تعريػػؼ عمميػػة   اإلداريػػة مػػف خػػبلؿ التنميػػةكقػػد شػػممت هػػذ  النظػػرة الجديػػدة اسػػتحداث دكر 

ة "عمميػػ: فقػػط عمػػى أنهػػا اإلدارة  فمػػـ يعػػد ينظػػر إلػػى نفسػػها  لػػتعكس هػػذا الفهػػـ الجديػػد الكمػػي اإلدارة
نمػػػا أعيػػػدت صػػػياغة تعريفهػػػا لتشػػػير إلػػػى أف إنجػػػاز األعمػػػاؿ عػػػف طريػػػؽ ا خػػػريف فػػػي  اإلدارة"  كا 

قصػد تقػديـ بذلػؾ   ك مكارد المتاحة في مجتمػع مػافي ال هي عبارة عف عممية التحكـ المستكل الكمي
 (.13: 2010)كردم   "مستكم معيشي معيف

كلقػػػد تعػػػددت التعريفػػػات التػػػي أكردهػػػا كتػػػاب اإلدارة بػػػاختبلؼ كجهػػػات نظػػػرهـ األكاديميػػػة 
فقػد   كالفمسفية كالتطبيقية في تعريؼ التنمية اإلدارية كفؽ المػداخؿ التػي بػدأت فيهػا التنميػة اإلداريػة

بػؿ تخطػت ذلػؾ   بادئ ذم بدء مف ككنها عممية تػدريب اإلداريػيف  لكػف لػـ يػدـ ذلػؾ طػكيبلن  عرفت
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http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/134199/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
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ككنهػػا الجهػػكد التػػي يجػػب بػػذلها خػػبلؿ فعرفػػت مػػف  النطػػاؽ كابتعػػدت عػػف ذلػػؾ الحصػػر فػػي أفاقهػػا 
)زكليػػػػؼ   كراء رفػػػػع مسػػػػتكل القػػػػدرة اإلداريػػػػة باسػػػػتمرار لتطػػػػكير الجهػػػػاز اإلدارم فػػػػي الدكلػػػػة سػػػػعيان 

1993 :9.) 
كعرفػػت التنميػػة اإلداريػػة أيضػػا بػػالتغيرات الجذريػػة فػػي هياكػػؿ كنظػػـ كأسػػاليب عمػػؿ الجهػػاز 

 مػػػػف اجػػػػؿ زيػػػػادة فاعميػػػػة هػػػػذا الجهػػػػاز فػػػػي تحقيػػػػؽ أهػػػػداؼ  كأنمػػػاط السػػػػمكؾ البشػػػػرم فيػػػػه  اإلدارم 
 (.21: 1997 )المؤمف  التنمية

كمفػػػاهيـ  عمميػػػة تغييػػػر جػػػذرم تتعامػػػؿ مػػػع قػػػيـ قػػػد عرفهػػػا الػػػدكتكر عمػػػي السػػػممي بأنهػػػا:ك 
جػؿ ذلػؾ ال أكمػف   كمؤسسات رسخت لمدة طكيمة في المجتمع  كأفرزت تراكمػات متشػابهة كمعقػدة

 ف ترتكز عمى منطمقات فكرية أك  بد إلنجاح هذ  التنمية اإلدارية مف االعتماد عمى مفاهيـ متطكرة 
 (.26: 1998  )الجميمي كاف تستخدـ كسائؿ غير تقميدية

اصػػطبلح يعبػػر عػػف الجهػػكد التػػي " :عبػػارة عػػفنميػػة اإلداريػػة الت أف عػػامر الكبيسػػييػػرل ك 
تبػػػذلها الدكلػػػة فػػػي معالجػػػة المشػػػكبلت اإلداريػػػة التػػػي تكاجههػػػا فػػػي محاكلتهػػػا لئلسػػػراع فػػػي تقػػػدمها 
الزراعػػي كالصػػناعي كالتعميمػػػي كاالجتمػػاعي  كذلػػؾ مػػػف خػػبلؿ تطػػكير المنظمػػػات كالػػنظـ اإلداريػػػة 

 (.27: 2002  )الصرف " ـكالممارسات البيركقراطية لتحقيؽ التقد
لهادم ا كمف التعريفات التي كصفت التنمية اإلدارية أيضا يجد الباحث ما عرفه السيد عبد

تتكجػه  عممية تغيير مستمر  مخطط  مبػرمج " ػػػػػػػػػحسف الهمداني بأنه األكثر شمكلية حيث عرفها ب
كتػدعيمها بتطػكير الػنظـ كالهياكػؿ كفقا لمناهج محددة كبصكرة منظمة  إلػى تنميػة القػدرات اإلداريػة 

  كرفػػع مسػػتكاهـ القيػػادم دكافػػع كسػػمكؾ العػػامميف كاتجاهػػاتهـالتنظيميػػة   كأسػػاليب العمػػؿ  كصػػقؿ 
  كحػؿ المشػاكؿ تمػاعي المبلئػـ لئلبػداع كاالبتكػاركالكظيفي كالثقػافي  كخمػؽ المنػاخ التنظيمػي كاالج

  كالتفاعػػؿ االيجػػابي بػػيف المؤسسػػات ات العمػػؿتعػػاكف بػػيف األفػػراد كجماعػػكتعزيػػز الثقػػة المتبادلػػة كال
  يصػػبح قبميةبهػػدؼ تطػػكير الجهػػاز اإلدارم لبلنتقػػاؿ بػػه مػػف حالتػػه الراهنػػة إلػػى حالػػة مسػػت  يئتهػػاكب

عاليػة فػي تحقيػؽ أهدافػه   كيصػبح التنظػيـ أعمػى فءة في أداء مهامه كممارسػة كظائفػهرفع كفاأفيها 
 خططػػػػػػػػػػػػػػػػػات تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػذ خطػػػػػػػػػػػػػػػػػط م  كأكفػػػػػػػػػػػػػػػػػر مقػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أعبػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ك اإلنمائيػػػػػػػػػػػػػػػػػة

حػػػػػػراز التقػػػػػػدـ االقتصػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػاعي  ان   كأكثػػػػػػر تػػػػػػأثير التنميػػػػػػة الشػػػػػػاممة  فػػػػػػي إحػػػػػػداث التغييػػػػػػر كا 
 (. 12: 2013)بشر   المطمكب"
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أف التنميػػة اإلداريػػة ليسػػت إلػػى يخمػػص الباحػػث   ختبلفػػات فػػي التعريفػػات السػػابقةكرغػػـ اإل
كحػػدكث الميػػؿ كالنهػػار  كمػػا أنهػػا ليسػػت هبػػة  عمميػػة تمقائيػػة يمكػػف أف تحػػدث كفقػػان لقػػكانيف الطبيعػػة

يمنحهػػا اهلل لعبػػاد  الصػػابريف دكف أم جهػػد أك سػػعي مػػنهـ. كمػػف المؤكػػد أيضػػان أنهػػا ليسػػت سػػمعة 
 يمكف استيرادها مف هذ  الدكلة المتقدمة أك تمؾ.

ف التنميػػة اإلداريػػة هػػي الجهػػكد التػػي يجػػب بػػذلها باسػػتمرار لتطػػكير الجهػػاز اإلدارم فػػي أك 
 عف طريؽ: القدرة اإلداريةسعيان كراء رفع مستكل الدكؿ 
 كضع الهياكؿ التنظيمية المبلئمة لحاجات العمؿ. -1
جراءاته. -2  تبسيط نظـ العمؿ كا 
تطػػػكير مهػػػارات القػػػكل العاممػػػة ك تنميػػػة سػػػمكؾ إيجػػػابي لػػػديهـ تجػػػا  أجهػػػزتهـ كالمتعػػػاكنيف  -3

 معها.
 .تحسيف بيئة العمؿ التي تؤثر في الجهاز اإلدارم كتتأثر به -4

االقتصػػادية بكفايػػة عاليػػة كبأقػػؿ  خطػػط التنميػػةكػػؿ ذلػػؾ أيضػػا يسػػاهـ فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ 
 التكاليؼ.

كعنػػد ربػػط التنميػػة اإلداريػػة بكظػػائؼ الدكلػػة نجػػد  أف التنميػػة اإلداريػػة هػػي التطػػكير الشػػامؿ 
اـ لتمكنػػه مػػف القيػػاـ بكظػػائؼ الدكلػػة بشػػكؿ عػػ قدراتػػه اإلداريػػةلمجهػػاز اإلدارم لمدكلػػة لرفػػع مسػػتكل 

 (2008)القنيعير  كيرل أف التنمية اإلدارية تتحقؽ عف طريؽ:   كالفعالية كبكظائؼ التنمية
 تطكير القكانيف كاألنظمة كالمكائح. -1
 تطكير كتنمية المديريف كالمكظفيف. -2
 التطكير التنظيمي لؤلجهزة الحككمية. -3
جراءاته. -4  تطكير نظـ العمؿ كا 

كمتغيػػر اسػتراتيجي يخػػدـ الدكلػػة  ه ربػػط التنميػػة اإلداريػةالباحػث يقصػػد مػف خػػبلؿ بحثػ كألف
نه يجدها إستراتيجية تدخؿ شاممة تعتمد عمى جهد منظـ يهدؼ إلى إحداث التغييػر بغيػة تحسػيف هف

كالػػػتبلـؤ مػػػع المتغيػػػرات  كفػػػاءة كفاعميػػػة الجهػػػات اإلداريػػػة لتطػػػكير مقػػػدرتها عمػػػى التجػػػدد كالتطػػػكر
 اقتصادية". - تشريعية - سياسية - عممية - السريعة" تقنية
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لتحػكالت إيجابيػة فػي  كككنها تعتبر عمبلى إداريان عمميان منظمان مف شأنه القياـ بتغييػر مخطػط هػادؼو 
 (. 2006)تيشكرم   مجمؿ عناصر العمؿ اإلدارم في الدكلة

 
  خصائص الونممة اإلدارمة:

أضػكاء  رة كالتنميػة اإلداريػة:لسبلـ دباس في كتابه تػأمبلت كدراسػات فػي اإلداحمد عبداأكر السيد ذ
نػػه كلكػػي تحقػػؽ بػػرامج التنميػػة اإلداريػػة ألهػػدافها المكضػػكعة خػػبلؿ الكقػػت إ عمػػى المسػػألة اإلداريػػة 

 (30: 2002)الصرف   :مجمكعة مف الخصائص كالصفات منها ال بد أف يتكفر فيها  المحدد
اإلداريػػػة عمػػػى  أم أف تضػػػـ بػػػرامج التنميػػػة اإلداريػػػة جميػػػع المسػػػتكيات :أن وتـــون شـــاملة -1

 اختبلؼ أنكاعها في المنظمات  كاف تمارس فيها جميع الكظائؼ اإلدارية أيضا.

تقػع عمػى عػاتؽ قسػـ  ال: إف مسػؤكلية التنميػة اإلداريػة أن وتون ذات مسـؤولمة اجوما مـة -2
نمػػػػا هػػػػي مسػػػػؤكلية مشػػػػتركة تضػػػػـ جميػػػػع الكظػػػػائؼ كالمسػػػػتكيات  كاحػػػػد أك مػػػػدير كاحػػػػد  كا 

 ر متميز لئلدارة العميا فيها.المتنكعة   مع إعطاء دك 

بمػػػػا إف التكاصػػػػؿ المجتمعػػػػي مسػػػػتمر  كالظػػػػركؼ كاألكضػػػػاع تتغيػػػػر  :أن وتــــون مســــومرة -3
 بل بد أف تككف التنمية اإلدارية متطكرة كمستمرة أيضا.فلذلؾ  ؛كتتطكر

يجػػب أف تنضػػـ األجهػػزة التػػي تطبػػؽ بػػرامج  :ةؤ صــة وتفــصخوأن وطبــق مــن قبــل أجيــزة م -4
 مف مستكل القسـ كحتى المستكل المركزم. ءن ادالتنمية اإلدارية ابت

تككف جميع األجهزة كاألقساـ كاألجزاء كالمككنات متكاممة تشكؿ  بحيث: أن وتون موتاملة -5
 كبل متكامبل ال مكاف فيه لمتقصير كاإلهماؿ.

مػػػف الضػػػركرم أف تكػػػكف التنميػػػة اإلداريػػػة مرتبطػػػة  :أن وتـــون مروبطـــة بـــاألنواع األخـــرى -6
لمتنمية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كغيرها. كمف باألنكاع األخرل 

ة تسػػاعدها عمػػى تحقيػػؽ أهػػدافها ؤ   بحيػػث تػػؤمف لهػػا إدارة كفػػاالممكػػف أف تكػػكف سػػابقة لهػػ
 بكفاءة عالية.
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إف منطػؽ التطػكير يفػرض أف تأخػذ التنميػة اإلداريػة شػكؿ  :أن وتـون  لـى شـتل منظومـة -7
 القػػػػػدرة اإلداريػػػػػة بشػػػػػكؿ هػػػػػادؼ يحفػػػػػظ األداء اإلدارم لممنظمػػػػػة منظكمػػػػػة تسػػػػػعى لتنميػػػػػة 

 .كتستجيب لمتطمبات البيئة الخارجية المحيطة

 (22: 1997 )المؤمف جوانب أساسمة وغطميا الونممة اإلدارمة
عػادة تشػكيمها بمػا يحقػؽ التناسػؽ الجوانب اليمتلمة والوظمفمـة -1 : كتشػمؿ الهياكػؿ كالكظػائؼ كا 

التنظيميػػػػة كالهياكػػػػؿ الكظيفيػػػػة كاألداء المطمػػػػكب مػػػػف خػػػػبلؿ تحديػػػػد كالتنػػػػاغـ بػػػػيف الهياكػػػػؿ 
 المسؤكليات كالصبلحيات كالكاجبات بشكؿ صحيح كدقيؽ.

ــب اإلنســانمة -2 فػػراد المتمثمػػة بتخطػػيط ر الجكانػػب السػػمككية كاألدائيػػة لؤل: كتتعمػػؽ بتطػػكيالجوان
طكيرهػػا كزيػػادة مهاراتهػػا القػػكل العاممػػة كاختيػػار العػػامميف كتنميػػة المػػكارد البشػػرية كتػػدريبها كت

 ككفاءتها اإلدارية.

ـــة -3 : كتتعمػػػؽ بتطػػػكير أدكات التنفيػػػذ مػػػف خػػػبلؿ تطػػػكير الكسػػػائؿ كاألسػػػاليب الجوانـــب اإلجرائم
المؤديػة إلػػى زيػادة فاعميػػة ككفػاءة النظػػاـ كاألداء اإلدارم مػف خػػبلؿ تطػكير كتحسػػيف أسػػاليب 

 .كنظـ العمؿ اليدكية كا لية كاستخدامها بشكؿ فاعؿ ككؼء

: كتتعمػؽ بتطػكير الجكانػب القانكنيػة كالتشػريعية المتعمقػة بالعمػؿ اإلدارم  الجوانب الوشرمعمة -4
 كبما يسهؿ كيشجع األداء كفؽ أسس قانكنية كتشريعية سميمة.

 : كتتعمؽ بتهيئة كتكفير الظركؼ البيئية المبلئمة لمعمػؿ مػف خػبلؿ اسػتحداثالجوانب البمئمة -5
يجابيػػة لمختمػػؼ أطػػراؼ العمميػػة اإلداريػػة بمػػا يػػؤمف إحػػداث اإلنظػـ تأثيريػػة لتشػػجيع المشػػاركة 

 تكازف شامؿ بيف أهداؼ المجتمع كمنظماته المختمفة كالجماعات العاممة فيه كأفراد  جميعا.

ف التنمية اإلدارية عممية شاممة تهدؼ إلى تهيئة جهاز إدارم كؼء يسػتطيع أ كجد الباحث
لتنمية اإلدارية هي عممية منظمة مستمرة تتطمب تخطيطا ف اهالنهكض بأعباء التنمية  كعمى ذلؾ ف

 عمميا سميما كتنفيذا دقيقا كمتابعة كاعية.
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كلمػػا كانػػت التنميػػة اإلداريػػة تعنػػي تطػػكير الجهػػاز اإلدارم  عمػػى صػػعيد الدكلػػة كالمنظمػػات 
هػػا مػػف   كتمكينالػػبلـز لتحقيػػؽ أهػػدافها اإلنمائيػػة)المؤسسػػات( كعمػػى رفػػع كفاءتهػػا كفاعميتهػػا بالقػػدر 

حػػػػراز التقػػػػدـ كزيػػػػادة تأثيرهػػػػا فػػػػي إحػػػػداث التغييػػػػر  أعبػػػػاء تنفيػػػػذ خطػػػػط التنميػػػػة الشػػػػاممةتحمػػػػؿ    كا 
 االقتصادم كاالجتماعي المطمكب.

   إال إذا اكتسػػبت المؤسسػػات القػػدرة المطمكبػػة عمػػىالطبيعػػي أال  تسػػتقيـ هػػذ  العبلقػػةفمػػف 
نشػاطها   كزيػادة فاعميػة تنظيمهػا    كذلؾ مف خبلؿ رفػع مسػتكلالتصدم ألكجه التخمؼ في بيئاتها

رشػػد اسػػتخداـ لئلمكانػػات الماديػػة أ  ك بشػػرمباسػػتمرار  بمػػا يخػػدـ أفضػػؿ اسػػتثمار لطاقػػات العنصػػر ال
ف رفػػع المسػػتكل االقتصػػادم أالمتاحػػة  كتحقيػػؽ حاجيػػات المجتمػػع   لقػػد أصػػبح مػػف المؤكػػد اليػػـك 

عامػػة  لػػذلؾ تتطمػػع الػػدكؿ الناميػػة إلػػى كاالجتمػػاعي لدكلػػة مػػف الػػدكؿ رهػػيف بكفػػاءة كقػػدرات اإلدارة ال
ف أ  عمػػػى أسػػػاس تنميػػػة الشػػػاممة كالرفػػػا  لممػػػكاطنيفكجػػػكد إدارة عمكميػػػة فعالػػػة قػػػادرة عمػػػى تحقيػػػؽ ال
  كذلؾ مف خبلؿ لمتعمؽ بالقطاعات الحيكية األخرلإصبلح اإلدارة هك مفتاح لئلصبلح الشمكلي ا

 ى مكاردهػػا   كدائمػػة االتصػػاالت لمحيطهػػاإرسػػاء دعػػائـ إدارة حديثػػة فعالػػة فػػي أدائهػػا حريصػػة عمػػ
 (. 8: 2013)بشر  

 
 مبادئ الونممة اإلدارمة:

المبػادئ التػي تتطمػب العمميػات التنمكيػة  تعتمد التنميػة اإلداريػة عمػى مجمكعػة مػف المقكمػات أك
 (.62: 2002 )المكزم  ضركرة تكاجدها  كهذ  المبادئ هي:

 .تطكير المنظمات اإلدارية -1
 .كاألساليب جراءاتتطكير اإل -2
  .تطكير المكارد البشرية -3

 :أىداف الونممة اإلدارمة
إدارة المػػكارد البشػػرية أهػػداؼ التنميػػة اإلداريػػة كفقػػا  :راكيػػة محمػػد حسػػف فػػي كتابهػػاصػػنفت 

 (.49: 2002)الصرف  لمجاالت مختمفة حسب ثبلثة أنكاع هي: 
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  تػػػػرتبط بعػػػػدد المػػػػديريف م عمػػػى أهػػػػداؼكهػػػػي تحتػػػػك  :األىــــداف اإلرشــــادمة أو الووجميمــــة -1
لكػػػي يصػػػؿ إلػػػى المسػػػتكل  ؛كالكقػػػت المطمػػػكب لممتػػػدرب كتكمفػػػة المتػػػدرب  كسػػػاعات التػػػدريب 

ف هنالػػػػؾ حاجػػػػة لتحديػػػػد األهػػػػداؼ البلزمػػػػة لممبػػػػادئ هالمعيػػػػارم لممعرفػػػػة  عػػػػبلكة عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػ
 كالحقائؽ كالمفاهيـ المراد تعممها مف خبلؿ برامج التنمية اإلدارية.

ـــداف الونظمم -2 التنظيميػػػة كاإلداريػػػة  تػػػائجتهػػػتـ بتػػػأثير البػػػرامج عمػػػى النالتػػػي هػػػي ك  مـــة:األى
 كعدد التظممات. كالغياب كدكراف العمؿ كاألمف 

السػمككية كاتجاهػػات  تاجػاتكتهػػتـ بتػأثير بػرامج التنميػة اإلداريػػة عمػى الن األىـداف الفردمـة: -3
خصي لمفرد المشترؾ في األفراد  كما يمكف أيضا أف تهتـ بالتأثير الذم يحدث عمى النمك الش

 .البرنامج

كبعػد تحديػػد كتنميػػة األهػداؼ الكميػػة لمتنميػػة اإلداريػة  يجػػب تحديػػد أهػداؼ البػػرامج الفرديػػة  
كبعػد تحديػد هػذ    كالتي تحدد المهػارات كالمفػاهيـ أك االتجاهػات التػي يجػب أف تتحقػؽ مػف البػرامج

 (. Rue, 2000: 277) األهداؼ يمكف تحديد المحتكل كطرائؽ التكجيه كاإلرشاد

 موطلبات الونممة اإلدارمة:
 (59: 2002)الصرف   لكي تككف التنمية اإلدارية فعالة يجب أف تتكافر المتطمبات التالية فيها:

أم مف الضركرم أف تككف برامج التنمية اإلدارية شاممة لجميع مقكماتهػا كالمتمثمػة الشمول : -1
 . لنظـأ. تطكير المديريف  ب. المنظمات  ج. ا  في:

ف إغفاؿ أم مف العناصر الثبلثة السػابقة يعنػي قصػكر جهػكد التنميػة اإلداريػة كعػدـ ا  هذا ك 
 فاعميتها باعتبار أف العناصر الثبلثة متشاركة كمتضامنة في عممية التنمية.

مف الضركرم تػكفير القناعػة كالرغبػة الصػادقة فػي التنميػة اإلداريػة   كذلػؾ  القنا ة والرغبة: -2
 .المؤسساتالعامميف في ج.   .فيالمدير ب.   .ارة العمياإلدأ. ا  مف:

  أم تحديد ادكار كافة الجهات المعنية بعممية التنمية اإلدارية كهي:وحدمد األدوار:  -3

 ج. األجهزة اإلدارية االستشارية كمراكز التنمية اإلدارية.  .ب. المديركف  .أ. اإلدارة العميا 
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ف الضػػركرم تػػكفير مراكػػز التنميػػة اإلداريػػة كالتطػػكير مػػ وحدمــد المراتــز ووــوفمر اإلمتانــات: -4
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.

كضػػع إسػػتراتيجية شػػاممة لمتنميػػة اإلداريػػة مػػف خػػبلؿ التحميػػؿ الكامػػؿ  الشــاملة: اإلســوراومجمة -5
  ككضػع خطػط كبػرامج شػاممة لمختمػؼ قطاعػات القكميػة كاالقتصػادية كاالجتماعيػةلؤلهػداؼ 

 الدكلة لمقياـ بعممية التخطيط اإلدارم كمتابعة تنفيذها كتقكيمها عمى ضكء النتائج.

ميػػة اإلداريػػة التػػي يجػػب أف تدرسػػها المنظمػػات كتهػػتـ بهػػا هػػذ  هػػي المتطمبػػات الرئيسػػة لمتن
نظرا لممساعدة التي تقدمها في تنمية مديريها  كمدل إسهامها في خطط التنمية السيما االجتماعية 

 . كاالقتصادية منها
 مؤشرات في وقومم الونممة اإلدارمة

 السياسػػػاتالعامػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف االنحرافػػػات فػػػي تنفيػػػذ  السياسػػػاتيسػػػعى تقػػػكيـ تنفيػػػذ 
 التنميػػػةكقػػػد ركػػػز البػػػاحثكف فػػػي مجػػػاؿ تحميػػػؿ سياسػػػات     كدراسػػػة أسػػػباب هػػػذ  االنحرافػػػاتالعامػػػة
رفػػت فاعميػػة السياسػػة حيػػث ع العامػػة؛ السياسػػاتعمػػى معػػايير الكفػػاءة كالكفايػػة فػػي تمػػؾ   اإلداريػػة

ـ مع عدا ي ينبغي عميها أف تحققهتاسة مف المنافع كالفكائد الالمدل الذم تحققه السي: ”العامة بأنها
.كفػػي هػػذا الصػػدد تكجػػد جممػػة مػػف المؤشػػرات األساسػػية التػػي تعػػارؼ “إغفػػػػاؿ النتػػائج غيػػر المرتقبػػػة

المؤتمر الكطني األكؿ لمسياسات ) :اإلدارية كالتي منها  ت التنميةعميها الباحثكف في تحميؿ سياسا
 .(2007يكنيك  13 -11عة قاريكنس ػ بنغازم العامة في ليبيا جام

 مؤشر متكسط الدخؿ القكمي في الدكلة.  -1

 مؤشر الدخؿ الفردم كالمكارد الطبيعية.  -2

 مؤشر مستكل جكدة الحياة داخؿ المجتمع. -3

مؤشرات الحكـ الرشيد كالمؤشرات المرتبطػة بػه كالتػي تخػص األداء المؤسسػي لمدكلػة مثػؿ:  -4
 ية  كمؤشر التنظيـ كالضبط الدكلييف.مؤشر فاعمية اإلدارة الحككم

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/134199/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/134199/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/134199/posts
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 مؤشر مدركات الفساد الدكلي. -5

 المؤشرات المتصمة باالستقرار اإلدارم داخؿ الدكلة. -6

دارية  كهذا اإل التنميةكهذ  المؤشػػػرات متصمة ببعضها البعض في الكاقع العممي لسياسات 
 مػػػػػػػػػا يتضػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ اعتمػػػػػػػػػاد مؤشػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػتكل جػػػػػػػػػكدة الحيػػػػػػػػػاة داخػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى 

  فػػي كارد الطبيعيػػة فػػػػي الدكلػػةكػػؿو مػػف مؤشػػرم متكسػػط الػػدخؿ الفػػردم كمؤشػػر الػػدخؿ الفػػردم كالمػػ
 حػيف تتػػرابط مؤشػػػػرات الحكػػـ الرشػيد كالشػػفافية الدكليػػة بالجانػػب المتعمػؽ بتطػػكير القػػدرات المؤسسػػية 

 . كلػةلمد
حتػى بمؤشػر متكسػط  ىكتفػاإلدارية لدرجػة أنػه لػـ يعػد يي  التنميةكقد تطكرت مؤشرات قياس 

نما تـ تطكير معايير إدارية أخرل لعؿ ة عمى المستكم المعيشي لمجتمع ماالدخؿ الفردم لمدالل   كا 
ا مؤشػػر مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة الػػذم يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار درجػػة الرقػػي فػػي منػػاحي الحيػػاة مػػف أهمهػػ

  كما أصبحت هناؾ مفػاهيـ أساسػية فػي صحة كسكف كأمف كرفاهية في الحياةالمختمفة مف تعميـ ك 
كمنظمػػػات هػػػذا الصػػػدد تػػػأتي عمػػػى رأس أكلكيػػػات المجتمعػػػات بمختمػػػؼ مككناتهػػػا )مػػػف حككمػػػات  

  كالتػي كاسػع  يجػرم تػداكلها حاليػان بشػكؿ ذلػؾ( كمػف أبػرز هػذ  المفػاهيـ التػي   كغيػرمدنية  كأفػراد
 Goodالحكػػـ الرشػػيد ” الشػػاممة  مػػا أصػػبح يعػػرؼ باسػػـ التنميػػةهػػي عمػػى عبلقػػة كطيػػدة بعمميػػة 

Governance”نمػػػػا تػػػػدخؿ    البحػػػػت لػػػػيس بمعنػػػػا  السياسػػػػي ـ هنػػػػا  الػػػػذم يعنػػػػي الحكػػػػ  اإلدارةكا 
 الشاممػػػة ؛ فقد عرؼ التنميةالسياسية في هذا المفهكـ بالقد ر الذم تؤثر فيه نشاطاتها عمى عممية 

تمػػػؾ الحالػػػة التػػػي يػػػتـ مػػػف خبللهػػػا إدارة المػػػكارد االقتصػػػادية : ” البنػػػؾ الػػػدكلي الحكػػػـ الرشػػػيد بأنػػػه
  أمػػا برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي “كاالجتماعيػػة لممجتمػػع بأسػػمكب رشػػيد بهػػدؼ تحقيػػؽ التنميػػة

UNDP  :قتصػػادية كالسياسػػية كاإلداريػػة إلدارة ممارسػػة السػػمطات االفقػػد عػػرؼ الحكػػـ الرشػػيد بأنػػه
 (.12: 2010)كردم   كتنظيػـ شؤكف المجتمع عمى كافة مستكياته بطريقة رشيدة.

حيػػث تبػػرز فػػي هػػذا الصػػدد مؤشػػرات األداء المؤسسػػي المنبثقػػة مػػف مؤشػػر الحكػػـ الرشػػيد 
مػػػـ المتحػػػدة فاعميػػػة إدارة الحككمػػػة الػػػذم طػػػكر  البنػػػؾ الػػػدكلي كبرنػػػامج األ  الػػػدكلي كمنهػػػا مؤشػػػرات

  كالذم يعػرؼ عمميػان POGARضمف برنامج تطكير إدارة الحكـ لمدكؿ العربيػة  UNDPاإلنمائػي 
إدارة الحكػـ فػي الدكلػة كالػذم تػـ تجميػع عناصػر  مػف المؤشػر الػذاتي الػداؿ عمػى أسػمكب  ذلؾ”بأنه 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
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يؼ   تكػػػالكعيػػػة الجهػػػاز اإلدارم البيركقراطػػػيمصػػػادر مختمفػػػة؛ حيػػػث يقػػػيس اإلدراكػػػات الحسػػػية لن
  كتتػراكح العامػة  كدرجػة اسػتقرار الحككمػة    نكعيػة الرعايػة الصػحية.كالخدماتالمعامبلت اإلداريػة

 حسػػػب التصػػنيؼ الػػػدكلي  األفضػػؿ  كالقيػػػـ العميػػػا تعتبػػر 2.5ك+ 2.5-تقػػديرات المؤشػػر مػػػا بيػػػف 
 (. 15: 2010)كردم  

 :اإلدارمةمصطلحات مروبطة بالونممة 
كمػػػا يتصػػػكر  -اإلداريػػػة لمكهمػػػة األكلػػػى متػػػداخبل أك حتػػػى مترادفػػػا قػػػد يبػػػدك مفهػػػـك التنميػػػة

الثػػػػكرة  –النمػػػػك اإلدارم -لكثيػػػػر مػػػػف المفػػػػاهيـ اإلداريػػػػة األخػػػػرل مثػػػػؿ التطػػػػكير اإلدارم –الػػػػبعض 
إال أف مػػا يميػػز التنميػػة اإلداريػػة عػػف   إدارة التنميػػة   كاإلصػػبلح اإلدارم ..........الػػخ.–اإلداريػػة

جـ كنكع كحدة التغيير كالتطكير  كاستخداـ كسػائؿ كأسػاليب ذلػؾ التغييػر   المصطمحات المرادفة ح
مػف اإلصػبلح  ءن اكتحقيؽ ما يتكخا  مػف أهػداؼ   حيػث إف هنػاؾ تسمسػبل زمنيػا لهػذ  العمميػات ابتػد

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

 :ريالوخلف اإلداأواًل/ 
عنػػػد الحػػػديث عػػػف التنميػػػة اإلداريػػػة مػػػف الضػػػركرم المػػػركر عمػػػى مفهػػػـك التخمػػػؼ اإلدارم 

ف التخمؼ اإلدارم مشكمة معاصرة لمدكؿ الناميػة كالصػناعية لكنهػا فػي الػدكؿ الناميػة إكمظاهر   إذ 
البيئػػة كال فػػي تأخػػذ بعػػدا صػػارخا . حيػػث إف الجهػػاز اإلدارم يأخػػذ كيتبنػػى نظػػرة فكقيػػة تجعمػػه يػػؤثر 

كهنا تتشابؾ مشكمة التخمؼ اإلدارم مػع مشػاكؿ التخمػؼ األخػرل السياسػية كاالجتماعيػة   يتأثر بها
 (.2008  )سالـ كاالقتصادية

إلى عدـ تػكافر شػركط النمػك كالتنميػة  كبالتػالي  إشارة إف ظاهرة التخمؼ اإلدارم هي أيضان 
ة اإلنساف داخؿ المجتمع  كهذا قد يككف التخمؼ نتيجة تعطيؿ العمؿ الجاد الهادؼ إلى تحسيف حيا

 (.73: 2002)المكزم   التعطيؿ قد يككف نتيجة لقكة خارجية طبيعية أك بشرية
الحالػػػة التػػػي يفتقػػػر فيهػػػا الجهػػػاز اإلدارم  :بأنػػػه كيعػػرؼ عاصػػػـ األعرجػػػي التخمػػػؼ اإلدارم

ألهػػداؼ لمقػػدرة عمػػى التنفيػػذ الكامػػؿ لمسياسػػة العامػػة المحػػددة مػػف الحككمػػة   كقصػػكر  عػػف تحقيػػؽ ا
 .(2011  )المانع التي تضمنتها هذ  السياسة 
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لذاتي   كهذ  القدرات الذاتية إذف التخمؼ اإلدارم يتمثؿ في ضعؼ أك فقداف قدرات النمك ا
(  قػػدرة التكيػػؼ - قػػدرة النمػػك اإلدارم -القػػدرة التكامميػػة النظاميػػة  -القػػدرة الحيكيػػة الكظيفيػػة ) :هػػي

   كهك ذركة المشكمة كتفاقمها كتأزمها.ذاتيقدرات النمك ال كهذا كمه يؤدم إلى فقداف أك ضعؼ

 : مظاىر الوخلف اإلداري
كمػػف زمػػف   مػػف قطػػاع  خػػرك   التخمػػؼ اإلدارم ظػػاهرة نسػػبية تختمػػؼ مػػف مجتمػػع  خػػر

 . زاء الكحدة الكاحدة داخؿ المنظمة خر كحتى في أج
 (.144: 2002)المكزم  : المظاىر العامة للوخلف اإلداري

  .(طاج )هبك معدالت عالية لمكفاءة كاإلنت . ال1
  .(مفاهيـ اإلدارة العميمة )ابتعادإفادة مف  . ال2
 .البدائي في تحقيؽ أهداؼ اإلنتاج(. سمكؾ الطريؽ األسهؿ )3
 . ارد المادية دكف المكارد الفكرية. االهتماـ بالمك 4

 :المظاىر ونشأ من األسباب اآلومة ىذه
  .عدـ دقة التخطيط .2  .عدـ كضكح األهداؼ -1
 .كضعؼ الرقابة كالمتابعة كالتقكيـ. تفكؾ 4   .. جمكد التنظيـ3

 : ألساسمة المباشرة للوخلف اإلداريالمظاىر ا
   .. انخفاض الجكدة2  .تخمؼ اإلنتاج كما كنكعان . 1
   .اإلسراؼ في استخداـ المكارد. 4   .. ارتفاع الكمؼ3
 (2008  )سالـ( المتابعة كالتقكيـك   التنظيـك   التخطيط): . تخمؼ كظائؼ اإلدارة5

 :الوطومر اإلداريثانمًا/ 
لتطػػكير اإلدارم سػػمة مػػف سػػمات العصػػر تتمثػػؿ فػػي تطػػكير العمػػؿ كالػػنظـ مػػف افتػػراض ا

عمميػػة شػػاممة تتعػػدل  ف التطػػكير اإلدارم هػػكأإدارم يمكػػف البنػػاء عميػػه  كهنػػا نجػػد بػػ كجػػكد أسػػاس
كساب المكظفيف معمكمات  تهيئػة  نهػا عمميػة هادفػة ترمػي إلػىإكمهػارات كاتجاهػات .. إذ التدريب كا 

  .تصػػػادية كاالجتماعيػػػة كحػػػؿ مشػػػكبلتهاجهػػػاز إدارم كػػػؼء يسػػػتطيع النهػػػكض بأعبػػػاء التنميػػػة االق
 . يما كتنفيذا دقيقا كمتابعة كاعيةنها عممية منظمة كمستمرة تتطمب تخطيطا عمميا سمهكذلؾ ف
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 أكبػػػػالمعنى الميكػػػػػانيكي  اإلدارمت الجهػػػػاز التحسػػػػيف فػػػػي جزئيػػػػػا فكهػػػػك يعبػػػػر كػػػػذلؾ عػػػػػ
  مػػف خػػبلؿ اتبػػاع اإلدارمالهيكمػػي  كغالبػػا مػػا يركػػز اهتمامػػه عمػػى البعػػد التقنػػي كالفنػػي فػػي الجهػػاز 

 ..اإلداريػػػػػػػةالعمميػػػػػػػة فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ  كعػػػػػػػبلج المشػػػػػػػكبلت التػػػػػػػي تظهػػػػػػػر كدعػػػػػػػـ القػػػػػػػدرات  األسػػػػػػاليب
كتػػػرتبط   عيػػػة اقتصػػػادية ثقافيػػػة إداريػػػةاجتمافػػػالتطكير اإلدارم بمعنػػػا  الشػػػامؿ .. عمميػػػة سياسػػػية 

جهػػد مخطػػط يشػػمؿ  بأنػػهك كمػػا عرفػػه العػػالـ بيكػػار أ  العمميػػة التطكيريػػة بمجمػػؿ المتغيػػرات البيئيػػة
حساسه  كيدار مف القمة بغية زيادة فعالية التنظيـ بأكممهاالمنظمة  بالصحة مػف خػبلؿ مػدخبلت  كا 

ؾ فهك عممية مخططة كمكجهة تهدؼ إلى كذل  (27: 2011)مرسمي   مدركسة في عممية التنظيـ
إحداث تغييرات نكعية ككمية شاممة كجزئية في هياكؿ كنظـ كأساليب عمؿ الجهاز اإلدارم كأنماط 

جؿ زيػادة قػدرة كفاعميػة هػذا الجهػاز عمػى تحقيػؽ األهػداؼ االقتصػادية أكضكابط السمكؾ فيه   مف 
 (.2008  )سالـ في: أهميتهنة .كتكمف كاالجتماعية كاإلدارية ضمف معطيات بيئية كزمنية معي

 .إلدارم مهـ لخطط التنمية القكميةالتطكير ا -

 . ر الدكلة كتحكلها إلى دكلة تنميةكهك مهـ أيضا نظرا التساع دك  -

 . تغيرات السريعة في أهداؼ المجتمعمهـ نظرا لم -

 لمحد مف مظاهر التخمؼ اإلدارم.  -

 .جكة بيف الدكؿ النامية كالمتقدمةلردـ الف -

 مة.متعامؿ مع المتغيرات في المنظل -

 اء المعرفة اإلدارية. نإلغ -

ال يمكػػػف اسػػػتخدامهما لمداللػػػة عمػػػى معنػػػى  اإلدارمكالتطػػػكير  اإلداريػػػةف مفهػػػكمي التنميػػػة إ
مػػف حيػػث التتػػابع الزمنػػي  لكػػف كمػػع هػػذا االخػػتبلؼ ال يمكػػف  أك األهػػداؼسػػكاء مػػف حيػػث  كاحػػد 

 ذ  هػػػػػػفهنػػػػػاؾ تسمسػػػػػؿ زمنػػػػػػي بػػػػػيف   اإلدارمالنظػػػػػػاـ دكف تطػػػػػكير  اإلداريػػػػػةالحػػػػػديث عػػػػػف التنميػػػػػػة 
 كصػػػػػكال الػػػػػى التنميػػػػػة  اإلداريػػػػػةفالتنميػػػػػة   اإلدارمثػػػػػـ التطػػػػػكير  اإلدارم باإلصػػػػػبلحالمفػػػػػاهيـ بػػػػػدءا 
 (.28: 2011  الشاممة. )مرسمي
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 :إدارة الونممةثالثًا/ 
التػػي حػػكؿ مػػا هػػك المقصػػكد بػػهدارة التنميػػة   كمػػا هػػي االختبلفػػات  اتلقػػد اختمفػػت التعريفػػ

 المقدمة في هذا المجاؿ ما يمي: اتتميزها عف التنمية اإلدارية  كمف أهـ التعريف
تشير إدارة التنمية إلى الهيئات المعقدة كالنظـ اإلدارية كالعمميات المختمفة التي تقكـ الحككمات  -1

بداع بهنشائها  كممارستها لتحقيؽ أهداؼ التنمية  كتحدد أهدافها في تحقيؽ كؿ مف التغيير كاإل
نها تتحدد عبلقاتها فػي أنهػا تكػكف مسػئكلة أمػاـ الشػعب أك ممثميػه  حيػث تكػكف أكما   كالحركة

 (.5: 1988  )عساؼ  انتماءاتها لمشعب كليس لغير 

إنها تمؾ اإلدارة المسئكلة عف تخطيط كتنفيػذ بػرامج التنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة كالسياسػية  -2
ف هػػذ  العمميػػة ال تتحقػػؽ دكف كجػػكد أجتمعيػػة مكجهػػة  ك ف التنميػػة هػػي عمميػػة مأعمػػى اعتبػػار 

إدارة فعالة تندرج في مستكياتها مف أعمى سمطة في الدكلة إلى اإلدارات كالػكزارات كالمؤسسػات 
 (. 95: 2002)الصرف   العامة كالخاصة

 هػػػػي عمميػػػػة منظمػػػػة مسػػػػتمرة كعقبلنيػػػػة  تتضػػػػمف مجمكعػػػػة مػػػػف األنشػػػػطة التػػػػي تهػػػػدؼ إلػػػػى  -3
دارم لؤلجهػػػػػزة الحككميػػػػػة كمؤسسػػػػػات القطػػػػػاع العػػػػػاـ االقتصػػػػػادم كالخػػػػػدمي تحسػػػػػيف األداء اإل

 (. 37: 2011)دكديف   كالخاص

مػف مسػتكيات  ان مف نظػاـ اجتمػاعي كيكػكف فرعيػ ان هي عممية متكاممة محمية كدكلية كتككف جزء -4
 (.37: 2011)دكديف   اإلدارة العامة

لػػػى نجػػػاح الخطػػػط التنمكيػػػة مػػػع هػػػي إدارة مشػػػتركة بػػػيف األهػػػالي كالحككمػػػة يمكػػػف أف تػػػؤدم إ -5
 (.70: 1998)الجميمي   ضركرة تكافر بقية الظركؼ المكضكعية كاإلمكانات البلزمة لمتنمية

 التنمية بمختمؼ أشكالها بالمجتمعاألجهزة اإلدارية كنشاطاتها الفنية كاإلدارية المطمكبة لتحقيؽ  -6
 (. 25: 1997)المؤمف  
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 إدارة الونممة الونممة اإلدارمة

 .ستراتيجيات التنميةا  تهتـ بفمسفة كأهداؼ ك  -1 .تهتـ بتطكير كتحسيف الطرائؽ اإلدارية لمتنمية -1

تركػػػػز عمػػػػى معرفػػػػة الكيفيػػػػة التػػػػي يمكػػػػف مػػػػف خبللهػػػػا  -2
 .تطكير القدرات اإلدارية لممنظمات

تركػػػػػز عمػػػػػى كضػػػػػع اإلطػػػػػار الفكػػػػػرم كالفمسػػػػػفي لمتنميػػػػػة  -2
 كتحديد األكلكيات. كتحديد األهداؼ كاختيار البدائؿ الممكنة

تهػػػػدؼ لتطػػػػكير كتحسػػػػيف األداء اإلدارم كأجهزتػػػػه فػػػػي  -3
 .المجتمع

 تهدؼ لتخطيط كتنظيـ كتنفيذ كرقابة العمميات التنمكية. -3

إنهػػػػا جهػػػػد مكجػػػػه لتطػػػػكير كتنميػػػػة القػػػػدرات كالطاقػػػػات  -4
 اإلدارية في المجتمع

ة إنهػػا عمميػػة تحديػػد البػػرامج التخطيطيػػة كالتنفيذيػػة لمتنميػػ -4
 اإلدارية في المجتمع ككضعها مكضع التنفيذ

تخػػػػػػػػػتص بعمميػػػػػػػػػات تطػػػػػػػػػكير األداء اإلدارم لؤلجهػػػػػػػػػزة  -5
المسػػػػئكلة عػػػػػف إدارة المشػػػػركعات كالمنظمػػػػػات كالنشػػػػػاطات 

 التنمكية المختمفة في المجتمع

تخػػػػتص بػػػػهدارة السياسػػػػات كالبػػػػرامج كالمشػػػػركعات التػػػػي  -5
 تحقؽ التنمية الشاممة في المجتمع

جػػػػػراءات تعػػػػػالج  -6 القضػػػػػايا كالمسػػػػػائؿ اإلداريػػػػػة كػػػػػنظـ كا 
العمػػػػػػؿ كطرائػػػػػػؽ التطبيػػػػػػؽ كدراسػػػػػػة الكقػػػػػػت كالمكضػػػػػػكعات 
الخاصػػة بتطػػكر الهياكػػػؿ التنظيميػػة كالكظيفيػػة كاالتجاهػػػات 

 .السمككية لؤلفراد

رئيسػػػية تتعمػػػؽ بالتنميػػػة  تعػػػالج قضػػػايا إيديكلكجيػػػة كأطػػػران  -6
ار العػاـ كفمسفتها كمحتكاها كتحديد األكلكيػات كتصػميـ اإلطػ

 .لمتنمية بجكانبها المختمفة كتحديد أهدافها كمجاالتها كمداها

إنهػػػػػػا عمميػػػػػػة تطػػػػػػكير األجهػػػػػػزة التػػػػػػي تتػػػػػػكلى تطبيػػػػػػػؽ  -7
 .العمميات المختمفة لمتنمية

إنهػػػا الجهػػػاز الػػػذم يتػػػكلى تطبيػػػؽ عمميػػػات التنميػػػة فػػػي  -7
 .المجتمع

تحدد الطرائؽ التي تؤدم إلػى تطػكير القػدرات اإلداريػة  -8
الجهػػػاز اإلدارم بمػػػا يػػػؤمف لهػػػا الكفػػػاءة كالفاعميػػػة فػػػي  فػػػي

 .استخداـ اإلمكانات كالمكارد المتاحة

تحدد الطرائؽ اإلدارية المبلئمة لتشػغيؿ الجهػاز اإلدارم  -8
 .لمتنمية كمكاجهة مشكبلته بما يحقؽ النمك الفعاؿ بالمجتمع

 .عة كشاممة تغطي كافة قطاعات المجتمععممية كاس -9 .عممية متخصصة تغطي مجاالت التطكير اإلدارم -9

تتضػػمف عمميػػات التػػدريب كالتطػػكير كتغييػػر الهياكػػؿ  -10
  سػػػػػػػيف كتطػػػػػػػكير طرائػػػػػػػؽ العمػػػػػػػؿ كاإلنتػػػػػػػاجالتنظيميػػػػػػػة كتح

 كاإلجراءات كفاعميتها.

تتضػػػػػمف عمميػػػػػات :بنػػػػػاء الفمسػػػػػفة التنمكيػػػػػة كأهػػػػػدافها  -10
 كاتجاهاتهػػػػػا كبنػػػػػاء كتحديػػػػػد األجهػػػػػزة كالمؤسسػػػػػات التنمكيػػػػػة 

كضع األطر التنسيقية العامة كالمتكاممػة لمحتكيػات العمميػة ك 
دارة كتشػػػغيؿ األجهػػػزة اإلداريػػػة المسػػػئكلة  التنمكيػػػة الشػػػاممة كا 

 عف تنفيذ عمميات كبرامج التنمية.
  

دارة الونممة:اإل( 1جدول )  (.27 :1997،)المؤمن خوالفات بمن الونممة اإلدارمة وا 
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 في فلسطمن: اإلدارمةواقع الونممة 
  ككػػذلؾ ـ1994مػػرت السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية بمراحػػؿ عػػدة منػػذ تأسيسػػها فػػي العػػاـ 

 األكلػػىسػػنكات ال  كمػػرت هػػذ  المؤسسػػات  بحػاالت عػػدة عبػػر عشػػر إداريػػامؤسسػػاتها  ألداءبالنسػبة 
لػػػى إقيػػػد فػػػي بػػػدايات السػػػمطة   أكفمػػػف اسػػػتيعاب لمكػػػكادر الكظيفيػػػة دكف شػػػرط  مػػػف عمػػػر السػػػمطة 
  ثػػػـ محاكلػػػة كضػػػع قػػػانكف خدمػػػة مدنيػػػة فمسػػػطيني عػػػاـ اإلدارملػػػى الترهػػػؿ إ  ثػػػـ البطالػػػة المقنعػػػة

تطبيؽ هذا القانكف كعدـ العمؿ لمسمطة الكطنية الفمسطينية   كفشؿ  اإلدارم األداءبضبط  ـ1998
  فػػي الضػػفة الغربيػػة ـ1959لعػػاـ  األردنػػيلػػى قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة إعمػػى االحتكػػاـ  كاإلبقػػاء  بػػه
متبعة مف قبؿ كؿ ال كاألدلةالعمؿ  إجراءاتلى إ  كاالرتكاف ى القانكف المصرم في غزةلإحتكاـ كاال

غير مستقر  كتفشى قػيـ سػمبية عديػدة فيػه  مترهبلن  ان عام ان فرز قطاعأ  كؿ ذلؾ مسؤكؿ في مؤسسته
كهػػػػي مرحمػػػػة القػػػػانكف  األخيػػػػرةثػػػػـ جػػػػاءت المرحمػػػػة اإلصػػػػبلحات  لػػػػى العديػػػػد مػػػػف إجعمتػػػػه بحاجػػػػة 
كقػػد بػػدأت   2007لمعػػدؿ لمخدمػػة المدنيػػة كالمعمػػكؿ بػػه منػػذ شػػهر تشػػريف ثػػاني لعػػاـ الفمسػػطيني ا

 اإلدارم أدائهػػامػػف  إصػػبلحهمػػا يمكػػف  إلصػػبلح اإلصػػبلحية إجراءاتهػػاالسػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية 
 (.2009 )مكاطف  كالمالي

داذاتهػا ماليػا  إلصػبلحكرغـ هذا الزخـ في محاكالت السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية   إال  ريػاكا 
  كهػي تطػكير الكػادر ئية مهمة مف جزئيات الحكػـ الرشػيدجز  إصبلحلـ تعمؿ عمى  ا فحتى  أنها

مقتصػػرة عمػػى  اإلداريػػة  حيػػث مػػا زالػػت عمميػػة التنميػػة العمميػػة األصػػكؿلهػػا كتنميتػػه كفػػؽ  اإلدارم
 أهػػداؼبعمميػػة التػػدريب فقػػط   كلكػػف التػػدريب غيػػر الممػػنهج فػػي معظػػـ الحػػاالت   كغيػػر المػػرتبط 

 العمؿ كتقييـ النتائج.
  رغػػـ ا فحتػػى  أكلكيػػةذات ف الحالػػة التنمكيػػة لكػػكادر السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ليسػػت إحيػػث 

 (.2: 2010اإلدارية )أبك ظاهر  ظهكر محاكالت عديدة نحك تنظيـ عممية التنمية 
عكقػات بػرز مأف أف بػتخصصػيغمػب التقػارير ككتابػات المأهذا كقد كجد الباحػث مػف خػبلؿ 

 هما: أساسييففي فمسطيف تنحصر في عامميف  اإلداريةالتنمية 
دائمػة فػي محاصػرة الشػعب ال اإلسػرائيميةفقد اسػتمرت السياسػة  :اإلسرائملياسومرار االحوالل  -1

مف ممارسة  كاألهمية  كمنع مؤسساته الرسمية كالخاصة الفمسطيني  كمنعه مف حرية الحركة
  كحاصػرت تطػكر بنيتػه التحتيػة بمكارد  الطبيعيػة كالماليػة  كمنعته مف التحكـ عممها بحرية 
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بالتصػػػػدم لمسياسػػػػة العنصػػػػرية مػػػػف تعػػػػد  أيضػػػػان  كأرهقتػػػػه  كأكلكياتػػػػه أعمالػػػػهجػػػػدكؿ  كأرهقػػػػت
ضػػػفة   كاسػػػتمرت بالفصػػػؿ القهػػػرم بػػػيف الالحصػػػار عمػػػى قطػػػاع غػػػزة أبقػػػتكحصػػػار  حيػػػث 

ضعاؼ  كالقطاع كتهكيد القدس غبلؽ كا   (.2013أماف  ) لمؤسساتها كا 

كنتػػائج  إفػرازاتف االنقسػػاـ الفمسػطيني كمػا صػاحبه مػف أ يػرل الباحػث :االنقسـام الفلسـطمني -2
 أحيانػػان   كالتصػػرؼ ا خػػرالطػػرؼ  بهقصػػاءبسػػبب الصػػراع عمػػى السػػمطة  كرغبػػة كػػؿ طػػرؼ 

كؿ ذلؾ كاف له  كالتعبير الرأمنتيجة ذلؾ   كاستمرار حالة االستقطاب كالتضييؽ عمى حرية 
 مكحدة. أهداؼكما قد تشممه مف الخركج بعممية تحقؽ  اإلداريةمة التنمية بتعطيؿ عج األثر

إال أنػػه يكجػػد إفػػرازات سػػمبية هػػددت  األخطػػر كباإلضػػافة إلػػى اإلحػػتبلؿ كاالنقسػػاـ كرغػػـ أنهمػػا
كرأل   عمميػػػة التنميػػػة اإلداريػػػة فػػػي فمسػػػطيف عمػػػى مػػػدار عمػػػؿ السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية

عػػػػدـ كضػػػػع الرجػػػػؿ المناسػػػػب فػػػػي المكػػػػاف المناسػػػػب  مثػػػػؿ األبػػػػرز منهػػػػا الباحػػػػث أف يجمػػػػؿ 
 . إلخ.كالمحسكبية  إقصاء أبناء التنظيمات األخرل  كعدـ تكفر الرقابة الحككمية .
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 :األمن القومي
جػذكر  تعػكد إلػى  يػة الثانيػة  إال أفشاع استخداـ مصطمح األمف القكمي بعد الحػرب العالم

التػػػي أسسػػػت لػػػكالدة الدكلػػػة ـ 1648ـ صػػػة بعػػػد إبػػػراـ معاهػػػدة كسػػػتفاليا عػػػاالقػػػرف السػػػابع عشػػػر كخا
ػ األمة.كشكمت الحقبة المكصكفة بالحرب الباردة  اإلطار أك المناخ الذم تحركت  القكمية أك الدكلة

تعبيػػػػر  كصػػػػكالن إلػػػػى طغيػػػػاف اسػػػػتخداـمؤسسػػػػاتية  كبينػػػػىمحػػػػاكالت صػػػػياغة مقاربػػػػات نظريػػػػة  فيػػػػه
أمريكيػػة خالصػػة يػػتـ استنسػػاخها  كبدمغػػة عشػػريفسػػتراتيجية األمػػف القػػكمي" منػػذ تسػػعينات القػػرف الإ"

 .عالميا

 النطبلؽ مصػطمح األمػف القػكمياألكلى   المحطة أك المنصة  1947كيمكف اعتبار عاـ 
األمػف القػكمي لعػاـ  ه بصػدكر "قػانكففي المسرح األمريكي  كبداية التشكيؿ التنظيمي المؤسساتي لػ

اسػػتخداـ هػػذا المصػػطمح منطمقػػان مػػف  " عػػف الكػػكنغرس األمريكػػي  لكػػف بقيػػة العػػالـ تػػأخر فػػي1947
ككسيمة لصياغة اجتهادات في التخطيط السياسػي النشػط حػكؿ  "ستراتيجية"الدراسات اإل ػػػبػ االهتماـ

 ف أعمػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػف  أجكبػػػػػػػػةة التركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى تقػػػػػػػػديـ مقاربػػػػػػػػات لصػػػػػػػػياغ رؤل مسػػػػػػػػتقبمية  دكف
 كضػػػػػعها فػػػػػي قكالػػػػػب مسػػػػػتقمة ضػػػػػمف الهيكػػػػػؿ البيركقراطػػػػػي لمدكلػػػػػة. فكػػػػػؿ مػػػػػا  يهػػػػػدد السػػػػػيادة  أك

 تعريفػػػػػه الحقػػػػػان بػػػػػاألمف القػػػػػكمي انػػػػػدرج تحػػػػػت إطػػػػػار بنيػػػػػة الػػػػػدفاع أك األمػػػػػف الػػػػػداخمي أتفػػػػػؽ عمػػػػػى
 (. 7: 2008)سميماف   كأجهزتهما 

القػػػػكمي اقتبسػػػػت مصػػػػطمحاتها  األمػػػػفعػػػػف  ف معظػػػػـ الدراسػػػػات التػػػػي تحػػػػدثتأكقػػػػد كجػػػػد الباحػػػػث 
القػكمي  كبخاصػة بػالمغتيف الفرنسػية  بػاألمفالمتعمقػة  األجنبيػةها مف الدراسػات ينماكمفاهيمها كمض

 نجميزية.كاإل
نجميزيػة فػي مقابػؿ المصػطمح باإل "القػكمي األمػفالدراسػات العربيػة باسػتعماؿ مصػطمح " أخذتكلقد 

(National security( كبالفرنسػػػػػية )Securete Nationale) كتنطبػػػػػؽ الدراسػػػػػات  
ف إنجميزيػػة هػػذ  عمػػى مجتمعػػات شػػكمت مػػا يسػػمى "الدكلػػة ػػػػاألمة" أم كالمصػػطمحات الفرنسػػية كاإل

  كمثػػؿ مػػا هػػي عميػػة الحػػاؿ فػػي فرنسػػا كانجمتػػرا كايطاليػػا كمهػػا األمػػة  ة تضػػـ  ضػػمف حػػدكدهاالدكلػػ
الكضػػع العربػػي لكػػكف الػػكطف العربػػي  خالفػػهيسػػبانيا كالكاليػػات المتحػػدة كغيرهػػا كثيػػر  كهػػذا كاقػػع ا  ك 

التػػي تسػػكف هػػذا الػػكطف امػػة  كاألمػػة   سياسػػية مسػػتقمة هػػي الػػدكؿ العربيػػة لػػى عػػدة كيانػػاتإمقسػػـ 
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عمػػى  ةمكزعػػ األخػػرلكاحػػدة معركفػػة الخصػػائص كالمقكمػػات كالمغػػة كالحضػػارة كالتػػاريخ كلكنهػػا هػػي 
األمػػػف القطػػػرم أك الػػػكطني فػػػي الػػػذم يضػػػع فػػػي  عػػػرؼ الػػػبعض  األمػػػر  تمػػػؾ الكيانػػػات السياسػػػية
 (.6: 2003)الهزايمة   مكاجهة األمف القكمي

ف األمف القكمي كأم مفهكـ أك مصطمح  ال يمكف التكصؿ إلى تحديػد دقيػؽ هعميه ف كبناءن 
لمتعػػػديؿ  خػػػارج نطػػػاؽ المكػػػاف كالزمػػػاف الػػػذم يتحػػػرؾ فػػػي مػػػدار    مػػػع التنبػػػه لخضػػػكعه الػػػدائـ لػػػه

بػػػركز  إلػػػى ميػػػداف التػػػداكؿ  رات كالعكامػػػؿ التػػػي أثػػػرت كال تػػػزاؿ فػػػي  انسػػػجامان مػػػع المتغيػػػكالتطػػػكير
 .كالتطبيؽ

 فاألكػػاديمييالقػػكمي فػػي تعريفػػات بعػػض  األمػػفمػػا قيػػؿ عػػف  أهػػـف يجمػػؿ أككجػػد الباحػػث 
 :المعنييف بدراسة األمف القكمي ككصفهـ فيما يخص المفهكـ

هػػذا المفهػػـك  ىالقػػكمي يبقػػألمػػف المهػػتـ بدراسػػة شػػؤكف ا "بػػارم بػػكزاف "األميركػػييقػػكؿ األكػػاديمي  -
تعريفػه  لكنػه يبقػػى بػالد الداللػػة  ألف  عصػيان عمػى الصػػياغة الدقيقػة  يكتنفػه الغمػػكض لػدل محاكلػػة

سػػػػػتراتيجي السياسػػػػػية كالعسػػػػػكرية هامشػػػػػان كاسػػػػػعان لمتنظيػػػػػر اإل غيػػػػػاب التحديػػػػػد الػػػػػدقيؽ يػػػػػكفر لمنخبػػػػػة
 (. Buzan, 1991: 213) كالستخداـ القكة

لمتعامػؿ مػع التحػديات المتنكعػة  ضركرة تكسيع نطاؽ مفهـك األمف القكمي "زيدجككلك "بينما يجد  -
حقػػؿ دراسػػات العمػػكـ االجتماعيػػة كفػػي ميػػداف  كمؤيػػدك هػػذا المكقػػؼ يختػػاركف إدخالػػه فػػي لعصػػرنا 

أرحػػػب لؤلمػػػف القػػػكمي يشػػػمؿ االقتصػػػاد عمـ الػػػنفس  عمػػػـ االجتمػػػاع  كا نتركبكلكجيػػػا )عمػػػـ دراسػػػة 
يدخمكنػػػه فػػػي رزمػػػة كاسػػػعة مػػػف المشػػػكبلت العالميػػػة الطػػػابع تحػػػت عنػػػػكاف:  (  أكاإلنسػػػافأصػػػكؿ 
لمػدكؿ  مػرض  كالصراعات الداخميػة أك العػابرة األخطاراألمنية  بما فيها العنؼ المحمي   الدراسات

السػكاني  التمػكث  االنفجػار  مالكسػاد االقتصػادنقص المناعة  تهريب المخدرات  الديكف العالميػة  
 (.Kolodzeij, 1992: 421كاألغنياء ) هكة بيف الفقراءالبيئي كاتساع ال

الشػركط السياسػية المحميػة كالعالميػة  فيعتقد أف "أهداؼ األمف القكمي ترمي إلى إيجػاد أما تراجر -
 الحيكية. المبلئمة لحماية كتعزيز القيـ الكطنية
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د المكجػه ضػد انعداـ التهدي أف "األمف القكمي مف ناحية مكضكعية هك "ككلفرز"بينما يرل 
انعداـ الخكؼ مف إمكانية تعرض هذ  القيـ لمتهديد  القيـ المكتسبة كالراسخة  كمف ناحية ذاتية  هك

 األمػػف القػػكمي عمػػى التعريػػؼ المعتمػػد مػػف مجمػػس كسػػيبنيوكس بترسػػكف كيعتمػػد كػػؿ مػػف أك الخطػػر"
 (.10: 2008ع )سميماف  المؤسسات كالقيـ الجكهرية لممجتمالحفاظ التاـ عمى 

 ف أدؽ مفهػػػـك لؤلمػػػف القػػػكمي هػػػك مػػػا كرد فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ بقكلػػػهأيعتقػػػد منػػػذر سػػػميماف ك 
: "فميعبدكا رٌب هذا البيت  الذم أطعمهـ مف جكع كأمنهـ مف خكؼ" )سكرة قريش( كفي قكلػه تعالى

  .تعالى تأكيد أف األمف هك نقيض الخكؼ كنرل في لساف العرب المرادؼ نفسه أيضان 

د قػدـ تعريفنػا لؤلمػف القػكمي قائمػان عمػى أسػاس اإلجػراءات التػي تتخػذها أما أمػيف هكيػدم فقػ
الدكلػػة لحمايػػة أمنهػػا  فػػاألمف هػػك" اإلجػػراءات التػػي تتخػػذها الدكلػػة فػػي حػػدكد طاقتهػػا لمحفػػاظ عمػػى 
كيانها كمصالحها في الحاضر كالمستقبؿ مػع مراعػاة المتغيػرات الدكليػة " كبهػذا المعنػى فػهف األمػف 

 (. 61: 1980)هكيدم   مف العسكرمالقكمي يشمؿ األ

تػأميف "عمي الديف هبلؿ فيعرفه انطبلقا مف القػدرات الكفيمػة بمكاجهػة التهديػدات فهػك:  أماك 
الدكلػػة ضػػد األخطػػار التػػي تهػػددها داخمينػػا كخارجينػػا  كتػػأميف مصػػالحها كتهيئػػة الظػػركؼ المناسػػبة 

 (.12: 1984" )هبلؿ  حقيؽ أهدافها كغاياتها القكميةلت

ؼ مصطفى عمكم األمف القكمي بأنه: مفهـك كمي يقصد به القدرة عمى كفالة الحماية كيعر 
 تحػػػػػػػػػػديات  تهديػػػػػػػػػػدات أك الكميػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػذلؾ المجتمػػػػػػػػػػع السياسػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكطني مػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػة أخطػػػػػػػػػػار أك

 تجابهػػػػػػه مػػػػػػف الػػػػػػداخؿ أك مػػػػػػف الخػػػػػػارج بحيػػػػػػث يعػػػػػػيش ذلػػػػػػؾ المجتمػػػػػػع فػػػػػػي حالػػػػػػة اطمئنػػػػػػاف مػػػػػػف 
 (. 15: 2005)عمكم  الخكؼ 

القػكمي عمػى االسػتراتيجية العسػكرية  األمػففػات التقميديػة  اقتصػر مفهػـك كفي بعض التعري
ف ا  ف كػاف يتضػمنها كلػيس هػك القػكة العسػكرية ك ا  لػيس هػك المعػدات العسػكرية ك  األمػفكلكف   لمدكلة

كجه  إال ف كاف يشممه  فالمشكمة العسكرية ما هي ا  كاف هك يحتكيها  كليس هك النشاط العسكرم ك 
كالقػػانكف  كاألمػػفف تسػػاعد فػػي تػػكفير النظػػاـ أ  فػػالقكة العسػػكرية يمكػػف الكبػػرل األمػػفضػػيؽ لمشػػكمة 

بقػػػدر يتناسػػػب مػػػع الكجػػػكد الفعمػػػي لقاعػػػدة صػػػمبة مػػػف القػػػانكف كالنظػػػاـ فػػػي  إاللكػػػف ال يتحقػػػؽ ذلػػػؾ 
 (. 7: 2009)البشرم   المجتمع

مي القػك  األمػفلػى مفهػـك إف الػبعض ينظػر إلػى أكقد خمص الباحث مف التعريفػات السػابقة 
القػػكمي  كينظػػر الػػبعض  أمنهػػاف القػػكة العسػػكرية لمدكلػػة هػػي مػػرآة أمػػف الزاكيػػة العسػػكرية باعتبػػار 
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القػكمي مػف الزاكيػة االقتصػادية كاالجتماعيػة باعتبػار اف القػكة االقتصػادية  األمػفلى مفهػكـ إ ا خر
 لػػػى إة تنظػػػر ككسػػػيمة البنػػػاء العسػػػكرم كالتنميػػػة الداخميػػػة  بينمػػػا هنػػػاؾ فئػػػة ثالثػػػ األمػػػافهػػػي صػػػماـ 

 القػػػػػػػكمي بشػػػػػػػمكلية تجمػػػػػػػع بػػػػػػػيف المفهػػػػػػػـك العسػػػػػػػكرم كاالقتصػػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػاعي األمػػػػػػػفمفهػػػػػػػـك 
 (. 18: 1995)فكدة   كالسياسي

ه مف شمكلية تخدـ مفردات كمتغيػرات الدراسػة فيحبيب لما  إبراهيـتعريؼ  كيرجح الباحث 
خطة تنمكية شاممة لحماية القكمي بمجمكعة اإلجراءات التي تتخذها الدكلة كفؽ  األمفحيث عرؼ 

 مصػػػػػػػػالحها الداخميػػػػػػػػة كالخارجيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف أم تهديػػػػػػػػد  كبمػػػػػػػػا يضػػػػػػػػمف تحقيػػػػػػػػؽ أهػػػػػػػػدافها كغاياتهػػػػػػػػا 
 (.71: 2010القكمية )حبيب 

العربيػػػػة   األدبيػػػاتفػػػػي  إالالػػػكطني  كاألمػػػػفالقػػػكمي  األمػػػػفالباحػػػث تمييػػػػزا بػػػيف  جػػػػدكلػػػـ ي
انتمػػػاء قػػػكمي ككالء  أسػػػاسمػػػى مػػػف قػػػائـ عألػػػى مفهػػػـك إالمتخصصػػػة ال تشػػػير  األمنيػػػةفالدراسػػػات 
القػػكمي  كقػػد الحػػػظ  لؤلمػػفالعربيػػة مفهكمهػػػا  األدبيػػاتالعربيػػة مػػثبل( مثممػػػا تبنػػى  كاألمػػةمشػػترؾ )
القػػػكمي كػػػامف  األمػػػفالمتخصصػػػة فهػػػـ  األمنيػػػةفػػػي الدراسػػػات  األقػػػربنػػػه ربمػػػا قػػػد يكػػػكف أالباحػػػث 
 ؼ ترجمػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػة الخػػػػػػػػتبل األسػػػػػػػػاسفػػػػػػػػي ك)كطنػػػػػػػػي( هػػػػػػػػك    كيبقػػػػػػػػى التمييػػػػػػػػز )قػػػػػػػػكمي(إقميمػػػػػػػػي
 (.nationalكممة )

 وىناك مدرسوان مخولفوان لدراسة موضوع األمن القومي ىما: 

عمػػى الجانػػب العسػػكرم كالتهديػػد الخػػارجي كالدكلػػة ككحػػدة  تركػػزالتػػي : المدرســة اإلســوراومجمة -أ
كحيػػدة فػػي تحميػػؿ العبلقػػات الدكليػػة  كعمػػى مفهػػـك القػػكة باعتبارهػػا المقػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػي تصػػرؼ 

طراؼ األخرل  كيرمز لها بمقدرة سيطرة عقػؿ اإلنسػاف عمػى عقػؿ ا خػر.ك تشػمؿ كػؿ العبلقػات األ
  (.Hans, 1985: 11) االجتماعية  كهي العنصر األساس في تفسير العبلقات الدكلية

كعنػػد جكنسػػباينيز يحصػػر مفهػػـك القػػكة فػػي القػػكة العسػػكرية  كمػػا نجػػد أف مكسػػكعة العمػػـك 
قػػػدرة األمػػػة عمػػػى حمايػػػة قيمهػػػا الداخميػػػة مػػػف التهديػػػدات القػػػكمي بأنػػػه: " اعيػػػة  تعػػػرؼ األمػػػفاالجتم

الداخميػة مػف التهديػدات  قابمية الدكلػة لحمايػة قيمهػابكؾ فيعرفانه بأنه " ك الخارجية"  أما بيركك فيتز
أمػػػا إدكارد عػػػازار فيضػػػع سػػػبعة عكامػػػؿ لتحقيػػػؽ الحمايػػػة الماديػػػة لمدكلػػػة مػػػف التهديػػػدات " الخارجيػػػة
 (.Azar:(1988:5  هي:العسكرية ك 

 التفاعؿ كالكحدة بيف السياسة الخارجية ك سياسة األمف كالدفاع.  -1

 الخطط اإلستراتيجية كالعقيدة العسكرية.  -2
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 مخصصات الدفاع.  -3

 إدراؾ مصادر التهديد كتحميمها.  -4

 القدرات األمنية.  -5

 أنظمة التسميح كتقييـ االختيارات.  -6

 اإلستراتيجي.  التحالؼ كالتعاكف -7

 المدرسة المعاصرة )الونمومة( :  –ب

نمػا  يرل أصحاب هذ  المدرسة أف مصادر التهديد ال تقتصر فقط عمى التهديد الخػارجي كا 
ا عمى التهديد الداخمي  كيقدمكف نظرة أكسع لمجاؿ األمف القكمي الذم يشمؿ أبعادان اقتصادية  أيضن

: أمػػػػف المػػػػكارد الحيكيػػػػة عمػػػػى اتجػػػػاهيف أساسػػػػيف همػػػػا المدرسػػػػة كاجتماعيػػػػة كثقافيػػػػة... كتقػػػػـك هػػػػذ 
 كاإلستراتيجية كالتنمية االقتصادية. 

غيػػاب التهديػػد بالحرمػػاف يػػؼ نػػام األمػػف االقتصػػادم  بأنػػه: "جكز كيعػػرؼ لػػكرانس كػػرانس ك 
الشديد مف الرفاهية االقتصادية " كما يمكف إضافة قدرة الدكؿ عمى رسـ سياساتها االقتصادية دكف 

 السػػػػػػيادة االقتصػػػػػػادية التػػػػػػي تعنػػػػػػي  ارجيػػػػػػة  كهػػػػػػك مػػػػػػا عبػػػػػػر عنػػػػػػه هكلسػػػػػػف بمصػػػػػػطمحإمػػػػػػبلءات خ
 القػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػدد ممكػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػف أدكات السياسػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػػػػاؿ "

 (.17:1989ط )المشا "االقتصادم

 أمػػػػػػػا ركبػػػػػػػرت ماكنمػػػػػػػارا فيػػػػػػػرل أف الفقػػػػػػػر كالتخمػػػػػػػؼ همػػػػػػػا عػػػػػػػامبلف أساسػػػػػػػاف لمعصػػػػػػػياف 
   حيػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػرؼ األمػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػكمي بأنػػػػػػػػػػػه يعنػػػػػػػػػػػي:" كالتمػػػػػػػػػػػرد بخاصػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدكؿ الناميػػػػػػػػػػػة

 Mac  (Namora: 1968: 60 .) التنمية

كيبلحػظ كليػػد عبػد الحػػي أف االلتزامػات الناجمػػة عػف فػػارؽ معػدالت النمػػك االقتصػادم هػػي 
العامؿ األنسب لتفسير حركة الصعكد كالهبكط في سمـ القكل الدكلية  كنتيجػة ألهميػة دكر المتغيػر 

تجا  ك سرعة الحركػة  انػدفعت الػدكؿ إلػى اسػتثمار الطبيعػة  لضػماف مكػاف االقتصادم في تحديد ا
 (. 118: 1994عبد الحي  ) أفضؿ عمى سمـ القكل
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 :القومي رتائز ومسوومات األمن

عمػػى ضػػكء المفهػػـك الشػػامؿ لؤلمػػف  فهنػػه يعنػػي تهيئػػة الظػػركؼ المناسػػبة كالمنػػاخ المناسػػب 
لشػاممة  بهػدؼ تػأميف الدكلػة مػف الػداخؿ كالخػارج  بمػا لبلنطبلؽ باإلستراتيجية المخططػة لمتنميػة ا

يػػدفع التهديػػدات بػػاختبلؼ أبعادهػػا  بالقػػدر الػػذم يكفػػؿ لشػػعبها حيػػاة مسػػتقرة تػػكفر لػػه أقصػػى طاقػػة 
 (2009)حسيف: لمنهكض كالتقدـ.هذا كيتـ صياغة األمف عمى ضكء أربع ركائز أساسية:

 لداخمية.إدراؾ التهديدات سكاء الخارجية منها أك ا :أوالً 

 رسـ إستراتيجية لتنمية قكل الدكلة كالحاجة إلى االنطبلؽ المؤمَّف لها. :اً مثان

تػػكفير القػػدرة عمػػى مكاجهػة التهديػػدات الخارجيػػة كالداخميػػة ببنػػاء القػػكة المسػػمحة كقػػكة الشػػرطة : ثــاً ثال
 القادرة عمى التصدم كالمكاجهة لهذ  التهديدات.

ــاً  .. كتتصػػاعد  جػػراءات لمكاجهػػة التهديػػدات التػػي تتناسػػب معهػػاإعػػداد سػػيناريكهات كاتخػػاذ إ :رابع
 خارجيًّا أك داخميًّا.كاف تدريجيًّا مع تصاعد التهديد سكاء 

 :(75:2010 )حبمب، مسوومات سوة ولألمن

 أمف الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أك ممتمكاته أك أسرته. :أوالً 

رجيػػػة أك داخميػػػة لمدكلػػػة كهػػػك مػػػا ييعبَّػػػر عنػػػه ضػػػد أيػػػة أخطػػػار خا طػػػرم(مػػػف الػػػكطني )القي األ :ثانمـــاً 
 "باألمف الكطني".

هك مصطمح أعـ كأشػمؿ كأكسػع مػف مصػطمح األمػف الػكطني  كيعػرؼ عمػى  االمف القكمي: :ثالثاً 
 أنه " قدرة الدكلة عمى حفظ أمنها كمصالحها الحيكية دكف االعتبار لمحدكد الجغرافية.

ظاـ أمني ذك طبيعة خاصة  يعتمػد عمػى دخػكؿ مجمكعػة هك ن أك الجماعي اإلقميمياألمف  :رابعاً 
  مف الدكؿ التي تنتمي إلى إقميـ جغرافي كاحد في اتفاقيات سياسية كعسكرية كاقتصادية.

كهػػػك الػػػذم تتػػػكال  المنظمػػػات الدكليػػػة سػػػكاء منهػػػا الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ  :األمػػػف الػػػدكلي :خامســـاً 
 حفاظ عمى األمف كالسمـ الدكلييف.المتحدة أك مجمس األمف الدكلي ك دكرهما في ال
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هك المستكل الذم تطمح إلى تحقيقه كؿ الدكؿ المحبة لمسػبلـ كالمسػاكاة  : األمف اإلنساني :سادساً 
ككذلؾ المنظمات كالهيئات الحقكقية كاإلنسانية بما يضمف حصكؿ اإلنساف في أم مكاف في العالـ 

 .عمى حقه في العيش بكرامة

 القومي: األمن أبعاد

نػػه يعنػػي تهيئػػة الظػػركؼ المناسػػبة كالمنػػاخ المناسػػب ه  فى ضػػكء المفهػػـك الشػػامؿ لؤلمػػفعمػػ
  بهػدؼ تػأميف الدكلػة مػف الػداخؿ كالخػارج   بمػا المخططػة لمتنميػة الشػاممة باإلستراتيجيةلبلنطبلؽ 

طاقػػة  أقصػػى  بالقػػدر الػػذم يكفػػؿ لشػػعبها حيػػاة مسػػتقرة تػػكفر لػػه أبعادهػػايػػدفع التهديػػدات بػػاختبلؼ 
 (26: 2012)مظمكـ   متعددة: أبعادان ف له أتعني  األمفف شمكلية همف هنا ف  كض كالتقدـلمنه

 .. كيتمثؿ في الحفاظ عمى الكياف السياسي لمدكلة. البيٍعد السياسي :أوال

.. الذم يرمي إلى تكفير المناخ المناسب لمكفاء باحتياجات الشعب كتكفير  البيٍعد االقتصادم :ثانماً 
 الرفاهية له.سبؿ التقدـ ك 

.. الػػذم يرمػػي إلػػى تػػكفير األمػػف لممػػكاطنيف بالقػػدر الػػذم يزيػػد مػػف تنميػػة  البيعػػد االجتمػػاعي :ثالثــاً 
 الشعكر باالنتماء كالكالء.

.. الػػػذم يػػػؤمِّف الفكػػػر كالمعتقػػػدات كيحػػػافظ عمػػػى العػػػادات  البيٍعػػػد المعنػػػكم أك األيػػػديكلكجي :رابعـــاً 
 كالتقاليد كالقيـ.

ضػػػد أخطػػػار البيئػػػة خاصػػػة الػػػتخمص مػػػف النفايػػػات  يئػػػي.. الػػػذم يػػػكفِّر التػػػأميفالبيٍعػػػد الب :خامســـاً 
 .كمسببات التمكث حفاظان عمى األمف

 (.10: 2009)حسيف   القومي: األمنمقومات 
هػػـ مظػػاهر  كهػػك االسػػتقرار السياسػػي القػػائـ عمػػى الرفاهيػػة كالقػػدرة عمػػى أالقػػكمي ك  األمػػفجػػكهر  -1

 كالتكازف الداخمي. تحسيف مستكيات المعيشة كظركؼ الحياة
تفريػػد الجهػػد فػػي اسػػتثمار مػػكارد الدكلػػة الماديػػة كالبشػػرية كاسػػتغبللها بالشػػكؿ الػػذم يعػػكد بػػالنفع  -2

 عمى مختمؼ القطاعات الشعبية.
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مف خبلؿ االستمرار في خمؽ التػكازف فػي  اإلنسانيقدرة الدكلة عمى التكيؼ مع تقمبات التطكر  -3
 ؽ اجتماع كطني في الداخؿ.عبلقات االتفاؽ كاالنسجاـ الخارجي كخم

قدرة الدكلة عمى بناء شبكة تكاممية بيف مختمػؼ القطاعػات االجتماعيػة كاالقتصػادية كالسياسػية  -4
 كالعسكرية مؤهمة المتصاص تحديات الداخؿ كمكجهة لصد التحديات الخارجية.

مػف  حرص الدكلة عمى تجنب المخاطر في اتخاذ القػرارات عنػد رسػـ الصػناعة السياسػية لمقػرار -5
 .لتمثيؿ الشعبي في اتخاذ القراراتخبلؿ المشاركة السياسية كا

 :إسوراومجمة األمن القومي
مفهػػػـك شػػػامؿ لمعناصػػػر التػػػي تشػػػكؿ االحتياجػػػات  -إف إسػػػتراتيجية األمػػػف القػػػكمي تعنػػػي:

  هحمايػػة كسػػبلمة أراضػػيك الضػػركرية لمػػكطف  متضػػمنة )الحمايػػة الذاتيػػة كاسػػتقبلؿ الكيػػاف الػػكطني  
كترتكػػز عمػػى عػػدة عناصػػر   عصػػرية(البنػػاء دكلػػة المؤسسػػات الدكلػػة ك عبه االقتصػػادية  كرفاهيػػة شػػ

مجمكعػػة مػػف صػػياغة ك  ضػػركرة تكافػػؽ القيػػادات الكطنيػػة القػػادرة عمػػى إدارة هػػذ  الخطػػط  -أبرزهػػا:
الخطط كالمبادئ التي تحدد األهداؼ القكمية لمكطف مستندان عمى الغاية القكمية  مع مراعاة مبػادئ 

نمػػا تتحػػدد عمػػى أسػػاس القػػكة المتاحػػة األمػػف ا لقػػكمي كاعتباراتػػه. كأف هػػػذ  المبػػادئ ليسػػت مطمقػػة كا 
كقػػػدراتها القكميػػػة كالتهديػػػدات الخارجيػػػة كالتحػػػديات المحميػػػة كطبيعػػػة النظػػػاـ الػػػدكلي المعاصػػػر كانػػػه 

مػػػة كمسػػػتمد مػػػف أتصػػكر اسػػػتراتيجي نػػػابع مػػػف متطمبػػػات حمايػػػة المصػػػالح الحيكيػػػة األساسػػػية أليػػػة 
ثهػػػا التػػػاريخي كاالجتمػػاعي لممحافظػػػة عمػػػى ك هػػا كمػػػا أفرزتػػه معطيػػػات مكقعهػػػا الجغرافػػي كمكر تاريخ

 نهػػػػا كثيقػػػػػة سػػػػرية فػػػػػي غالبيػػػػة مفاصػػػػػمها كترتكػػػػز عمػػػػػى أبعػػػػاد كعناصػػػػػر إأم  ؛الكجػػػػكد الحػػػػي لهػػػػػا
 ف دكلػػػػػة مػػػػػا نشػػػػػرت إسػػػػػتراتيجيتها لؤلمػػػػػف القػػػػػكمي أأساسػػػػػية كضػػػػػركرية كلػػػػػـ يػػػػػذكر التػػػػػاريخ يكمػػػػػا 

فػػػي ظػػػؿ أزمػػػة االحػػػتبلؿ  كأم أمػػػف قػػػكمي ينشػػػر فػػػي  اإلعبلميػػػة خصكصػػػان  بالكامػػػؿ فػػػي المحافػػػؿ
 (. 6: 2011)األسطؿ   ؟الصحؼ

 :القومي األمن إطار
(  يهػػدؼ الػػى غايػػة قكميػػةك   سػػيادةك شػػعب  ك   إقمػػيـدكلػػة )لمالقػػكمي  األمػػف إطػػاريتضػػمف 

كالمػكارد كالبنػاء مف الداخؿ كالخارج  كهك يؤدم كظائؼ فنية تتعمػؽ بحمايػة الكيػاف المػادم  تحقيقها
ذا كالدكليػة  اإلقميميػةف لػه امتداداتػه أكمػا   ةالديمكغرافيػاالقتصادم كالركائز السياسية كالعناصر   كا 
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االسػػتراتيجية العميػا لممصػػالح القكميػػة لمػدكؿ بهػػدؼ حمايتهػػا  إطػارالقػكمي يػػدخؿ ضػػمف  األمػػفكػاف 
دية  فػاف مجمػػكع التقسػيمات لمدكلػػة الخارجيػػة كالداخميػة السياسػػية كالعسػكرية كاالقتصػػا األخطػارمػف 

 .باألمر  معنية ة كتنفيذية كقضائية كفقا لمهامهامف سمطات تشريعي
الكثيػر مػف المهػاـ  إناطػةالقػكمي بجانبيػه المعمكماتيػة كالسػرية  يقتضػياف  األمفكلكف تعمؽ 

يفػػػة متخصصػػػة كظيفيػػػا بالمكضػػػكع  كتتبػػػايف الػػػدكؿ فيمػػػا بينهػػػا حػػػكؿ الكظ أجهػػػزةلػػػى إالمتعمقػػػة بػػػه 
 (. 59: 2011)ئاكرة يي   ككيفية تنظيمها كاختصاصاتها كمسئكليتها األجهزةالقانكنية لهذ  

 القكمي : األمفاما عف تصنيؼ اطر 
كيتعمػػؽ بحمايػػة الدكلػػة مػػف التهديػػدات الداخميػػة  كيضػػع فػػي االعتبػػار الحػػدكد  الــداخلي: اإلطــار -1

القػػيـ الهامػػة الكاجػػب حمايتهػػا داخػػػؿ ك نظػػاـ الحكػػـ السياسػػػي  ك   اإلقميميػػةكاالسػػتقبلؿ كالسػػيادة 
 يطمػػؽ عمػػى تسػػميتها )الدسػػتكر(. أساسػػيةكيػػتـ الػػنص عميهػػا عػػادة فػػي مجمكعػػة قكاعػػد  الدكلػػة 

  تهػػػػػػػػػػدؼ حمايػػػػػػػػػػة الجماعػػػػػػػػػػة ذاتهػػػػػػػػػػا  كيجػػػػػػػػػػرم اسػػػػػػػػػػتخداـ مصػػػػػػػػػػطمح إجػػػػػػػػػػراءاتكمجمكعػػػػػػػػػػة 
عمى هػذا  األمفالى تحقيؽ  لئلشارةالكطني( عادة  األمف)أك الداخمي(  األمف) أكالدكلة(  مفأ)

 (. 53: 1985)شكقي   المستكل
كالمنظمػػػػات الدكليػػػػة فػػػػي  األخػػػػرلكيتضػػػػمف عبلقػػػػات الدكلػػػػة مػػػػع الػػػػدكؿ  الخــــارجي: اإلطــــار -2

ذلػػػؾ السياسػػػة الخارجيػػػة  أدكاتكالدكليػػػة لكيػػػاف الدكلػػػة  كعػػػادة مػػػا تكػػػكف  اإلقميميػػػةاالمتػػػدادات 
القانكنيػػػة لحمايػػػة  جػػػراءاتاإل)الدبمكماسػػػية( كالقػػػكة العسػػػكرية كالعبلقػػػات االقتصػػػادية  كتنطػػػكم 

الخارجي لمدكلة عمى التشػريعات الجزائيػة المتضػمنة حمايػة شخصػية الدكلػة ككيانهػا مػف  األمف
 أكالخارجية المنطكية عمػى االعتػداء عمػى اسػتقبللها كزعزعػة كيانهػا بػالمحيط الػدكلي  األخطار
 أكالقػػكمي  أمنهػػا أسػػرارعػػدكها عميهػػا بانتهػػاؾ  إعانػػة أك األخػػرلالػػى عبلقاتهػػا بالػػدكؿ  اإلسػػاءة

 (. 22: 2001)الخيرم   عمى الغزك إعانته أكلى قكاته إاالنضماـ  أكاالتجار معه 

 القومي: األمن أجيزةىمتلة 
لػى إاالسػتراتيجية العميػا لممصػالح القكميػة لمدكلػة  كالراميػة  بهطارالقكمي  األمفنظرا لتعمؽ 

ف مهػاـ هكاالقتصػادية كالعسػكرية كاالجتماعيػة  فػ الداخمية كالخارجية السياسية األخطارحمايتها مف 
الدسػػػاتير إطػػػار القػػػكمي يػػػتـ تنظيمهػػػا بشػػػكؿ قػػػانكني فػػػي  لؤلمػػػفمتخصصػػػة  أجهػػػزةلػػػى إذلػػػؾ تنػػػاط 

 األجهػزةالقػكمي حػكؿ كضػعية هػذ   لؤلمػفكالقكانيف الخاصة  كتتبايف الدكؿ فيما بينها تبعا لرؤيتهػا 
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 األجهػػزةك) القػػكمي( األمػػفيبلحػػظ صػػيغة )مجػػالس   األحػػكاؿككيفيػػة تنظيمهػػا كمهامهػػا  كفػػي كػػؿ 
 المتخصصة(. األمنية

 اإلجػراءاتدكلػة هػك عبػارة عػف  ألمالقكمي  فاألمفالكظيفي الفني الدقيؽ   اإلطارفي أما 
التػػي تتخػػذها الدكلػػة فػػي حػػدكد طاقتهػػا لمحفػػاظ عمػػى كيانهػػا كمصػػالحها  فػػي الحاضػػر كالمسػػتقبؿ   

القػػادرة عمػػى القيػػاـ بهػػذ  الكظيفػػة  األجهػػزةؼ تسػػعى الػػى خمػػؽ كالدكلػػة فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ هػػذا الهػػد
 باعتبػػػار اف هػػػذ  الكظيفػػػة هػػػي العمػػػكد الفقػػػرم لكافػػػة مهػػػاـ الدكلػػػة  كبػػػدكف هػػػذ  الكظيفػػػة ال األمنيػػة

هػي كظيفػة المجتمػع  األمنيػةتحقؽ ذاتيتها  باعتبػار اف المشػكمة  أك أهدافهاتستطيع الدكلة اف تبمد 
 (. 68: 2011أخرل )ئاكرة يي  كظيفة  أية المعاصر التي ال تفكقها

 القومي: األمنمجالس 
عػػػف صػػػياغة  المسػػػئكلةالقانكنيػػػة الرئيسػػػة  األشػػػكاؿ إحػػػدل  القػػػكمي األمػػػفتمثػػػؿ مجػػػالس 

مػا فػي إ  كتتبػايف الػدكؿ حػكؿ تنظيمهػا األجهػزةالقكمي لمدكلة  كهي تأتي في قمة  األمفستراتيجية إ
 (. 70: 2011ي  )ئاكرة ي بقكانيف خاصة أكالدساتير 

القػكمي   األمػفالقػكمي كمجػالس  األمػفالباحث اف يػكرد تجػارب بعػض الػدكؿ فػي  ثرآكقد 
ف فمسػطيف دكلػة مػا زالػت أ كأكلهػا  غير قاصد المقارنة مع الكضع الفمسػطيني الخػتبلؼ المعطيػات

القػػكمي فػػي بعػػض الػػدكؿ فهػػك لبيػػاف قػػكة  األمػػفمجػػالس   أهميػػةمحتمػػة  كلكػػف الهػػدؼ مػػف كضػػع  
 القكمي كفاعميته في تمؾ الدكؿ. األمفتأثير مجمس ك 
 : القكمي في األمف أهميةكعميه اختار الباحث اف  يكرد بشكؿ مختصر  

فػػي  األقػػكل: ككنهػػا مػػف الػػدكؿ المؤسسػػة لممفهػػـك كالتػػي تعتبػػر األمريكيػػةالكاليػػات المتحػػدة  -1
 ارتباطها بالمفهـك كانعكاسه عمى تقدمها كتطكرها.ل   كمدالعالـ

 الشػػػػػأففػػػػػي  تػػػػػداخبلن  كاألكثػػػػػرلفمسػػػػػطيف  األقػػػػػربككنهػػػػػا الدكلػػػػػة لريػػػػػة مصػػػػػر: كذلػػػػػؾ جمهك  -2
 الفمسطيني.

القكمي لػدل العػدك كمػدل   األمف(: كذلؾ لبياف مكانة قكة جهاز إسرائيؿالكياف الصهيكني ) -3
 قرار. أمعمى جميع مفاصؿ الحياة كحتى  الدكر الرئيس في اتخاذ  تأثير 
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 :رمتياألمالقومي  األمنمجلس  أوال:
 إنشػػػاءتػػػـ   1947القػػػكمي لسػػػنة  األمػػػفكبمكجػػػب قػػػانكف  األمريكيػػػةفػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة 

في تنسيؽ  األساسية  كهيئة حككمية لها تككيف مرف  تتمثؿ كظيفته األمريكيالقكمي  األمفمجمس 
 أعمػػاؿرئػػيس الدكلػػة بنفسػػه  كيػػرأس  القػػكمي بػػاألمفالمصػػالح كالمؤسسػػات المهتمػػة  أنشػػطةجميػػع 
 األركػػافرئػػيس هيئػػة ك  الخزانػػةك  الػػدفاعك    كيضػػـ كزراء الخارجيػػةنائبػػه فػػي حػػاالت نػػادرة أكس المجمػػ

  كيمكػػف اف يضػػـ المجمػػس فػػي اجتماعاتػػه عػػددا مػػف كبػػار المػػكظفيف فػػي العامػػة لمقػػكات المسػػمحة
التنفيذية الذيف يمكف دعػكتهـ لحضػكر اجتماعػات تبحػث  كاألجهزةالحككمة كالككاالت المتخصصة 

القكمي التي  األمفالقضايا التي تطرح عمى مجمس  ألهميةا صمة باختصاصاتهـ  كنظرا قضايا له
 األهػـالمجمػس الهيئػة المنسػقة  أصػبح  فقػد الطارئػة األزماتالقكمي كمعالجة  كاألمفتتعمؽ بالدفاع 

  كيتػػكلى هػػذا المجمػػس  صػػغرس كزارم م  كهنػػاؾ مػػف يطمػػؽ عميػػه مجمػػاألمريكيػػةداخػػؿ الحككمػػة 
فػػي  أيضػػان لتكجيهػػات العامػػة لػػيس فػػي مجػػاؿ الػػدفاع كالسياسػػة الخارجيػػة فحسػػب  كلكػػف التخطػػيط كا

مجػػاؿ السياسػػة االقتصػػادية  كقضػػايا االسػػتثمارات كالقضػػايا الماليػػة  نظػػرا لمػػدكر االسػػتراتيجي الػػذم 
تقػديـ  الى إضافةن تمعبه القكة االقتصادية في سياسات الكاليات المتحدة في العالـ   كيتكلى المجمس 

تحديػػد الخطػػط كالبػرامج ذات الطػػابع االسػتراتيجي  العسػػكرية كاالقتصػػادية   المشػكرة الدائمػػة لمرئاسػة
الدكليػة كالتطػكرات المفاجئػة  كالمجمػس فػي  باألزمػاتلمقػرارات الطارئػة المرتبطػة  إضػافةكالسياسية  
مف خبلؿ جممػة  ةاألزم  كتتحدد شركط قرار أزمةيعقد اجتماعاته  باعتبار  خمية  األحيافكثير مف 

الركتينيػة لجمػع المعمكمػػات  بػاإلجراءاتالقيػاـ  إمكانيتػهمػف المؤشػرات المتعمقػة بضػيؽ الكقػت كعػدـ 
عػػػدـ تػػػكفر المعمكمػػػات  أك كالعنػػػؼالتهديػػػد باسػػػتخداـ القػػػكة  أككاالستشػػػارة كاالتصػػػاؿ التخػػػاذ القػػػرار 

 (2011ئاكرة يي   ( )2011)يارغر لى حؿ كتسكية.إالكافية لمتكصؿ 
التػػػي يقػػػـك بهػػػا المجمػػػس ككػػػذلؾ  األعمػػػاؿالقػػػكمي عمميػػػة تنسػػػيؽ  األمػػػفكلى مستشػػػار كيتػػػ
القػػكمي الػذم ترتكػػز عميػه اتجاهػػات  األمػف  كبهػذا يتبػػيف بػاف مفهػػـك المخػػابرات أجهػزةالتنسػيؽ بػػيف 

القكمي تجسيد  في صيغة خطط استراتيجية  األمف  يتكلى بمكجب قانكف مجمس األمريكيةالسياسة 
 . البعيد كالقريب ييفلمدكبرامج ذات ا
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القكمي جزءا مف المكتب التنفيػذم التػابع لمػرئيس. كقػد كمػؼ الكػكنغرس  األمفكيعد مجمس 
 المسػػػػئكليفالقػػػػكمي بمهمػػػػة العمػػػػؿ لضػػػػماف صػػػػنع القػػػػرارات الرئاسػػػػية بالتشػػػػاكر مػػػػع  األمػػػػفمجمػػػػس 

 األمػػػفكيعػػػد  ي التنفيذيػػػة  كبخاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ منهػػػا بسياسػػػة الػػػدفاع الػػػكطن اإلدارةالمعنيػػػيف فػػػي 
: الػػػػدفاع عػػػػف الكاليػػػػات المتحػػػػدة   كحمايػػػػة نظػػػػاـ الحكػػػػـ حقػػػػكؿ كاسػػػػعة ةلقػػػػكمي متركػػػػزا فػػػػي ثبلثػػػػا

 (71: 2011)ئاكرة يي   العالـ. أنحاءالدستكرم  كخدمة مصالح الكاليات المتحدة في مختمؼ 
خػػػر يرغػػػب فػػػي كجػػػكد  آدعػػػكة أم شػػػخص  أك إضػػػافييف أعضػػػاءكيسػػػتطيع الػػػرئيس تعيػػػيف 

 جتماعات الدكرية.لحضكر اال
عتمد إ  كقد األمريكيالقكمي  األمفتكضيحا لعضكية مجمس ( 3(  )2) فكيتضمف الشكبل

تجػا  العػاـ ف اإلأ  غيػر القكمي بدرجات متفاكتػة األمفالمتعاقبكف عمى مجمس  األمريكيكفالرؤساء 
  .المسانديف لسياسة كاشنطف أعضائه  كزيادة عدد دكر المجمس أهميةكاف نحك ازدياد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 مسوشارون دائمون )بنص القانون(
 رئيس هيئة األركاف

 مدير أجهزة االستخبارات الكطنية
 

 مسوشارون غمر دائممن
 مستشار األمف القكمي

 مساعد الرئيس لشؤكف األمف القكمي
 

 آخرون حسب الحاجة
 كبير مكظفي البيت األبيض

 مستشار الرئيس
 مساعد الرئيس لشؤكف األمف الداخمي

 ئيس لشؤكف السياسة االقتصاديةمساعد الر 
 كزير الخزانة
 النائب العاـ

 مدير مكتب اإلدارة كالميزانية
 

 مجلس األمن القومي

 الرئيس الرئيس نائب

 الدفاع زيرو الخارجية وزير

 (176: 2011( مجمس األمف القكمي األمريكي )يارغر  2شكؿ )
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 (177: 2011( هيكمة مجمس األمف القكمي األمريكي )يارغر  3شكؿ )

 
 
 

 مسبعذ الشئٍس لشؤون األمه المىمً
 

 

 مسبعذ الشئٍس

 ووبئت مسزشبس األمه المىمً
 

 رطجٍك السٍبسخ

 ورىفٍز أهذافهب

 الزخطٍط االسزشارٍدً

 واإلصالذ المؤسسبرً

ثشامح االسزخجبساد  السكشرٍش الزىفٍزي

 واإلصالذ
 المسزشبس المبوىوً الزششٌعٍخ الشؤون

 اإلداسح

 غشفخ عملٍبد

 الجٍذ األثٍض

إداسح السدالد 

 وصالحٍبد المشوس

 وبئت مسزشبس األمه المىمً

 إلسزشارٍدٍخ مكبفحخ اإلسهبة
 وبئت مسزشبس األمه المىمً

 ٌممشاطٍخ المبلٍخإلسزشارٍدٍخ الذ
 وبئت مسزشبس األمه المىمً

 لشؤون االلزصبد الذولً
 وبئت مسزشبس األمه المىمً

للعاللبد اإلسزشارٍدٍخ 

 والمجبدساد المبلٍخ
 

 

 وبئت مسزشبس األمه المىمً

 لشؤون أفغبوسزبن والعشاق

 إسزشارٍدٍخ

 مكبفحخ اإلسهبة
 الذٌممشاطٍخ وحمىق اإلوسبن

 والمىظمبد الذولٍخ
 الزدبسح الذولٍخ

 والطبلخ والجٍئخ
 أفغبوسزبن الصحبفخ

 الششق األدوى

 وشمبل إفشٌمٍب

غبثخ واالسزمشاس اإل

 والزىمٍخ

 شؤون خىىة آسٍب

 وآسٍب الىسطى
 السٍبسخ الذفبعٍخ الشؤون األوسثٍخ

 واإلسزشارٍدٍخ
 الشؤون اإلفشٌمٍخ

 شؤون وصف

 الكشح الغشثً

 إسزشارٍدٍخ حظش شؤون ششق آسٍب سوسٍب

 االوزشبس الىىوي
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 القومي المصري األمنمجلس  ثانما:
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 

  بكابػػة مجمػػس األمػػف القػػكمي المصػػرميػػذكر فػػي اإلعػػبلـ أك كمػػا يػػتـ عػػبلج أغمػػب القضػػايا عبػػر 
كعميه كجد الباحث أف يكرد آخر قرار جمهكرم خصص لتحديػد ماهيػة كأهميػة كدكر مجمػس األمػف 

 .القكمي المصرم في إدارة الببلد
الػذم  -فػي مادتػه الثانيػة 2014لسػنة  19تضمف القرار الجمهكرم بقانكف الذم حمؿ رقـ 

رئيس الجمهكرية المجمس لبلنعقاد مرة كؿ ثبلثة أشػهر   أف يدعك -)ب(  مكرر 8نشر بالعدد رقـ 
كال يكػكف انعقػاد المجمػس صػحيحان إال  كيحدد في الدعكة مكاف االنعقاد   ككمما دعت الضركرة ذلؾ
 .بحضكر أغمبية أعضائه

كفػػػي حالػػػة إعػػػبلف الحػػػرب أك تعػػػرض الػػػببلد لمكػػػكارث أك األزمػػػات يعتبػػػر المجمػػػس منعقػػػدنا 
داكالت المجمػػػػس سػػػػرية  كتصػػػػدر قراراتػػػػه بأغمبيػػػػة أصػػػػكات األعضػػػػاء كبصػػػػفة مسػػػػتمرة كتكػػػػكف مػػػػ

 .الحاضريف كعند التساكم يرجح الجانب الذم منه الرئيس
 يجكز لممجمس أف يػدعك مػف يػرل مػف ذكل الخبػرة كاالختصػاص لحضػكر هكتنص المادة الثالثة بأن

 .اجتماعه دكف أف يككف لهـ صكت معدكد
 :بالمسائؿ التالية القكميبقانكف يختص مجمس األمف مف القرار   ..كفى المادة الرابعة

 .إقرار استراتيجيات تحقيؽ أمف الببلد بعد إعدادها باالتفاؽ مع الجهات المعنية بالدكلة -1
 .في كافة المجاالت لكزارات الدكلة المختمفة التخصصيةإقرار األهداؼ السياسية  -2
مكان إقرار -3  .ة لمدكلة المقدمة مف الحككمةات القكل الشاممخطط تنمية كتطكير مقدرات كا 
 اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات التػػػػػػي تهػػػػػػدؼ إلػػػػػػى حمايػػػػػػة هكيػػػػػػة الدكلػػػػػػة كسػػػػػػيادتها كاسػػػػػػتقبللها كمكانتهػػػػػػا -4

 .اإلقميمية كالدكلية
 استعراض تقػارير الػكزراء كالمختصػيف بالدكلػة الخاصػة بتحديػد مصػادر العػدائيات كالمخػاطر -5

 .كالتهديدات
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 كاتخػػػػاذ  ث كاألزمػػػػات القكميػػػػة بشػػػػتى أنكاعهػػػػامكاجهػػػػة العػػػػدائيات الداخميػػػػة كحػػػػاالت الكػػػػكار  -6
زالة آثارها  .ما يمـز الحتكائها كا 

 .تكجيه السياسات الخارجية كالتعاكف الدكلي في دكائر اهتماـ األمف القكمى المصرم -7
 .أم مكاضيع أخرل يرل رئيس الجمهكرية عرضها عمى المجمس -8

اسػة أمػيف عػاـ  كعػدد كػاؼ نشػأ أمانػة عامػة لممجمػس برئأف تي  ىكتنص المػادة الخامسػة عمػ
مف األعضاء كتحدد اختصاصػات األمانػة العامػة ككظائفهػا ككيفيػة اختيػار أعضػائها كنظػاـ العمػؿ 

كيصػدر باختيػػار األمػيف العػاـ قػرار مػػف رئػيس الجمهكريػة كيحػػدد  ,بهػا بقػرار مػف رئػػيس الجمهكريػة
 .القرار الدرجة الكظيفية كالمعاممة المالية لؤلميف العاـ

أف يحضر األميف العاـ اجتماعات المجمس كيتكلي أمانػة سػر  ىدة السادسة عمكتنص الما
 كلؤلمػػػػػػػيف العػػػػػػػاـ االتصػػػػػػػاؿ بجميػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػات   المجمػػػػػػػس دكف أف يكػػػػػػػكف لػػػػػػػه صػػػػػػػكت معػػػػػػػدكد

 الدسػػػػػػػػػػػػتكرية كأجهػػػػػػػػػػػػزة الدكلػػػػػػػػػػػػة التنفيذيػػػػػػػػػػػػة كغيرهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف الجهػػػػػػػػػػػػات فيمػػػػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػػػػؽ بأعمػػػػػػػػػػػػاؿ 
ضر كقرارات المجمس مف رئيسػه كأمػيف سػر أف تكقع محا ىكما تنص المادة السابعة عم  .المجمس

 جمهكرية مصػر العربيػة:)الجريػدة الرسػمية  الجهات المختصة بالتنفيػذ ىالمجمس كترسؿ القرارات إل
26/4/2014 .) 

 
 :(إسرائمل) القومي في األمنالقومي ومجلس  األمنثالثا: 

ها يقمػػػػص هنػػػاؾ تعريفػػػات عديػػػػدة كمختمفػػػة فػػػي السػػػػياؽ اإلسػػػرائيمي لؤلمػػػف القػػػػكمي  بعضػػػ
يكسعه. فقد عرفه مثبلن الجنراؿ يسرائيؿ طاؿ في كتابػه: "األمػف القػكمي: قمػة مقابػؿ  كاألخرمفهكمه 

 (. 15: 1996)طاؿ   كثرة"  إنه ضماف كجكد األمة كالدفاع عف مصالحها

سػػتراتيجيةأمػػا الجنػػراؿ البركفيسػػكر يهكشػػفاط هاركػػابي فصػػاغ فػػي كتابػػه "حػػرب  " مفهكمػػان كا 
لؤلمػػػف القػػػكمي حيػػػث شػػػمؿ الػػػدفاع عػػػف كجػػػكد الدكلػػػة كاسػػػتقبللها ككمالهػػػا اإلقميمػػػي  كاسػػػعان لمغايػػػة 

كالدفاع عف حياة مكاطنيها كعف طبيعة نظػاـ الحكػـ فيهػا كعػف أمنهػا الػداخمي كاألمػف اليػكمي عمػى 
 .كعف مكانتها في العالـ يالديمكغرافحدكدها كعف إيديكلكجيتها كعف ميزانها 
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 1999ار مػػف حككمػػة بنيػػاميف نتنيػػاهك األكلػػى فػػي العػػاـ أيسػػس مجمػػس األمػػف القػػكمي بقػػر 
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 

سػػتمد مجمػػس األمػػف القػػكمي صػػبلحياته مػػف الحككمػػة  فػػي القضػػايا التػػي تخػػص األمػػف القػػكمي. كي
كيعمؿ كفؽ التعميمات المباشرة لرئيس الحككمة  كيتبع رئيس مجمس األمف القػكمي رئػيس الحككمػة 

 (. 22: 2006)يعرم   مباشرة  كما يعمؿ مستشاران لرئيس الحككمة في قضايا األمف القكمي

رائيمية كيحتػؿ فيهػا المكانػة األكثػر أهميػة كبالتالي يستحكذ األمف القكمي عمى الذهنيػة اإلسػ
 -مػػػف أم قضػػػية أخػػػرل. كيحتػػػؿ الجانػػػب العسػػػكرم فػػػي األمػػػف القػػػكمي  كخاصػػػة الصػػػراع العربػػػي 

اإلسػػرائيمي  المكانػػة المهيمنػػة فػػي مفهػػـك األمػػف القػػكمي اإلسػػرائيمي. كتنفػػرد إسػػرائيؿ بمجمكعػػة مػػف 
   أمنهػػػػا القػػػػكمي  كيمكػػػػف إيجازهػػػػا السػػػػمات التػػػػي ميزتهػػػػا عػػػػف سياسػػػػة بقيػػػػة الػػػػدكؿ كسػػػػمككها تجػػػػا

  (.529:1990 )هاركابي بالتالي:

 1948خاضػػت إسػػرائيؿ حركبػػان أكثػػر مػػف أم دكلػػة أخػػرل فػػي العػػالـ  منػػذ إنشػػائها فػػي العػػاـ  أواًل:
كحتػػى اليػػكـ  كغيػػرت حػػدكدها الجغرافيػػة ككسػػعتها كبػػدلتها عبػػر العقػػكد الماضػػية بشػػكؿ كبػػكتيرة لػػـ 

 العصر الحديث.تضاًهها أم دكلة أخرل في 

لـ تعتبر إسػرائيؿ نفسػها منػذ إنشػائها دكلػةن عاديػة كبػاقي الػدكؿ  ال مػف حيػث المكانػة كال مػف  ثانمًا:
حيث الدكر  كأسست أمنها القكمي عمى فرضية ضركرة تفكقها العسكرم عمى جميع الدكؿ العربية  

 ل كمجتمعيف.كعمى ضركرة أف تبقى الدكلة اإلقميمية األقكل مف جميع جيرانها  فراد

افترضت إسػرائيؿ  كال تػزاؿ تفتػرض  أف هنػاؾ خطػرا عمػى كجكدهػا  عمػى الػرغـ مػف اف مثػؿ  ثالثًا:
 اإلسرائيمي. –هذا الخطر لـ يكف قائمان في أم مرحمة مف مراحؿ الصراع العربي 

مي ازداد إنفاؽ إسرائيؿ عمى األمف كتعاظـ مف حرب إلى أخرل  كباتػت حصػة الفػرد اإلسػرائي رابعًا:
 في ميزانية األمف مف أعمى النسب في العالـ.
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إلى جانب اإلنفاؽ المالي  يخصص أفراد المجتمع اإلسرائيمي فترة زمنية ليست قصيرة مف  خامسًا:
كقػػػػتهـ لؤلمػػػػف  ال تضػػػػاهيها  أك تقتػػػػرب منهػػػػا  أم دكلػػػػة أخػػػػرل فػػػػي العػػػػالـ. إذ يخػػػػدـ كػػػػؿ يهػػػػكدم 

عػػاميف كنصػػؼ العػػاـ  عنػػدما يبمػػد ثمػػاني عشػػرة  إسػػرائيمي فػػي الجػػيش خدمػػة إلزاميػػة كفػػؽ القػػانكف
سػنة. كبعػد إنهائػه الخدمػة اإللزاميػة يخػػدـ فػي الجػيش شػهران كاحػدا فػػي كػؿ عػاـ حتػى يبمػد الخامسػػة 
كاألربعيف. أم أف الشخص اإلسرائيمي العادم يخدـ ما يقارب خمسة أعكاـ مف حياتػه فػي الجػيش  

 كارئ. هذا مف دكف حساب تجنيد  في فترات الحركب كالط

اإلسػػػرائيمي  المكانػػػة األبػػػرز -يحتػػػٌؿ األمػػػف القػػػكمي اإلسػػػرائيمي  كخاصػػػة الصػػػراع العربػػػي سادســـًا:
كاألهـ فػي كسػائؿ اإلعػبلـ  كهػك المػؤثر األكبػر فػي معنكيػات المجتمػع اإلسػرائيمي كفػي تقػكيـ أفػراد 

فهـ مػف هػذا الحػزب المجتمع ألداء الحكـ في إسرائيؿ  كيشكؿ المعيار األكثر تأثيران فػي تحديػد مػكاق
 أك ذاؾ. 

  ال تنشػر الحككمػػة اإلسػرائيمية كال الكنيسػػت أكراقػان عػػف عمميػة صػػنع قػرارات األمػػف القػػكميك 
كجاء التقريراف الرسمياف الكحيداف المذاف تطرقا إلى عمميػة صػنع قػرارات األمػف القػكمي اإلسػرائيمي  

مػػي بػيف النخػب فػي شػأف مػػف   كبعػد نيشػكب صػراع داخ1973أكتػكبر  بعػد فشػؿ إسػرائيؿ فػي حػػرب
يتحمؿ مسؤكلية ذلؾ الفشؿ. كهذاف التقريراف هما تقرير "لجنة أغرانػات" التػي تألفػت بعػد "التقصػير" 

  كتقريػر "لجنػة فينػػكغراد" التػي تألفػت بعػد فشػؿ إسػرائيؿ فػػي 1973فػي حػرب تشػريف األكؿ/أكتػكبر 
 (.7: 2011)محارب   2006حرب لبناف الثانية في العاـ 
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 :القومي الفلسطمني األمن
  تشػػػريد الشػػػعب الفمسػػػطيني كتدمير بنيتػػػه المجتمعيػػػة 1948عػػػاـ حػػػرب كػػػاف مػػػف نتػػػائج 

نهائيػػا  كتحكيػػؿ كمؤسسػػاته الرسػػمية كغيػػر الرسػػمية بهػػدؼ طمػػس هكيتػػه الكطنيػػة  كالػػتخمص منػػه 
لػى قضػية الجئػيف مطمػكب إقضيته مف قضية شعب اغتصب كطنه كله حقكقػه التاريخيػة كالقكميػة 

يجػػادلتػػاميف اسػػتمرار حيػػاتهـ   إنسػػانيان  إغػػاثتهـ كحمفاؤهػػا  إسػػرائيؿسػػعت قػػد لهػػـ  ك  كالمػػأكلالعمػػؿ  كا 
نهػػاءينهـ  لػى دمجهػـ فػي المجتمعػات العربيػة المجػاكرة لهػـ عػف طريػؽ تػكطإكالمسػاندكف لهػا  أم  كا 

 مؤسسػػػاتهف تشػػػتت الشػػػعب كلػػػـ يحمػػػؿ معػػػه أكتراثػػػه كتاريخػػػه  فكػػػاف  بأرضػػػهارتبػػػاط لهػػػذا الشػػػعب 
كمنظمػػػات كانػػػت قائمػػػة فػػػي عهػػػد االنتػػػداب البريطػػػاني  حيػػػث فقػػػد الشػػػعب  أحػػػزابالسياسػػػية مػػػف 

كمؤسسػػاته كمػػف ضػػمنها  أرضػػهالفمسػػطيني مرتكػػزات كيانػػه الػػذم يتجسػػد فػػي كجػػكد  الفعمػػي عمػػى 
 .األمنيةؤسسات كالتنظيمات الم

الػى امػف ف الفمسػطينييالفمسطيني كخضع امف  األمفكفي ضكء هذا التشتت القسرم تشتت  
يمكػػف الحػػديث عػػف امػػف  كبالتػالي ال  مػػف امػػف هػػذ  الػػدكؿ ان جػزء أمػػنهـ كأصػػبح  الػدكؿ التػػابعيف لهػػا
 ااسػتقرك ؿ العربية التي التابعة لمدك  األمف أجهزةفي  فالفمسطينييف عمؿ بعض ا  فمسطيني مستقؿ  ك 

كالكظيفيػػػػة كانػػػػت هػػػػذ  الػػػػدكؿ  كاألمنيػػػػةف مرجعيػػػػاتهـ السياسػػػػة أ إالكمصػػػػر  كاألردففيهػػػػا كسػػػػكريا 
 -  كلػػيس الفمسػػطينياإلسػػرائيمي -التػػي ارتبطػػت بشػػكؿ مباشػػر بالصػػراع العربػػي األمنيػػةكسياسػػاتها 
عمػػى هػػذا  األمػػراسػػتمر كاسػػتمرار سػػمطانها ك  األنظمػػةكمػػا ارتبطػػت بالحفػػاظ عمػػى هػػذ   اإلسػػرائيمي

مسػػيرة  بػػدأتحيػػث  2/6/1964منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي  تأسػػيسمػػا بعػػد إلػػى الحػػاؿ حتػػى 
ي كالكحيػػػد رعفيمػػػا بعػػد الممثػػػؿ الشػػػ أصػػػبحتالعمػػؿ الػػػكطني الرسػػػمية بقيػػادة منظمػػػة التحريػػػر التػػي 

الي  بعػد عمػى التػك  1974 -1973 بعػد عػاميف العربػي كالػدكلي يلمشعب الفمسطيني عمى المستكي
 ان جبهكيػ ان إطػار تتعامؿ مع المنظمة بكصػفها  أخذتانضماـ الفصائؿ الفمسطينية المسمحة لها  كالتي 

لػػػػى جانػػػػب ككنهػػػػا تمثػػػػؿ الهكيػػػػة المعنكيػػػػة لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني مػػػػع احتفػػػػاظ كػػػػؿ فصػػػػيؿ إ ان عريضػػػػ
 (.58: 2008كاألمنية )المصرم  باستقبلليته التنظيمية كالسياسية 

 أنهالى جانب إكقياـ السمطة الفمسطينية كهي اتفاقية  13/9/1993في  أكسمككبعد اتفاقية  
  كفيه تػـ كضػع الخطػكط العامػة األمنيالممحؽ  أهمهاشممت مبلحؽ كثيرة متعددة  أنها إالسياسية 
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كمؤسسػاته  الػكطني الفمسػطيني  األمػف  كمفهػـك كطبيعػة اإلسػرائيمية –الفمسطينية  األمنيةلمعبلقات 
طار خر عما كاف عميه زمف الثكرة  مف ناحيػة آالفمسطيني يأخذ منحى  األمف أصبحا عممه  كهن كا 

لػػى إكيانػػا فمسػػطينيا سياسػػيا ماديػػا  لػػـ يصػػؿ  أكسػػمك أسسػػتالفكػػرم  فقػػد  كاإلطػػارالمفهػػـك كالفمسػػفة 
 مرحمة الدكلة الكاممة السيادة.

بيعته كمؤسسػاته نفسه مؤقتا مرحميا يتقاطع في مفهكمه كفمسفته كط األمفكبذلؾ يككف هذا  
كعممػػه مػػع جػػكهر االتفاقيػػة نفسػػها   فػػبل يمكػػف الحػػديث عػػف امػػف فمسػػطيني كامػػؿ كمسػػتقؿ لكيػػاف 

الفمسػطيني  األمػففمسطيني ناقص السيادة  كاف سكء الفهـ في هذ  النقطة تحديدا هك مػا جعػؿ مػف 
 األمنػػػيهػػػـ مقكمػػػات الصػػػداـ مػػػع الف أهػػػـالفمسػػػطينية الداخميػػػة  ككػػػذلؾ احػػػد  اإلشػػػكاليات أهػػػـاحػػػد 

 (. 90: 2008)شبات   كمتطمباته اإلسرائيمي
شػػكالياتالفمسػػطينية ضػػمف محػػددات  األمنيػػة األجهػػزةتػػـ بنػػاء  إذف  بعضػػها  إجمػػاؿيمكػػف  كا 

 عمى النحك التالي:
 محدكدية السمطة الفمسطينية. -1
فػػػي عمػػػؿ السػػػمطة تحػػػت مبػػػرر رعايػػػة عمميػػػة  األمريكيػػػةالتػػػدخبلت الدكليػػػة كفػػػي مقػػػدمتها  -2

 التسكية.
 كالحكـ. اإلدارةرث منظمة التحرير في إ -3
 بنية المجتمع الفمسطيني التي يغمب عميها الطابع العشائرم. -4
 خاضعة لمكازنة محددة.ال غير أكمنظمة البركز سياسة التمكيؿ غير  -5
 .األمنيةضبابية شرعية المؤسسة  أكغياب  -6
  (.38: 2008)الشعيبي   القانكني كاإلطارغياب البناء المؤسسي  -7

مػا تمخضػت ف أ أكسػمكالمعارضة التفاقيػة  كاألحزابعمى ما سبؽ اعتقدت الحركات  ءن كبنا 
ف المكقػؼ ه  كال بد مف محاربته فهك نتاج التفاقية مرفكضة كخطيرة  كعميه فعنه االتفاقية مرفكض

كهي بالتالي  أكسمكنتاج  أنهاعمى اعتبار  األمنيةتجمى بمعارضة دكر المؤسسة  ألكسمكالمعارض 
 ى جعػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػذ  المؤسسػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػذا الفهػػػػػػػػػػـ الحكػػػػػػػػػػـ  أدلتخػػػػػػػػػػدـ االتفاقيػػػػػػػػػػة  كقػػػػػػػػػػد مؤسسػػػػػػػػػػة 

 دخػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػذ  المؤسسػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التجاذبػػػػػػػػػػات ألممكاجهػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػطينية الداخميػػػػػػػػػػة  ك  دخبلن مػػػػػػػػػػك  بابػػػػػػػػػػان 
 (. 99: 2008)شبات   السياسية
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لػى إالكضػع   أدلكفػكز حركػة حمػاس  2006كبعد االنتخابات التشريعية الثانيػة فػي عػاـ   
بػػيف الرئاسػػة كمجمػػس الػػكزراء  كترافػػؽ ذلػػؾ مػػع تجميػػد  األمنيػػةتبعيػػة المؤسسػػة  كجػػكد صػػراع حػػكؿ

انفصػاؿ قطػاع  لأدكمف ثػـ   األمنيالمجمس التشريعي النظر في مشاريع القكانيف المتعمقة بالشأف 
 األمنيػػػةالػػػى فصػػػؿ كتشػػػتيت كامػػػؿ لمحالػػػة  فمسػػػطينيتيفغػػػزة عػػػف الضػػػفة الغربيػػػة ككجػػػكد حكػػػكمتيف 

 الفمسطينية.
مصطمح بػدا تداكلػه حػديثا  الفمسطيني ضمف هذا السياؽ كهك  القكمي األمفيث عف كلمحد

 تساؤالت عدة: إلثارةغريبا كيدفع  األكلىبحيث يبدك لمكهمة 
 عف أم امف قكمي يجرم الحديث   كلـ تقـ بعد الدكلة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة؟ -
 بؿ تحقيؽ هدؼ الحرية  كاالستقبلؿ؟القكمي ق لؤلمفهؿ تمتمؾ حركات التحرر رؤية محددة  -
فػػي ظػػؿ ممارسػػات االحػػتبلؿ القمعيػػة مػػف قتػػؿ كاعتقػػاؿ كتػػكغبلت  أصػػبلن هػؿ هنػػاؾ امػػف كطنػػي  -

 الفمسطينية؟ األرض ألكصاؿكتقطيع 
كربما قبؿ كػؿ ذلػؾ : عػف أم امػف يجػرم الحػديث كلػـ يتفػؽ الفمسػطينيكف فيمػا بيػنهـ عمػى اقػؿ  -

 مف ذلؾ بكثير؟
 أنهػاسػيما القػكمي الفمسػطيني  ال األمػفغنػاء النقػاش حػكؿ مفهػـك مطمكبة إل  ك مشركعة أسئمةكهي 

كفػػؽ الكاقػػع الػػذم  المفهػػـك عمػػى الحالػػة الفمسػػطينية  إسػػقاطتشػػكؿ فػػي جكهرهػػا نقطػػة االنطػػبلؽ فػػي 
يعيشػػػػه الشػػػػعب الفمسػػػػطيني كطبيعػػػػة المرحمػػػػة التػػػػي يمػػػػر بهػػػػا كفاحػػػػه الػػػػكطني مػػػػف اجػػػػؿ التحػػػػرر 

 . (5:2008)المصرم   كاالستقبلؿ

 
 من القومي الفلسطمني:مجلس األ

 أمثػاؿف ك باالعتمػاد عمػى محػاكر رئيسػة اعتبرهػا المختصػ األسئمةكجد الباحث مناقشة تمؾ   
مجمػس امػف قػكمي  إنشػاء( نقػاط ضػعؼ تصػعب مػف عمميػة كآخػركف فيػاض  الشػعيبي  )المصرم 
مف قػكمي يسػهـ فػي أف تفعيؿ مجمس أكجد بك   إنشائهمعكقات تحكؿ  عممية  باألحرل أكفمسطيني 

 تمؾ المعكقات مف خبلؿ: إزالة
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ليػػػات تطبيقهػػػا   كبمػػػا آمحاكلػػة المسػػػاعدة فػػػي تجػػػاكز المعيقػػػات مػػػف خػػبلؿ الرؤيػػػة المسػػػتقبمية ك  -1
 لممكاطف الفمسطيني. كاألماف األمفيساهـ في تحقيؽ 

ليػػات آعمميػػة ك  إجػػراءاتكيقصػػد بالرؤيػػة المسػػتقبمية: مجمػػكع الخطػػكات البلحقػػة كالتػػي تمثػػؿ 
  كهػػي الرؤيػػة المسػػتقبمية أهػػداؼف تسػػاعد فػػي تحقيػػؽ أبهػػا يمكػػف  األخػػذمػػا تػػـ  إذاؿ محػػددة  عمػػ

  األمنيػػػػػة األجهػػػػػزةلػػػػػى جهػػػػػات معينػػػػػة كمقصػػػػػكدة لتنفيػػػػػذها كذلػػػػػؾ لتسػػػػػهيؿ قيػػػػػاـ إخطػػػػػكات مكجهػػػػػة 
   لمػػػػػػا لػػػػػػذلؾ مػػػػػػف تػػػػػػداعيات كانعكاسػػػػػػات ايجابيػػػػػػة عمػػػػػػى اسػػػػػػتقرار المجتمػػػػػػع الفمسػػػػػػطيني بكاجباتهػػػػػػا

 نجػػػػػاز مهامػػػػػه الكطنيػػػػػة ممثمػػػػػة إكالمجتمعػػػػػي  ممػػػػػا يسػػػػػاعد الشػػػػػعب عمػػػػػى  مػػػػػياألهكتحقيػػػػػؽ السػػػػػمـ 
 .(78: 2008  )المصرم  في

قامة أرض فمسطيفدحر االحتبلؿ االسرائيمي عف  - أ  دكلته المستقمة كعاصمتها القدس. كا 
شػاممة كمسػتدامة  متجهػة نحػك بنػاء  إنسػانيةالبناء الكطني الشػامؿ كفػؽ رؤيػة تنمكيػة  إعادة  - ب

بعمقهػا العربػي القػكمي  األصػيمةسطيني كتشػكيمه كتسػميحه بػالقيـ كالمثػؿ الكطنيػة الفم اإلنساف
 الرحبة. اإلنسانيةفاقها خكب كاإلسبلمي

خػػذ أالقػػكمي الفمسػػطيني فػػي  األمػػفسػػتراتيجية القكميػػة الفمسػػطينية قػػد يسػػهـ مجمػػس عنػػد بنػػاء اإل -2
لفمسػطينييف نحػك التحػرر التضارب بيف مفهكـ متطمبات بناء الدكلػة الفمسػطينية كبػيف تطمعػات ا

مكانيػة  ا خػرحػد الهػدفيف يجػب اف يكػكف عمػى حسػاب أكػاف تحقيػؽ  إذاالكطني  كحكؿ مػا   كا 
 تحقيقهما معا.

ينسػػجـ مػػع طبيعػػة الحالػػة  كػػامبلن  ان مػػف قػػكمي فمسػػطيني فعػػاؿ اف يقػػدـ فهمػػأعمػػى مجمػػس  يسػػهؿ -3
كمػػا قػػد يشػػكؿ معضػػمة الفمسػػطينية السػػكانية التػػي فػػرض عميهػػا التشػػتت بػػيف الػػداخؿ كالخػػارج  

 بمستقبؿ عممية صنع القرار الفمسطيني.
هػـ فػي تػرجيح التنميػة الكطنيػة مقابػؿ التنميػة مسيككف لمجمس امف قكمي فمسطيني فعاؿ  دكر  -4

المجتػػػزأة   حيػػػث يعتبػػػر الصػػػداـ الػػػذم قػػػد ينشػػػأ بػػػيف االحتياجػػػات الكطنيػػػة الشػػػاممة مػػػف جهػػػة 
 مقا كبيرا.التي تثير ق األمكركاالحتياجات المحمية مف 

ضػبابية لشػرعية  أكغيػاب  أمكاجبػات مجمػس امػف قػكمي فمسػطيني العمػؿ عمػى زكاؿ  أهػـمف  -5
 كبما يخدـ الكؿ الفمسطيني. األمنيةالمؤسسة 
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كالحكػـ: حيػث يشػكؿ  اإلدارةالقكمي الفمسطيني ارث منظمة التحريػر فػي  األمفسيحمؿ مجمس  -6
كحػػدكث التػػداخؿ بػػيف عقميػػة الثػػكرة  منيػػةاأل كاألجهػػزةلعمػػؿ السػػمطة  إضػػافيان محػػددا  اإلرثهػػذا 

دعػائـ  إلرسػاءكعقمية الدكلة  كبيف استمرار المقاكمة كحركة التحػرر الػكطني مػف جهػة كالتكجػه 
 (.39:2008)الشعيبي : أخرلالدكلة مف جهة 

 القػػػػػػكمي الفمسػػػػػػطيني الفعػػػػػػاؿ حالػػػػػػة مػػػػػػف الديمقراطيػػػػػػة مقابػػػػػػؿ حالػػػػػػة  األمػػػػػػفسػػػػػػيكرس مجمػػػػػػس  -7
ال يتجزأ مف الثقافة السياسية الفمسطينية  ءكالديمقراطية جز  باإلصبلحبة ف المطالإالتقاليد حيث 

 (.  130: 2008فياض  )

 :(قراءة قانونمة)القومي الفلسطمني  األمنمجلس 
 أيمكؿالقكمي الفمسطيني بعد استقالة حككمة  محمكد عباس في مطمع  األمفتشكؿ مجمس  
  احمػػد قريػػع بتشػػكيؿ حككمػػة طػػكارئ  آنػػذاؾ شػػحالمر   كقبػػؿ قيػػاـ رئػػيس الػػكزراء (2003/ )سػػبتمبر

حمػػد أ كأرفػػؽالفمسػػطينية   األمػػف أجهػػزةثػػر طػػرح الػػرئيس عرفػػات فكػػرة تشػػكيمه لتكػػكف مهمتػػه تكحيػػد إ
لى مػا إفيها  أشارممجمس التشريعي  مذكرة لقريع مع برنامج حككمته )الحككمة الثامنة( الذم قدمه 

 يمي:
 .كأعمالهلمهامه  إدارتهلتنظيـ عضكيته ككيفية  القكمي نظاما تفصيميا األمفيضع مجمس  -1
 األجهػػػزةهيكمػػػة كتكحيػػػد عمػػػؿ  إلعػػػادةالقػػػكمي نظامػػػا تفصػػػيميا خاصػػػا  األمػػػفيضػػع مجمػػػس  -2

 الكطني لزيادة فعاليتها كتحديد مرجعياتها. األمفكقكات  األمنية
كالمػػكائح لػػدل  األنظمػػةيػػتـ ذلػػؾ فػػي حػػدكد شػػهر كاحػػد مػػف تاريخػػه  كتػػكدع نسػػخة مػػف هػػذ   -3

 مجمس التشريعي.ال
 ف شػػػػػػيئا مػػػػػػف هػػػػػػذا لػػػػػػـ يحػػػػػػدث عنػػػػػػد نيػػػػػػؿ الحككمػػػػػػة ثقػػػػػػة المجمػػػػػػس أغنػػػػػػي عػػػػػػف القػػػػػػكؿ  
 (. 5: 2005)الشقاقي   التشريعي

الػػرئيس ياسػر عرفػػات قػػررت المجنػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػر الفمسػػطينية بتػػاريخ  كفػػاةبعػد 
 السػػػػػػػيد  رئػػػػػػػيس السػػػػػػػمطة المؤقػػػػػػػت أصػػػػػػػدر   كمػػػػػػػف ثػػػػػػػـ المرسػػػػػػػـك الرئاسػػػػػػػي الػػػػػػػذم 30/10/2004

 القػػػػػػػػػكمي  األمػػػػػػػػػفركحػػػػػػػػػي فتػػػػػػػػػكح   بتكميػػػػػػػػػؼ رئػػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػكزراء بمهػػػػػػػػػاـ رئاسػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػس 
 (. 22: 2008)المصرم   الفمسطيني
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حتػػى انػػه لػػـ  تقػػدـ ممحػػكظ كبقػػي مجمػػدان  أمهػػذ  المراسػػيـ كالقػػرارات لػػـ يتبمػػكر عنهػػا  أف إال
 الكزراء. لى مجمسإالقكمي المقدـ  األمفمجمس سكل مشركع قانكف  ةكثيق أميصدر عنه 

فقػػد صػػدر عػػف محمػػكد عبػػاس رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية  أيضػػان كلغػػرض التسمسػػؿ الزمنػػي 
 القكمي ككانت نصه: األمفتشكيؿ مجمس  إعادةبشأف  28/10/2005مرسـك بتاريخ 

 م بشأن إ ادة وشتمل مجلس األمن القومي 2005( لسنة 26مرسوم رئاسي رقم )

الفمسػطينية رئػيس السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية بعػد االطػبلع  رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحريػر
ـ كتعديبلتػػػه  كبنػػػاءن عمػػػى الصػػػبلحيات المخكلػػػة لنػػػا  2003عمػػػى القػػػانكف األساسػػػي المعػػػدؿ لسػػػنة 

  :كتحقيقان لممصمحة العامة  رسمنا بما هك آت
 (1مادة )
  :يعاد تشكيؿ مجمس األمف القكمي عمى النحك ا تيأ( 
 عباس رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية رئيسان األخ / محمكد  -1
 األخ / أحمد قريع رئيس مجمس الكزراء نائبان لمرئيس  -2
 األخ / صائب عريقات رئيس دائرة المفاكضات في ـ.ت.ؼ عضكان  -3
 األخ / الطيب عبد الرحيـ األميف العاـ لمرئاسة عضكان  -4
 ي عضكان األخ / نصر يكسؼ كزير الداخمية كاألمف الكطن -5
 األخ / محمد دحبلف كزير الشؤكف المدنية عضكان  -6
 األخ / سبلـ فياض كزير المالية عضكان  -7
 األخ / ناصر القدكة كزير الشؤكف الخارجية عضكان  -8
 األخ / أحمد محمد شنيكرة رئيس جهاز المخابرات العامة عضكان  -9

 مي مقرران األخ / جبريؿ الرجكب مستشار الرئيس لؤلمف القك  -10
ينػكب  ب( يجكز لمرئيس كمما دعت الضركرة دعكة أم مػف رؤسػاء األجهػزة األمنيػة األخػرل أك مػف

 س.عنهـ لحضكر اجتماعات المجم
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 (2مادة )
 :يختص مجمس األمف القكمي بما يمي

صدارها بقرارات مف الرئيس -1  .صياغة السياسات كالخطط األمنية كتحديد آليات تنفيذها كا 
المهػػػػػاـ األمنيػػػػػة لمسػػػػػمطة الكطنيػػػػػة كفقػػػػػان لمتطمبػػػػػات الظػػػػػركؼ السياسػػػػػية كاالقتصػػػػػادية تحديػػػػػد  -2

 .كاالجتماعية كاإلشراؼ عمى تنفيذها
التنسػػيؽ بػػيف العمػػؿ السياسػػي كالعمػػؿ األمنػػي  كالتأكػػد مػػف مسػػاهمة العامػػؿ األمنػػي فػػي تحقيػػؽ  -3

 .األهداؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
 .حماية أمف الكطف كالمكاطف كاإلشراؼ عمى تنفيذهاكضع الخطط البلزمة ل -4
إقػػػرار التشػػػكيبلت كالتعيينػػػات كالتػػػنقبلت كالترقيػػػات التػػػي تسػػػاهـ فػػػي تنفيػػػذ السياسػػػات كالخطػػػط  -5

 .األمنية
 .إقرار االتفاقيات األمنية كاإلشراؼ عمى تنفيذها -6 
 .إقرار الميزانيات كالحسابات المتعمقة باألمف كآليات صرفها -7
 .اإلشراؼ المباشر عمى التنسيؽ األمني مع الجهات المحمية كاإلقميمية كالدكلية -8

 (3مادة )
 .يحدد الرئيس المهاـ الخاصة بأعضاء مجمس األمف القكمي

 )4مادة )
لمرئيس أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المجمس دعكة أم مسػؤكؿ فػي السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية 

  .كة في مناقشاتهلحضكر اجتماعات المجمس كالمشار 
 (5مادة )

 .يجكز لمجمس األمف القكمي تشكيؿ لجاف فرعية كمتخصصة كمما دعت الضركرة لذلؾ
 (6مادة )

 .يضع مجمس األمف القكمي نظامه الداخمي كاألنظمة البلزمة لتنفيذ مهامه
 (7مادة )

 .تمغى كافة المراسيـ السابقة المتعمقة باألمف القكمي
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 (8مادة )
تنفيػػػذ أحكػػػاـ هػػػذا المرسػػػكـ  كيعمػػػؿ بػػػه مػػػف تػػػاريخ  -كػػػؿ فيمػػػا يخصػػػه –لمختصػػػة عمػػػى الجهػػػات ا

  .صدكر   كينشر في الجريدة الرسمية

 هػ 1426/ رمضاف /  25ـ المكافؽ: 28/10/2005صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ: 

 محمكد عباس

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

 طينيةرئيس السمطة الكطنية الفمس

 المقتفي(. –)عف منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف 

اف التجربػػة فػػي  إالالقػػكمي صػػبلحيات كبيػػرة  األمػػفيمػػنح مجمػػس  بأنػػه أعػػبل كيبلحػػظ مػػف المرسػػـك 
فػي  أك األمنيػة األجهػزةنجػازات سػكاء فػي تكحيػد مػف اإل ان أيػف المجمػس لػـ يحقػؽ أتمؾ الفترة تكضػح 

 تحديد المسؤكليات كالمهاـ.

التفػػاؽ مكػػة المكرمػػة بػػيف حركتػػي فػػتح كحمػػاس كالػػذم نػػص عمػػى تشػػكيؿ مجمػػس  تنفيػػذان د ذلػػؾ ك كبعػ
 2007فػي نيسػاف محمػكد عبػاس صػدر الػرئيس الفمسػطيني أاألمف القػكمي بعػد تنصػيب الحككمػة  

الحككمػػة خطػػة أمنيػػة  يقضػػي بتشػػكيؿ مجمػػس األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني  كذلػػؾ غػػداة إقػػرار مرسػػكمان 
 مني في األراضي الفمسطينية تنص بصكرة خاصة عمى تشكيؿ هذا المجمس.األ نفبلتلكقؼ اإل

: تككان  صيغة المرسـك

 حكؿ إعادة تشكيؿ مجمس األمف القكمي  2007 لسنة  ( ***** مرسـك رئاسي رقـ )

القائػػػد  رئػػػيس المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية  رئػػػيس السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية  
مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  (39بعد اإلطبلع عمى المادة ) ات الفمسطينية األعمى لمقك 
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كبشأف إنشاء هيئػة األمػف  1994( لسنة 84  كبعد اإلطبلع عمى القرار الرئاسي رقـ )2003لعاـ 
 كبناء عمى المصالحة العامة  رسمنا بما هك آت: القكمي الفمسطيني 

 تشكيؿ المجمس  (1المادة )

 عاد تشكيؿ األمف القكمي عمى النحك التالي:ي  -1

 .رئيسان  –رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  - أ
  نائبا لمرئيس )إسماعيؿ هنية(. –رئيس مجمس الكزراء  - ب
  .كزير الداخيمة )هاني القكاسمي( - ت
 .كزير المالية )د. سبلـ فياض( - ث
  .كزير الشؤؤف الخارجية )د. زياد أبك عمرك( - ج
  .لعامةرئيس جهاز المخابرات ا - ح
  ./ ممثؿ عف األمف الكطنيكطنيقائد األمف ال - خ
  .رئيس دائرة شؤكف المفاكضات )د. صائب عريقات( - د
  .مستشار الرئيس لؤلمف القكمي/ أمير سر مجمس األمف القكمي )محمد دحبلف( - ذ
 كزير العدؿ.  - ر

اركة لحضكر اجتماعات المجمس كالمش يحؽ لرئيس مجمس األمف القكمي دعكة مف يرا  مناسبان  -2
 في مناقشاته  عمى أال يككف لهـ الحؽ في التصكيت.

  :المهاـ كاالختصاصات( 2)المادة 

صدارها بقرارات مف الرئيس -1  .صياغة السياسات كالخطط األمنية كتحديد آليات تنفيذها كا 
 اقتراح خطط كهيكميات كمكازنات األجهزة األمنية إلقرارها مف قبؿ الرئيس. -2
كالسياسي كالتأكد مف مساهمة العامؿ األمني في تحقيؽ األهداؼ  التنسيؽ بيف العمؿ األمني -3

 .كالخطط السياسية كاالجتماعية كالتنمكية
شراؼ المباشر عمى التنسيؽ المشاركة في متابعة الجانب األمني كالسياسي لممفاكضات  كاإل -4

 األمني مع الجهات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.
 ـ التكصيات بشأنها.األمنية كتقدي االتفاقياتدراسة  -5
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 . المباشر عمى المصالح اإلستراتيجية االنعكاسكضع الخطط البلزمة إلدارة األزمات ذات  -6
 . تحديد اإلطار العاـ لمسياسة الخارجية كمراجعتها دكريان  -7
مكاضػيع أخػػرل بمػا فيهػػا مشػاريع القػػكانيف الخاصػػة  ةتقػديـ الدراسػػات كالمشػكرة لمػػرئيس فػي أيػػ -8

 باألمف.
  .المتعمقة بهصبلح األجهزة األمنية إقرار الخطط -9

متابعػػة كضػػع السػػجكف كمراكػػز االعتقػػاؿ لمتأكػػد مػػف مطابقػػة إجراءاتهػػا لممعػػايير الدكليػػة  -10
 المتعارؼ عميها.

اإلشػػراؼ عمػػى تطػػكير قاعػػدة معمكماتيػػة عػػف مصػػادر التهديػػدات كالمخػػاطر كالتحػػديات  -11
 .التي يمكف أف تكاجه السمطة الكطنية

  . يككف مجمس األمف القكمي مساءال أماـ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينيةالمساءلة  (3المادة )

 .انعقاد الجمسات كالنصاب (4المادة )

 .يتكلي رئيس مجمس األمف القكمي مسؤكلية إدارة الجمسات -1

يعقػػد المجمػػس جمسػػات دكريػػة مػػرة كػػؿ أسػػبكعيف  ككممػػا دعػػت الحاجػػة لػػذلؾ بنػػاء عمػػى دعػػكة  -2
 .رئيس المجمس

 .المجمس قانكنيا بحضكر األغمبية البسيطة لعدد األعضاء اجتماعكف يك -3

أمػػيف سػػر مجمػػس األمػػف القػػكمي متابعػػة تنفيػػذ قػػرارات  /يتػػابع مستشػػار الػػرئيس لؤلمػػف القػػكمي -4
 المجمس. 

القػػرارات تتخػػذ القػػرارات فػػي المجمػػس بأغمبيػػة  كفػػي حالػػة التعػػادؿ يػػرجح الجانػػب الػػذم  (5المػػادة )
 .يضـ صكت الرئيس

 .تحديد المهاـ يحدد الرئيس المهاـ بأعضاء مجمس األمف القكمي (6المادة )
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لمرئيس أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المجمػس دعػكة أم  االجتماعاتالدعكة لحضكر  (7المادة )
 مسؤكؿ في السمطة الكطنية الفمسطينية لحضكر اجتماعاته كالمشاركة في مناقشاته. 

يجكز لمجمػس األمػف القػكمي تشػكيؿ لجػاف فرعيػة كمتخصصػة كممػا تشكيؿ لجاف فرعية  (8المادة )
 ذلؾ. إلى دعت الضركرة 

جهػػة إصػػدار األنظمػػة يضػػع المجمػػس نظامػػه الػػداخمي كاألنظمػػة البلزمػػة لتنفيػػذ مهامػػه   (9)المػػادة 
 تصادؽ مف قبؿ الرئيس.  فعمى أ

  .س األمف القكمياإللغاء تمغي كافة المراسيـ السابقة المتعمقة بتشكيؿ مجم (10المادة )

النفػػػاذ عمػػػى جميػػػع الجهػػػات كػػػؿ فيمػػػا يخصػػػه تنفيػػػذ أحكػػػاـ المرسػػػكـ  كيعمػػػؿ بػػػه مػػػف  (11المػػػادة )
 تاريخه  كينشر في الجريدة الرسمية. 

 كفا( -)ككالة االنباء الفمسطينية8/4/2007 صدر في راـ اهلل بتاريخ 

ككػػػاف  الفمسػػػطيني القػػػكمياألمػػػف مجمػػػس صػػػدر قػػػرار رئاسػػػي بحػػػؿ  23/6/2007ي كبعػػػد ذلػػػؾ كفػػػ
 :نصه

 ـ2007( لسنة 264قرار رقـ )

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسػطينية رئػيس السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية القائػد األعمػى 
ـ كتعديبلته  كبناء عمى 2003لمقكات الفمسطينية بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 :يقان لممصمحة العامة  قررنا ما يميالصبلحيات المخكلة لنا  كتحق

 (1مادة )

 .ـ08/04/2007حؿ مجمس األمف القكمي المشكؿ بمكجب المرسـك الرئاسي الصادر بتاريخ 
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 (2مادة )

تنفيػذ هػػذا القػػرار  كيعمػؿ بػػه مػف تػػاريخ صػػدكر    -كػػؿ فيمػا يخصػػه -عمػى الجهػػات المختصػة كافػػة
 .كينشر في الجريدة الرسمية

 1428/جمػػادم ا خػػرة/ 08ميبلديػػة. المكافػػؽ:  23/06/2007اهلل بتػػاريخ : صػػدر فػػي مدينػػة راـ 
 هجرية. 

 محمكد عباس

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

 رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية القائد األعمى لمقكات الفمسطينية

 (.2007قرارات رئاسية  )قانكف:

   :قانوني مقورح القومي الفلسطمني وصور األمنمجلس 
مسػػػارات كمركػػػز  -عقػػػد فػػػي مقػػػر المركػػػز الفمسػػػطيني ألبحػػػاث السياسػػػات كالدراسػػػات اإلسػػػتراتيجية 

الميػزاف فػي غػزة  عبػر نظػاـ الفيػديك كػكنفرنس  كرشػة عمػؿ لمناقشػة مسػكدة مشػركع قػانكف "مجمػػس 
ع األمف  كذلؾ األمف القكمي" المقترح مف قبؿ فريؽ الخبراء المساند لعمؿ المجمكعة الخاصة بقطا

 ضمف البرامج التي تنفذ في إطار مجمكعة دعـ كتطكير مسار المصالحة.  
شػػرعية القػػكانيف    إضػػفائه أك اإلقػػراردراج هػػذا المشػػركع لػػيس مػػف بػػاب إكقػػد كجػػد الباحػػث ضػػركرة 

القػػكمي   األمػػفكلكػػف بهػػدؼ بيػػاف مػػدل اهتمػػاـ المختصػػيف كفػػي جنػػاحي الػػكطف بمكضػػكع مجمػػس 
مركزم مسارات في الضفة الغربية كالميزاف في غزة تـ تزكيد الدراسة بنسخة مػف  كبعد التكاصؿ مع

 11/6/2014المكافؽ  األربعاءالمشركع الذم تـ مناقشته في يـك 
 

 مشروع قانون مجلس األمن القومي/الوطني
 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
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 رئيس دكلة فمسطيف
 فمسطينيةرئيس السمطة الكطنية ال

كعمػى قػانكف الخدمػة فػي قػكل  كتعديبلته  2003بعد االٌطبلع عمى القانكف األساسي المعٌدؿ لسنة 
  2005( لسنة 17كعمى قانكف المخابرات العاٌمة رقـ )  2005( لسنة 8األمف الفمسطينٌية رقـ )

كمشػركع  يني بشأف إنشاء هيئة األمف القكمي الفمسػط 1994( لسنة 84كعمى القرار الرئاسي رقـ )
 .كافقة المجمس التشريعي الفمسطينيكبعد م القانكف المقدـ مف مجمس الكزراء 

 (aالمادة )
 يككف لمكممات كلمعبارات ا تية المعاني المخصصة لها أدنا  ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ:

 .الرئيس: رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
 األمف القكمي/الكطني المجمس: مجمس

 رئيس المجمس: رئيس مجمس األمف القكمي/الكطني
 الجمسة: جمسة مجمس األمف القكمي/الكطني

 السكرتاريا: أمانة سر مجمس األمف القكمي/الكطني
 (bالمادة )
"مســـــمى مجلـــــس األمـــــن مكجػػػػػب أحكػػػػػاـ هػػػػػذا القػػػػػانكف مجمػػػػػس أعمػػػػػى لؤلمػػػػػف الفمسػػػػػطيني بينشػػػػػأ 

 مؤسساتية لمسياسة األمنية الفمسطينية. يشكؿ مرجعيةن  ومي/الوطني"الق
 (cالمادة )

 ميام مجلس األمن القومي/ الوطني
 يقكـ مجمس األمف القكمي/الكطني بالمهاـ ا تية:

 .إقرار السياسات األمنية لمسمطة الكطنية الفمسطينية 
 نية في فمسطيف.إقرار استراتيجية لتنمية القكل األم 
 .إقرار خطط تنفيذ السياسات األمنية العامة 
  مسػػاعدة السػػمطة السياسػػية فػػي حمايػػة النظػػاـ السياسػػي الػػديمقراطي الفمسػػطيني القػػائـ عمػػى

 التعددية السياسية  كسيادة القانكف  كاحتراـ حقكؽ األفراد.
 ات الممحة.تنسيؽ العمؿ األمني بيف األجهزة األمنية  كقيادة العمميات في األكق 
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 .إقرار الهيكميات الخاصة باألجهزة كالهيئات األمنية 
 .دراسة االتفاقيات األمنية كتقديـ التكصيات بشأنها لمسمطة السياسية 
 (dالماد ة )

 وشتمل مجلس األمن القومي/الوطني
 يتشٌكؿ مجمس األمف القكمي/الكطني كفؽ ا تي: .أ 

 رئيسان    الفمسطينٌية رئيس السمطة الكطنٌية -
 نائبان لمرئيس      رئيس الكزراء -
 عضكان       كزير الداخمٌية -
 عضكان      كزير الخارجٌية -
 عضكان       كزير المالٌية -
 عضكان       كزير العدؿ -
 عضكان     مدير المخابرات العامة -
 مقٌرران لممجمس  مستشار الرئيس لشؤكف األمف القكمي/الكطني -

 حاؿ كجكد كزير مختص باألمف الكطني أك كزير لمدفاع يككف عضكان في المجمس.في  .ة 
 يتكلى رئيس السمطة رئاسة اجتماعات مجمس األمف القكمي/الكطني. .ج 
يتػػػكٌلى رئػػػيس الػػػكزراء مهػػػاـ رئػػػيس المجمػػػس عنػػػد غيػػػاب الػػػرئيس  كيقػػػكـ بتمثيػػػؿ المجمػػػس لػػػدل  .د 

 المجمس التشريعي.
 (eالمادة )

لممجمػػػس دعػػػكة أم مسػػػؤكؿ فػػػي السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية  ذم عبلقػػػة بمكضػػػكع مػػػدرج عمػػػى  . أ
 .جدكؿ أعماؿ الجمسة  لحضكر اجتماعات المجمس كالمشاركة في مناقشاته

كزيػػر الداخميػػة طمػػب حضػػكر مػػف يػػرل ضػػركرة حضػػكر  مػػف قػػادة قػػكل األمػػف / أك لممجمػػس ك . ة
 عمى جدكؿ أعماؿ جمسة المجمس. الداخمي عند مناقشة مكضكع يتعمؽ بعممهـ مدرج

 (fالمادة )
 ييعٌيف مستشار األمف القكمي/الكطني مف قبؿ رئيس السمطة الكطنٌية الفمسطينٌية.
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 (gالمادة )
هػاـ نشأ سكرتاريا لمجمس األمف القكمي/الكطني برئاسة مستشار األمػف القكمي/الػكطني  تتػكلى المتي 

 التالية:
 متابعة تنفيذ قرارات المجمس. .1
 إعداد جدكؿ أعماؿ جمسات المجمس. .2
 تنسيؽ عقد اجتماعات المجمس. .3
 تحرير محاضر جمسات المجمس. .4
 أم مهاـ أخرل تكمؼ بها مف قبؿ الرئيس ك/أك المجمس. .5

 (hالمادة )
متخصصػػة لمقيػػاـ بمهػػاـ محػػددة  كممػػا يجػػكز لمجمػػس األمػػف القكمي/الػػكطني تشػػكيؿ لجػػاف فرعيػػة ك 

 .دعت الضركرة لذلؾ  يرأسها أحد أعضاء المجمس  كيقدـ تقريران عف أعمالها لممجمس
 (iالمادة )

 انعقاد جلسات المجلس
 يعقد المجمس جمساته الدكرية بدعكة مف رئيسه أك نائبه في حاؿ غيابه. .1
 ة الجمسات.يتكلى رئيس المجمس مسؤكلية إدار  .2
يعقػػد المجمػػس جمسػػات دكريػػة مػػرة كػػؿ شػػهر  ككممػػا دعػػت الحاجػػة لػػذلؾ  بنػػاء عمػػى دعػػكة  .3

 رئيس المجمس أك نائبه في حاؿ غيابه.
 يككف اجتماع المجمس قانكنيان بحضكر األغمبية المطمقة ألعضاء المجمس. .4

 (jالمادة )
 نصاب او خاذ القرارات
المجمػػس باألغمبيػػة المطمقػػة ألعضػػائه  كفػػي حػػاؿ التعػػادؿ يػػرجح الجانػػب الػػذم تتخػػذ القػػرارات فػػي 

 يضـ صكت رئيس المجمس.
 (kالمادة )

 .يضع مجمس األمف القكمي/الكطني نظامه الداخمي كاألنظمة البلزمة لتنفيذ مهامه
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 (lالمادة )
 .األمف القكميمجمس المتعمقة بتمغى كافة المراسيـ السابقة 

 (mالمادة )
تنفيذ أحكاـ هذا المرسكـ  كيعمؿ به مف تاريخ صدكر    -كؿ فيما يخصه–عمى الجهات المختصة 

 .كينشر في الجريدة الرسمية
 صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ: ؟؟/؟؟/؟؟؟؟ـ المكافؽ: ؟؟/؟؟/؟؟؟؟هػ

 محمكد عباس
 نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينيةرئيس المج

 رئيس دكلة فمسطيف
 رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية

 
هنا كجد الباحث في هػذا المقتػرح تكافقػان جيػدان لػدل المتخصصػيف فػي جنػاحي الػكطف بعمػؿ مشػركع 

ابقة القانكف بما ينسجـ مع الخصكصية الفمسطينية  كبما ال يتعارض مع ما تـ تكارثه مف قكانيف س
 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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 الدراسات الفلسطينيةأواًل: 
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 الدراسات الفلسطمنمة :أوالً 
األمن القومي اإلسرائملي وانعتاسو  لى  ملمة ( بعنوان: 2011دراسة منصور )( 1

    .السالم مع الفلسطمنممن
عمػػػى عمميػػػة  اإلسػػػرائيميي هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل تػػػأثير مفػػػاهيـ األمػػػف القػػػكم

باحث   حيث تبيف لمـ2011حتى عاـ ك ـ 1991قعة بيف عاـ السبلـ مع الفمسطينييف في الفترة الكا
إسرائيؿ استطاعت مف خبلؿ التمسؾ بمفهكمها لؤلمف القكمي كمرتكزاته المتعددة المستمدة مف  :أف

ا فػي البقػاء كالحفػاظ دفها كغايتهػاألفكػار الدينيػة اليهكديػة كالصػهيكنية عمػى حػد سػكاء إلػى تحقيػؽ هػ
ع تحقيؽ األمف كالسبلـ إلسرائيؿ  لككف السػبلـ العػادؿ ال يحتػاج إلػى   كلكنها لـ تستطعمى الكجكد

 . خرترداد كرد الحقكؽ كالقبكؿ با مرتكزات أمنية بقدر ما يحتاج إلى اس
( حاضػػرة رات األمنيػػةبمضػػامينها المختمفػػة )االعتبػػا اإلسػػرائيميلقػػد كانػػت مفػػاهيـ األمػػف القػػكمي 

ممػا اكسػب هػذ  االتفاقيػات   الفمسػطينية –دكما في صمب اتفاقيػات كمفاكضػات السػبلـ اإلسػرائيمية 
 كزاته األمنية لتككفتكالتشبث المستمر بمر  اإلسرائيميالقكمي  باألمفكالمفاكضات ارتباطها المباشر 

ك ية تمثؿ قمب كجكهر اتفاقية أكسم  أدل لجعؿ االعتبارات األمنالمحكر األساسي في عممية السبلـ
   مما جعمه يمقي بظبلله القاتمة عمى عممية السبلـ. لمسبلـ كاالتفاقيات التي تمتها

  كمػػػع اسػػػتمرار عكبات متعاقبػػػة أمػػػاـ عمميػػػة السػػػبلـكأكجػػػدت مفػػػاهيـ األمػػػف القػػػكمي االسػػػرائيمي صػػػ
  قدـ فػي مفاكضػات سػبلـ قادمػةؿ أم تادة اإلسرائيمية بمفاهيـ األمف القديمة  سكؼ يعطيتمسؾ الق

  نقػؿ الحػرب القػكمي االسػرائيمي كػالردع كالحسػـفمفػاهيـ األمػف   كسيطيؿ أمػد الصػراع لمػدة طكيمػة
  لػػػـ تكػػف دائمػػػا مكائمػػة كمطابقػػػة مػػع الظػػػركؼ العػػدك  العمػػػؽ االسػػتراتيجي كالحػػػدكد ا منػػة ضألر 

مفػػػاهيـ األمػػػف ألخػػػر بػػػيف  سػػػب القػػػكة  كبالتػػػالي كػػػاف هنػػػاؾ ثغػػػرات مػػػف كقػػػتالحقيقػػػة لمصػػػراع كنً 
دة كتيػرة أدت التحكالت السياسة كاألمنية المحمية كاإلقميمية المنطمقة مػف زيػاقد . ك االسرائيمي كالكاقع

  كمحدكديػػة الػػردع النػػككم االسػػرائيمي إضػػافة إلػػى القػػكة اإليرانيػػة النككيػػة حركػػات المقاكمػػة المسػػمحة
  كتعمػػؽ ضػػعؼ قػػدرة جػػه األمػػف االسػػرائيميطػػار التػػي تكاالصػػاعدة إلػػى مضػػاعفة التحػػديات كاألخ

  فكػاف النتفاضػة األقصػى تػأثير كاضػح عمػى مي عمػى مكاجهػة المهػددات المسػتجدةالجيش االسػرائي
  كمػع ذلػؾ كانػت مفػاهيـ األمػف االسػرائيمي السػباقة مفاهيـ األمػف القػكمي االسػرائيمي تراجع  فاعمية
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كضػػات صػػراع سػػكاء كػػاف فػػي حالػػة مفادكمػػا فػػي محاكلػػة فػػرض نفسػػها عمػػى كقػػائع كمسػػتجدات ال
  األمر الذم أعطى القكة العسكرية كأدكاتهػا الػدكر الحاسػـ كاألكبػر سممية أك في مكاجهات عسكرية

 . تحديد مصير الصراع كعممية السبلـفي 
سػػػػعت دكلػػػػة إسػػػػرائيؿ دائمػػػػا إلػػػػى الحفػػػاظ عمػػػػى الطػػػػابع الػػػػديمغرافي اليهػػػػكدم المميػػػػز لقػػػد ك 

 .قكمية يتساكل فيها العرب كاليهكديؿ إلى دكلة ثنائية الإلسرائيؿ كعدـ تحكؿ إسرائ

الومومــــل الــــدولي للمؤسســــات األىلمــــة ( بعنــــوان: 2011دراســــة أبــــو حمــــاد )( 2
  .الفلسطمنمة وأثره  لى الونممة السماسمة في قطاع غزة
  كلي لممؤسسػات األهميػة الفمسػطينيةهدفت هذ  الدراسة إلػى الكقػكؼ عمػى دكر التمكيػؿ الػد

ة تػػأثير  عمػػى التنميػػة السياسػػية فػػي قطػػاع غػػزة  كمػػدل الػػدكر الػػذم لعبػػه التمكيػػؿ الػػدكلي فػػي كمعرفػػ
ة التػػي اعتمػػدت نػػإف المقار  .تحقيػػؽ متطمبػػات التنميػػة السياسػػية لممجتمػػع الفمسػػطيني كفػػؽ احتياجاتػػه

عميها الدراسة تقكـ عمى تكصيؼ كتحميػؿ مػدل مسػاهمة التمكيػؿ الػدكلي فػي إحػداث تنميػة سياسػية 
قطػػاع غػػزة   كعػػف بػػرامج التنميػػة السياسػػية التػػي نفػػذتها المؤسسػػات األهميػػة الفمسػػطينية المتمقيػػة  فػػي
  مسػػتخدمة أداة االسػػتبياف عمػػى مجتمػػع المؤسسػػات الدكليػػة تهػػا لبرامجهػػا التنمكيػػةمـ كمػػد مبلءلمػػدع

بتناكلهػا  بػدأت الدراسػة  كشركائهـ مف المؤسسات األهمية المحمية التػي تبنػت بػرامج تنمكيػة سياسػية
شػكالياتهمفهكـ الت   كانتقمػت لتمقػي الضػكء عمػى مفهػـك التنميػة السياسػية مكيؿ الػدكلي كخصائصػه كا 
شػكالية التنميػة فػي فمسػطيففي أدبي   كاختتمػت بدراسػة ميدانيػة عمػى العػامميف فػي المؤسسػات اتهػا كا 

 الدكلية كاألهمية المحمية ضمف برامج التنمية السياسية.
 إلى مجمكعة مف النتائج كاف أهمها: كقد تكصمت الدراسة

أف التمكيػػؿ الػػدكلي ال يحقػػؽ أكلكيػػات التنميػػة فػػػي فمسػػطيف بسػػبب سػػعيه إلػػى تحقيػػؽ غايػػػات  -1
 سياسية لمدكؿ المانحة في المجتمع الفمسطيني.

مكيػػة تتناسػػب مػػع أهػػدافها أف المسػػاعدات التػػي قػػدمتها المنظمػػات الدكليػػة تمػػت كفػػؽ خطػػة تن -2
  .اجات الشعب الفمسطيني  كليس مع احتيالسياسية



 104 

أف المؤسسات األهمية الفمسطينية ليس لديها أجندة كطنية كاضحة تجا  أكلكيات التمكيؿ كهي  -3
تستجيب بشكؿ مباشر لبرامج كسياسات المانحيف مما انعكس بشػكؿ سػمبي عمػى كاقػع التنميػة 

 السياسية. 

ة فـي مؤسسـات واقـع  ملمـة الونممـة اإلدارمـ( بعنـوان: 2010دراسة أبـو ظـاىر )( 3
   .السلطة الوطنمة الفلسطمنمة

هدفت هذ  الدراسة إلى اإلطبلع عمى كاقع عممية التنمية اإلدارية في القطاع الحككمي في 
  ككضػػع تصػػكر مؤسػػس لمتنميػػة اإلداريػػة فػػي فة إلػػى دراسػػة معكقػػات هػػذ  العمميػػةفمسػػطيف  باإلضػػا

العربيػػة التػػي تمتمػػؾ معاهػػد لمتنميػػة  القطػػاع الحكػػكمي  باإلضػػافة إلػػى اإلطػػبلع عمػػى تجػػارب الػػدكؿ
  كقد سعت هذ  الدراسة لكضع األسس الكطنية كالعمميػة لهكػذا دارية   منذ فترة طكيمة مف الزمفاإل

 معهد.
يسػة   حيث استخدمت أداة االستبانة كػأداة رئاـ المنهج الكصفي في هذ  الدراسةكتـ استخد

  كمجتمػع الدراسػة هػك مػدراء كمػدراء عػامكف تنميػة المػكارد البشػرية فػي لجمع البيانات المطمكبة لهػا
داـ المسػػػح الشػػػامؿ لمجتمػػػع مػػػديرا لمتنميػػػة البشػػػرية   كتػػػـ اسػػػتخ 25القطػػػاع العػػػاـ المػػػدني كعػػػددهـ 

  إلبػػػػداء الػػػػرأم فػػػػي مػػػػدل عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف الخبػػػػراء كالمحكمػػػػيف  كعرضػػػػت االسػػػػتبانة الدراسػػػػة
فحكص اإلحصائية لفحص صدؽ األداة   كما تـ فحص مستكل صبلحيتها   كمف ثـ إخضاعها لم

 ثباتها مف خبلؿ اختبار كركنباخ ألفا.
 ـ2010 حتػػى نهايػػة كػػانكف ثػػاني 2009كتػػـ تنفيػػذ هػػذ  الدراسػػة فػػي الفتػػرة بػػيف أيػػار لعػػاـ 

  أمػػػا حػػػدكدها المكانيػػػة فهػػػي المؤسسػػػات الحككميػػػة التػػػي بهػػػا إدارات كهػػػذ  هػػػي حػػػدكدها الزمانيػػػة
دارات ع   أمػػا حػػدكدها المكضػػكعية فقػػد تػػـ تنػػاكؿ بيػػةامػػة لتنميػػة المػػكارد البشػػرية فػػي الضػػفة الغر كا 

 مفهمك التنمية اإلدارية كمفهـك القيادة كمفهـك التدريب كالحاجات التدريبية.
كتتمثػؿ أهميػػة الدراسػػة فػػي محاكلػة التقيػػيـ الفعمػػي لعمميػػة التنميػة اإلداريػػة فػػي القطػػاع العػػاـ 

  كمحاكلػة كضػع األسػس األكلػى لمعهػد كطنػي   كالعبػر المستخمصػة حكلهػاكؿ عػاـفي فمسطيف بشػ
  ممػػا سػينعكس إيجابػا عمػى عمميػػة مػػكارد البشػرية فػي السػمطة الكطنيػةحكػكمي يكحػد جهػكد تنميػة ال
 تنمية المكارد البشرية فيها.
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ثر ازدواجمة السلطة  لى الونممة السماسمة في أ( بعنوان: 2009دراسة موسف )( 4
   .لوطنمة الفلسطمنمة بعد االنوخابات الوشرمعمة الثانمةالسلطة ا

عػػد تتنػػاكؿ هػػذ  الدراسػػة اثػػر ازدكاجيػػة السػػمطة عمػػى التنميػػة السياسػػية لمسػػمطة الفمسػػطينية ب
ها ئمطة الفمسطينية كأداكقد أثرت بصكرة سمبية في عمؿ مؤسسات الس  االنتخابات التشريعية الثانية

تمػػػػؾ االزدكاجيػػػػة إلػػػػى صػػػػراع كتنػػػػازع    كأدتاالنتخابػػػػات   بعػػػػد فػػػػكز حركػػػػة حمػػػػاس فػػػػيككظائفهػػػػا
  الػذم أفضػى إلػى كبػيف الحػزبيف الكبيػريف فػي السػمطةلمصبلحيات بيف مؤسسػات النظػاـ السياسػية 

إلى عرقمة إمكانيات  أدلا م  مسسات السمطة الفمسطينية كأجهزتهااالنقساـ السياسي كالجغرافي لمؤ 
كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي التحميمػػي لئلجابػػة   فمسػػطينيةكآفػػاؽ التنميػػة  السياسػػية لمسػػمطة ال
 . عف أسئمة الدراسة  كبحث فرضياتها
يتنػػػػاكؿ الفصػػػػؿ األكؿ  خمفيػػػػة الدراسػػػػة كمشػػػػكبلتها كأهميتهػػػػا   تتكػػػػكف الدراسػػػػة مػػػػف خمسػػػػة فصػػػػكؿ

كبتعريػػػؼ بػػػأهـ     إضػػػافة إلػػػى اسػػػتعراض لمدراسػػػات السػػػابقةرضػػػيات كحػػػدكد الدراسػػػةكاألسػػػئمة كالف
يبحػػػػث الفصػػػػؿ الثػػػػاني اإلطػػػػار النظػػػػرم لمكضػػػػكع التنميػػػػة السياسػػػػية ك مصػػػػطمحات المسػػػػتخدمة. ال
  التػػي حػػددت الباحػػث نظريػػات التنميػػة المختمفػػة   إذ اسػػتعرضألنمػػاط الرئيسػػة لؤلنظمػػة السياسػػيةكا

  كنظريػػػػة ماركسػػػػية لمتنميػػػػة السياسػػػػيةنظريػػػػة التحػػػػديث  كالنظريػػػػة ال  بػػػػثبلث نظريػػػػات  رئيسػػػػة هػػػػي
. التنميػة السياسػية فػي عصػر العكلمػةاستعرض ما جػرل مػف تطػكر كتغيػر عمػى نظريػات ك   التبعية

يسة الثبلثة : النظاـ البرلماني  النظػاـ كما جرل عرض خصائص كمميزات  األنظمة السياسية الرئ
   كالنظاـ المختمط. الرئاسي

طة ثػػػػر ازدكاجيػػػػة السػػػػمطة  فػػػػي التنميػػػػة السياسػػػػية فػػػػي السػػػػمأينطمػػػػؽ الباحػػػػث فػػػػي تحميػػػػؿ 
قياـ  كؿ سمطة  بكظائفها الفمسطينية مف عناصر التنمية السياسية التي تتضمف: فصؿ السمطات ك 

عمػى أسػاس دسػتكرم كضػكابط    كترشيد السمطة فيمػا يخػص اعتبلؤهػا كممارسػتها كتػداكلهاالمحددة
  ةه عمػػى حػػؿ مشػػاكؿ التنميػػة السياسػػػي  قػػدرة النظػػاـ السياسػػي عمػػى القيػػاـ بكظائفػػه  كقدرتػػقانكنيػػة

يتنػػػػاكؿ الفصػػػػؿ الثالػػػػث ك . المشػػػػاركة كالمسػػػػاكاة أمػػػػاـ القػػػػانكفالمسػػػػاكاة فػػػػي الفػػػػرص كالمسػػػػاكاة فػػػػي 
نشػػػاء السػػػمطة ذلػػػؾ النظػػػاـ الجديػػػد المتكػػػكف مػػػف إ  خصػػػائص النظػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػطيني كبنيتػػػه

كالفاعمػػة فيػػه  ـ مػػف ناجيػػة مؤسسػػاته السياسػػية كمككناتػػه كالعناصػػر المػػؤثرة 1994الفمسػػطينية عػػاـ 
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مصادر ازدكاجيػة  يبحث فيفالفصؿ الرابع  أما   تأثير البيئة الخارجية في النظاـ  ك كبيئته الداخمية
  أهمها االزدكاجيػة الناتجػة ف هناؾ مصادر مختمفة لبلزدكاجية  إذ يرل الباحث أالسمطة كمظاهرها

ئيس الفمسػطيني عف النظػاـ الدسػتكرم لمسػمطة الفمسػطينية الػذم ينشػو سػمطة تنفيذيػة ثنائيػة بػيف الػر 
 .كمجمس الكزراء

 اإلداريوالوطـومر  اإلصـالحواقـع اسـوراومجمات ( بعنوان: 2008دراسة الفرجاني )( 5
    .ودورىا في وعزمز امن المجومع الفلسطمني

بالشػػػرطة  اإلدارمكالتطػػػكير  اإلصػػػبلحلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع اسػػػتراتيجيات إهػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة 
  كمحاكلػػة التعػػرؼ عمػػى مػػدل ممارسػػة ة نظػػر قيػػادات الشػػرطةع غػػزة مػػف كجهػػالفمسػػطينية فػػي قطػػا

السمب عمى امػف المجتمػع كالتهديدات التي تؤثر ب اإلدارمكالتطكير  اإلصبلحستراتيجيات إكتطبيؽ 
الحصػػر الشػامؿ لمػػدراء الشػػرطة فػػي محافظػػات غػػزة نظػػرا  أسػػمكب  كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث الفمسػطيني

 لمدراسة. كمبلئمتهج الكصفي التحميمي لمناسبته لمحدكدية العدد كقد تـ استخداـ المنه
 نوائج الدراسة: أىموتانت 
لػػػػػى الحػػػػػد إبالشػػػػػرطة كممارسػػػػػتهما لػػػػػـ يصػػػػػبل  اإلدارمكالتطػػػػػكير  اإلصػػػػػبلحتطبيػػػػػؽ مفػػػػػاهيـ  -1

 المطمكب.
 الفمسطيني. األمفتساهـ في تعزيز  اإلدارمكالتطكير  اإلصبلحستراتيجيات إاف  -2
الدراسػػػة عمػػػى التهديػػػدات التػػػي تػػػؤثر بالسػػػمب عمػػػى امػػػف القيػػػادات التػػػي تمثػػػؿ مجتمػػػع  اتفقػػػت -3

الصراع التنظيمي خاصة بيف حركتي فتح   -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-المجتمع  كمنها 
كحمػػػاس  كالكضػػػع االقتصػػػادم السػػػيو جػػػراء الحصػػػار  كضػػػعؼ الػػػكالء كاالنتمػػػاء  كضػػػعؼ 

 الكازع الديني.
 

 ووصمات الدراسة فتانت: أىماما 
 كممارستها بشكؿ فعاؿ. اإلدارمكالتطكير  اإلصبلحمى تبني استراتيجيات ضركرة العمؿ ع  -1
 الكادر الشرطي. لتأهيؿخطة  إعدادبرامج تدريبية لرفع كفاءة القيادات كالعمؿ عمى  إعداد -2
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دور المنظمات الشبابمة األىلمة الفلسطمنمة فـي ( بعنوان: 2006دراسة محمود )( 6
   .لسماسمة الضفة الغربمةبناء الشخصمة وأثرىا  لى الونممة ا

هػػػػدفت هػػػػػذ  الدراسػػػػة إلػػػػػى تقيػػػػيـ دكر المنظمػػػػػات الشػػػػبابية األهميػػػػػة الفمسػػػػطينية فػػػػػي بنػػػػػاء 
كحتػى  1995الشخصية كأثر  عمى التنمية السياسية في الضػفة الغربيػة فػي الفتػرة الكاقعػة بػيف عػاـ 

مركزة عمى الجانب  كذلؾ بدراسة برامج كمشاريع كنشاطات المنظمات الشبابية   2004نهاية عاـ 
 كالتثقيفي كتنمية قدرات الشباب. التكعكم

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 

 ء الكطني   التطكع كزيادة الكعي الكطني.أهمها:المشاركة السياسية   المكاطنة كالكال
تناكؿ الجانب النظػرم فػي هػذ  الدراسػة مفهػـك الشخصػية   كبنػاء القػدرات كتمكػيف الشػباب 
كالتنميػػػة السياسػػػية   كبعػػػض مفرداتهػػػا كالمشػػػاركة السياسػػػية   كالمكاطنػػػة كاالنتمػػػاء كالػػػكالء الػػػكطني 

مرت بها المنظمات الشبابية كتأثير المتغيرات  كما تـ استعراض أهـ مراحؿ التطكر التاريخي التي 
السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة عميهػػا   خاصػػة ارتباطهػػا بحركػػة التحػػرر الػػكطني الفمسػػطيني  

 ضمف رؤيتها بجدلية العبلقة بيف التحرر الكطني السياسي كاالجتماعي الشبابي.

ة الوطنمــــة اثــــر اوفــــاق أوســــلو  لــــى الوحــــد( بعنــــوان: 2005دراســــة  رفــــات )( 7
 الفلسطمنمة وانعتاسو  لى الونممة السماسمة 

  ك عمػػػى الكحػػػدة الكطنيػػػة الفمسػػػطينيةهػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر اتفػػػاؽ أكسػػػم
ككضعت أماـ القارئ االتفاؽ كما تبعه مف اتفاقيػات أخػرل بهػدؼ معرفػة مػدل تناسػبها مػع الميثػاؽ 

مػػى مػػدل التكافػػؽ كاالخػػتبلؼ لهػػذا االتفػػاؽ مػػع كمػػا سػػمطت الضػػكء ع  الػػكطني الفمسػػطيني المختمفػػة
المكاثيؽ الفمسطينية المختمفة كي يتسنى الحكـ عمى السياسات التػي تتفػؽ مػع المكاثيػؽ أك تتنػاقض 

 معها.
ناقشػت الدراسػػة أيضػػا االلتزامػػات التػػي ترتبػػت عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية تبعػػا التفػػاؽ أكسػػمك 

دمػج هػذا  كفؽ التعريؼ المشار إليػه فػي مقدمػة الرسػالة. كمدل تعزيزها لمكحدة الكطنية الفمسطينية 
التعريؼ البعد النظرم بالكاقع العممي الفمسطيني كالذم عممت الفصػائؿ الفمسػطينية عمػى صػياغته. 
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كقػػػد تػػػـ تبيػػػاف مػػػدل التباعػػػد الحاصػػػؿ بػػػيف االلتزامػػػات كالفكػػػر الفمسػػػطيني عمكمػػػا   فمػػػثبل حرمػػػت 
ائيؿ أك االعتػراؼ بهػا كرفضػت قػرارات هيئػة األمػـ المتحػدة   المكاثيؽ الفمسطينية التفػاكض مػع إسػر 

 في حيف التزمت السمطة بهيقاؼ أعماؿ العنؼ كمبلحقة المناضميف كفؽ اتفاؽ أكسمك.
تناكلػػػت الدراسػػػة أيضػػػا ردة فعػػػؿ الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية عمػػػى السياسػػػات المتبعػػػة مػػػف قبػػػؿ 

رفضت أكسمك كاالعتراؼ بها   عممت عمػى القيادة  كتبيف أف العديد مف الفصائؿ المعارضة كالتي 
التعامػػؿ كالتنسػػيؽ مػػع مػػكقعي هػػذا االتفػػاؽ   مػػع العمػػـ بأنهػػا كانػػت تػػرل فػػي االتفػػاؽ خيانػػة لمشػػعب 

األمكر. كقد تبيف مف الفمسطيني كلـ تمانع هذ  الفصائؿ االنضماـ إلى أجهزة السمطة   كغير ذلؾ 
 سمك   كفشمها في تكحيد جهكدها.كذلؾ عجز فصائؿ المقاكمة عف تقديـ البدائؿ ألك 

ــل )( 8 ــوان: 2004دراســة جبرم ــة المقاومــة ودورىــا الونمــوي: دراســة فــي ( بعن ثقاف
متانماتحدود   الونممة الفلسطمنمة. وا 

حػػدكث عمميػػة تنمكيػػة فػػي ظػػؿ معكقػػات خارجيػػة  إمكانيػػةسػػعت هػػذ  الدراسػػة الػػى اختبػػار 
فتػػرات المقاكمػػة لبلحػػتبلؿ  أثنػػاءسػػيما اسػػؾ الة المجتمػػع كقدرتػػه عمػػى التمشػػديدة  اسػػتنادا الػػى ثقافػػ

نظرية كتطبيقيػة فػي اف كاحػد تنبػع مػف خصكصػية مكضػكعها  إشكالية  كتطرح هذ  الكرقة األجنبي
الػػػذم يعػػػالج قضػػػية التنميػػػة فػػػي الحالػػػة الفمسػػػطينية  كتسػػػعى الختيػػػار العبلقػػػة بػػػيف ثقافػػػة المقاكمػػػة 

حقيقيػة تعيػؽ عمميػة  إشػكالياتف هنػاؾ أاالعتبػار فػي  آخػذان تنميتػه   أككتغيير المجتمػع الفمسػطيني 
االحػتبلؿ االسػرائيمي  كصػعكبة تجميػع المػكارد الفمسػطينية كتعبئتهػا فػي غيػاب  أهمهػاالتنمية  كمػف 

الجامعػة كمنظمػػة التحريػر الفمسػطينية  كانكشػػاؼ السػمطة الفمسػطينية كاستشػػراء الفسػاد فيهػػا   األطػر
 نجاز التنمية.ا  لتحرر الكطني كالتحكؿ الديمقراطي ك فضبل عف التداخؿ الشديد بيف قضايا ا

 1987  ثػـ تتعػرض لتجربػة انتفاضػة الضػكء عمػى ثقافػة المقاكمػة بهلقػاءكقد بدأت الدراسة 
  ثػـ تحمػؿ ثناءهػاأبشيء مف التفصيؿ مقارنة بيف التبعية الفمسطينية قبمها كحالة االسػتقبلؿ النسػبي 

 ـ.2000-1993 أكسمكمرحمة  أثناءالكضع التنمكم 
 نتائج الدراسة: أهـككاف مف بيف 

  اإلدارمـ قدمت تجربة متميزة عمى صعيد الضػبط المجتمعػي  كالتيسػير 1987ف انتفاضة أ -1
 كاالستقبلؿ السياسي كاالقتصادم النسبييف.
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ـ هػػػك ضػػػرب االسػػػتقبللية 1993عػػػاـ  أكسػػػمكمػػػف تكقيػػػع اتفػػػاؽ  األساسػػػي إسػػػرائيؿف هػػػدؼ أ -2
 اة لدكلة فمسطينية محتممة.المجتمعية التي كانت تشكؿ نك 

ـ  فقػد ارتكػزت حركتهػا عمػى 1987النتفاضػة  ان مشػابه ان لػـ تقػدـ نمكذجػ األقصػىف انتفاضة أ -3
بناء المجتمػع  بهعادةالخاصة  األخرلالمقاكمة  بعادألعناية كبيرة  إيبلءالفعؿ العسكرم دكف 

 لمصمكد الطكيؿ. كتأهيمهالفمسطيني 

 الدراسات العربمةثانمًا: 
دورىا في  ملمـة و األحزاب السماسمة األردنمة ( بعنوان: 2010سة الحسامي )درا( 1

 .الونممة السماسمة
جاءت هذ  الدراسة بهدؼ الكشػؼ عػف دكر األحػزاب السياسػية األردنيػة فػي عمميػة التنميػة 

قات "   كلتسميط الضكء عمى أهـ المعك 2008 -1989السياسية في األردف في الفترة الكاقعة بيف "
   كالبحث عف كسائؿ تسهـ في الحد مف هذ  المعكقات.تحد مف دكرها كفاعميتهاالتي 

كانطمقت الدراسة مف االفتػراض القائػؿ " تمعػب األحػزاب السياسػية األردنيػة دكرا ضػعيفا فػي 
التنمية السياسية في األردف ال يرتقي إلى مستكل مقدرتها عمى تطػكير التنميػة السياسػية . كحاكلػت 

ة  عمػػى مجمكعػػة مػػف األسػػئمة  تمثمػػت فػػي كيفيػػة تطػػكر األحػػزاب السياسػػية كمػػا هػػي الدراسػػة اإلجابػػ
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  الدراسػة 

المػنهج الػكظيفي مػع االعتمػاد عمػى المػنهج ك باحث المػنهج الكصػفي كمػنهج تحميػؿ الػنظـ استخدـ ال
 . ساهمت في نشأة األحزاب السياسية التاريخي لنقؿ الكقائع  كاألحداث التاريخية التي

ف هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف أ  كأكصػػػمتنا إلػػػى عػػػدة نتػػػائج أهمهػػػا: ة الدراسػػػةكأكػػػدت الدراسػػػة صػػػحة فرضػػػي
: اإلرث الثقػػافي السػػمبي الػػذم كػػرس الخػػكؼ فػػي هػػذا الضػػعؼ كمػػف أهمهػػا ي سػػاهمتالمعكقػػات التػػ

  كتشكيه صكرة األحػزاب السياسػية الػذم عززتػه كسػائؿ التنشػئة مف االنخراط في األحزاب السياسية
الصػػكت الكاحػػد كقػػانكف    كالقيػػكد القانكنيػػة المتمثمػػة فػػي قػػانكففيهػػا األجهػػزة الحككميػػة اسياسػػية بمػػال

المػػكارد الماليػػة لؤلحػػزاب ممػػػا جعمهػػا تتبػػع بشػػكؿ أك بػػخخر لهيمنػػة األثريػػػاء    كضػػعؼاالجتماعػػات
ألحزاب السياسية كتهميشا فػي دكرهػا فػي عمميػة التنميػة السياسػية ف هناؾ ضعفا في اأكالمتنفذيف  ك 
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كتغكؿ السكة  التنفيذية عمى األحزاب السياسية كذلؾ مف خبلؿ القيكد الدستكرية كالقانكنية  كالثقافة 
ياسػػية السػػائدة فػػي المجتمػػع األردنػػي مػػا زالػػت تتسػػـ بػػركح العػػداء لؤلحػػزاب السياسػػية  كاعتبارهػػا الس

مصػػػدر خطػػػر عمػػػى االسػػػتقرار فػػػي الػػػببلد كاسػػػتكجبت تمػػػؾ النتػػػائج عػػػدة تكصػػػيات أهمهػػػا: إجػػػراء 
  تعػديؿ التنفيذيػة عمػى األحػزاب السياسػية اصطبلحات دستكرية كقانكنية تضمف عدـ تغكؿ السػمطة

ة فػرص التمكيػؿ ؤلحػزاب السياسػيللمحريات العامة  إيجاد صيغة كطنية تتيح  ةكانيف المقيدبعض الق
   تقرير مناهج صفية في الديمقراطية  في كافة مدارس المممكة.مف ميزانية الدكلة

   .األمن القومي العربي والوبعمة االقوصادمة( بعنوان: 2009دراسة الدرسي )( 2
  كالمتمثمػة فػي عجػز هػذ  األمػة بية تعػاني مػف مشػكمة األمػف القػكميتخمص الدراسة بأف األمة العر 
  كأف هنػػاؾ عكامػػؿ متعػػددة  فػػة خصكصػػا فػػي مجػػاؿ األمػػف كالتنميػػةعػػف مكاجهػػة التحػػديات المختم

  كتتمثػػػػؿ هػػػػذ  العكامػػػػؿ فػػػػي عكامػػػػؿ ذاتيػػػػة كعكامػػػػؿ مت فػػػػي بػػػػركز كاسػػػػتفحاؿ هػػػػذ  المشػػػػكمةسػػػػاه
مكضػػػكعية   قبػػػؿ الػػػتخمص مػػػف العكامػػػؿ الذاتيػػػة   نػػػه يصػػػعب مكاجهػػػة التحػػػديات الأك   مكضػػػكعية.

  كالتػػػػي تقػػػػكؿ: )أف التبعيػػػػة كمػػػػف خػػػػبلؿ فرضػػػػية هػػػػذا البحػػػػث  المحػػػػددة لؤلمػػػػف القػػػػكمي العربػػػػي.
االقتصػػادية تشػػكؿ أحػػد العكامػػؿ الرئيسػػة التػػي تحػػدد األمػػف القػػكمي العربػػي( كأف الػػتخمص منهػػا أك 

كيمكػف أف يكػكف ذلػؾ هػك السػبيؿ لبلنطػبلؽ التقميؿ مف حدتها يساعد عمى تحقيؽ األمػف القػكمي   
 نحك تحقيؽ هذا الهدؼ.

 كمف خبلؿ البحث تـ التكصؿ إلى النتائج التالية:
أف هناؾ غمكضا في مفهكـ األمف القكمي   بالنسػبة لمعديػد مػف األقطػار العربيػة   خصكصػا  -1

مي( فػػي فػػي تصػػكراتها فػػي تحقيػػؽ هػػذا األمػػف   كذلػػؾ مقابػػؿ كضػػكح هػػذا المفهػػـك )األمػػف القػػك 
 الفكر الغربي خصكصا في الكاليات المتحدة األمريكية.

األخيػرة   كهنػاؾ دعػكة لضػركرة الػكعي العربػي  ا كنةأف هناؾ اهتماما لدل الفكر العربي في  -2
 بأبعاد األمف القكمي   ككضعه في الصدارة مف االهتمامات.
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ــوان:2008دراســة الرواشــدة )( 3 ــس األمــن القــومي اإلســر  ( بعن ــي ائملي دور مجل ف
 .السماسة الخارجمة اإلسرائملمة
  كاعتمدت الدراسػة داخؿ النظاـ السياسي اإلسرائيمي صنع القرار تتناكؿ هذ  الدراسة كيفية

  مػػنهج صػػنع القػػرار كالمػػنهج البنػػائي  كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى عػػدة منػػاهج منهػػا المػػنهج القػػانكني عمػػى
  حيػػث تػـ تقسػػيـ الدراسػػة ـ السياسػػي اإلسػرائيميداخػػؿ النظػا األدكار الفعميػة التػػي تقػـك بهػػا الكحػدات

   كؿ باب يشتمؿ عمى ثبلثة فصكؿ.بإلى أربعة أبكا
ـ األمػػف القػػكمي يتنػػاكؿ البػػاب األكؿ اإلطػػار النظػػرم لمدراسػػة   كهػػك يتضػػمف تحديػػد مفهػػك 

  ففػػي الفصػػؿ األكؿ تػػـ التطػػرؽ إلػػى محػػددات األمػػف القػػكمي مػػف خػػبلؿ تحديػػد كمسػػتكيات التحميػػؿ
ألمف بشكؿ عاـ ثػـ تحديػد إطػار مفهػـك األمػف القػكمي بالسياسػة الخارجيػة مػف خػبلؿ ثبلثػة مفهكـ ا

كتنػػػاكؿ الفصػػػؿ الثالػػػث   المصػػػمحة القكميػػػة كالخصػػػائص القكميػػػةك متغيػػػرات هػػػي الظػػػاهرة القكميػػػة 
شػكالية صػنع هػذ  القػرارات فػي الكاليػات المتحػ دة األمريكيػة مؤسسات صنع قػرارات األمػف القػكمي كا 

  ي في إسرائيؿ مف خبلؿ ثبلثة فصػكؿأما الباب الثاني فقد تناكؿ النظاـ السياس  ا كألمانياكبريطاني
الفصؿ األكؿ بيئة النظاـ السياسي  كتشمؿ: المكقع الجغرافي كالسكاف كالبيئة االجتماعيػة لممجتمػع 

مطة التنفيذيػة   السضمف: الدستكر  السمطة التشريعية  كتتئة التنظيمية كالمؤسسيةاإلسرائيمي ثـ البي
  كدكر  في تحقيػؽ األهػداؼ القكميػة كاألحزاب كذالؾ تناكلت الدراسة النظاـ االقتصادم في إسرائيؿ

نػة   المجسسات صنع القرار كالنخبة السياسي  كهػي تتضػمف الككمػةأما الفصؿ الثاني فقد تناكؿ مؤ 
الفصػؿ الثالػث دكر المؤسسػة   كلجنة الكنيست لؤلمف كالخارجية   كتناكؿ الكزارية لؤلمف كالخارجية

العسػػػكرية كعبلقاتهػػػا داخػػػؿ النظػػػاـ السياسػػػي اإلسػػػرائيمي مػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد العبلقػػػة بػػػيف المػػػدنييف 
 كالعسكرييف في إسرائيؿ كالدكر الذم تضطمع به هذ  المؤسسة عمى مستكل صنع القرار. 

 ياإلدار والوطـــومر  اإلصـــالحســـوراومجمات إ( بعنـــوان: 2006دراســـة القحطـــاني )( 4
 الوطني. األمنودورىا في وعزمز 

بػػرازلػػى معرفػػة إهػػدفت هػػذ  الدراسػػة  بالمممكػػة  كاألمنيػػةلممؤسسػػات المدنيػػة  األمنػػيالػػدكر  كا 
فػي  اإلدارمكالتطػكير  اإلصػبلحسػتراتيجيات كتقنيػات إ إسػهاـالعربية السعكدية كالتعرؼ عمػى مػدل 

 الكطني. أمنهاتعزيز 
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 نتائج الدراسة: أهـككانت 
سػػػتراتيجي كاستشػػػراؼ المسػػػتقبؿ يػػػؤدم الػػػى شػػػيكع الظػػػكاهر مػػػاد عمػػػى البعػػػد اإلاالعت بغيػػػا -1

 الكطني الشامؿ. لؤلمفالسمبية المهددة 
يػػػؤدم الػػػى شػػػيكع الظػػػكاهر السػػػمبية  اإلدارمكالتطػػػكير  اإلصػػػبلحسػػػتراتيجيات إعػػػدـ ممارسػػػة  -2

 .الكطني الشامؿ لؤلمفالمهددة 
 الكطني السعكدم. األمفتعزيز  تساهـ في اإلدارمكالتطكير  اإلصبلحستراتيجيات إ  -3

 بالدراسة: تكصيات أهـككانت 
 .األمففي تعزيز  ألهميتها اإلدارمكالتطكير  اإلصبلحستراتيجيات إضركرة تبني  -1
 .اإلداريةكالتنمية  اإلدارمكالتطكير  لئلصبلحتحديد المعاني الدقيقة  -2
 الشابة. اإلداريةبرنامج تأهيؿ لمقيادات  إعدادضركرة  -3

ة دور البرلمــان واألحــزاب السماســمة فــي الونممــ( بعنــوان: 2005لمــل )دراســة خ( 5
 .السماسمة في األردن

هػػػدفت الدراسػػػػة هػػػذ  إلػػػػى تكضػػػيح دكر البرلمػػػػاف كاألحػػػزاب السياسػػػػية فػػػي عمميػػػػة التنميػػػػة  
السياسية في األردف مف خبلؿ التعرؼ عمى مفهـك التنمية السياسػية كمكضػكعاتها كأهػدافها إضػافة 

فهكـ الحزب السياسي ككظائفه كعبلقته بالتنمية السياسػية   ككػذلؾ تقػديـ اسػتعراض لمتعرؼ عمى م
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 
السياسػػػػية فػػػػي األردف كالمعكقػػػػات التػػػػي تكاجههػػػػا. كمػػػػف ثػػػػـ حاكلػػػػت الدراسػػػػة التعػػػػرؼ عمػػػػى بعػػػػض 
اإلنجازات النيابية كالحزبية فيما يتعمؽ بتعزيز عممية تحقيػؽ التنميػة السياسػية فػي األردف   كمعرفػة 
  التحػػػػديات التػػػػي تكاجػػػػه العمػػػػؿ الحزبػػػػي كالبرلمػػػػاني فػػػػي األردف فػػػػي سػػػػعيه نحػػػػك التنميػػػػة السياسػػػػية.
كانطمقت الدراسة مف افتراض كجكد قصكر في دكر البرلماف كاألحػزاب السياسػية فػي عمميػة التنميػة 

كقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػى كجػػكد ضػػعؼ كاضػػح جػػدا فػػي أداء المجػػالس النيابيػػة األردنيػػة  السياسػػية.
ككػػذلؾ فػػي العمػػؿ الحزبػػي فػػي األردف   كبالتػػالي ضػػعؼ فػػي مسػػاهمة كػػؿ منهػػا فػػي عمميػػة التنميػػة 

ا: ضػػركرة البػػدء بحممػػة هػػكقػػد أكصػػت الدراسػػة بمجمكعػػة مػػف التكصػػيات أهم  سياسػػية فػػي األردفال
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تكعيػػة تقػػـك بهػػا كزارة التنميػػة السياسػػية لشػػرح مفػػاهيـ التنميػػة السياسػػية كالػػدكر الػػكطني لمؤسسػػات 
المجتمػػػع المػػػدني كعمػػػى رأسػػػها األحػػػزاب كهػػػدؼ كأكلكيػػػة لمدكلػػػة األردنيػػػة  كضػػػركرة قيػػػاـ البرلمػػػاف 

قػػػػػرار التشػػػػػػريعات ذات العبلقػػػػػػة بالتنميػػػػػػة السياسػػػػػػية به عطػػػػػاء أهميػػػػػػة كأكلكيػػػػػػة القتػػػػػػراح كمناقشػػػػػػة كا 
 .تي تعكؽ التقدـ في مسيرة التنميةكاالقتصادية كاالجتماعية   كتعديؿ القكانيف ال

 الونممة البشرمة واألمن القومي( بعنوان: 2005دراسة الرازمي )( 6
 كعبلقتػػػه بػػػاألمف القػػػكمي العربػػػي مػػػفر العربيػػػة إف مكضػػػكع التنميػػػة البشػػػرية فػػػي األقطػػػا 

المكاضيع البكر التي قمما تطرؽ لها الباحثكف العرب. مع أف المحظة السياسية كاالقتصادية الراهنة 
كة ر تطػػرح مكضػػكع التنميػػة البشػػرية كاألمػػف القػػكمي العربػػي بهلحػػاؽ ال سػػابؽ لػػه ألف البشػػر هػػـ الثػػ

  فالسابؽ بيف الدكؿ في ات كالدكؿ تنميتها كالحفاظ عميهاالحقيقية لشعكبهـ التي يجب عمى الحككم
حػادم كالعشػريف لتحقيػؽ األمػف القػكمي يتجمػى فػي تحقيػؽ التنميػة البشػرية كاسػتثمار جانبهػا قرف الال

إف أهمية البحث تنبع مف ككف األنظمة السياسية العربية لدكؿ الخميج العربي قػد أغفمػت   اإلنساني
  كاهتمػت بػالنمك االقتصػادم كزيػادة البشػرية فػي بعػض جكانبهػا الرئيسػيةيػة في العقػكد السػابقة التنم

  فكانػػػت النتيجػػػة انكشػػػاؼ األمػػػف القػػػكمي العربػػػي فػػػي أهػػػـ منطقػػػة خرات كاإلنفػػػاؽ االسػػػتهبلكيالمػػػد
بة األميػة األبجديػة إستراتيجية  بالبحث عف اتفاقات إقميمية كدكليػة لحمايػة هػذ  الػدكؿ كاسػتمرار نسػ

كعػػدـ بنػػػاء مؤسسػػات المجتمػػػع المػػدني كغيػػػاب الديمقراطيػػة كانتهػػػاؾ حقػػكؽ اإلنسػػػاف   كالمعمكماتيػػة
فضػػػبل عػػػف بػػػركز مشػػػاكؿ اجتماعيػػػة أشػػػد خطػػػكرة   ر المػػػرأة كارتفػػػاع معػػػدالت البطالػػػةكتهمػػػيش دك 

كالعنؼ السياسػي الػذم تمارسػه بعػض الحركػات المتطرفػة داخػؿ بمػدانها   إضػافة إلػى ذلػؾ التخمػي 
كطنية كالقبكؿ بشرعية التدخؿ األجنبي في بمدانهـ أك التخمر ضػد حككمػاتهـ   عف مفاهيـ الكالء كال

كهػػك مػػا لمسػػنا  أثنػػاء الحػػرب عمػػى العػػراؽ كاحتبللػػه إذ كانػػت القػػدرات العسػػكرية كاإلمكانػػات الماديػػة 
 مكجكدة لكف اإلنساف الكطني غير مكجكد بسبب غياب بعض جكانب التنمية البشرية.

ممة فـــي وعزمـــز مفيـــوم دور الجامعـــات الرســـ( بعنـــوان: 2000دراســـة الـــدومري )( 7
 .األمن الوطني

  مية فػػػي تعزيػػػز مفهػػػـك األمػػػف الػػػكطنيهػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى: معرفػػػة دكر الجامعػػػات الرسػػػ
إذا كػاف هنػاؾ اخػتبلؼ فػي درجػة كعػي هيئػة أعضػاء التػدريس فػي تعزيػز مفهػـك األمػف ما كمعرفة 
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كالجامعة كالتخصػص الدراسػي كالمسػتكل الدراسػي    تعزل ألم متغير مف متغيرات الجنسالكطني 
إذا كػػاف هنػػاؾ اخػػتبلؼ فػػي درجػػة كعػػي أعضػػاء هيئػػة التػػدريس عػػف الطمبػػة فػػي تعزيػػز مػػا كمعرفػػة 

تكػكف مجتمػع الدراسػة مػف أعضػاء هيئػة التػدريس كطمبػة البكػالكريكس فػي ك   مفهكـ األمف الػكطني.
( طالبػػػػا 138438ئػػػة تػػػػدريس ك)ك هي( عضػػػػ3337الجامعػػػات الرسػػػػمية األردنيػػػػة كالبػػػالد عػػػػددهـ )

  كتػػػـ اختيػػػار ثػػػبلث جامعػػػات رسػػػمية بالترتيػػػب القصػػػدم لضػػػماف تحقيػػػؽ التمثيػػػؿ الكػػػافي كطالبػػػة
كجامعػة مؤتػة فػي لمجتمع الدراسة كهػي جامعػة اليرمػكؾ فػي الشػماؿ كالجامعػة األردنيػة فػي الكسػط 

( طالبػػػا 1131س ك)هيئػػػة تػػػدري( عضػػػك 332  كتػػػـ اختيػػػار عينػػػة الدراسػػػة كالتػػػي بمغػػػت )الجنػػػكب
  ( فقرة لكبل عينتي الدراسة50مف )كلئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ تطكير استبانه  تتككف   كطالبة

( كمعالجتهػػػا إحصػػػائيا كقػػػد اسػػػتخدمت SPSSكتػػػـ إدخػػػاؿ البيانػػػات عمػػػى جهػػػاز الحاسػػػكب ا لػػػي )
 )ت(خدـ اختبػػػار   كاسػػػتمعياريػػػة لئلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ األكؿالمتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات ال

  فيمػػا اسػػػتخدـ تحميػػؿ التبػػػايف األحػػادم كاختبػػػار الفػػركؽ بػػػيف متغيػػرم الجػػػنس كالتخصػػصلفحػػص 
 لفحص الفركؽ حسب متغيرات الجامعة كالمستكل الدراسي. (تككي)
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 األجنبمةالدراسات ثالثًا: 
   .وجدمد بنمة األمن القومي في اليند( Vishwanathan,2014)دراسة ( 1

Revamping India's National Security Structure : Agenda for the 
Indian Government. 

عمػػػا هػػػك الكضػػع فػػػي دكلػػة الهنػػػد كمػػا تكاجهػػػه الحككمػػػة  ان عامػػ ان قػػدمت هػػػذ  الدراسػػة تصػػػكر 
ال تعػػػػد كال تحصػػػػى كقد تػػػػـ تشػػػػخيص اغمػػػػب هػػػػذ  التحػػػػديات بصػػػػيغة  أمنيػػػػةالهنديػػػػة مػػػػف تحػػػػديات 

 ة كالبشرية.كالتكنكلكجيت كليس بسبب نقص المكارد المالية مشكبلت تنبثؽ مف سكء تنفيذ السياسا
هػػذ  الدراسػػة محػػاكالت القيػػادة الهنديػػة فػػي الػػتخمص مػػف المشػػاكؿ التػػي يعػػاني منهػػا االمػػف  كأبػػرزت

 القكمي الهندم بما في ذلؾ عممية تنظيـ الدفاع.
ؿ مػف نه مف الضركرم كضع استراتيجيات كطنية لكػألى إكخمص الباحث في هذ  الدراسة 

 أسػػاساالمػػف الػػداخمي كالسياسػػية االقتصػػادية كالخارجيػػة كالػػدفاع  كتخطػػيط المػػكارد ككضػػعها عمػػى 
 القدرات الكطنية كاالحتياجات كالتحديات التي تكاجهها.

 االمف القكمي في الهند كؿ خمس سنكات.  لياتالكاتب الى مراجعة شاممة  اكدع

دراسة  ونظمم مساىمة وزارة :  2012 (MOD)( وقرمر  ن وزارة الدفاع البرمطانمة 2
 .  القوممة لإلسوراومجمةالدفاع البرمطانمة 

Contribution to national strategy in U.Korganizing 
defense's. 

 :أبرزهااشتممت هذ  الدراسة عمى عدة محاكر كاف مف 

 كأهميتهػػػاانيػػػة القكميػػػة كمػػػف ثػػػـ االسػػػتراتيجية القكميػػػة البريط لئلسػػػتراتيجيةتقػػػديـ تعريػػػؼ شػػػامؿ  -1
 .كارتباطاتها

 دكر كزارة الدفاع البريطانية كالقكات المسمحة كمكانتهـ في االستراتيجية القكمية الشاممة لمببلد -2

 ستراتيجية القكمية.اإل أهداؼمساهمة كزارة الدفاع البريطانية في تحقيؽ  -3
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دكلػة كتكاممهػا مػع تمػؾ دكار الكزارات كالمؤسسات المدنيػة فػي التعزيز كزارة الدفاع البريطانية أل -4
 .لمدكلةستراتيجية القكمية الشاممة اإل أهداؼجؿ تحقيؽ أالمؤسسات مف 

كطرؽ عمؿ كزارة الػدفاع كػذلؾ المتابعػة لمػا  كأساليبتكضيح لكيفية  أعبل كتخمؿ المحاكر   
 .األهداؼشكؿ ممكف يساعد عمى تحقيؽ  بأفضؿبعد التنفيذ لتخرج 

تعريفػػػات لمصػػػطمحات جزئيػػػة  ذ  الدراسػػػة  الضػػػكء عمػػػىهػػػ ألقػػػتلػػػى ذلػػػؾ فقػػػد إ باإلضػػػافة  
 :أهمهااستحدثتها لغرض الدراسة كاف مف 

 .ستراتيجية الدفاعإ -1

 .ستراتيجية السياسيةاإل -2

 .ستراتيجية العسكريةاإل -3

 ستراتيجية القكمية الشاممة لمدكلة.كدكر كؿ مما سبؽ  كجزء فعاؿ بتفاعبلته مع اإل 
البػػاحثيف التػػابعيف لمكتػػب كزيػػر الػػدفاع البريطػػاني كتػػـ  كقػػد قػػاـ بهػػذ  الدراسػػة مجمكعػػة مػػف 

 :أهمهالى نتائج كاف مف إ  كقد خمصت 2012اعتمادها في العاـ 
 .ستراتيجية الشاممة لمدكلةاإل أهداؼضركرة العمؿ بشكؿ جماعي لتحقيؽ  -1

 ستراتيجية الشاممة لمدكلة.في بناء كتنفيذ اإل األساسيف لكزارة الدفاع الدكر إ -2

 إنجػاحفػي  أحيانػهغمػب أكالتكػاممي فػي  هػاـمف مفاصؿ كمؤسسات الدكلػة الػدكر ال لكؿ مفصؿ -3
 أم سياسة خاصة بالببلد.

 .( مجلس األمن القومي األمرمتي، وقممم ونظممي(Richard,2011( دراسة 3

The National Security Council: An Organizational Assessment 
Congressional Research Service. 

عػاـ  األساسػيمػف خػبلؿ النظػاـ  األمريكػيمػف القػكمي ت هذ  الدراسة نشػأة مجمػس األناقش
بخمػػػػؽ مجمػػػػس االمػػػػف القػػػػكمي كتغييػػػػر  األساسػػػػيالكػػػػكنجرس لمنظػػػػاـ  إصػػػػدارات  كتفاصػػػػيؿ 1947
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تطبيقهػا  كذلػؾ ليكػكف بمثابػة   دالمكضػكعية المػراعضكيته عمى مػر السػنيف كتمقيػه شػهادات بشػأف 
 كاألجنبيػةالسياسػات المحميػة  بهدمػاجلتقػديـ المشػكرة لمػرئيس فيمػا يتعمػؽ  اتاإلدار هيئة مشتركة بيف 

 كاإلداراتالػػػػػكطني  كذلػػػػػؾ لتمكػػػػػيف الخػػػػػدمات العسػػػػػكرية  بػػػػػاألمفكالسياسػػػػػات العسػػػػػكرية المتعمقػػػػػة 
 . ائؿ التي تنطكم عمى االمف القكميفعالية في المس أكثركالحككمة عمى التعاكف بشكؿ 

القانكنييف لممجمس مػف الػرئيس كنائػب الػرئيس ككزيػر  ألعضاءاكبينت هذ  الدراسة مف هـ 
  2007ت مػا بعػد عػػاـ لػى التغيػرات التػي حصػمإ باإلضػافة  ارجيػة ككزيػر الػدفاع ككزيػر الطاقػةالخ

فػػي مػػداكالت مجمػػس االمػػف القػػكمي مثػػؿ  المسػػئكليفعمػػى طمػػب الػػرئيس يشػػارؾ عػػدد مػػف  كانػػه بنػػاءن 
تخػػاذ كيتحمػػؿ الػػرئيس سػػمطة ا  ئػػة االسػػتخبارات الكطنيػػةكمػػدير هي المشػػتركة األركػػافرئػػيس هيئػػة 

الدراسة دكر مػكظفي مجمػس االمػف القػكمي كعامػؿ رئيسػي  أظهرتكقد   القرار في السمطة التنفيذية
مػػػف ف مجمػػػس األأغمػػػب مبحػػػكثي هػػػذ  الدراسػػػة أكرأل   ياغة كتنفيػػػذ سياسػػػة االمػػػف القػػػكميفػػػي صػػػ

هجمػات  أعقابمنية ادية كالبيئية في السياسات األالقكمي ينبغي عميه تكسيع بحث القضايا االقتص
 سبتمبر. /11

فــي الصــمن ماضــي وحاضــر  اإلداري اإلصــالح( QUN WANG,2010( دراســة )4
 .ومسوقبل

Administrative Reform in China: Past, Present, and Future: 

مػػدل عػػػدـ العامػػة فػػي الصػػيف كبينػػت  اإلدارة ألسػػمكبناقشػػت هػػذ  الدراسػػة الطػػراز القػػديـ 
كعػػػدـ قػػػدرة الحككمػػػة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع كػػػؿ الضػػػغكط الداخميػػػة كالخارجيػػػة كمػػػا لهػػػا مػػػف  امبلئمتهػػػ
لمػا  اإلدارة أسػاليبالػى مناقشػة التطػكرات فػي  باإلضػافة  البمد احتياجاتعدـ تمبية  أهمهاتداعيات 

جػؿ أ مػف إداريػة إصػبلحات سػتةالصػيف  أطمقػتحيػث  1980منػذ العػاـ  كبػاألخصبعد تمػؾ الفتػرة 
كمػػف ثػػـ فػػي التنميػػة   حػػؿ المشػػاكؿ االجتماعيػػة كاالقتصػػادية المرتبطػػة التنميػػة االقتصػػادية السػػريعة

   الشاممة لمببلد.

فػػػي هػػػذ  الكرقػػػة عمػػػى شػػػكؿ تجػػػارب كجيػػػزة نسػػػبيا تنطػػػكم عمػػػى  اإلصػػػبلحاتكتػػػـ مناقشػػػة 
تمػػػػػؾ ل األجػػػػػؿقصػػػػيرة  ا ثػػػػػارخػػػػذ أمػػػػف مجػػػػػاؿ ك  أكثػػػػػر فػػػػػيالمتبعػػػػػة مػػػػف قبػػػػػؿ الحككمػػػػة  األسػػػػاليب
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المعيقػػػات لعمميػػػة  أهػػػـة كانػػػت مػػػف يف القيػػػكد السياسػػػأكقػػػد نػػػتج عػػػف هػػػذ  الدراسػػػة   .اإلصػػػبلحات
بمحاكلػػة الجهػػات المختصػػة لخمػػؽ بيئػػة  أيضػػاكصػػت الدراسػػة أك  التػػي تهػػدؼ الػػى التنميػػة  اإلصػػبلح

 الجارية كالمستقبمية. اإلصبلحاتلنجاح  األهميةبالد  أمر ألنه  سياسية جيدة

نحـو  :لى الونممة السماسمة واالقوصـادمةدارمة  ثر السلطة اإلأ (Greif,2007)( دراسة 5
 :  االقوصاد السماسي

The Impact of Administrative Power on Political and Economic 
Development: Toward Political Economy of Implementation. 

لدستكر)سػػيادة القػػانكف( ارتكػػزت هػػذ  الدراسػػة بشػػكؿ  خػػاص عمػػى سػػؤاؿ لمػػاذا الحككمػػة كا
تبحػث ك   ؟كالقكاعد الدستكرية كالتمثيؿ السياسي محػدكدة التطػكر فػي بعػض المجتمعػات دكف غيرهػا

لتنفيػذ الخيػارات السياسػية بمػا فػي ذلػؾ تمػؾ  مسئكليفهذ  الكرقة لماذا يعكس التطكر االعتماد عمى 
مظاهر التكازنات التػي لهػا القػدرة ف الحككمة كالدستكر هي أكبينت هذ  الدراسة   التي تؤثر عميهـ.

نهماعمى التأثير عمى الخيارات  ك  المترتبة عمى  ا ثاركحممت  .انعكاس التكازف بيف مختمؼ القكل ا 
ف إلػػى أكخمصػػت الدراسػػة  ككشػػفت عػػف تأثيرهػػا عمػػى مسػػار التنميػػة االقتصػػادية. اإلداريػػةالسػػمطة 
هػذ  التػأثيرات  أهػـ كأبػرزتميع منػاحي الحيػاة مختمفة عمى ج تأثيراتلمسمطة لها  اإلداريةالتكازنات 

 .األهميةعمى  حقكؽ الممكية داخؿ الدكؿ كالعنؼ بيف الدكؿ مثؿ الحركب كالحركب 

 اإلصالحات اإلدارمة في السماسة في آسما. ANTHONY,2005))دراسة ( 6

The Politics of Administrative Reforms in Asia: Paradigms and 
Legacies, Paths and Diversities 

مػا بػيف  اإلداريػة اإلصػبلحات فػي ا سػيكيةبينت هذ  الدراسة شركع العديػد مػف الحككمػات 
دة العامة الجدي اإلدارةالذم يتردد صدا  مع نماذج عالمية مف  اإلصبلحخر كاالنخراط في آ أكنكع 

عمػى  ا سػيكية داريػةاإل اإلصػبلحاتلػى فهػـ إكقػد سػعت هػذ  الكرقػة   العامػة كالحكػـ الرشػيد لئلدارة
كخمصػت  .اإلداريػةليػات المؤسسػة كالتقاليػد آخمفية النفػكذ الػدكلي لنشػر السياسػة كالسياسػة المحميػة ك 
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الػكطني فػي  اإلصػبلحنػكاع أنه مف المستحيؿ الحصكؿ عمى مجمكعة كاممة مػف ألى إهذ  الدراسة 
لػى إمتنكعػة تػؤدم ممػا يعكػس دكافػع  آسػياف تكجػد فػي أيجػب  اإلصبلحاتأم نمكذج  لكف بعض 

   نتائج مختمفة.

تفاصػيؿ تخػص بيئتهػا الداخميػة فػي ف لكؿ دكلة خصكصية معينػة تجبرهػا عمػى الخػكض ا  ك 
   بناء عميها بشكؿ جمعي لتمؾ الدكؿكالخارجية مع كجكد بعض الخصائص المشتركة التي يمكف ال

 ا سػػيكيةلتنميػػة الشػاممة عمػى ا باإليجػابسػتراتيجية شػاممة  تػػؤثر إ أمف أ أيضػػان كاسػتنتجت الدراسػة 
 لكؿ دكلة عمى حدة. أكمجتمعة 

 الوعلمق  لى الدراسات السابقة:
 االسوفادة من الدراسات السابقة: أوجو:  أوالً 
 .تحديد مشكمة الدراسة بشكؿ كاضح -1

 .ما تكصمكا اليه أهـكالبناء عمى  آخريفغناء الجانب النظرم لمدراسة بتجارب باحثيف إ -2

 .غير المحمية أخرلدراسة في مجتمعات دراسة مكضكع ال أهميةبياف  -3

 .الدراسة أهداؼتحديد  -4

 .الدراسة إلجراءتحديد المتغيرات البلزمة  -5

 .االستفادة في تصميـ االستبياف الخاص بالدراسة -6

 : نقاط االوفاق بمن الدراسة الحالمة والدراسات السابقة:اً ثانم
كمجػػالس  اإلداريػػةلسياسػػية كالتنميػػة متغيػرات التنميػػة ا أهميػػةركػزت الدراسػػات السػػابقة عمػػى  -1

 .االمف القكمي

انسػػجمت الدراسػػات السػػابقة مػػع الدراسػػة الحاليػػة بنتائجهػػا كتكصػػياتها فيمػػا يخػػص ضػػركرة  -2
 .األهداؼالقيادة كالمجتمع لتحقيؽ  إشراؾشاممة لمعمؿ يتـ فيها  استراتجياتكجكد 
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ة  بالدرجة المطمكبػ ءكؼالع غير تكافقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بياف الكاق -3
 .في المجتمع المحمي كالمجتمع العربي( باألخصفيما يتعمؽ بعمميات التنمية )

 كأكلكية أنكاعهااشتركت الدراسات السابقة كالدراسة الحالية بتحديد العممية التنمكية كبجميع  -4
 .مجتمع ألمكمقياس نجاح 

 الدراسات الحالمة وما مممز ىذا البحث:و  ةالسابق: نقاط االخوالف بمن الدراسات ثالثاً 
مجػالس  أك اإلداريػةالتنميػة  أكمتغيرات التنمية السياسية  أهميةركزت الدراسات السابقة عمى  -1

التػػي ربطػػت    كهػػذا يختمػػؼ مػػع الدراسػػة الحاليػػةالقػػكمي كػػؿ عمػػى حػػدة كاألمػػفمػػف القػػكمي األ
 .المتغيرات المذككرة جميعا في دراسة كاحدة

 أداةالعظمػػى مػػف الدراسػػات السػػابقة كالدراسػػة الحاليػػة باختيػػار  األغمبيػػةبػػيف اخػػتبلؼ  كبيػػر  -2
المقابمػة   بينمػا اختػار الباحػث فػي  أكالدراسة  حيث اعتمدت في مجممها عمى التحميػؿ فقػط 

ربػػػػط النتػػػػائج بالدراسػػػػات السػػػػابقة  إمكانيػػػػة  كهػػػػذا مػػػػا جعػػػػؿ كػػػػأداةدراسػػػػته الحاليػػػػة االسػػػػتبياف 
محػػػددة تخػػػص  نتػػػائج الدراسػػػة يمكػػػف مقارنتهػػػا بنسػػػب الدراسػػػة مسػػػتحيمة لعػػػدـ كجػػػكد نسػػػب 

 الحالية.

لدراسػة ينما اعتمدت المكصؼ  ب باإلضافةاعتمدت معظـ الدراسات السابقة المنهج التاريخي  -3
 الحالية المنهج الكصفي التحميمي.

طبقػت عمػى المجتمػع الفمسػطيني كخصصػت التػي  ا ف تػىتعتبر الدراسػة الحاليػة الكحيػدة لح -4
 .القرار ألصحابالة الفمسطينية لمخركج بتكصيات الح

 ان   بينمػػا شػػممت الدراسػػة الحاليػػة مجتمعػػالمجػػاؿفػػي رؤيػػة السياسػػييف  أخػػذتغمػػب الدراسػػات أ -5
 .مف لهـ عبلقة أكفي الدكلة  اإلدارةمختصي  بهضافة ان مختمف

ات عامػػػة مقارنػػػة بتخصػػػيص الدراسػػػ أمنيػػػة إداريػػػةاتسػػػمت الدراسػػػة الحاليػػػة بشػػػمكلية سياسػػػية  -6
عمػى تغيػر  أيضػان   ممػا انعكػس إداريػة أك أمنيػة أكالسابقة كتصنيفها ضػمف دراسػات سياسػية 

 .الدراسة كأداةجراءات ا  طريقة ك في كاضح 
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 الدراسة الحالمة الفجوة البحثمة نوائج الدراسات السابقة

الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة ركػػػػػػزت عمػػػػػػى 
 .متغير كاحد مف متغيرات الدراسة

ة لـ تربط الدراسات السابق
متغيرات التنمية السياسية 

 .مف القكميمع األ كاإلدارية

ركػػػزت الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػى ربػػػط  
 كاإلداريػةمتغيرات التنمية السياسية 

بكػػػؿ مػػػا تحػػػكم مػػػف متعمقػػػات مػػػع 
مػػػػػف القػػػػػكمي كمجمػػػػػس مكضػػػػكع األ

 مف القكمياأل
بتعػػػػػدت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة عػػػػػف ا

عتبػػار  امػػف القػػكمي الفمسػػطيني باأل
 .قبؿ الجدؿمكضكع شائؾ كي

لـ تناقش الدراسات السابقة  
 .مف قكمي فمسطينيأمجمس 

ختصػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة بمجمػػػس ا
 .مف قكمي فمسطينيأ

عتمػػػدت الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى ا
 .المقاببلت كالتحميؿ

الدراسات  أغمبفي لـ يتـ 
 .ستبانة شاممةاستخداـ االسابقة 

 ةانسػػػػػػتباعتمػػػػػػدت الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى ا
 .رقمية كنسبتكفر نتائج   كأداة

شػػػػممت الدراسػػػػات السػػػػابقة تحميػػػػؿ 
لخػػػػػػػركج بنتػػػػػػػائج اك كتػػػػػػػاريخ كاقػػػػػػػع 

 .كتكصيات

لـ تبرز الدراسات السابقة 
ستشرافهـ  ا  تكقعات المبحكثيف ك 

 .لممستقبؿ

عتمدت الدراسة الحاليػة عمػى  قػكة ا
حممػػػػت تكقعػػػػاتهـ ك مجتمػػػػع الدراسػػػػة 

 .بالمستقبؿ

بالنسػػػػػػػػػبة لمدراسػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػطينية 
السػػػػػػابقة عمػػػػػػى ركػػػػػػزت الدراسػػػػػػات 

 أكمجتمػػػع يشػػػمؿ الضػػػفة الغربيػػػة 
 .قطاع غزة

لـ تشمؿ الدراسات الفمسطينية 
الضفة الغربية كغزة السابقة 

 .كالقدس مجتمعيف

حاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
فػػػػػي جنػػػػػاحي الػػػػػكطف سػػػػػتبحاث اال
كجػػزء  الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة)

كمجتمػػع دراسػػة كاحػػد   مػػف القػػدس(
مػػػػػػػػػػػف الحياديػػػػػػػػػػػة  ان يضػػػػػػػػػػػفي نكعػػػػػػػػػػػ

 .كؿكالشم
 

 )جرد بكاسطة الباحث( (الفجوة البحثمة2جدول )
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 :مقدمةال
جراءاتهػػا محػػكرا رئيسػػا يػػتـ مػػف خبللػػه  تعػػد نجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف إمنهجيػػة الدراسػػة كا 

الدراسة  كعف طريقها يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى 
ها فػػػي ضػػػكء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة  كبالتػػػالي تحقػػػؽ النتػػػائج التػػػي يػػػتـ تفسػػػير 

 األهداؼ التي تسعى إلى تحقيقها. 
الدراسػة  ككػذلؾ أداة الدراسػة كعينػة كمجتمػع  متبػعنهج اللممػتناكؿ هذا الفصؿ كصفا حيث 

ؿ كينتهػػػي الفصػػػػ    كمػػػدل صػػػدقها كثباتهػػػاككيفيػػػة بنائهػػػا كتطكيرهػػػاإعػػػدادها المسػػػتخدمة كطريقػػػة 
يمػي كصػؼ  اكاسػتخبلص النتػائج  كفيمػلبيانات بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا

 لهذ  اإلجراءات.

 :منيج الدارسة
ألهميتػه فػي  التحميمػي الكصػفي المػنهج باسػتخداـ الباحػث قػاـ الدراسة أهداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 حكلهػا تطػرح التػي كناتهػا كا راءمك بػيف بياناتهػا  كالعبلقػة كتحميػؿ الدراسػة  مكضػكع الظاهرة كصؼ

 .تحدثها التي كا ثار تتضمنها التي كالعمميات
"المنهج الذم يسعى لكصؼ  بأنه التحميمي الكصفي المنهج (100:2006) الحمداني كيعرؼ

الراهنة فهك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ  أكالظكاهر أك األحداث المعاصرة  
كتتطمب معرفة المشاركيف في  بيانات عف خصائص معينة في الكاقع  ظاهرة أك مشكمة  كيقدـ
  .التي نستعممها لجمع البيانات" كاألكقاتندرسها  الدارسة كالظكاهر التي

 من للمعلومات:موقد اسوخدم الباحث مصدرمن أساس
ـــة .3 : حيػػػث اتجػػػه الباحػػػث فػػػي معالجػػػة اإلطػػػار النظػػػرم لمدراسػػػة إلػػػى مصػػػادر المصـــادر الثانوم

ت الثانكيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب كالمراجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العبلقػػة  كالػػدكريات البيانػػا
كالمقػػػاالت كالتقػػػارير  كاألبحػػػػاث كالدراسػػػات السػػػػابقة التػػػي تناكلػػػت مكضػػػػكع الدارسػػػة  كالبحػػػػث 

 كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

اسػة لجػأ الباحػث إلػى جمػع البيانػات : لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضػكع الدر المصادر األولمة .4
لهذا الغرض. االستبانةاألكلية مف خبلؿ   كأداة رئيسة لمدراسة  صممت خصيصا ن
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 مجومع الدراسة : 

عمى مشػكمة  مجتمع الدراسة يعرؼ بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث  كبناءن 
مجػالي فػي  كالبػاحثيف ييف المختصػيفاألكػاديمف المجتمع المسػتهدؼ يتكػكف مػف هالدراسة كأهدافها ف

  .ان مختص ان كباحث ان أكاديمي 134بػ  تقريبا كالمقدر عددهـ األمف القكمي كالتنمية
 محؿ مجتمع الدراسة مقسميف الى: األشخاصككاف 

 أم أك اإلداريػػػػػة أكالمختصػػػػػيف فػػػػػي الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية بالتنميػػػػػة السياسػػػػػية  األكػػػػػاديمييف :والً أ
العمػػـك  أقسػػاـحيػػث تكجػػد   األكاديميػػةضػػكع الدراسػػة كالمتمثمػػيف بػػالككادر عبلقػػة بمك  متخصػػص ذ
 العامة في الجامعات الفمسطينية كالمحصكرة في: اإلدارة أكالسياسية 

 (4جدول رقم )
 الجامعات الفلسطمنمة )مجومع الدراسة(

 

 جامعات محافظات الضفة الغربمة م جامعات محافظات غزة م
 جامعة النجاح. .3 الجامعة اإلسبلمية. .3
 جامعة بيرزيت. .4 جامعة األزهر. .4
 جامعة القدس. .5 أكاديمية اإلدارة كالسياسة. .5
 جامعة الخميؿ. .6 كمية العكدة الجامعية. .6
 جامعة االستقبلؿ. .7 .كمية الرباط الجامعية .7
 جنيف. –الجامعة العربية األمريكية  .8  

 أكالعامػػػػػة  اإلدارة أكالعمػػػػػـك السياسػػػػػية  أقسػػػػػاـ أكرامج فػػػػػي بػػػػػ األكػػػػػاديمييفكقػػػػػد بمػػػػػد عػػػػػدد 
 .ان مختص ان أكاديمي  6:االختصاصات ذات العبلقة في الجامعات المذككرة 

األكػػاديمي هػػك الػػذم يحمػػؿ المػػؤهبلت كالػػدرجات العمميػػة كيعمػػؿ فػػي مجػػاؿ التػػدريس فػػي الجامعػػات ك 
نهضػػة األمػػة كحػػؿ مشػػاكمها  كالبحػػث العممػػي كقػػادر عمػػى اإلنجػػاز فػػي مجػػاؿ تخصصػػه كيشػػارؾ فػػي

 .كمكاجهة التحديات التي تعترض نهضتها ككحدتها
  .تعتبػػػػر مػػػػف النخػػػػب فػػػػي المجتمػػػػع ألنهػػػػا أعػػػػبل ككػػػػاف الختيػػػػار الباحػػػػث مجتمػػػػع الدراسػػػػة 

يجابيػػة تمكنهػػا مػػف تحقيػػؽ حػػد أدنػػى مػػف الثبػػات إأقميػػة مػػف أبنػػاء المجتمػػع كمتمتعػػة بصػػفات  كهػػـ
 لجاف الحكػػػػػػػػػػػـ كاالتجػػػػػػػػػػػا  نحػػػػػػػػػػػك تحقيػػػػػػػػػػػؽ أهػػػػػػػػػػػدافها كالتماسػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػذم يؤهمهػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػتبلـ صػػػػػػػػػػػك 

 (.:33: 2:;3)ميشيؿ  األساسية
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نػػه فػػي إطػػار التػػأثير المتزايػػد لهػػذ  النخػػب فػػي إحػػداث التغييػػر فهنهػػا تقػػـك بكظيفػػة حفػػظ ا  ك 
التػػكازف داخػػؿ المجتمػػع عػػف طريػػؽ انػػدماجها كتجػػددها الػػذم يكػػكف التغييػػر محػػكر  األسػػاس  كهػػي 

 (. 662: 2;;3)األسكد   دة عممية التغيير كالتطكر داخؿ المجتمعبتغًيرها )النخبة( تقكـ بقيا

ــ العامػػة  اإلدارة أككالمختصػػيف بمجػػاالت السياسػػة  كاألبحػػاثف فػػي مراكػػز الدراسػػات ك البػػاحث : اً ثانم
عبلقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة كالمػػػكزعيف عمػػػى  متخصػػػص ذ أم أك األمنيػػػةالشػػػؤكف  أكالدكلػػػة(  إدارة)

)مراكػػػز  هـ القػػػدس كهػػػـيلػػػإ الضػػػفة الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة مضػػػافان  يفػػػ األبحػػػاثمجمكعػػػة مػػػف مراكػػػز 
 (:األبحاث

 (4جدول رقم )
 قطاع غزةمراتز األبحاث والدراسات ب

)المركػز القػكمي   حكراني لمدراساتعبد اهللمركز  -7 مركز التخطيط الفمسطيني ـ.ت.ؼ -1
  سابقا(

سػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػابع سػػػػػػات كاإلمركػػػػػػز غػػػػػػزة لمسيا -8 مركز فمسطيف لمدراسات بمؤسسة إبداع -2
 كالسياسة اإلدارة ألكاديمية

 مركز الدراسات السياسية كالتنمكية -9 اإلنسافمركز الميزاف لحقكؽ  -3
 معهد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية -10 غزة-مركز دراسات التنمية بيرزيت -4
 بيت الحكمة -11 مركز البحث العممي -5
 اإلنسافالهيئة المستقمة لحقكؽ مركز دراسات  -12 دراساتجمعية البحث العممي كال -6

 )جرد بواسطة الباحث(

 (5جدول رقم )
 مراتز األبحاث والدراسات بالضفة الغربمة والقدس

 .مركز العالـ العربي لمبحكث كالتنمية )اكراد( -8 أمالمركز الفمسطيني الستطبلع الر  -1
يػػػة المؤسسػػػة الفمسػػػطينية لمدراسػػػات الديمقراط -2

 .)مكاطف(
المركػز الفمسػػطيني البحػاث السياسػػات كالدراسػػات  -9

 .)مسارات( االستراتيجية
 المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية )مدار( -10 ريج(أبحاث التطبيقية القدس )معهد األ -3
 جمعية الدراسات العربية -11 بحاث كالتطكيرمركز بيساف لؤل -4
 سسة الدراسات الفمسطينيةمؤ  -12 مؤسسة ياسر عرفات -5
 .بحاث السياسات االقتصادية )ماس(أمعهد  -13 معهد الدراسات السياسية -6
   (.IPP) معهد السياسات العامة -7

 )جرد بواسطة الباحث(
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مػف كػؿ  اثنػيف بكاقػع بػاحثيف ان باحثػ 50عػبل  أكقد كاف عػدد البػاحثيف فػي المراكػز المػذككرة 
المركػػػز المقصػػػكد  بتكزيػػػع االسػػػتبانة عمػػػى مػػػف هػػػك مبلئػػػـ مػػػف  ك يػػػنقص حسػػػب رؤيػػػةأمركػػػز يزيػػػد 

 باحثيه.

كيتضح أف مراكز األبحػاث كالدراسػات تكتسػب أهميتهػا كضػركرة كجكدهػا مػف الحاجػة لهػا  
كمػػف مقتضػػيات الضػػركرات السياسػػية كاالقتصػػادية كاإلعبلميػػة كاألكاديميػػة كاالجتماعيػػة كالتنمكٌيػػة؛ 

إليصػاؿ المعرفػة المتخصصػة  مػف خػبلؿ مػا تقدمػه مػف إصػدارات  كذلؾ "باعتبارها الطريقة األمثػؿ
عمميػة كنػدكات متخصصػة  مػف شػأنها أف تضػاعؼ مسػتكل الػكعي لػدل صػانع القػرار كالمؤسسػػات 

طارها العممي النظرم  .كاألفراد  كتساعدهـ عمى الربط بيف الكقائع الميدانية كا 

بحكػـ أٌنهػا أداة مهمػة إلنتػاج العديػد إف لمراكز األبحػاث دكرا رياديػا فػي تكجيػه عػالـ اليػكـ؛ 
مػػف المشػػاريع الحيكيػػة التػػي تتصػػؿ بالدكلػػة كالمجتمػػع كالفػػرد  ككسػػيمة لدراسػػة كػػؿ مػػا يتصػػؿ بتمػػؾ 

  .المشاريع كفؽ منهج عممي معرفي

كما تيعٌد مراكز األبحاث مف القضايا الكطنية الهامة كالحيكية  التي تعكس اهتماـ الشعكب 
 دـ الحضارم كاستشراؼ آفاؽ المستقبؿ. بالعمـ كالمعرفة كالتق

  منة الدراسة: 

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

 :أداة الدراسة
الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسطمني لوحقمق  "حكؿ  استبانةتـ إعداد 

 مة واإلدارمة"الونممة السماس

 الدارسة من قسممن رئمسمن: اسوبانةووتون 
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العمؿ  آخر مؤهؿ عممي حصؿ كهك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 
عميه المستجيب  التخصص العاـ لممؤهؿ  سنكات الخدمة في العمؿ األكاديمي  سنكات الخدمة 

 (.لمانحة  خر مؤهؿ عممي  االنتماء السياسيفي مراكز األبحاث  محؿ اإلقامة  الجامعة ا
 

 :محاكر 5فقرة  مكزع عمى  ;8كف مف   كيتكمحاور الدراسةكهك عبارة عف  القسم الثاني:
 مجاالت: 7( فقرة  مقسـ إلى ;4  كيتككف مف )المحور األول: مجلس األمن القومي الفلسطمني

 ( فقرات.9  كيتككف مف )اإلستراتيجيةالمجاؿ األكؿ: 
 ( فقرات.8  كيتككف مف )دراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية مجاؿ الثاني:ال

 ( فقرات.8  كيتككف مف )كضع الخيارات كاقتراح البدائؿالمجاؿ الثالث: 
 ( فقرات.7  كيتككف مف )التنسيؽ بيف مختمؼ الكزارات كاألجهزةالمجاؿ الرابع: 

 ( فقرات.7كيتككف مف )  متابعة تنفيذ القراراتالمجاؿ الخامس: 
 مجاالت: 6( فقرة  مقسـ إلى 47  كيتككف مف )المحور الثاني: الونممة السماسمة

 ( فقرات.7  كيتككف مف )الفاعميةالمجاؿ األكؿ: 
 ( فقرات.8  كيتككف مف )المساكاة المجاؿ الثاني:
 ( فقرات.8  كيتككف مف )الديمقراطيةالمجاؿ الثالث: 
 ( فقرات.:  كيتككف مف )األمفتحقيؽ المجاؿ الرابع: 

 مجاالت: 5( فقرة  مقسـ إلى 37  كيتككف مف )المحور الثالث: الونممة اإلدارمة
 ( فقرات.7  كيتككف مف )تطكير المنظمات اإلداريةالمجاؿ األكؿ: 
 ( فقرات.7  كيتككف مف )تطكير اإلجراءات كاألساليب المجاؿ الثاني:
 ( فقرات.7  كيتككف مف )شريةتطكير المكارد البالمجاؿ الثالث: 

دؿ عمػى المكافقػة العاليػة عمػى  32بحيث كمما اقتربت الدرجػة مػف  32-3كقد تـ استخداـ المقياس 
 ما كرد في العبارة كالعكس صحيح.

 :االسوبانةخطوات بناء 
ــس األمــن القــومي لمعرفػػة قػػاـ الباحػػث بهعػػداد أداة الدراسػػة  ــل مجل " الضــرورة اإلســوراومجمة لوفعم

 -:الخطكات التالية لبناء االستبانة  كاتبع الباحث سطمني لوحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة"الفل
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الدراسػػػػات السػػػػابقة ذات الصػػػػمة بمكضػػػػكع الدراسػػػػة  اإلدارم كالسياسػػػػي ك  األدباإلطػػػػبلع عمػػػػى  -1
 كصياغة فقراتها. االستبانةكاالستفادة منها في بناء 

 االسػتبانة مجاالتالفمسطينية كالمشرفيف في تحديد  استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات -2
 .كفقراتها

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتها  -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
المختصيف كالخبراء فػي المجػاؿ  األكاديمييفمف المحكميف مف  (36عمى ) االستبانةتـ عرض  -5

 جنة التحكيـ.يبيف أسماء أعضاء ل ( 3)كالممحؽ رقـ 
مػػػف حيػػػث الحػػػذؼ أك اإلضػػػافة  االسػػػتبانةفػػػي ضػػػكء أراء المحكمػػػيف تػػػـ تعػػػديؿ بعػػػض فقػػػرات  -6

 (.4) ؽ( فقرة  ممح;8في صكرتها النهائية عمى ) االستبانة ركالتعديؿ  لتستق

 
 صدق االسوبانة:

(  327: 4232أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسه" )الجرجاكم صدؽ االستبانة يعني "  
قصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية  كما ي

 ككضكح فقراتها كمفرداتها مف ناحية ثانية  بحيث تككف مفهكمة لكؿ مف يستخدمها" 
 بطريقتيف: االستبانة( كقد تـ التأكد مف صدؽ 4223>;39)عبيدات كآخركف  

 صدق المحتممن "الصدق الظاىري": -3

 مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف دؽ المحكميف "يقصد بص
عمى  االستبانة( حيث تـ عرض 329: 4232" )الجرجاكم الدراسة مكضكع المشكمة أك الظاهرة

 اإلداريةالتنمية  -في مجاالت التنمية السياسية  ان متخصص 36مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
(  كقد استجاب 3الممحؽ رقـ )في كأسماء المحكميف  بحث العممي( مناهج ال – مف القكمياأل -

الباحث  راء المحكميف كقاـ بهجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة  
 (.4انظر الممحؽ رقـ ) -كبذلؾ خرج االستبياف في صكرته النهائية 
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 صدق المقماس: -5
 Internal Validityأوال: االوساق الداخلي 

مع المجاؿ الذم  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خبلؿ حساب  لبلستبانةتنتمي إلية هذ  الفقرة  كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسه. االستبانةمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
مجمػس األمػف  ( معامؿ االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المحػكر األكؿ "8جدكؿ )ح يكض

القكمي الفمسطيني " كالدرجة الكميػة لممحػكر األكؿ  كالػذم يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة 
 لما كضع لقياسه. ان كبذلؾ يعتبر المحكر األكؿ صادق α)≤ 2.27)عند مستكل معنكية 

 (1جدول )
 مجلس األمن القومي الفلسطمني " الروباط بمن تل فقرة من فقرات المحور األول "معامل ا

 والدرجة التلمة للمحور
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اإلسوراومجمة  

 يكجد كعي كامؿ باإلستراتيجية الشاممة في إدارة الدكلة لدل أصحاب القرار في فمسطيف.  .3

 ال يكجد ضعؼ في مؤسسة القيادة الفمسطينية.  .4

 هناؾ كضكح كممارسة عند األحزاب كالنخب لثقافة النقد الذاتي.  .5

 إلستراتيجية شاممة. ان يكجد مصمحة قكمية مكحدة في فمسطيف يمكف اعتبارها أساس   .6

 خارجية تؤثر عمى استقبللية قرار . ال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات  .7

 تحقيؽ التنمية الشاممة في فمسطيف.لضركرة إستراتيجية  مجمس األمف القكمي  .8

9.  
مف كاجبات مجمس األمػف القػكمي صػياغة مشػركع اسػتراتيجي كامػؿ  يسػعى لحمايػة المػكاطف 

 .مف أم تهديد خارجي  كيحقؽ األهداؼ كالمصالح الحيكية
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 دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمة

1.  
تعمؿ السمطة الكطنية بكاقعية كمكضكعية كنقد  كتعتمد عمى التاريخ كالتطبيؽ العممي كالثقافة 

 0.000* 854. السائدة في المجتمع.

2.  
عة كتطكر تتعامؿ السمطة الكطنية مع الكاقع مع األخذ بعيف االعتبار ارتباطاته المتنك 

 0.000* 864. المتغيرات.

3.  
تعتمد السمطة الكطنية األسمكب المنتظـ في التعامؿ مع الغرض كدراسته بشكؿ شامؿ 

 0.000* 856. كمركب.

4.  
تحدد السمطة الكطنية التحديات الرئيسية مع األخذ بعيف االعتبار العبلقات المتبادلة كالتطكر 

 0.000* 867. كاختيار التقديرات الناتجة.

5.  
المجاالت لدراسة كتقييـ كتحميؿ نتائج أم أزمة  كافةفي تضـ السمطة الكطنية مختصيف 

 0.000* 705. متكقعة.

6.  
هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يتكامؿ مع أجهزة السمطة الكطنية 

 0.000* 471. لدراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية.

 راح البدائلوضع الخمارات واقو

1.  
تقػػػـك السػػػمطة الكطنيػػػة بتحديػػػد المشػػػاكؿ عػػػف طريػػػؽ جمػػػع المعمكمػػػات المناسػػػبة حػػػكؿ تػػػاريخ 

 0.000* 880. ظهكرها كأسبابها كمدل حدتها كتطكرها.

 0.000* 894. تحدد السمطة الكطنية البدائؿ المختمفة لحؿ المشاكؿ عف طريؽ استشارة الخبراء كالفنييف.   .2

3.  
يجابيػات الخاصػة ية البدائؿ عػف طريػؽ الدراسػة المكضػكعية لمسػمبيات كاإلتقيـ السمطة الكطن 

 0.000* 837. بكؿ بديؿ.

 0.000* 888. تشرؼ السمطة الكطنية عمى تنفيذ القرارات طبقا لكجاهتها كما نصه القانكف.  .4

 0.000* 869. اؼ.تتابع السمطة الكطنية القرارات أثناء كبعد االنتهاء مف التنفيذ كتتأكد مف تحقيؽ األهد   .5

6.  
سػػػتراتيجية لمجمػػػس أمػػػف قػػػكمي فمسػػػطيني يسػػػهـ فػػػي كضػػػع الخيػػػارات كاقتػػػراح إهنػػػاؾ ضػػػركرة 

 0.000* 498. البدائؿ لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها.
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 الونسمق بمن مخولف الوزارات واألجيزة

1.  
ية طكيمػة المػدل لتنميػة المجتمػع تقكد السمطة الكطنية عممية إعداد خطط فمسػطيف االسػتراتيج

 0.000* 769. الفمسطيني كتطكير  اقتصاديا كاجتماعيا كبشريان.

2.  
يكجد تعزيز كتعاضد كتنسيؽ بيف الكزارات الفمسطينية المختمفة مع الحفاظ عمى استقبللية كؿ 

 0.000* 782. النسبية. امنهم

3.  
اسػػػات الضػػػركرية إلعػػػداد تشػػػرؼ السػػػمطة الكطنيػػػة عمػػػى إعػػػداد خطػػػط القطاعػػػات كعمػػػؿ الدر 

 0.000* 852. السياسات.

4.  
تعتمػػػد السػػػمطة الكطنيػػػة عمػػػى الجهػػػاز المركػػػزم لئلحصػػػاء كتتعػػػاكف معػػػه فػػػي جمػػػع كتحميػػػؿ 

 0.000* 803. المعمكمات اإلحصائية.

5.  
هنػػػػاؾ ضػػػػركرة اسػػػػتراتيجية لمجمػػػػس أمػػػػف قػػػػكمي فمسػػػػطيني يكجػػػػه األداء لمحككمػػػػة فػػػػي إطػػػػار 

 0.000* 580. كمؿ عممها في التنسيؽ كتنفيذ التكصيات كالقرارات.األهداؼ كالبرامج كالقرارات كي

 موابعة ونفمذ القرارات

1.  
ف القرارات كالمكائح أتمارس السمطة الكطنية صبلحياتها في متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد مف 

 0.000* 876. كاألنظمة السارية كافية لتحقيؽ الغرض منها.

 0.000* 901. الخطط كالقكانيف كمدل نجاحها في تحقيؽ األهداؼ المحددة.تتابع السمطة الكطنية تنفيذ   .2

 0.000* 889. تراقب السمطة الكطنية عمميات الكشؼ كالتحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية.   .3

 0.000* 878. تحقؽ السمطة الكطنية في الشكاكم الكبيرة المقدمة عف أم إهماؿ في الدكلة.  .4

5.  
راتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني في دعـ أجهزة السمطة الكطنية في هناؾ ضركرة است

 0.000* 562. متابعة كمراقبة تنفيذ القرارات.

 .α  ≤ 0.5.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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التنمية السياسية "  " الثاني( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر 9جدكؿ )يكضح 
  كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية الثانيية لممحكر كالدرجة الكم

2.27  ≥α  لما كضع لقياسه. ان صادق الثانيكبذلؾ يعتبر المحكر 
 (7جدول )

 الونممة السماسمة " والدرجة التلمة للمحور  معامل االروباط بمن تل فقرة من فقرات المحور الثاني "
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الفا لمة 

3.  
يكجد قدرة لمنظاـ السياسي عمى تحقيؽ التكامؿ القكمي داخميا كتجاكز  

 خبلفاته.

4.  
النظاـ السياسي فعاؿ في إحكاـ سيطرته الفمسفية كالفكرية عمى الجماعات 

 السياسية.

5.  
تجنيب المجتمع أعماؿ العنؼ كاالنقبلبات كحالة  تساهـ السمطة الكطنية في

 عدـ االستقرار.

6.  
يتعامؿ النظاـ السياسي بفاعمية مع األزمات داخميا كخارجيا كبجميع مراحمها  

 بما ال يضر بالمصمحة الكطنية العميا.

7.  
ظاـ ستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني لتعزيز قدرة النإهناؾ ضركرة 

 .السياسي كمساعدته ليككف فعاالن 

المساواة

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

 كالمساكاة.
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 تحافظ السمطة الكطنية عمى حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة األساسية.   .4

 ـ المساكاة بيف الجنسيف.تعزز السمطة الكطنية مفهك   .5

6.  
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.    .7

8.  
ستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يساعد السمطة الكطنية إرة هناؾ ضرك 

 في تحقيؽ المساكاة.

الدممقراطمة

 تعزز السمطة الكطنية مف مبدأم سيادة القانكف كعدـ الجمع بيف السمطات.   .3

4.  
تعمؿ السمطة الكطنية عمى مبدأ ضماف حقكؽ األفراد كمف ثـ ضماف 

 سياسية.التعددية ال

 منية عمى المؤسسات المدنية في الدكلة.هناؾ تغكؿ لممؤسسات العسكرية كاأل  .5

 يتـ تداكؿ السمطة سمميان.  .6

 تعزز السمطة الكطنية حرية الفكر كالرأم  كحرية الصحافة كاإلعبلـ.  .7

8.  
ي فمسطيني يسهـ في تحقيؽ ستراتيجية لمجمس أمف قكمإهناؾ ضركرة 

 الديمقراطية.

وحقمق األمن

3.  
تعمؿ السمطة الكطنية عمى صياغة السياسات كالخطط األمنية كتحدد آليات 

 تنفيذها.

4.  
تحدد السمطة الكطنية المهاـ األمنية لؤلجهزة كفقا لمتطمبات الظركؼ 

 عمى تنفيذها.السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتشرؼ 
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5.  
تنسؽ السمطة الكطنية بيف العمؿ السياسي كاألمني  كتؤكد عمى مساهمة 

 العمؿ األمني في تحقيؽ األهداؼ السياسية.

6.  
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.    .7

 تقر السمطة الكطنية الميزانيات كالحسابات المتعمقة باألمف كآلية صرفها.  .8

9.  
تشرؼ السمطة الكطنية بشكؿ مباشر عمى التنسيؽ األمني مع الجهات 

 كالدكلية.المحمية كاإلقميمية 

:.  
ساسية لمجمس أمف مف هي المهاـ األر البنكد أعبل  في محكر تحقيؽ األتعتب

 قكمي فمسطيني.

 .α  ≤ 0.5.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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دارية " التنمية اإل " الثالث( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر :جدكؿ )يكضح 
  كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية الثالثكالدرجة الكمية لممحكر 

2.27  ≥α  لما كضع لقياسه. ان صادق الثالثكبذلؾ يعتبر المحكر 
 (8جدول )

 ر " والدرجة التلمة للمحو الونممة اإلدارمةمعامل االروباط بمن تل فقرة من فقرات المحور الثالث "
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وطومر المنظمات اإلدارمة

3.  
النزاهة كالمساءلة في الممارسات كتعميـ تحسف السمطة الكطنية مف أنماط إدارة المكارد العامة 

 االقتصادية كاإلدارية.

4.  
مستكيات التقدـ في تحقيؽ أهداؼ برامج تعمؿ السمطة الكطنية عمى تكفير الرصد المستمر ل

 اإلصبلح ألنظمة إدارة الحكـ.

 تعزز السمطة الكطنية آليات تطبيؽ اإلدارة الرشيدة.  .5

 تساهـ السمطة الكطنية في مكاجهة التحديات المعاصرة ألنماط إدارة الحكـ التقميدية.  .6

 شتى المجاالت.  فيطيني يدعـ أم فكرة هادفة لمتطكير كجكد مجمس أمف قكمي فمس  .7

وطومر اإلجراءات واألسالمب

 ها القرارات اإلدارية.بتذلؿ السمطة الكطنية تعدد اإلجراءات كطكؿ المسالؾ التي تمر   .3

 .يكجد معالجة دائمة لمتداخؿ كاالزدكاجية في عمؿ عديد مف األجهزة في الدكلة   .4

 تتطكر بشكؿ دائـ آليات عمؿ المراكز اإلستراتيجية المسئكلة عف السياسات التنمكية.  .5

 تحاكؿ السمطة الكطنية القضاء عمى التضارب بيف القكانيف كالمكائح بما يسهؿ التعامؿ معها.  .6

7.  
لي لمدكلة مف خبلؿ إرساء كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني سيسهـ في اإلصبلح الشمك 

 دعائـ إدارة حديثة فعالة.
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وطومر الموارد البشرمة

 تعتبر السمطة الكطنية المكاطف هك األساس كتهدؼ إلى حمايته كتأميف حياة حرة له كتطكير .  .3

 تطكيرهـ.تطبؽ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بحقكؽ العامميف مما يؤدم إلى استقرارهـ ك   .4

5.  
تكجه السمطة الكطنية المؤسسات كاإلدارات لجكدة األداء مما يساعد في تحسيف مستكل أداء 

 العامميف. 

6.  
تعمؿ السمطة الكطنية باستمرار عمى تحسيف بيئة العمؿ التي تؤثر في الجهاز اإلدارم كتتأثر 

 به كتنعكس عمى العامميف.

7.  
ستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يهدؼ إلى تنمية قكمية شاممة تعتبر إاؾ ضركرة هن 

 منها. ان التنمية البشرية جزء

 .α  ≤ 0.5.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
 

 Structure Validity البنائيثانما: الصدق 
يس مدل تحقؽ األهداؼ التي تريد األداة الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يق يعد

 .االستبانةالكصكؿ إليها  كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 
 

عند ستبانة دالة إحصائيان ( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اال;يبيف جدكؿ )
 لما كضع لقياسه. ةستبانة صادقاالكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  α≤  2.27مستكل معنكية 

 
 (9جدول )
 

 سوبانةمعامل االروباط بمن درجة تل مجال من مجاالت اإلسوبانة والدرجة التلمة لال

 معامل بمرسون المجال
 لالروباط

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

 اإلستراتيجية

 دراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية

 كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ

 التنسيؽ بيف مختمؼ الكزارات كاألجهزة

 متابعة تنفيذ القرارات
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 مجلس األمن القومي الفلسطمني

 الفاعمية

 المساكاة 

 الديمقراطية

 تحقيؽ األمف

 الونممة السماسمة

 تطكير المنظمات 

 تطكير اإلجراءات كاألساليب 

 تطكير المكارد البشرية

 الونممة اإلدارمة

 .α  ≤ 0.5.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *           
  :Reliability االسوبانةثبات  

 "مززبلٍخ مشاد عذح رطجٍمه أعٍذ إرا الىزبئح وفساالسزجٍبن  ٌعطً أنٌمصذ ثثجبد االسزجبوخ هى "

(  كيقصد به أيضا "إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ 9;: 4232)الجرجاكم 
ه في أكقات مرة يستخدـ فيها  أك ما هي درجة اتساقه كانسجامه كاستمراريته عند تكرار استخدام

 (. 4224مختمفة" )القحطاني  

 ستبانة الدراسة مف خبلؿ:اكقد تحقؽ الباحث مف ثبات 
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا ترونباخ  

  ككانػػت النتػػائج كمػػا هػػي مبينػػة فػػي سػػتبانةاسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس ثبػػات اال
 (.32جدكؿ )

 (32جدول )
 سوبانةرونباخ لقماس ثبات االمعامل ألفا ت

 دد  المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 ترونباخ

الصدق 
 *الذاوي

 .مجمس األمف القكمي الفمسطيني

 .التنمية السياسية

 التنمية اإلدارية.

 جممع المحاور معا
 المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي*
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( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ 32كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(. ككذلؾ قيمة ستبانة )(  بينما بمغت لجميع فقرات اال )محكر حيث تتراكح بيف 

ستبانة لجميع فقرات اال (  بينما بمغت الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ محكر حيث تتراكح )
  ( كهذا يعنى أف الصدؽ الذاتي مرتفع كداؿ إحصائيا.)

(. كيكػكف الباحػث قػد 4فػي صػكرتها النهائيػة كمػا هػي فػي الممحػؽ ) االسػتبانةكبذلؾ تكػكف 
سػػتبانة كصػػبلحيتها سػػتبانة الدراسػػة ممػػا يجعمػػه عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة االاتأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات 

 جابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتها.لتحميؿ النتائج كاإل
 األسالمب اإلحصائمة المسوخدمة:

 Statistical Packageتـ تفريد كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

for the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اخوبار الووزمع الطبمعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سػػمرنكؼ - كلمجػػكركؼاختبػػار ك تػػـ اسػػتخداـ

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

 (66جدول )
 الووزمع الطبمعيموضح نوائج اخوبار 

القممة االحومالمة  حورالم
(Sig.) 

 .مجمس األمف القكمي الفمسطيني

 .التنمية السياسية

 .التنمية اإلدارية

 جممع محاور االسوبانة
 

حاكر الدراسة مجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 33كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
بيعي هذ  المحاكر يتبع التكزيع الطكبذلؾ فهف تكزيع البيانات ل α ≤ 0.5.مستكل الداللة مف  أكبر
 عممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. استخداـ االختبارات ال تـ حيث



 139 

 وقد وم اسوخدام األدوات اإلحصائمة الوالمة:
 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات   .3

 .المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي  .4

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ )  .5

الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ .6
 .إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمه

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف )  .7
. كقد استخدمه الباحث لحساب االتساؽ اسة العبلقة بيف متغيريفيقكـ هذا االختبار عمى در 

 الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة ككذلؾ لدراسة العبلقة بيف المجاالت.

متكسط درجة االستجابة قد  ( لمعرفة ما إذا كافT-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار   .8
لؾ. كلقد استخدمه الباحث أـ زادت أك قمت عف ذ 8كصمت إلى الدرجة المتكسطة كهي 

 لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .

( لمعرفة ما إذا كاف هناؾ Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .9
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  .:
لمعرفة ما إذا كاف هناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف 

استخدمه الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثبلث مجمكعات  البيانات.
 فأكثر.
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 اخلامسالفصل 
 حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 

 

 مقدمةال. 

  البيانات الشخصية.الدراسة كفؽ  لعينةالكصؼ اإلحصائي 

 .تحميؿ فقرات االستبانة 

 0اختبار فرضيات الدراسة 
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 المقدمة:

  كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف هذا الفصؿ عرضان ل
ي تـ التكصؿ إليها مف خبلؿ تحميؿ كالت االستبانةاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج 

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 

لذا تـ (  نتماء السياسيمراكز األبحاث  محؿ اإلقامة  الجامعة المانحة  خر مؤهؿ عممي  اال
الدراسة  إذ تـ استخداـ برنامج الرـز  استبانةإجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 

لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضها  (SPSS)اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 كتحميمها في هذا الفصؿ. 

 ت الشخصمة الوصف اإلحصائي لعمنة الدراسة وفق البمانا
 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية 

 ووزمع  منة الدراسة حسب العمل -
  منة الدراسة حسب العمل(: ووزمع 65جدول )

 النسبة المئومة % العدد العمل
 أكاديمي بجامعة

 باحث في مركز دراسات
 االثنيف معا
 المجموع

 
يعممكف أكاديمييف بجامعة   مف عينة الدراسة% ( أف ما نسبته 34)يتضح مف جدكؿ 

 . االثنيف معان في يعممكف  %بينما  % يعممكف باحثيف في مراكز دراسات 
كقػد كجػػد الباحػث اف يػػكرد اعػػداد المبحػكثيف حسػػب العمػؿ بطريقػػة اخػػرل  كذلػؾ بعػػد تفريػػد 

كعػػدد البػػاحثيف فػػي مراكػػز الدراسػػات  ان كاديميػػأ 88د اكػػاديميي الجامعػػات بنػػد االثنػػيف معػػا ليكػػكف عػػد
 مختصػػيفحتػػكاء الجامعػػات بشػػكؿ عػػاـ عمػػى إل كػػاديمييف نظػػران   كتظهػػر النسػػب زيػػادة األان باحثػػ ;7
 حكالها.أغمب أالمجاؿ مف المراكز البحثية كالتي قد تحكم عمى باحثيف اثنيف فقط في في كثر أ
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 ب آخر مؤىل  لمي حصل  لمو المسوجمب منة الدراسة حسووزمع  -
 

  منة الدراسة حسب آخر مؤىل  لمي ووزمع  (64جدول )
 النسبة المئومة % العدد آخر مؤىل  لمي 

 بكالكريكس
 ماجستير
 دكتكرا 
 المجموع

 
 عممػػػي بكػػػالكريكس مػػػؤهمهـ ال الدراسػػػة مػػػف عينػػػة% ( أف مػػػا نسػػػبته 35)يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ 

 . مؤهمهـ العممي دكتكرا  %مؤهمهـ العممي ماجستير  بينما  %
كهنػػػا كجػػػد الباحػػػث النسػػػبة االكبػػػر مػػػف المبحػػػكثيف مػػػف حممػػػة شػػػهادة الػػػدكتكراة نظػػػرا لكثػػػرة عػػػددهـ 

فػي مجػالي  الحاصػميف عمػى درجػة الػدكتكراةف أل يضػان أقػؿ  ك امعات مقارنة بحممػة الشػهادات األبالج
رتبػػػػاط بحػػػاث إلك االداريػػػة غالبػػػا مػػػا يكػػػكف لهػػػػـ مشػػػاركات كبيػػػرة فػػػي مراكػػػز األأـك السياسػػػية العمػػػ

تخصصهـ  بالحياة السياسية كاالجتماعية  ككجػكب الدراسػة كالبحػث المسػتمر لكػؿ متغيػرات الحالػة 
 القضية الفمسطينية حية ككثيرة المتغيرات. ككفخص السياسية كباأل

 ص العام للمؤىل منة الدراسة حسب الوخصووزمع  -

 

  منة الدراسة حسب الوخصص العام للمؤىلووزمع  (63جدول )
 النسبة المئومة % العدد الوخصص العام للمؤىل

 عمـك سياسية
 عمـك إدارية
 أخرل

 المجموع
 

 % سػية تخصصػهـ عمػـك سيا الدراسة مف عينة% ( أف ما نسبته 36)يتضح مف جدكؿ 
 . تخصصهـ غير ذلؾ %بينما   تخصصهـ عمـك إدارية

داريػة الدراسة كهمػاالعمـك السياسػية كاإلكثر التخصصات ذات عبلقة بأكهنا قصد الباحث استهداؼ 
تخػػص مختصػػي العمػػـك  األكبػػرككانػػت النسػػبة   دارة الدكلػػةهك مػػا يسػػمى بػػأالعامػػة دارة كبالتحديػػد اإل
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دارة العامػػػػة بالجامعػػػػات قسػػػػاـ اإلأقسػػػػاـ كبػػػػرامج العمػػػػـك السياسػػػػية مقارنػػػػة بألكثػػػػرة  السياسػػػػية نظػػػػران 
 الفمسطينية.

خرل تمثمت في مجممها بالباحثيف في مراكز الدراسات أفي تخصصات  ان هذا كقد كجد الباحث تنكع
خػػر كلكػػف آم اختصػػاص أك أسػػتراتيجية ك مختصػػي الدراسػػات اإلأمػػف مختصػػيف بالمجػػاؿ االمنػػي 

 العمؿ البحثي بمجاالت الدراسة.تمرس  صاحبه ب
  منة الدراسة حسب سنوات الخدمة في العمل األتادمميووزمع  -

  منة الدراسة حسب سنوات الخدمة في العمل األتادمميووزمع  (62جدول )
 النسبة المئومة % العدد سنوات الخدمة في العمل األتادممي

 سنكات 10أقؿ مف 
 سنة 20-10مف 
 سنة 20ر مف أكث

 المجموع
 

% سػػنكات خػػدمتهـ فػػي العمػػؿ األكػػاديمي أقػػؿ 46.9( أف مػػا نسػػبته15يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
سػنة  بينمػا  20 -10%  تتراكح سنكات خدمتهـ في العمؿ األكػاديمي مػف 31.8سنكات   10مف 

 سنة.  20% سنكات خدمتهـ في العمؿ األكاديمي أكثر مف 21.2
مػػف العشػػر سػػنكات الػػى حداثػػة   األقػػؿالخدمػػة  مذك  األكػػاديمييفحػػث ارتفػػاع نسػػبة كيعػػزك البا

نػه تػـ  زيػادة ألػى إ إضػافةبالجامعػات الفمسػطينية   األخػرل باألقسػاـبرامج السياسة نكعػا مػا مقارنػة 
 أعػػػػدادالسػػػتحداث جامعػػػات جديػػػدة  لتضػػػـ  نظػػػران  األخيػػػػرةالسػػػنكات العشػػػر فػػػي الكػػػكادر الجامعيػػػة 

 يدة.الطبلب المتزا
  منة الدراسة حسب سنوات الخدمة في مراتز األبحاثووزمع 

  منة الدراسة حسب سنوات الخدمة في مراتز األبحاثووزمع  (61جدول )
 النسبة المئومة % العدد سنوات الخدمة في مراتز األبحاث

 سنكات 10أقؿ مف 
 سنة 20-10مف 

 سنة 20أكثر مف 
 المجموع
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 10% سػنكات خػدمتهـ فػي مراكػز األبحػاث أقػؿ مػف  47.4( أف مػا نسػبته 16يتضح مف جػدكؿ )

% 18.6سػنة  بينمػػا  20 -10% تتػراكح سػنكات خػدمتهـ فػػي مراكػز األبحػاث مػف 33.8سػنكات  
 سنة.  20سنكات خدمتهـ في مراكز األبحاث أكثر مف 

تتعمػػؽ بزيػػادة  ألسػػبابكذلػػؾ  أيضػػا األكبػػر قػػؿ مػػف عشػػر سػػنكات( النسػػبةأف الجػػدد )ثك كيحتػػؿ البػػاح
بشكؿ ممحكظ فػي فتػرة مػا  األبحاثلى زيادة مراكز إ باإلضافةالمختصيف كباحثيف معا   األكاديمييف

 الضفة الغربية كقطاع غزة عمى كجه الخصكص. مفبعد انسحاب االحتبلؿ 
  منة الدراسة حسب محل اإلقامةووزمع  -
 

 حسب محل اإلقامة  منة الدراسةووزمع  (67جدول )
 النسبة المئومة % العدد محل اإلقامة
 الضفة الغربية
 قطاع غزة
 أخرل

 المجموع
 

% يقيمكف في الضفة الغربية   الدراسة مف عينة% ( أف ما نسبته 39)يتضح مف جدكؿ 
 . كف أخرليقيمكف في أما %يقيمكف في قطاع غزة  بينما 

سػمكب الحصػر الشػامؿ لمفئػة المسػتهدفة محػؿ الدراسػة ككانػت النتيجػة مرتبطػة أستخدـ الباحث إلقد 
بحاث ذات العبلقة في قطاع غػزة عنهػا فػي الضػفة الغربيػة  قساـ كمراكز األبزيادة عدد البرامج كاأل

ة الغربيػة غالبػا ك الضػفأقامػة غيػر قطػاع غػزة إمف اختار مف المبحػكثيف محػؿ  يضان أككجد الباحث 
 معات كمراكز الضفة الغربية.اك كافديف غير مقيميف كيعممكف في جأمف سكاف القدس  اما كانك 

  منة الدراسة حسب الجامعة المانحة آلخر مؤىل  لميووزمع  -

  منة الدراسة حسب الجامعة المانحة آلخر مؤىل  لميووزمع  (68جدول )
لنسبة المئومة %ا العدد الجامعة المانحة آلخر مؤىل  لمي  

 جامعة عربية
 جامعة أجنبية
 المجموع

% مف عينة الدراسة درسكا في جامعة عربية  بينما 71.6( أف ما نسبته 18يتضح مف جدكؿ )
 % درسكا في جامعة أجنبية. 28.4
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كممارسة  عممي لمحاكلة نقؿ تجربة خر جامعة لمؤهؿآلقد هدؼ الباحث مف تحديد مكاف 
  كما أجنبية أكبجامعات عربية  األقؿلفترة الدراسة عمى  أقامكاالمبحكثيف كتنكيعها فيما يخص مف 
سياسية مختمفة كمتعددة كما يترتب عميها مف تبعات  ألكضاعترتب عمى ذلؾ مف معايشتهـ 

 .مف كاقع عاشك  بأكثرعمى مقارنتهـ  كثقافات المجتمع كنظرتهـ لمحاكر الدراسة بناءن 
طبيعي أمر كانت ممف حصمكا عمى شهاداتهـ مف دكؿ عربية كهك  األغمبيةف أكقد كجد الباحث 

لها عبلقة بالكضع  ألسباب أجنبيةدكؿ في لمشعب الفمسطيني الذم يصعب عميه غالبا الدراسة 
 في بعض الحاالت. كاألمنيالسياسي كاالقتصادم 

  منة الدراسة حسب االنوماء السماسيووزمع  -

  منة الدراسة حسب االنوماء السماسيووزمع  (:69جدول )
 النسبة المئومة % العدد االنوماء السماسي

 ألحد فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية
 ألحد الحركات ذات التكجه اإلسبلمي

 أخرل
 غير منتمي
 المجموع

% مف عينة الدراسة ينتمكف ألحد فصائؿ منظمة 36.3( أف ما نسبته 19يتضح مف جدكؿ )
% ينتمكف لغير 2.0% ينتمكف ألحد الحركات ذات التكجه اإلسبلمي  21.6التحرير الفمسطينية  

 % ال ينتمكف ألم تكجه سياسي.  40.2ذلؾ  بينما 
كقصػػد الباحػػث بهػػذا التصػػنيؼ ربػػط نظػػرة كقناعػػة كفكػػر كػػؿ مبحػػكث مػػع متغيػػرات الدراسػػة كذلػػؾ 

 :أسبابة لثبلث
يس بطبيعة الحاؿ نظػرا لكجػكد قضػية حيػة كتماسػها مباشػر مػع سى ف المجتمع الفمسطيني مي إ -1

 .كؿ القضايا الحياتية
اختصػػػاص قريػػػػب هػػػػـ  مػػػف يمثمػػػػكف النخػػػػب  أم أكالعامػػػػة  كاإلدارةف مختصػػػي السياسػػػػة أ -2

 اتجا  معيف. أكينتمى لفكر  أككيرتبط العديد منهـ  بالغالب لدل المجتمع 
جػدؿ معػيف نظػرا الرتباطػه  أكات كمكضكع الدراسة قد يككف محؿ مكقؼ سياسػي ف متغير أ -3

 كسياسة الدكلة كقد يقبؿ ذلؾ كجهات نظر مف كؿ طرؼ. بهدارة
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كنظػػػرا لخصكصػػػية الحالػػػة الفمسػػػطينية ك لعػػػدـ كجػػػكد مؤسسػػػة كطنيػػػة شػػػاممة تضػػػـ الكػػػؿ 
لػى مػػف هػػـ إات التحػػرر حركػ أكالفصػػائؿ  أك لؤلحػػزابتصػػنيؼ  المنتمػيف  األقػربفكػػاف  الفمسػطيني

)كلذلؾ كجد الباحث  نسػبهـ مرتفعػة( بالمقارنػة مػع  األكثرجزء مف منظمة التحرير الفمسطينية كهـ 
يكجد لهـ  حضػكر بػارز عمػى سػاحة  أيضا سبلميإلحركات ذات تكجه  كفممف هـ منتم  ا خريف

كغيػر  إدارم أكع سياسي تجم أكلمبادرة  ان الى مف كاف منتمي باالضافهالعمؿ السياسي الفمسطيني  
 .اإلسبلميالفصائؿ ذات التكجه  أكمؤطر بالمنظمة 

غيػر المػرتبطيف  األقػؿعمػى  أكف الغالبيػة تمثمػت بغيػر المنتمػيف سياسػيا أكقد كجد الباحػث 
 منها في بعض حاالتهـ. ألمف كانكا مؤيديف ا  الحركات ك  أك األحزاب أحدبرسميا 

 : وحلمل فقرات االسوبانة
متكسػػػط درجػػػػة  لمعرفػػػة مػػػػا إذا كػػػافلعينػػػػة كاحػػػدة  Tتػػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػارت االسػػػتبانة لتحميػػػؿ فقػػػرا

  أـ ال. 8االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كهي 
 المتكسطة. ةمكافقالكهي تقابؿ  8متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضمة الصفرمة
 . 8متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضمة البدملة

الفرضػية الصػفرية كيكػكف فػي ( فهنه ال يمكف رفض 0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05كانت  إذا
هذ  الحالة متكسط آراء األفراد  حكؿ الظاهرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكهريػان عػف مكافػؽ بدرجػة 

( فيػػػتـ رفػػػض الفرضػػػية 0.05أقػػػؿ مػػػف  Sig) Sig < 0.05  أمػػػا إذا كانػػػت  8متكسػػػطة كهػػػى 
رجػة المكافقػة عػف دآراء األفراد  يختمؼ جكهريان فرضية البديمة القائمة بأف متكسط الصفرية كقبكؿ ال

  كفي هذ  الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكهرية المتكسطة
مكجبػػة قيمػػة االختبػػار كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قيمػػة االختبػػار فػػهذا كانػػت  .المكافقػػة المتكسػػطةعػػف درجػػة 

 ف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح.فمعنا  أ
 وحلمل فقرات المحور األول : مجلس األمن القومي الفلسطمني

 " اإلسوراومجمةوحلمل فقرات مجال "  -
لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.42النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 8 المتكسطة  كهي
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 " اإلسوراومجمةلتل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)(المووسط الحسابي وقممة االحومال 51جدول )

 م
 الفقرة
 
بي 
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ط 
وس

لمو
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g

). 
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ا
 

1.  
ممة فػي إدارة الدكلػة لػدل أصػحاب يكجد كعي كامؿ باإلستراتيجية الشػا

 4 0.000* 11.26- 38.04 3.80 القرار في فمسطيف.

 5 0.000* 9.66- 37.13 3.71 ال يكجد ضعؼ في مؤسسة القيادة الفمسطينية.  .2

 6 0.000* 21.31- 30.10 3.01 هناؾ كضكح كممارسة عند األحزاب كالنخب لثقافة النقد الذاتي.  .3

4.  
 ان في فمسطيف يمكف اعتبارها أساسيكجد مصمحة قكمية مكحدة 

 3 0.000* 5.21- 44.90 4.49 إلستراتيجية شاممة.

 7 0.000* 15.34- 30.00 3.00 ال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية تؤثر عمى استقبللية قرار .  .5

6.  
مجمػػس األمػػف القػػكمي ضػػركرة إسػػتراتيجية فػػي تحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة 

 2 0.000* 5.10 72.35 7.24 في فمسطيف.

7.  
مػػف كاجبػػات مجمػػس األمػػف القػػكمي صػػياغة مشػػركع اسػػتراتيجي كامػػؿ  
يسػػػػعى لحمايػػػػة المػػػػكاطف مػػػػف أم تهديػػػػد خػػػػارجي  كيحقػػػػؽ األهػػػػداؼ 

 كالمصالح الحيكية.
7.70 76.96 6.94 *0.000 1 

  0.000* 9.69- 47.12 4.71 جممع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.5.تكل داللة مسالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:42مف جدكؿ )
مف كاجبات مجمس األمف القكمي صياغة مشركع استراتيجي السابعة " لمفقرة المتكسط الحسابي  -

ساكم " ي كامؿ  يسعى لحماية المكاطف مف أم تهديد خارجي  كيحقؽ األهداؼ كالمصالح الحيكية
   قيمة االختبار % ف المتكسط الحسابي النسبي( أم أ32)الدرجة الكمية مف  
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مف قبؿ أفراد العينة كبيرة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
 عمى هذ  الفقرة. 

ال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية تؤثر عمى  " الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
    قيمة االختبار %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " ي قرار استقبللية 

مف قبؿ أفراد العينة قميمة مكافقة  كهذا يعني أف هناؾ تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
 عمى هذ  الفقرة. 

ابي النسبي   كأف المتكسط الحسبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختبار يساكم 

مما يدؿ عمى أف   α ≤ 0.5.إحصائيان عند مستكل داللة  ة" دالاإلسوراومجمة" يعتبر مجاؿ
يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني  متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ

 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ. قميمة  أف هناؾ مكافقة
كلى مف المحكر عف كاقع م المبحكثيف باالسئمة األأنه تـ قياس ر أ ذلؾ إلى كيعزك الباحث

كضع  كذلؾك   ستراتيجية كما يرتبط بها مف كعي كامؿ بالمفهكـ كمدل قكة المؤسسة القياديةإلا
لعدة  خص النخب نظران قع سمبي مف كجهة نظر الكؿ الفمسطيني كباألاالحزاب الفاعمة  كهذا الكا

 عكامؿ:
 كجكد االحتبلؿ كممارساته كعدـ استقرار السمطة الفمسطينية كاستقبللها.  -3

 دل في بعض محطاته الى انقساـ عميؽ.أحالة التنافس السياسي الذم    -4
مف قكمي أؼ محددة لمجمس كلكف كجد الباحث ايضا عند سؤاؿ المبحكثيف عف دكر محتمؿ بكظائ

عمى تكقع بامكانية  ان مبني ك تفعيؿ كظائؼ خاصة به  كجد قبكال نسبيا كبيران أستراتيجية إكضركرة 
ساسي ككبير كمساند لباقي أاالرتقاء بالحالة الفمسطينية مف خبلؿ كجكد مجمس امف قكمي له دكر 
كلكيات أبلج الكاقع كتحديد مفاصؿ كمؤسسات الدكلة كجزء منها ال بديؿ عنها  يساعد عمى ع

 المستقبؿ بما يعزز صمكد المكاطف كحمايته مف التهديدات الداخمية كالخارجية.
 " دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمةوحلمل فقرات مجال "  -

متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.43النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 8كهي  ةالمتكسط
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 (56جدول )
دراسة الوحدمات  لتل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 

 والويدمدات الداخلمة والخارجمة "
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1.  
تعمؿ السمطة الكطنية بكاقعية كمكضكعية كنقد  كتعتمد عمى التاريخ 

 5 0.000* 13.07- 33.92 3.39 كالتطبيؽ العممي كالثقافة السائدة في المجتمع.

2.  
تتعامؿ السمطة الكطنية مع الكاقع مع األخذ بعيف االعتبار ارتباطاته 

 2 0.000* 9.41- 40.40 4.04 المتنكعة كتطكر المتغيرات.

3.  
تعتمد السمطة الكطنية األسمكب المنتظـ في التعامؿ مع الغرض 

 6 0.000* 15.71- 33.82 3.38 كدراسته بشكؿ شامؿ كمركب.

4.  
تحدد السمطة الكطنية التحديات الرئيسة مع األخذ بعيف االعتبار 

 3 0.000* 10.68- 39.50 3.95 العبلقات المتبادلة كالتطكر كاختيار التقديرات الناتجة.

5.  
كافة المجاالت لدراسة كتقييـ في تضـ السمطة الكطنية مختصيف 

 4 0.000* 11.99- 38.38 3.84 كتحميؿ نتائج أم أزمة متكقعة.

6.  

هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يتكامؿ مع 
أجهزة السمطة الكطنية لدراسة التحديات كالتهديدات الداخمية 

 كالخارجية.
8.05 80.49 9.75 *0.000 1 

  0.000* 10.57- 44.52 4.45 جممع فقرات المجال معاً  
 

 .α ≤ 0.5.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
 ( يمكف استخبلص ما يمي:43مف جدكؿ )

لمجمس أمف قكمي فمسطيني  إستراتيجيةهناؾ ضركرة "  السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
ساكم " ي طنية لدراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجيةيتكامؿ مع أجهزة السمطة الك 

  قيمة االختبار % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي32)الدرجة الكمية مف  
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مف قبؿ كبيرة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   
 أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. 

 

تعتمد السمطة الكطنية األسمكب المنتظـ في التعامؿ مع "  الثالثةلمفقرة تكسط الحسابي الم -
( أم أف المتكسط 32)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي الغرض كدراسته بشكؿ شامؿ كمركب

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف     قيمة االختبار % الحسابي النسبي
 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. قميمة أف هناؾ مكافقةكهذا يعني  

 

  كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم   -
لذلؾ  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختبار يساكم 

إحصائيان عند مستكل  " داالن  ات الداخلمة والخارجمةدراسة الوحدمات والويدمديعتبر مجاؿ " 
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف   α ≤ 0.5.داللة 

مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا قميمة درجة المكافقة المتكسطة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة 
  المجاؿ. 
 سباب:بي لمسطمة الكطنية الفمسطينية لؤلالسمالكاقع  ذلؾ إلى كيعزك الباحث

ساس أبنائها عمى في ف تشمؿ الكؿ الفمسطيني كعدـ مشاركة الجميع السمطة أ عدـ قدرة -3
 عممي يشمؿ غالبية الرؤل السياسية.

حجـ التحديات كالتهديدات الكبيرة التي تحتاج الى دكؿ مستقمة كمستقرة  )عمى عكس   -4
 ه تمؾ الصعكبات.الحالة الفمسطينية( لكي تكاج

عدـ االستقرار المالي كاعتمادها عمى منح مكجهة قد تككف مشركطة باعماؿ محددة في  -5
 غمب احكالها.أ

هذا كقد كجد الباحث تصكرا ايجابيا بنفس المحكر لدل المبحكثيف فيما يخص استقراء  المستقبؿ 
ف عممه ألدكلة  حيث لمؤسسات ا ان كمساند ان لك تـ تفعيؿ مجمس امف قكمي فمسطيني يككف داعم

القرار  أصحابماـ أبفاعمية قد يسهـ بشكؿ كبير بدراسة التحديات كالتهديدات كتحميمها ككضعها 
 مع تكصيات بسيناريكهات قد تككف ناجحة في المكاجهة.

 " وضع الخمارات واقوراح البدائلوحلمل فقرات مجال "
سػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة اال Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.44أـ ال النتائج مكضحة في جدكؿ ) 8كهي  المتكسطة
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 (55جدول )
 " وضع الخمارات واقوراح البدائل لتل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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3.  

تقػػػـك السػػػمطة الكطنيػػػة بتحديػػػد المشػػػاكؿ عػػػف طريػػػؽ جمػػػع المعمكمػػػات 
 المناسبة حكؿ تاريخ ظهكرها كأسبابها كمدل حدتها كتطكرها.

4.  

تحػػػدد السػػػمطة الكطنيػػػة البػػػدائؿ المختمفػػػة لحػػػؿ المشػػػاكؿ عػػػف طريػػػؽ  
 استشارة الخبراء كالفنييف.

5.  

الدراسة المكضػكعية لمسػمبيات  تقيـ السمطة الكطنية البدائؿ عف طريؽ 
 يجابيات الخاصة بكؿ بديؿ.كاإل

6.  

تشػػرؼ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى تنفيػػذ القػػرارات طبقػػا لكجاهتهػػا كمػػا نصػػه 
 القانكف.

7.  

مطة الكطنيػػة القػرارات أثنػػاء كبعػػد االنتهػاء مػػف التنفيػػذ كتتأكػػد تتػابع السػػ 
 مف تحقيؽ األهداؼ.

8.  

لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسػهـ فػي كضػع  إستراتيجيةهناؾ ضركرة 
الخيػارات كاقتػػراح البػػدائؿ لمتعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ كتحديػػد أفضػػؿ الكسػػائؿ 

 لمكاجهتها.

 جممع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:44مف جدكؿ )
لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسهـ  إستراتيجيةهناؾ ضركرة " السادسة لمفقرة المتكسط الحسابي  -

ساكم " ي تراح البدائؿ لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتهافي كضع الخيارات كاق
  قيمة االختبار % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي32)الدرجة الكمية مف  
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مف قبؿ كبيرة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   
 فقرة. أفراد العينة عمى هذ  ال

تتابع السمطة الكطنية القرارات أثناء كبعد االنتهاء مف التنفيذ  " الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
  قيمة %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " ي كتتأكد مف تحقيؽ األهداؼ

قميمة مكافقة  كهذا يعني أف هناؾ تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   االختبار
 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. 

  كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختباريساكم 

مما   α ≤ 0.5.عند مستكل داللة  إحصائيان  " داالن  وضع الخمارات واقوراح البدائل " يعتبر مجاؿ
المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة  يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا

  المجاؿ.  مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذاقميمة مكافقة  كهذا يعني أف هناؾ
 :ذلؾ إلى  كيعزك الباحث

ؿ يتطمب كجكد مؤسسة مستقرة عمى جميع مستكيات السمطة كضع الخيارات كاقتراح البدائ -3
 مف تشريعية كقضائية كتنفيذية  كقد عانى الفمسطينييكف كثيرا مف تشتت تمؾ السمطات.

خص عمى ك بديؿ كتنفيذ  باألأقتراح إم أمكانيات حقيقية تسهـ في دعـ إ عدـ كجكد -4
 المستكل المادم.

بالغطاء السياسي له  كبالحالة الفمسطينية ال ف كاف عمى مستكل مهني  ا  ارتباط القرار ك  -5
 يكجد مركزية قرار.

غمب حاالتها بالكالءات التنظيمية أفي المراجعة العكسية لتنفيذ القرارات مرتبطة  عممية -6
 كاالنتماءات الضيقة بعيدة عف الشفافية كالنزاهة.

ك أم قرارات أتت دارية كالسياسية العميا تشمبررة لمطكاقـ اإلالالتغيرات الكثيرة كغير  -7
 ك تنفيذها.ألحظة سابقة  كال يتـ متابعتها في سياسات قد تتخذ  أك إجراءات

مف قكمي ألدل المبحكثيف لضركرة  تفعيؿ مجمس  كامبلن  ان عمى ذلؾ كجد الباحث تفهم كبناءن 
يجابي في ترسيخ مفاهيـ صحيحة كيساعد بشكؿ عممي عمى كضع إفمسطيني يسهـ بشكؿ 

 البدائؿ كمتابعتها. الخيارات كاقتراح
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 " الونسمق بمن مخولف الوزارات واألجيزة وحلمل فقرات مجال " -
إلػػى درجػػة المكافقػػة  انػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿلمعرفػػة مػػا إذا ك Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

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

الونسمق بمن مخولف  لتل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
 " الوزارات واألجيزة
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3.  

تقػػػػػػػػكد السػػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػة إعػػػػػػػػداد خطػػػػػػػػط فمسػػػػػػػػطيف 
ني طكيمػػػػػػة المػػػػػػدل لتنميػػػػػػة المجتمػػػػػػع الفمسػػػػػػطي اإلسػػػػػػتراتيجية

 كتطكير  اقتصاديا كاجتماعيا كبشريان.

4.  

يكجػػػػػد تعزيػػػػػز كتعاضػػػػػد كتنسػػػػػيؽ بػػػػػيف الػػػػػكزارات الفمسػػػػػطينية 
 النسبية. االمختمفة مع الحفاظ عمى استقبللية كؿ منهم

5.  

تشػرؼ السػػمطة الكطنيػة عمػػى إعػداد خطػػط القطاعػات كعمػػؿ 
 ركرية إلعداد السياسات.الدراسات الض

6.  

تعتمػػػػد السػػػػمطة الكطنيػػػػة عمػػػػى الجهػػػػاز المركػػػػزم لئلحصػػػػاء 
 كتتعاكف معه في جمع كتحميؿ المعمكمات اإلحصائية.

7.  

لمجمػس أمػف قػكمي فمسػطيني يكجػه  إستراتيجيةهناؾ ضركرة 
كالبػرامج كالقػرارات كيكمػؿ األداء لمحككمة في إطار األهداؼ 

 عممها في التنسيؽ كتنفيذ التكصيات كالقرارات.

 جممع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 



 154 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:23مف جدكؿ )
لمجمس أمف قكمي فمسطيني يكجه  إستراتيجيةهناؾ ضركرة  " الخامسةمفقرة لالمتكسط الحسابي  -

كيكمؿ عممها في التنسيؽ كتنفيذ التكصيات   األداء لمحككمة في إطار األهداؼ كالبرامج كالقرارات
  قيمة % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي32)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي كالقرارات
مف كبيرة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة   تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف   االختبار

 قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة.
 اإلستراتيجيةتقكد السمطة الكطنية عممية إعداد خطط فمسطيف  " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

أم أف  ساكم " ي جتماعيا كبشرياطكيمة المدل لتنمية المجتمع الفمسطيني كتطكير  اقتصاديا كا
تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف    قيمة االختبار %المتكسط الحسابي النسبي 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة.قميمة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  
سط الحسابي النسبي   كأف المتك  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم -

لذلؾ يعتبر   تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  %  قيمة االختبار يساكم 
  مما α ≤ 0.5.إحصائيان عند مستكل داللة  ة" دال الونسمق بمن مخولف الوزارات واألجيزة " مجاؿ

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

ب القرار صحاأستراتيجية شاممة لتنمية المجتمع مف قبؿ إعدـ كجكد رؤية ذلؾ إلى  كيعزك الباحث
العمؿ  ستراتيجية سياسية كاضحة قد تدخمهـ في تفاصيؿإساس عمى بالنظر لعدـ تكحدهـ باأل

 المؤسسي.
داء المؤسسات الكطنية مف كزارات كغيرها أف حالة التشتت هذ  انعكست بشكؿ كبير عمى أك 

النهاية عمى ضعؼ في ك الكثير مما انعكس أك ازدكاجية صبلحيات أككانت بصيغة مناكفات 
 تقديـ الخدمة لممكاطف الفمسطيني.

مف قكمي فعاؿ قد  أكر مستقبمي لمجمس ك تصكرهـ لدأتهـ ءم ايجابي في قراأككاف لممبحكثيف ر 
خدمة المصالح العامة كاستقرار  إلىيساهـ في تعزيز مفاهيـ التنسيؽ الصحيحة كالتي تتجه فقط 

 المكاطف الفمسطيني.
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 " موابعة ونفمذ القرارات وحلمل فقرات مجال "
درجػة المكافقػة لمعرفة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.46النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 8كهي المتكسطة  
 (53جدول )

 " موابعة ونفمذ القرارات لتل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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3.  

تمارس السمطة الكطنية صبلحياتها في متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد 
ف القرارات كالمكائح كاألنظمة السارية كافية لتحقيؽ الغرض أمف 
 منها.

4.  

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

5.  

تراقب السمطة الكطنية عمميات الكشؼ كالتحقيؽ في المخالفات  
 اإلدارية كالمالية.

6.  

تحقؽ السمطة الكطنية في الشكاكم الكبيرة المقدمة عف أم إهماؿ 
 في الدكلة.

7.  

ي فمسطيني في دعـ أجهزة لمجمس أمف قكم إستراتيجيةهناؾ ضركرة 
 السمطة الكطنية في متابعة كمراقبة تنفيذ القرارات.

 جممع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:24مف جدكؿ )
هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني فػػي "الخامسػػة لمفقػػرة ي المتكسػػط الحسػػاب -

)الدرجػػة الكميػػة مػػف  7.74دعػػـ أجهػػزة السػػمطة الكطنيػػة فػػي متابعػػة كمراقبػػة تنفيػػذ القػػرارات "يسػػاكم 
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القيمػػة االحتماليػػة كأف 7.67 %  قيمػػة االختبػػار 77.35( أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي 10
.(Sig)  هذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة.ك  0.000تساكم 
تحقػػؽ السػػمطة الكطنيػػة فػػي الشػػكاكم الكبيػػرة المقدمػػة عػػف أم  " الرابعػػةلمفقػػرة المتكسػػط الحسػػابي  -

-%  قيمػة االختبػار 37.25أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  3.73إهماؿ فػي الدكلػة " يسػاكم 
كهػذا يعنػػي أف هنػاؾ مكافقػة قميمػػة مػف قبػػؿ  0.000تسػػاكم  (Sig).تماليػة القيمػة االحكأف  12.33

 أفراد العينة عمى هذ  الفقرة.
  كأف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي 4.65بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكم  -

لػػػذلؾ  0.000تسػػػاكم  (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف  8.68-%  قيمػػػة االختبػػػار 46.47يسػػػاكم 
  مما يدؿ عمى α ≤ 0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  موابعة ونفمذ القراراتتبر مجاؿ " يع

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. 

 لى:إنسبة بند متابعة الشكاكم الكبيرة كيعزك الباحث تدني  
بدايػػة تنفيػػذ  فيربطػػك ف مجمكعػػة المبحػػكثيف مػػف النخبػػة كيممكػػكف مػػف الخبػػرة مػػا يجعمهػػـ  أ -1

 ليه مف نتائج.إلت آالعمميات كمتابعتها بما 
 ال يكجد كضكح كامؿ لعممية سير القرار الفمسطيني. -2
 عاناة الشعب الفمسطيني  لـلم ان اسأسيكجد قضايا عالقة كبيرة ككاضحة لمعياف كتشكؿ  -3

 متابعتها. أكتقديـ  قرارات صارمة بحمها  أكا إليهيتـ التطرؽ 
كجػكد مجمػس  أهميػةتعززت فرضػية الباحػث الجزئيػة مػف قبػؿ المبحػكثيف بمػدل  أيضاكهنا 

 السمطة في متابعة كتنفيذ القرارات. أجهزةامف قكمي يدعـ 
 القومي الفلسطمنيوحلمل جممع فقرات المحور األول: مجلس األمن 

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.25النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6المتكسطة كهي 
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 (52جدول )
 فقرات المحور األوللجممع  (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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 اإلستراتيجية
 دراسة التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية

 كضع الخيارات كاقتراح البدائؿ
 زارات كاألجهزةالتنسيؽ بيف مختمؼ الك 

 متابعة تنفيذ القرارات
  مجلس األمن القومي الفلسطمني

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

)الدرجػة الكميػة  سػاكم يقػرات المحػكر األكؿ فالمتكسط الحسابي لجميع بيف أف ي( 47جدكؿ )
القيمػػػػػة كأف     قيمػػػػػة االختبػػػػػار% ( أم أف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي النسػػػػػبي32مػػػػػف 

مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى قميمػػة كهػػذا يعنػػي أف هنػػاؾ مكافقػػة  تسػػاكم  (Sig).االحتماليػػة 
 .كؿ عاـبشفقرات المحكر األكؿ" مجمس األمف القكمي الفمسطيني" 

 لى:إكؿ فقة القميمة عمى فقرات المحكر األالمكا كيعزك الباحث
 ستراتيجية الشاممة.اإلنها كبشكؿ عاـ كانت تقيس مدل الكاقع الفمسطيني بخصكص أ -3

عػػػػدـ كجػػػػكد ممارسػػػػة حقيقيػػػػة كفاعمػػػػة لمؤسسػػػػات السػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية بمػػػػا يحقػػػػؽ  -4
 التنمية.

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

فػػي السػػابؽ رغػػـ كجكدهػػا فػػي مف القػػكمي كعػػدـ تفعيمهػػا عػػدـ كضػػكح المفػػاهيـ المتعمقػػة بػػاأل -6
 ر مف مرة كلكف بشكؿ غير فعاؿ.ثكأساسي كتشكيمها القانكف األ

 طينية.كبر منذ تأسيس السمطة الكطنية الفمساالنقساـ الفمسطيني الذم ساد الفترة األ -7
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 وحلمل فقرات المحور الثاني : الونممة السماسمة

 " الفا لمةوحلمل فقرات مجال "  -
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.48النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 8المتكسطة  كهي 

 (51جدول )
 " الفا لمةلتل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)ومال المووسط الحسابي وقممة االح
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3.  

يكجد قدرة لمنظاـ السياسي عمى تحقيؽ التكامؿ القكمي داخميا كتجاكز  
 خبلفاته.

4.  

لسياسي فعاؿ في إحكاـ سيطرته الفمسفية كالفكرية عمى النظاـ ا
 الجماعات السياسية.

5.  

تساهـ السمطة الكطنية في تجنيب المجتمع أعماؿ العنؼ كاالنقبلبات 
 كحالة عدـ االستقرار.

6.  

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

7.  

لمجمس أمف قكمي فمسطيني لتعزيز قدرة  إستراتيجيةهناؾ ضركرة 
 .النظاـ السياسي كمساعدته ليككف فعاالن 

 جممع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:48مف جدكؿ )
لمجمس أمف قكمي فمسطيني  إستراتيجيةهناؾ ضركرة الخامسة " لمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أم أف 32ف )الدرجة الكمية م ساكم " ي لتعزيز قدرة النظاـ السياسي كمساعدته ليككف فعاالن 
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تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف    قيمة االختبار % المتكسط الحسابي النسبي
 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. كبيرة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  

 

كرية عمى النظاـ السياسي فعاؿ في إحكاـ سيطرته الفمسفية كالف " الثانيةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
  قيمة االختبار %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " يالجماعات السياسية 

مف قبؿ  قميمة مكافقة كهذا يعني أف هناؾ تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   
 أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. 

 

  كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختبار يساكم 

مما يدؿ عمى أف متكسط   α ≤ 0.5.إحصائيان عند مستكل داللة  ة" دالالفا لمة" يعتبر مجاؿ
 متكسطة كهذا يعني أف هناؾيختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة ال درجة االستجابة لهذا المجاؿ

 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ. قميمة  مكافقة
حكاـ سيطرته الفمسفية إعدـ المكافقة عمى كجكد نظاـ سياسي فعاؿ في  كيعزك الباحث

في الساحة  لى االنقساـ الفكرم كالفصائمي الكاضح جدان إكالفكرية عمى الجماعات السياسية 
 ازع الدائـ عمى مصادرة القرار الفمسطيني كؿ مف جهته كحسب رؤيته.الفمسطينية كالتن

 نسبيان مف قكمي فعاؿ كبمكافقة عالية أف ذلؾ لـ يمنع المبحكثيف مف تقبؿ فكرة كجكد مجمس أال إ
 م عقبات تحكؿ دكف فاعميته.أتجاكز عمى نه سيعزز مف قدرة النظاـ السياسي كيساعد  أعمى 

 " واةالمساوحلمل فقرات مجال "  -

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.49النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 8كهي  المكافقة المتكسطة
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 (57جدول )
 المساواة " لتل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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3.  

تعزز السمطة الكطنية أساس التضامف االجتماعي القائـ عمى 
 6 0.000* 12.47- 35.20 3.52 العدؿ كالحرية كالمساكاة.

4.  

تحافظ السمطة الكطنية عمى حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة  
 5 0.000* 12.53- 35.59 3.56 األساسية.

5.  
 2 0.000* 5.44- 47.45 4.75 تعزز السمطة الكطنية مفهـك المساكاة بيف الجنسيف.

6.  

تساعد السمطة الكطنية عمى تطكير التشريعات المتعمقة بالشباب  
كضماف حرية تككيف المؤسسات كالتنظيمات كتمكينهـ مف 

 مشاركة أكبر في المجتمع.
3.87 38.73 -11.55 *0.000 4 

7.  
 3 0.000* 9.49- 39.49 3.95 السمطة الكطنية في نشر ثقافة السمـ األهمي. تساهـ  

8.  

هناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يساعد 
 1 0.000* 6.21 75.74 7.57 السمطة الكطنية في تحقيؽ المساكاة.

  0.000* 9.02- 45.40 4.54 جممع فقرات المجال معاً  
 .α ≤ 0.5.مستكل داللة صائيان عند المتكسط الحسابي داؿ إح* 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:49مف جدكؿ )
لمجمس أمف قكمي فمسطيني  إستراتيجيةهناؾ ضركرة "  السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أم أف 32)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي يساعد السمطة الكطنية في تحقيؽ المساكاة
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف   قيمة االختبار   % المتكسط الحسابي النسبي

 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. كبيرة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  تساكم 
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تعزز السمطة الكطنية أساس التضامف االجتماعي القائـ " األكلى لمفقرة المتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط الحسابي 32رجة الكمية مف )الد ساكم " ي عمى العدؿ كالحرية كالمساكاة

كهذا  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف     قيمة االختبار % النسبي
 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. قميمة يعني أف هناؾ مكافقة

 

بي النسبي   كأف المتكسط الحسابشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم   -
لذلؾ  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختبار يساكم 

مما يدؿ عمى أف متكسط   α ≤ 0.5.إحصائيان عند مستكل داللة  " داالن المساواةيعتبر مجاؿ "
كهذا يعني أف   درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة

  مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات هذا المجاؿ. قميمة هناؾ مكافقة 
ساس التضامف أف السمطة الكطنية تعزز إلى أعدـ قناعة المبكحثيف  كيعزك الباحث

ف الشعب الفمسطيني إك المساكاة حيث أك الحرية أاالجتماعي لعدـ مبلمستهـ الحقيقية بالعدؿ 
ف يكفمها له  كلكف  أى مف كاجبات النظاـ السياسي حريته التي هبلى مس إتعرض كبشكؿ كبير 

ير  يك تجألى تعطيؿ عمؿ القضاء إمني باالضافة حالة االنقساـ كاالضطهاد السياسي كالتدقيؽ األ
 االنتماء.عمى مف التفرقة الداخمية المبنية  ان لصالح  القناعات السياسية فرض نكع

مف القكمي ف مجمس األأحكثيف بشكؿ كبير بلى قناعة نفس المبإكقد عكس هذا القبكؿ القميؿ 
 جهزة السمطة بتحقيؽ المساكاة.يساعد مف خبلؿ متابعته أل

 "  الدممقراطمةوحلمل فقرات مجال "  -
لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 

(.:4أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ )  8كهي  المتكسطة
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 (58جدول )
 " الدممقراطمة لتل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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3.  
تعػػزز السػػمطة الكطنيػػة مػػف مبػػدأم سػػيادة القػػانكف كعػػدـ الجمػػع  

 بيف السمطات.

4.  
تعمؿ السمطة الكطنية عمى مبػدأ ضػماف حقػكؽ األفػراد كمػف ثػـ 

 ضماف التعددية السياسية.

5.  
عمػػػى المؤسسػػػات  كاألمنيػػػةهنػػػاؾ تغػػػكؿ لممؤسسػػػات العسػػػكرية 

 المدنية في الدكلة.
 يتـ تداكؿ السمطة سمميان.  .6

7.  
تعػػػزز السػػػمطة الكطنيػػػة حريػػػة الفكػػػر كالػػػرأم  كحريػػػة الصػػػحافة 

 كاإلعبلـ.

8.  
هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يسػػهـ 

 في تحقيؽ الديمقراطية.
 جممع فقرات المجال معاً  

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

 ( يمكف استخبلص ما يمي::4مف جدكؿ )
لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسهـ  إستراتيجيةهناؾ ضركرة " السادسة لمفقرة المتكسط الحسابي  -

 كسط الحسابي النسبي( أم أف المت32)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي في تحقيؽ الديمقراطية
كهذا يعني أف  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف     قيمة االختبار %

 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. كبيرة هناؾ مكافقة 
أم أف المتكسط  ساكم " ي يتـ تداكؿ السمطة سمميان  " الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف     قيمة االختبار% الحسابي النسبي
 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة.  قميمة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة 
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  كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

لذلؾ  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختباريساكم 
مما يدؿ عمى أف   α ≤ 0.5.عند مستكل داللة  إحصائيان  " داالن الدممقراطمة" يعتبر مجاؿ 

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

ساسي تدني قبكؿ فقرة تداكؿ السمطة سمميا لنتائج االنتخابات الثانية في كبشكؿ أ كيعزك الباحث
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.
مف هـ كاجبات مجمس األأف أمف قكمي ناتجة مف أالقبكؿ الكاضح لفكرة تفعيؿ مجمس  كلعؿ 

م متغيرات قد تؤثر أالقكمي هك الحفاظ عمى حيادية السمطة كتحقيؽ الديمقراطية كحمايتها مف 
 عميها سمبا.

 " وحقمق األمن وحلمل فقرات مجال " -
االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.;4النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 8كهي المتكسطة  
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 (59جدول )
 " وحقمق األمن لتل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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1.  
تعمػػؿ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى صػػياغة السياسػػات كالخطػػط األمنيػػة 

 كتحدد آليات تنفيذها.
4.82 48.18 -5.41 *0.000 7 

2.  
تحػػػدد السػػػمطة الكطنيػػػة المهػػػاـ األمنيػػػة لؤلجهػػػزة كفقػػػا لمتطمبػػػات  

الظػػػػػركؼ السياسػػػػػية كاالقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة كتشػػػػػرؼ عمػػػػػػى 
 تنفيذها.

4.87 48.71 -4.85 *0.000 6 

3.  
تنسؽ السمطة الكطنية بيف العمؿ السياسػي كاألمنػي  كتؤكػد عمػى 

 مساهمة العمؿ األمني في تحقيؽ األهداؼ السياسية.
5.04 50.40 -4.20 *0.000 5 

تعمػػػػػػؿ السػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػة عمػػػػػػى إقػػػػػػرار التشػػػػػػكيبلت كالتعيينػػػػػػات    .4
 كالترقيات التي تساهـ في تنفيذ السياسات كالخطط األمنية.

4.66 46.60 -6.55 *0.000 8 

5.  
تشػػارؾ السػػمطة الكطنيػػة فػػي إقػػرار االتفاقيػػات األمنيػػة كتشػػرؼ   

 4 0.488 0.70- 58.42 5.84 عمى تنفيذها.

6.  
تقر السمطة الكطنية الميزانيػات كالحسػابات المتعمقػة بػاألمف كآليػة 

 صرفها.
5.96 59.60 -0.17 0.863 3 

منػػي مػػع تشػػرؼ السػػمطة الكطنيػػة بشػػكؿ مباشػػر عمػػى التنسػػيؽ األ  .7
 الجهات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.

6.77 67.72 3.04 *0.003 2 

8.  
تعتبر البنكد أعبل  في محكر تحقيؽ األمػف هػي المهػاـ األساسػية 

 1 0.000* 6.21 75.90 7.59 لمجمس أمف قكمي فمسطيني.

  0.042* 1.75- 57.03 5.70 جممع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة يان عند المتكسط الحسابي داؿ إحصائ* 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:29مف جدكؿ )
تعتبر البنكد أعبل  في محكر تحقيؽ األمف هي المهاـ  لمفقرة الثامنة "المتكسط الحسابي  -

( أم أف المتكسط 10)الدرجة الكمية مف  7.59األساسية لمجمس أمف قكمي فمسطيني " يساكم 
 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 6.21 يمة االختبار %  ق75.90الحسابي النسبي 

 كهذا يعني أف هناؾ مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة.
تعمؿ السمطة الكطنية عمى إقرار التشكيبلت كالتعيينات  " الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

أم أف المتكسط  4.66ط األمنية " يساكم كالترقيات التي تساهـ في تنفيذ السياسات كالخط
تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  6.55-%  قيمة االختبار 46.60الحسابي النسبي 

 كهذا يعني أف هناؾ مكافقة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. 0.000
حسابي النسبي   كأف المتكسط ال5.70بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

لذلؾ  0.042تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  1.75-%  قيمة االختبار 57.03يساكم 
  مما يدؿ عمى أف α ≤ 0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة وحقمق األمنيعتبر مجاؿ "

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

التشكيبلت  إقرارف السمطة الكطنية تعمؿ عمى أكيعزك الباحث مكافقة المبحكثيف بشكؿ قميؿ عمى 
 الى: األمنيةكالتعيينات كالترقيات التي تساهـ في تنفيذ السياسات كالخطط 

 دـ تكحدها يكما في خدمة الحالة الفمسطينية.ك عأصبل أعدـ فاعمية تمؾ التشكيبلت   -1
منتميف  ألشخاصانفصاؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية مف ترقيات  ثارآما ترتب مف   -2

كظيفة تمبية لقرار عدـ  أمال يمارسكف  أدؽكغير مفعميف بكظائفهـ كبصكرة  لؤلجهزة
 الحككمة المقالة.في اشتراكهـ 

منية لحركة حماس  بقرار جهزة األمف قبؿ األ  بقطاع غزة األمنيةتكلى زماـ الحالة   -3
 تنظيمي  منفرد .

الفمسطينية منفصميف عف المركزية  األمنيةالحالة  فجعؿ مف  يتكلك  أعبل ككؿ ما سبؽ 
بالضفة  األجهزةسيطرتها بشكؿ كامؿ عمى تمؾ  حكاـإالكطنية المتمثمة بكزارة الداخمية  كعدـ 

 ك قطاع غزة.أالغربية 
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مف القكمي الفمسطيني باف جميع الباحث فيما يتعمؽ ببند تفعيؿ مجمس األمف  ةشار تجدر اإلك 
خر قانكف خساس الكاجبات المنصكص عميها باألفي هي  فقرات المحكر كالتي القت قبكال كبيران 

 مف قكمي.أفمسطيني خاص بتشكيؿ مجمس 
 وحلمل جممع فقرات المحور الثاني: الونممة السماسمة -

لمعرفة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.52النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال 8كهي المتكسطة 

 (41جدول )
 فقرات المحور الثانيلجممع  (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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 الفاعمية
 المساكاة
 الديمقراطية
 تحقيؽ األمف

 الونممة السماسمة

 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة ئيان عند المتكسط الحسابي داؿ إحصا*          
)الدرجػة الكميػة  سػاكم ي فقػرات المحػكر الثػانيالمتكسػط الحسػابي لجميػع تبػيف أف ( 52جدكؿ )

القيمػة االحتماليػة كأف     قيمػة االختبػار% ( أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي32مف 
.(Sig)  فقػػرات المحػػكر قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػى  مػفقميمػػة كهػػذا يعنػي أف هنػػاؾ مكافقػة  تسػاكم

 . بشكؿ عاـ الونممة السماسمة"الثاني "
 لى:إلى قبكؿ كبير مف قبؿ المبحكثيف إعدـ تحقيؽ محكر التنمية السياسية  كيعزك الباحث

فقرات المحكر مرتبطة بقياس الكاقع الفمسطيني كما تـ تحقيقه مف نتائج تخص التنمية  ككف -3
 سة.السياسية كهي غير مممك 
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غمب الجهكد المبذكلة في عممية التنمية أاالحتبلؿ كما ترتب عميه مف تبعات عرقمت  -4
 السياسية.

 ه مف انقساـ شطرل الكطف.نحالة االنقساـ السياسي كما ترتب ع -5

تنكع المشارب الفكرية لفهـ عممية التنمية السياسية كعدـ التكافؽ عمى تعريؼ جامع مف قبؿ  -6
 لة الفمسطينية.حزاب كالفصائؿ يخص الحااأل

 وحلمل فقرات المحور الثالث : الونممة اإلدارمة

 وحلمل فقرات مجال " وطومر المنظمات اإلدارمة " -
لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.53النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال 8المتكسطة  كهي 

 (46جدول )
 " لتل فقرة من فقرات مجال " وطومر المنظمات اإلدارمة (.Sig)الحسابي وقممة االحومال  المووسط
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3.  
ـ تعمػػػيتحسػػػف السػػػمطة الكطنيػػػة مػػػف أنمػػػاط إدارة المػػػكارد العامػػػة ك 

 الممارسات االقتصادية كاإلدارية. النزاهة كالمساءلة في

4.  
تعمػػػؿ السػػػمطة الكطنيػػػة عمػػػى تػػػكفير الرصػػػد المسػػػتمر لمسػػػتكيات 

 التقدـ في تحقيؽ أهداؼ برامج اإلصبلح ألنظمة إدارة الحكـ.
 تعزز السمطة الكطنية آليات تطبيؽ اإلدارة الرشيدة.  .5

6.  
تسػػاهـ السػػمطة الكطنيػػة فػػي مكاجهػػة التحػػديات المعاصػػرة ألنمػػاط 

 إدارة الحكـ التقميدية.

7.  
كجكد مجمس أمف قػكمي فمسػطيني يػدعـ أم فكػرة هادفػة لمتطػكير 

 عمى شتى المجاالت. 
 جممع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:53مف جدكؿ )
كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني يدعـ أم فكرة هادفة الخامسة " لمفقرة المتكسط الحسابي  -

م أف المتكسط الحسابي ( أ32)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي لمتطكير عمى شتى المجاالت
كهذا يعني أف  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف    قيمة االختبار % النسبي

 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. كبيرة هناؾ مكافقة 
 

ساكم " ي تعزز السمطة الكطنية آليات تطبيؽ اإلدارة الرشيدة " الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية كأف     قيمة االختبار %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  

.(Sig)  مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. قميمة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  تساكم 
 

  كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختبار كم يسا

مما يدؿ   α ≤ 0.5.إحصائيان عند مستكل داللة  ة" دالوطومر المنظمات اإلدارمة" يعتبر مجاؿ
يختمؼ جكهريان عف درجة المكافقة المتكسطة  عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ

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

حاكر مؼ التاـ في على الضإدارة الرشيدة ليات اإلآالمكافقة القميمة عمى تطبيؽ  كيعزك الباحث
 :فيدارة الرشيدة كالمتمثمة اإل

 .المساءلة -3

 .الكفاءة كالفاعمية -4

 .التكافؽ -5

 .ستراتيجيةالرؤية اإل -6

 .المساكاة كالعدالة -7

 .الشفافية -8

 .سيادة القانكف -9

 .المشاركة -:

كهي مصطمحات متداخمة مع كؿ ما سبؽ مف محاكر الدراسة تربطها عبلقة تبادلية بعممية 
 مف.ة كتحقيؽ األيتحقيؽ التنمية االدا

مف القكمي لتطكير المنظمات بضركرة تفعيؿ مجمس األ نسبيان  ان كبير  كقد كجد الباحث قبكالن 
 دارية.حقيؽ التنمية اإلاالدارية مع ما ينسجـ كت
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 " وطومر اإلجراءات واألسالمبوحلمل فقرات مجال "  -

لمعرفة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.54النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 8كهي  المتكسطة

 (45جدول )
 "وطومر اإلجراءات واألسالمب ل فقرة من فقرات مجال "لت (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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3.  

تذلؿ السمطة الكطنية تعدد اإلجراءات كطكؿ المسالؾ التي تمر 
 فيها القرارات اإلدارية.

4.  

يكجد معالجة دائمة لمتداخؿ كاالزدكاجية في عمؿ عديد مف  
 األجهزة في الدكلة.

5.  

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

6.  

لقكانيف تحاكؿ السمطة الكطنية القضاء عمى التضارب بيف ا
 كالمكائح بما يسهؿ التعامؿ معها.

7.  

كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني سيسهـ في اإلصبلح الشمكلي 
 لمدكلة مف خبلؿ إرساء دعائـ إدارة حديثة فعالة.

 جممع فقرات المجال معاً  
 .α ≤ 0.5.مستكل داللة سابي داؿ إحصائيان عند المتكسط الح* 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:54مف جدكؿ )
كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني سيسهـ في اإلصبلح "  الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي الشمكلي لمدكلة مف خبلؿ إرساء دعائـ إدارة حديثة فعالة
القيمة االحتمالية كأف     قيمة االختبار % الحسابي النسبي ( أم أف المتكسط32
.(Sig)  مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. كبيرة كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  تساكم 
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تتطكر بشكؿ دائـ آليات عمؿ المراكز اإلستراتيجية المسئكلة "  الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط الحسابي 32)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي لتنمكيةعف السياسات ا

كهذا  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف     قيمة االختبار % النسبي
 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. قميمة يعني أف هناؾ مكافقة

  كأف المتكسط الحسابي النسبي  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختبار يساكم 

مما   α ≤ 0.5.إحصائيان عند مستكل داللة  " داالن وطومر اإلجراءات واألسالمبيعتبر مجاؿ "
عف درجة المكافقة  يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يختمؼ جكهريان 

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

ليات عمؿ المراكز االستراتيجية دائـ  لفقرة التطكر ال المكافقة القميمة نسبيان  كيعزك الباحث
 لى:إالمسؤكلة عف السياسات التنمكية 

 .راكزعدـ كجكد مخصصات ثابتة لتمؾ الم -3

 .صحاب القرار بعمؿ تمؾ المراكزأعدـ اعطاء مساحة كافية كاهتماـ مف  -4

 .غمب حاالته لمقائميف عمى عمؿ تمؾ المراكزأاالنتماء السياسي المكجه ب -5

 قمة الخبرة بهذا المجاؿ مقارنة بالدكؿ المستقرة. -6

صبلح اإل فيمف قكمي فمسطيني يسهـ أتفعيؿ مجمس  باتجا  قبكال قكيان  أيضان ككجد الباحث 
صبلح كالتطكير يمثبلف جناحي التنمية ف اإلأكيعمؿ عمى تطكيرها تحت مبدأ  ةالشمكلي بالدكل

 دارية. اإل
 "  وطومر الموارد البشرمةوحلمل فقرات مجال "  -

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.55لنتائج مكضحة في جدكؿ )أـ ال. ا  8كهي  المتكسطة
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 (44جدول )
 " وطومر الموارد البشرمة لتل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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3.  

ساس كتهدؼ إلى تعتبر السمطة الكطنية المكاطف هك األ
 حمايته كتأميف حياة حرة له كتطكير .

4.  

تطبؽ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بحقكؽ العامميف مما يؤدم 
 إلى استقرارهـ كتطكيرهـ.

5.  

تكجه السمطة الكطنية المؤسسات كاإلدارات لجكدة األداء مما 
 ف مستكل أداء العامميف. يساعد في تحسي

6.  

تعمؿ السمطة الكطنية باستمرار عمى تحسيف بيئة العمؿ التي 
 تؤثر في الجهاز اإلدارم كتتأثر به كتنعكس عمى العامميف.

7.  

لمجمس أمف قكمي فمسطيني يهدؼ  إستراتيجيةهناؾ ضركرة 
 منها. ان شاممة تعتبر التنمية البشرية جزء إلى تنمية قكمية

 جممع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:55مف جدكؿ )
لمجمس أمف قكمي فمسطيني يهدؼ  إستراتيجيةهناؾ ضركرة " الخامسة لمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أم 32)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي منها ان إلى تنمية قكمية شاممة تعتبر التنمية البشرية جزء
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف     قيمة االختبار % أف المتكسط الحسابي النسبي

 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. ة كبير كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  تساكم 
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تعتبر السمطة الكطنية المكاطف هك األساس كتهدؼ إلى  " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
  %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " ي حمايته كتأميف حياة حرة له كتطكير 

كهذا يعني أف هناؾ مكافقة  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف    قيمة االختبار
 مف قبؿ أفراد العينة عمى هذ  الفقرة. قميمة 
 

  كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ يعتبر  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %  قيمة االختباريساكم 
مما يدؿ عمى أف   α ≤ 0.5.عند مستكل داللة  إحصائيان  " داالن وطومر الموارد البشرمة" مجاؿ

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

 
هك السمطة الكطنية تعتبر المكاطف  عبارةثيف بنسبة كبيرة بعدـ قبكؿ المبحك  كيعزك الباحث

 كضاع الفمسطينييف مف :أليه إلت آلى ما إلى حمايته كتطكير  إساس كتهدؼ األ
  .نسب بطالة كبيرة -3

 مجاؿ التطكير.في ؼ فرص الحصكؿ عمى االستحقاقات عما يض فساد نكعان  -4

 كؿ حقيقية تعمؿ عمى فكه.ليات كحمالحصار الخانؽ عمى قطاع غزة كعدـ الكصكؿ   -5

نساف القيمة ف كبمكافقة كبيرة ضركرة تفعيؿ مجمس امف قكمي يعتبر اإلك كقد رأل المبحكث
 المجتمع كيعمؿ عمى تذليؿ صعكبات تنميته.في ساس األ
 وحلمل جممع فقرات المحور الثالث: الونممة اإلدارمة -

جابة قػػد كصػػؿ إلػػى درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػت Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.56النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال 8كهي المتكسطة 
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 (43جدول )
 فقرات المحور الثالثلجممع  (.Sig)المووسط الحسابي وقممة االحومال 
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 نظمات اإلداريةتطكير الم

 تطكير اإلجراءات كاألساليب
 تطكير المكارد البشرية

 الونممة اإلدارمة

 .α  ≤ 0.5.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند *          
 
)الدرجػة الكميػة  سػاكم ي فقػرات المحػكر الثالػثالمتكسط الحسػابي لجميػع تبيف أف ( 56دكؿ )ج

القيمػة االحتماليػة كأف     قيمػة االختبػار% ( أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي32مف 
.(Sig)  ر فقػػرات المحػػك مػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػى  قميمػػة كهػػذا يعنػي أف هنػػاؾ مكافقػة تسػاكم

 . بشكؿ عاـالثالث "التنمية اإلدارية" 
 

 لى:إدارية يضا المكافقة القميمة عمى فقرات محكر التنمية اإلأ كيعزك الباحث
فقرات المحكر مرتبطة بقياس الكاقع الفمسطيني  كما تـ تحقيقه مف نتائج تخص التنمية   -3

 دارية كهي غير مممكسة.اإل

غمب الجهكد المبذكلة في عممية التنمية أاالحتبلؿ كما ترتب عميه مف تبعات عرقمت  -4
 دارية.اإل

م أكفصؿ المكاطف عف  حالة االنقساـ السياسي كما ترتب عميه مف انقساـ شطرل الكطف -5
 دارية.إعممية تنمية شاممة بضمنها تنمية 

 الكضع المادم الصعب لمسمطة الكطنية الفمسطينية. -6
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 اخوبار فرضمات الدراسة
 "الفرضمة الرئمسة األولى " القة بمن موغمرمن من موغمرات الدراسةاخوبار الفرضمات حول الع

  .ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة :الفرضمة الصفرمة
 .تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة :الفرضمة البدملة

0.05كل الداللػػػة أكبػػػر مػػػف مسػػػت Sig.(P-value)إذا كانػػػت    الفرضػػػية فهنػػػه ال يمكػػػف رفػػػض
الصفرية كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بػيف متغيػريف مػف متغيػرات الدراسػة   أمػا إذا 

0.05أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  Sig.(P-value)كانػػت    فيػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية كقبػػكؿ
 .تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسةية البديمة القائمة بأنه الفرض

 
( بـمن وجـود α≤ 1012ووجد  القة ذات داللة إحصائمة  ند مسووى ) الفرضمة الرئمسة األولى:

 مجلس امن قومي فلسطمني والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة.

.( تساكم Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 785.عامؿ االرتباط يساكم ( أف م35جدكؿ )يبيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة   α≤ 0.05كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

 .بيف كجكد مجمس امف قكمي فمسطيني كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسيةإحصائية 
 .( تساكمSigالقيمة االحتمالية )كأف   733.( أف معامؿ االرتباط يساكم 35جدكؿ )يبيف 

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

ية حيث  إف األمف كيعزك الباحث ذلؾ إلى مدل العبلقة المتبلزمة بيف مجمس االمف القكمي كالتنم
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  

مركزم كاحد كبشكؿ  إدارممجمكعة مف المختصيف داخؿ جسـ  أكيككف محؿ اهتماـ مؤسسة 
سيصب في خدمة  العممية التنمكية  بالتأكيديشمؿ جميع مؤسسات الدكلة كبصبلحيات عالية فانه 

 .منها ان جزء كاإلداريةالتنمية السياسية تعتبر الشاممة كالتي 
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 (: 42جدول )
 من قومي فلسطمني والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمةأبمن وجود مجلس معامل االروباط 

 لفرضمةا

 الونممة اإلدارمة الونممة السماسمة
معامل 
 بمرسون
 لالروباط

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

معامل 
 بمرسون
 لالروباط

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

تكجػػػػػػد عبلقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد 
مػف أ( بيف كجػكد مجمػس α≤ 2.27مستكل )

قػػػػػػكمي فمسػػػػػػطيني كالمسػػػػػػاهمة فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ 
 إلدارية.التنمية السياسية كا

 .α ≤ 2.27االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *        
ـــد مســـووى ) 1.1 ـــة إحصـــائمة  ن ـــة ذات دالل ـــمن  α≤ 0.05ووجـــد  الق  اإلســـوراومجمة( ب

 والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة.

 ( تسػػاكم .Sigقيمػػة االحتماليػػة )ال  كأف ( أف معامػػؿ االرتبػػاط يسػػاكم 63جػػدكؿ )يبػػيف 
بػػيف كهػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية   α≤ 0.0.كهػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة 

 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية. اإلستراتيجية

 ( تسػػاكم .Sigالقيمػػة االحتماليػػة )  كأف ( أف معامػػؿ االرتبػػاط يسػػاكم 63جػػدكؿ )يبػػيف 
بػػيف كهػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية   α≤ 0.0.قػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة كهػػي أ

 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية اإلدارية. اإلستراتيجية

ستراتيجية شاممة مكحدة إالعبلقة المتبلزمة كالمترابطة كالتكاممية بيف كجكد ذلؾ إلى  كيعزك الباحث
م عممية تنمية كعمى أف أيف العممية التنمكية  حيث ضمف رؤية كغاية متفؽ عميها مف الجميع كب

ستراتيجية الشاممة مف ف الخطط اإلألى إضافة لى االستقرار الداخمي باإلإكافة الصعد تحتاج 
ليات هي التي تحقؽ الهدؼ اصحاب القرار التي يتـ فيها تحديد الطرؽ كاالساليب كتحديد ا 

 الرئيس كهك التنمية.
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 (:41جدول )
 والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة اإلسوراومجمةبمن روباط معامل اال 

 الفرضمة

 الونممة اإلدارمة الونممة السماسمة
معامل 
 بمرسون
 لالروباط

القممة 
 (.Sig)االحومالمة

معامل 
 بمرسون
 لالروباط

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

تكجد عبلقة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل 
(0.05 ≥α)  كالمساهمة فػي  اإلستراتيجيةبيف

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

 

دراســة الويدمــدات ( بــمن  α≤ 0.05ووجــد  القــة ذات داللــة إحصــائمة  نــد مســووى ) 1.2
 ة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة.والمساىم والوحدمات الداخلمة والخارجمة

.( تساكم Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 838.( أف معامؿ االرتباط يساكم 37جدكؿ )يبيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة   α≤ 0.05كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

همة في تحقيؽ التنمية كالمسا دراسة التهديدات كالتحديات الداخمية كالخارجيةإحصائية بيف 
 السياسية. 

.( تساكم Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 792.( أف معامؿ االرتباط يساكم 37جدكؿ )يبيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة   α≤ 0.05كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

تحقيؽ التنمية كالمساهمة في  دراسة التهديدات كالتحديات الداخمية كالخارجيةإحصائية بيف 
 اإلدارية. 

التهديدات  أهـعممية تنمكية دكف الكقكؼ عمى  أمف تحدث أنه ال يمكف أكيعزك الباحث ذلؾ إلى 
كضع سيناريكهات كخطط تعمؿ عمى  أككالتحديات التي تكاجه الكطف بؿ كالتصدم لها كمعالجتها 

 أرضيةعمى  األساسفي ترتكز  كاإلداريةف عمميات التنمية السياسية إ تقميؿ الخطر الناجـ عنها 
 .ة مف االستقرار الداخمي كالخارجيصمب
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 (: 47جدول )
والمساىمة في وحقمق  دراسة الويدمدات والوحدمات الداخلمة والخارجمةبمن معامل االروباط 

 الونممة السماسمة واإلدارمة

 الفرضمة

 الونممة اإلدارمة الونممة السماسمة
معامل 
 بمرسون
 لالروباط

مة القم
 (.Sig)االحومالمة

معامل 
 بمرسون
 لالروباط

القممة 
 (.Sig)االحومالمة

تكجػػػػػػد عبلقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد 
دراسة التهديػدات ( بيف  α≤ 0.05مستكل )

كالمسػػػػاهمة  كالتحػػػػديات الداخميػػػػة كالخارجيػػػػة
 .في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية

 .α  ≤ 2.27داؿ إحصائيان عند مستكل داللة االرتباط *        
وضع الخمارات واقوراح ( بمن  α≤ 0.05ووجد  القة ذات داللة إحصائمة  ند مسووى ) 1.3

فــي وحقمــق الونممــة السماســمة  البــدائل للوعامــل مــع المواقــف ووحدمــد أفضــل الوســائل لمواجيويــا
 .واإلدارمة

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )ف   كأ( أف معامؿ االرتباط يساكم :5جدكؿ )يبيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية   α≤ 2.27كهي أقؿ مف مستكل الداللة  

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

.( تسػػػػػاكم Sigالقيمػػػػػة االحتماليػػػػػة )  كأف 783.ط يسػػػػػاكم ( أف معامػػػػػؿ االرتبػػػػػا38جػػػػػدكؿ )يبػػػػػيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000
فػػي  كضػػع الخيػػارات كاقتػػراح البػػدائؿ لمتعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ كتحديػػد أفضػػؿ الكسػػائؿ لمكاجهتهػػابػػيف 

 تحقيؽ التنمية اإلدارية. 
إلى إف مقدار النجاح الذم تحققه أية دكلة   إنما يتكقؼ في المقاـ األكؿ عمػى  كيعزك الباحث ذلؾ
دراؾ أهميتها كمتابعتها أصحاب أكقدرة ككفاءة القادة    القرار كفهمهـ لمقرارات كأساليب اتخاذها   كا 

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

 . التي مف أجمها سكؼ يتـ اتخػاذ حكـ
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قيػػادة فاعمػػة  ألمكتنميػػة شػػاممة هػػك المقيػػاس الحقيقػػي  أك سياسػػيان  أك إداريػػادكلػػة  أمكبمػػا اف تنميػػة 
 عمى طريؽ النجاح. األكلىؿ تككف الخطكة ناجحة  فاف عممية كضع الخيارات كاقتراح البدائ

 (: 48جدول )
وضع الخمارات واقوراح البدائل للوعامل مع المواقف ووحدمد أفضل الوسائل بمن معامل االروباط 

 في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة لمواجيويا

 الفرضمة

 الونممة اإلدارمة الونممة السماسمة
معامل 
 بمرسون
 لالروباط

 االحومالمةالقممة 
(Sig.) 

معامل 
 بمرسون
 لالروباط

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

تكجػػػػػػد عبلقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل 
(0.05 ≥α  بػػيف ) كضػػع الخيػػارات كاقتػػراح البػػدائؿ

لمتعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع المكاقػػػػػػػؼ كتحديػػػػػػػد أفضػػػػػػػؿ الكسػػػػػػػائؿ 
 .في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية لمكاجهتها

 .α  ≤ 2.27االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *        
 

الونسـمق بـمن مخولـف ( بمن  α≤ 0.05ووجد  القة ذات داللة إحصائمة  ند مسووى ) 1.4
والمساىمة في وحقمق الونممـة السماسـمة  الوزارات واألجيزة الوي ووولى ونفمذ الووصمات والقرارات

 واإلدارمة.

.( تساكم Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 834.امؿ االرتباط يساكم ( أف مع39جدكؿ )يبيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة   α≤ 0.05كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

 بيف التنسيؽ بيف مختمؼ الكزارات كاألجهزة التي تتكلى تنفيذ التكصيات كالقراراتإحصائية 
 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية. 

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

 بيف التنسيؽ بيف مختمؼ الكزارات كاألجهزة التي تتكلى تنفيذ التكصيات كالقراراتإحصائية 
 التنمية اإلدارية.  كالمساهمة في تحقيؽ

بالدكلة هي دليؿ االنسجاـ الكامؿ  كاألجهزةف عممية التنسيؽ بيف الكزارات أكيعزك الباحث ذلؾ إلى 
العمؿ  كبأسمكببيف تمؾ المؤسسات  كهي عمميا مقياس نجاح لعمؿ الجميع كمنظكمة متكاممة 
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ميع كاف المصمحة ف الدكلة تخص الجأالجماعي الذم يتطمب كجكد  في كؿ الدكؿ  مف مبدأ 
 .هك نجاح لمجميع مردكد  يشمؿ الكؿف نجاح الدكلة أ  ك إدارية أكمصمحة فئكية  أمالقكمية تسبؽ 

ستراتيجيات ف عممية التنسيؽ بيف كؿ مفاصؿ الدكلة تجعؿ تطبيؽ الخطط كاإلأيرل الباحث ك 
ة كخطط أستراتيجيات مجز اإل أكف كانت تمؾ الخطط ا  كفعاؿ حتى ك  ءالشاممة يككف بشكؿ كؼ

النهاية تصب في مصمحة في  أنها إالجهاز عمى حدة  أكتخص كؿ كزارة  تكتيكات أكمرحمية 
 .كاإلداريةالعممية التنمكية الشاممة كمنها السياسية 

 (: 49جدول )
الونسمق بمن مخولف الوزارات واألجيزة الوي ووولى ونفمذ الووصمات بمن معامل االروباط 

 حقمق الونممة السماسمة واإلدارمةوالمساىمة في و والقرارات

 الفرضمة

 الونممة اإلدارمة الونممة السماسمة
معامل 
 بمرسون
 لالروباط

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

معامل 
 بمرسون
 لالروباط

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

 تكجػػػػػػد عبلقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل 
(0.05 ≥α بػػػػػػيف ) التنسػػػػػػيؽ بػػػػػػيف مختمػػػػػػؼ الػػػػػػكزارات

 جهػػػػػػزة التػػػػػػي تتػػػػػػكلى تنفيػػػػػػذ التكصػػػػػػيات كالقػػػػػػراراتكاأل
 .كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية

 .α  ≤ 2.27االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *
 

 موابعـة ونفمـذ القـرارات( بـمن  α≤ 0.05ووجد  القة ذات داللة إحصائمة  ند مسووى ) 1.5
 مق الونممة السماسمة واإلدارمة.والمساىمة في وحق

.( تسػػػػػاكم Sigالقيمػػػػػة االحتماليػػػػػة )  كأف 875.( أف معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط يسػػػػػاكم 40جػػػػػدكؿ )يبػػػػػيف 
كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد عبلقػػػة ذات داللػػػة   α≤ 0.05كهػػػي أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة  0.000

 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية. متابعة تنفيذ القراراتإحصائية بيف 

.( تسػػػػػاكم Sigالقيمػػػػػة االحتماليػػػػػة )  كأف 853.( أف معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط يسػػػػػاكم 40جػػػػػدكؿ )يبػػػػػيف 
كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد عبلقػػػة ذات داللػػػة   α≤ 0.05كهػػػي أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة  0.000

 كالمساهمة في تحقيؽ التنمية اإلدارية. متابعة تنفيذ القراراتإحصائية بيف 

القػرارات أك مسػاعديهـ القػدرة  مالمتابعة تنمي لػدل متخػذكيعزك الباحث ذلؾ إلى  أف عممية 
عمى تحرم الدقة كالكاقعية في التحميؿ أثناء عممية التنفيذ مما يساعد عمى اكتشػاؼ مكاقػع القصػكر 
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تسػػاعد  القػػراركمعرفػػة أسػػبابها كاقتػػراح سػػبؿ عبلجهػػا. كيضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف عمميػػة المتابعػػة لتنفيػػذ 
 عمى تنمية ركح المسؤكلية لدل المرؤكسيف كحثهـ عمى المشاركة في اتخاذ القرار.

لػػة  كعمػػى جميػػع المحػػاكر كقػػد يػػؤدم ذلػػؾ كمػػه الػػى االرتقػػاء بكػػؿ المنظكمػػة العاممػػة فػػي الدك  
قػؿ أمما يعجؿ مػف عمميػة تحقيػؽ التنميػة كب الثقافية كاالقتصادية(  االجتماعية  اإلدارية  )السياسية

 خطاء ممكنة.أ
 (31جدول )

 والمساىمة في وحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة موابعة ونفمذ القراراتبمن معامل االروباط 

 الفرضمة

 الونممة اإلدارمة الونممة السماسمة
معامل 
 بمرسون
 لالروباط

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

معامل 
 بمرسون

 روباطلال 

 القممة االحومالمة
(Sig.) 

تكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل 
(0.05 ≥α بػػػػػػػػػػػػيف )متابعػػػػػػػػػػػػة تنفيػػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػػرارات 

 .كالمساهمة في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية
 .α  ≤ 2.27االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *
 

( في α≤ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائمة  ند مسووى )الفرضمة الرئمسة الثانمة: و
الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي سوجابة المبحوثمن حول "إمووسطات 

العمل، آخر عزى للموغمرات الشخصمة الوالمة )" و الفلسطمني لوحقمق الونممة السماسمة واإلدارمة
سنوات الخدمة في العمل األتادممي  مؤىل  لمي حصل  لمو، الوخصص العام للمؤىل،

لألتادممممن، سنوات الخدمة في مراتز األبحاث للباحثمن، محل اإلقامة، الجامعة المانحة آلخر 
 مؤىل  لمي، االنوماء السماسي(.

لعينتػػيف مسػػتقمتيف" لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف هنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية T تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " 
كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار   ح لمقارنػػة متكسػػطي مجمػػكعتيف مػػف البيانػػاتكهػػك اختبػػار معممػػي يصػػم

لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف هنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية كهػػػذا االختبػػػار معممػػػي ""التبػػػايف األحػػػادم 
 متكسطات أك أكثر. 3يصمح لمقارنة 

( في مووسطات اسـوجابة المبحـوثمن  α≤ 0.05ووجد فروق ذات داللة إحصائمة  ند مسووى )
الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسـطمني لوحقمـق الونممـة السماسـمة حول "

 إلى العمل." وعزى  واإلدارمة

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/51764/posts
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المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 41مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
كر كالمحاكر مجتمعة معا كبذلؾ يمكف لجميع المحا α ≤ 0.05األحادم " أكبر مف مستكل الداللة 

استنتاج أنه ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ  
 .  العمؿالمحاكر كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى 
بشكؿ  األكاديمييفف أ  حيث كالبحثي بشكؿ كبير األكاديميكيعزك الباحث ذلؾ إلى تداخؿ العمؿ 

ضمف  فكالباحثيف معا يصنفك  األكاديمييفقد يككف باف  كأيضا  باحثيف اكانك  أكباحثيف  أساسي
لقدرتهـ  أك  لمكاقع بالنسبة لمعايشتهـ معا لهف نظرتهـ كتحميمهـ هالنخب بالمجتمع  كعميه ف طارإ

 شكؿ متقارب.في عمى التحميؿ  
 العمل –" الوبامن األحادي اخوبار " نوائج  (:41جدول )

 المحور

 المووسطات

بار
الخو

ة ا
قمم

مة  
مال
الحو

ة ا
قمم

ال
(

S
ig

).
 

أتادممي 
في 
 جامعة

باحث 
في مرتز 
 دراسات

ن ااالثن
 معا

  مجمس األمف القكمي الفمسطيني.

 .التنمية السياسية

 .التنمية اإلدارية

 معا المحاورع جمم
 

( فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن α≤ 0.05ووجد فروق ذات داللة إحصائمة  ند مسـووى )
الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسطمني لوحقمق الونممة السماسـمة حول " 
 مب.إلى آخر مؤىل  لمي حصل  لمو المسوج" وعزى  واإلدارمة

المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 64المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المحاكر كالمحاكر مجتمعة معا كبذلؾ يمكف  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة " األحادم 
ؿ هذ  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حك  عدـ كجكداستنتاج 

  .آخر مؤهؿ عممي حصؿ عميه المستجيبالمحاكر كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى 
صحاب الشهادات المتقدمة )بكالكريكس فما أف جميع المبحكثيف مف أ ذلؾ إلى كيعزك الباحث

دراؾ كامؿ بنتائج ممارسات الكاقع كانعكاسها عمى المجتمع  كقد يككف ا  نهـ عمى كعي ك أفكؽ(  ك 
 ك المجتمعية.أمع نفس الشرائح السياسية  ـاربهـ المتقاربة بالعمؿ كتعاممهذلؾ ايضا لتج
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 آخر مؤىل  لمي  –" الوبامن األحادي اخوبار " نوائج  (:42جدول )

 المحور

 المووسطات

بار
الخو

ة ا
قمم

مة  
مال
الحو

ة ا
قمم

ال
(

S
ig

).
 

 دتووراه ماجسومر بتالورموس

 مجمس األمف القكمي الفمسطيني.

 .التنمية السياسية

 .التنمية اإلدارية

 معا المحاورجممع 
 

( فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن α≤ 0.05ووجد فروق ذات داللة إحصائمة  ند مسـووى )
جمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسـطمني لوحقمـق الونممـة السماسـمة الضرورة اإلسوراومحول "

 .إلى الوخصص العام للمؤىل" وعزى  واإلدارمة

المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 65المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ يمكف   اكر مجتمعة معان لجميع المحاكر كالمح α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة " األحادم 

استنتاج أنه ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ  
  .التخصص العاـ لممؤهؿالمحاكر كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى 

 

انه تـ حصر المبحكثيف بشكؿ مقصكد  بالتخصصات ذات العبلقة  ذلؾ إلى كيعزك الباحث
ف نظرتهـ ستككف متقاربة نكعا ما هكبالمحصمة ف  نفس المجاالتفي لدراسة اك باحثيف بمكضكع ا

ك االطبلع عميه  كقدرتهـ الستشراؼ المستقبؿ أنتيجة تقارب تخصصاتهـ  كممارساتهـ لممجاؿ 
سقاط تخصصاتهـ عمى الكاقع ا  كثر فاعمية بالنسبة لممجتمع مف كاقع خبرتهـ كتماسهـ المباشر ك األ

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

 المحور

 المووسطات

بار
الخو

ة ا
قمم

مة  
مال
الحو

ة ا
قمم

ال
(

S
ig

).
 

 لوم 
 سماسمة

 لوم 
 أخرى إدارمة

 مجمس األمف القكمي الفمسطيني.

 .التنمية السياسية

 .التنمية اإلدارية

 معا المحاورجممع 
 

( فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن α≤ 0.05ووجد فروق ذات داللة إحصائمة  ند مسـووى )
مة الضرورة اإلسوراومجمة لوفعمل مجلس األمن القومي الفلسـطمني لوحقمـق الونممـة السماسـحول "

 إلى محل اإلقامة." وعزى  واإلدارمة

 ( يمكف استنتاج ما يمي:44مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادم " أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 

0.05 ≥ α  ت داللػػػة لمحػػػكر " التنميػػػة السياسػػػية " كبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػه ال تكجػػػد فػػػركؽ ذا
 إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذا المحكر تعزل إلى محؿ اإلقامة. 

 جنػػاحيلػػى النتػػائج المترتبػػة عمػػى حالػػة االنقسػػاـ الفمسػػطيني كالتػػي شػػممت إكقػػد يعػػزك الباحػػث ذلػػؾ 
تطمػع ف الكػؿ الفمسػطيني مسػتاء كمأ  ك ؿ مكافقة المبحػكثيف عميهػامف قب بأغمبهاالكطف ككاف سمبية 

المسػػػتكيات لتكػػػكف قػػػادرة عمػػػى مكاجهػػػة  أفضػػػؿلػػػى إنحػػػك  االرتقػػػاء بالحالػػػة السياسػػػية الفمسػػػطينية 
 لتحقيؽ التنمية بشكؿ عاـ. أكالمحتؿ بشكؿ جمعي مكحد 

أما بالنسبة لممحكريف " مجمس األمػف القػكمي الفمسػطيني  التنميػة اإلداريػة" كالمحػاكر مجتمعػة معػا 
كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج  α ≤ 0.05أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػة  (.Sig)يػة فقػد تبػػيف أف القيمػػة االحتمال

أنػػه تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ هػػذ  المحػػاكر 
 كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى محؿ اإلقامة كذلؾ لصالح الذيف يقيمكف في قطاع غزة. 

فػػػي مرحمػػػة االنقسػػػاـ كبكجػػػكد حكػػػكمتيف فمسػػػطينيتف ف الدراسػػػة كانػػػت ألػػػى إكيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ 
 أك اإلداريػػةلػػى الحالػػة إف نظػػرة كػػؿ مبحػػكث أ  ك فػػي قطػػاع غػػزة كاألخػػرلبالضػػفة الغربيػػة  أحػػداهما

  كمػػدل ثقتػػه إقامتػػهمػػف قػػكمي فمسػػطيني نتجػػت عػػف معايشػػته لكاقعػػه بمحػػؿ أتكقعػػه لتفعيػػؿ مجمػػس 
 المتفائمة لممستقبؿ. كقراءته
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 محل اإلقامة –" الوبامن األحادي وبار " اخنوائج  (:44جدول )

 المحور

 المووسطات

بار
الخو

ة ا
قمم

مة  
مال
الحو

ة ا
قمم

ال
(

S
ig

).
 

الضفة 
 الغربمة

قطاع 
 أخرى غزة

 مجمس األمف القكمي الفمسطيني.

 .التنمية السياسية

 .التنمية اإلدارية

 معا المحاورجممع 
0.05  ≥ α الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *   

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

 .مؤىل  لمي إلى الجامعة المانحة آلخرنوان الدارسة" وعزى  "حول 

 يمكف استنتاج ما يمي:( 67المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
أكبر مف مستكل الداللة "  لعينتيف مستقمتيفT المقابمة الختبار"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 

0.05 ≥ α   لمحػػػػكر " التنميػػػػة السياسػػػػية " كبػػػػذلؾ يمكػػػػف اسػػػػتنتاج أنػػػػه ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة
الجامعة المانحة  خر  كسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذا المحكر تعزل إلىإحصائية بيف مت

  .مؤهؿ عممي
ف الحالػػة السياسػػة لمجميػػع كاحػػدة فػػي فمسػػطيف كخصكصػػيتها تكمػػف بػػاف ألػػى إذلػػؾ كيعػػزك الباحػػث 

 فمسطيف ذات قضية يشعر بها الكؿ الفمسطيني عمى حد سكاء.
مي الفمسػطيني  التنميػة اإلداريػة" كالمحػاكر مجتمعػة معػا أما بالنسبة لممحكريف " مجمس األمػف القػك 

كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج  α ≤ 0.05أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  (.Sig)فقػػد تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطات تقػػػػديرات عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػكؿ هػػػػذ  المحػػػػاكر  كجػػػػكد

كذلػػػؾ لصػػػالح الجامعػػػة  نحػػػة  خػػػر مؤهػػػؿ عممػػػيالجامعػػػة الماكالمحػػػاكر مجتمعػػػة معػػػا تعػػػزل إلػػػى 
 العربية. 
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جنبيػة المسػكا فجػكة كبيػرة بػيف فػي الػدكؿ األف مف عاشكا لفتػرة مػف الػزمف ألى إذلؾ كيعزك الباحث 
فػي  ةمف قكميأس لخص الفمسطينية  ككجكد مجادارية في الغرب مع الحالة العربية كباألالتنمية اإل

بصػػعكبة قػػدرة المجتمػػع  ان كليػػأ ان عطػػاهـ انطباعػػأة لكػػؿ دكلػػة الػػدكؿ الغربيػػة بتجػػارب فيهػػا خصكصػػي
 مصاؼ الدكؿ االخرل.إلى الفمسطيني عمى تفعيؿ مجمس امف قكمي يرتقي 

 
 الجامعة المانحة آلخر مؤىل  لمي –"  لعمنومن مسوقلومنT اخوبار " نوائج  (:45جدول )

 المحور

 المووسطات

بار
الخو

ة ا
قمم

مة  
مال
الحو

ة ا
قمم

ال
(

S
ig

).
 

جامعة 
  ربمة

جامعة 
 أجنبمة

 مجمس األمف القكمي الفمسطيني.

 .التنمية السياسية

 .التنمية اإلدارية

 معا المحاورجممع 
0.05  ≥ α كل داللةالفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مست *   

. 
 

( فـي مووسـطات اسـوجابة المبحـوثمن α≤ 0.05ووجد فروق ذات داللة إحصائمة  ند مسـووى )
 إلى االنوماء السماسي. نوان الدارسة" وعزى "حول 

 المقابمة الختبار" التبايف (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 68المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ يمكف   لجميع المحاكر كالمحاكر مجتمعة معان  α ≤ 0.05ة أقؿ مف مستكل الدالل" األحادم 

استنتاج أنه تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ  
  .االنتماء السياسي المحاكر كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى

 
يكجه كبشكؿ دائـ لفمسطينية أف االنتماء السياسي كباألخص في الحالة اذلؾ إلى  كيعزك الباحث

 ك حركته.أعمى النظرة الخاصة بحزبه  لى البناء كالتحميؿ بناءن ؿ كيدفع صاحبه إب
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 االنوماء السماسي –" الوبامن األحادي اخوبار " نوائج  (:46جدول )

 المحور

 المووسطات

بار
الخو

ة ا
قمم

مة  
مال
الحو

ة ا
قمم

ال
(

S
ig

).
 

ألحد فصائل 
منظمة 
الوحرمر 
 مةالفلسطمن

ألحد 
الحرتات 

ذات الووجو 
 اإلسالمي

 أخرى

 مجمس األمف القكمي الفمسطيني.

 .التنمية السياسية

 .التنمية اإلدارية

 معا المحاورجممع 
0.05  ≥ α رؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللةالف *   
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 النوائج
 ىميا:ألى مجمو ة من النوائج تان من إووصلت الدراسة 

 وال: في الونممة السماسمةأ
نػػه يكجػػد أم أ%  49.33بمقػػدار  ان نسػػبيكزنػػان حققػػت نتػػائج المبحػػكثيف فػػي محػػكر التنميػػة السياسػػية 

ككانػػت نتػػائج الدراسػػة مرتبػػة حسػػب  نميػػة سياسػػية حقيقيػػة فػػي فمسػػطيف مكافقػػة قميمػػة عمػػى كجػػكد ت
 عمى لممحاكر كالتالي:النسب األ

 % ككانت نتائج فقراته مرتبػة تنازليػان 57.03 بكزف نسبي كلى في المرتبة األ منوحقمق األ -1
 يضا كالتالي:أ

إلقميميػة تشرؼ السمطة الكطنية بشكؿ مباشر عمى التنسيؽ األمنػي مػع الجهػات المحميػة كا - أ
 % )مكافقة كبيرة(.67.72النسبي لمفقرة كزف كالدكلية. ككاف ال

كزف الػػتقػػر السػػمطة الكطنيػػة الميزانيػػات كالحسػػابات المتعمقػػة بػػاألمف كآليػػة صػػرفها  ككػػاف   - ب
 % )مكافقة متكسطة(.59.60لمفقرة  النسبي

 الػكزفككػاف تشارؾ السمطة الكطنية فػي إقػرار االتفاقيػات األمنيػة كتشػرؼ عمػى تنفيػذها     - ت
 % )مكافقة متكسطة(.58.42النسبي لمفقرة 

تنسؽ السمطة الكطنية بيف العمػؿ السياسػي كاألمنػي  كتؤكػد عمػى مسػاهمة العمػؿ األمنػي   - ث
 % )مكافقة متكسطة(.50.40النسبي لمفقرة الكزف في تحقيؽ األهداؼ السياسية  ككاف 

بػػػػػػات الظػػػػػػركؼ السياسػػػػػػية تحػػػػػػدد السػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػة المهػػػػػػاـ األمنيػػػػػػة لؤلجهػػػػػػزة كفقػػػػػػا لمتطم - ج
% )مكافقػة 48.71النسػبي لمفقػرة الػكزف كاالقتصادية كاالجتماعية كتشرؼ عمى تنفيذها  ككاف 

 متكسطة(.
تعمػػؿ السػػػمطة الكطنيػػػة عمػػػى صػػػياغة السياسػػػات كالخطػػػط األمنيػػػة كتحػػػدد آليػػػات تنفيػػػذها   - ح

 % )مكافقة متكسطة(.48.18النسبي لمفقرة الكزف ككاف 
عمػػى إقػػرار التشػػكيبلت كالتعيينػػات كالترقيػػات التػػي تسػػاهـ فػػي تنفيػػذ تعمػػؿ السػػمطة الكطنيػػة  - خ

 % )مكافقة متكسطة(.46.60النسبي لمفقرة الكزف السياسات كالخطط األمنية  ككاف 
%  ككانػػػت نتػػػائج فقراتػػػه مرتبػػػة 47.54نسػػػبي قػػػدر   بػػػكزف فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة    الدممقراطمـــة -2

 كالتالي: أيضاتنازليا 
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 الػػكزفعمػػى المؤسسػػات المدنيػػة فػػي الدكلػػة  ككػػاف  كاألمنيػػةت العسػػكرية هنػػاؾ تغػػكؿ لممؤسسػػا - أ
 % )مكافقة كبيرة(.62.84النسبي لمفقرة 

النسػػبي  الػػكزفتعػػزز السػػمطة الكطنيػػة حريػػة الفكػػر كالػػرأم  كحريػػة الصػػحافة كاإلعػػبلـ  ككػػاف   - ب
 % )مكافقة قميمة(.39.41لمفقرة 

اد كمف ثـ ضماف التعددية السياسية  ككاف تعمؿ السمطة الكطنية عمى مبدأ ضماف حقكؽ األفر  - ت
 % )مكافقة قميمة(.35.78النسبي لمفقرة  الكزف
 الػػػكزفتعػػػزز السػػػمطة الكطنيػػػة مػػػف مبػػػدأم سػػػيادة القػػػانكف كعػػػدـ الجمػػػع بػػػيف السػػػمطات  ككػػػاف  - ث

 % )مكافقة قميمة(.35.39النسبي لمفقرة 
 كافقة قميمة(.% )م35.25النسبي لمفقرة  الكزفيتـ تداكؿ السمطة سمميان  ككاف  - ج
%  ككانػػت نتػػائج فقراتػػه مرتبػػة تنازليػػا 45.40نسػػبي قػػدر  بػػكزف فػػي المرتبػػة الثالثػػة   المســاواة -3

 ايضا كالتالي :
% 47.45النسػبي لمفقػػرة الػػكزف تعػزز السػمطة الكطنيػػة مفهػـك المسػػاكاة بػيف الجنسػػيف  ككػاف  - أ

 )مكافقة متكسطة(.
% 39.49النسػبي لمفقػػرة  الػكزفي  ككػاف تسػاهـ السػمطة الكطنيػة فػي نشػر ثقافػة السػمـ األهمػ - ب

 )مكافقة قميمة(.
تسػػاعد السػػػمطة الكطنيػػػة عمػػى تطػػػكير التشػػػريعات المتعمقػػػة بالشػػباب كضػػػماف حريػػػة تكػػػكيف   - ت

النسػػػبي لمفقػػػػرة  الػػػكزفالمؤسسػػػات كالتنظيمػػػات كتمكيػػػػنهـ مػػػف مشػػػاركة أكبػػػػر فػػػي المجتمػػػع  ككػػػػاف 
 % )مكافقة قميمة(.38.73

النسبي  الكزفحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة األساسية  ككاف  تحافظ السمطة الكطنية عمى  - ث
 % )مكافقة قميمة(.35.59لمفقرة 

تعػػػزز السػػػمطة الكطنيػػػة أسػػػاس التضػػػامف االجتمػػػاعي القػػػائـ عمػػػى العػػػدؿ كالحريػػػة كالمسػػػاكاة   - ج
 % )مكافقة قميمة(.35.20النسبي لمفقرة  الكزفككاف 

%  ككانػػت نتػػائج فقراتػػه مرتبػػة تنازليػػا 44.06ر  نسػػبي قػػد بػػكزففػػي المرتبػػة الرابعػػة   الفا لمــة -4
 كالتالي: أيضا
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تساهـ السمطة الكطنيػة فػي تجنيػب المجتمػع أعمػاؿ العنػؼ كاالنقبلبػات كحالػة عػدـ االسػتقرار   - أ
 % )مكافقة قميمة(.37.10النسبي لمفقرة  الكزفككاف 

حمهػػا بمػػا ال يضػػر يتعامػػؿ النظػػاـ السياسػػي بفاعميػػة مػػع األزمػػات داخميػػا كخارجيػػا كبجميػػع مرا  - ب
 % )مكافقة قميمة(.36.83النسبي لمفقرة  الكزفبالمصمحة الكطنية العميا  ككاف 

 الػكزفيكجد قدرة لمنظاـ السياسي عمى تحقيؽ التكامؿ القكمي داخميا كتجاكز  خبلفاته  ككػاف   - ت
 % )مكافقة قميمة(.35.94النسبي لمفقرة 

ة كالفكريػة عمػى الجماعػات السياسػية  ككػاف النظاـ السياسػي فعػاؿ فػي إحكػاـ سػيطرته الفمسػفي  - ث
 % )مكافقة قميمة(.32.38النسبي لمفقرة  الكزف

 :اإلدارمةثانما: في الونممة 
انػػه يكجػػد  أم%  46.07بمقػػدار  ان نسػػبي ان كزنػػ اإلداريػػةحققػػت نتػػائج المبحػػكثيف فػػي محػػكر التنميػػة 

ائج الدراسػة مرتبػة حسػب النسػب حقيقية في فمسطيف ككانت نت إداريةمكافقة قميمة عمى كجكد تنمية 
 لممحاكر كالتالي: األعمى

%  ككانػػت نتػػائج 46.84نسػػبي قػػدر  كزف   بػػاألكلػػىفػػي المرتبػػة  وطــومر المــوارد البشــرمة  -1
 :كالتالي أيضان فقراته مرتبة تنازليا 

تطبؽ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بحقكؽ العامميف مما يؤدم إلى اسػتقرارهـ كتطػكيرهـ  ككػاف  - أ
 % )مكافقة متكسطة(.40.00النسبي لمفقرة  الكزف 

تعمػػؿ السػػػمطة الكطنيػػػة باسػػػتمرار عمػػػى تحسػػػيف بيئػػػة العمػػػؿ التػػػي تػػػؤثر فػػػي الجهػػػاز اإلدارم  - ب
 % )مكافقة قميمة(.39.70النسبي لمفقرة  الكزفكتتأثر به كتنعكس عمى العامميف  ككاف 

د في تحسيف مستكل أداء تكجه السمطة الكطنية المؤسسات كاإلدارات لجكدة األداء مما يساع - ت
 % )مكافقة قميمة(.39.11النسبي لمفقرة  الكزفالعامميف  ككاف 

تعتبػػػر السػػػمطة الكطنيػػػة المػػػكاطف هػػػك األسػػػاس كتهػػػدؼ إلػػػى حمايتػػػه كتػػػأميف حيػػػاة حػػػرة لػػػه  - ث
 % )مكافقة قميمة(.37.24النسبي لمفقرة  الكزفكتطكير   ككاف 

%  ككانػػت نتػػائج 45.66نسػػبي قػػدر   بػػكزففػػي المرتبػػة الثانيػػة   اإلدارمــةوطــومر المنظمــات  -2
 كالتالي : أيضان فقراته مرتبة تنازليا 
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تساهـ السمطة الكطنيػة فػي مكاجهػة التحػديات المعاصػرة ألنمػاط إدارة الحكػـ التقميديػة  ككػاف  - أ
 % )مكافقة متكسطة(.40.10النسبي لمفقرة  الكزف
النزاهػػػػة كالمسػػػػاءلة فػػػػي  ـتعمػػػػيتحسػػػػف السػػػػمطة الكطنيػػػػة مػػػػف أنمػػػػاط إدارة المػػػػكارد العامػػػػة ك   - ب

 % )مكافقة قميمة(.39.11النسبي لمفقرة  الكزفالممارسات االقتصادية كاإلدارية  ككاف 
تعمػػؿ السػػػمطة الكطنيػػة عمػػػى تػػكفير الرصػػػد المسػػػتمر لمسػػتكيات التقػػػدـ فػػي تحقيػػػؽ أهػػػداؼ   - ت

 مة(.% )مكافقة قمي38.91النسبي لمفقرة  الكزفبرامج اإلصبلح ألنظمة إدارة الحكـ  ككاف 
% 38.22النسػبي لمفقػرة الػكزف تعزز السػمطة الكطنيػة آليػات تطبيػؽ اإلدارة الرشػيدة  ككػاف   - ث

 )مكافقة قميمة(.
%  ككانػت نتػائج 45.62نسبي قدر   بكزففي المرتبة الثالثة    واألسالمب اإلجراءاتوطومر  -3

 كالتالي : أيضافقراته مرتبة تنازليا 
ضػػػارب بػػػيف القػػػكانيف كالمػػػكائح بمػػػا يسػػػهؿ التعامػػػؿ تحػػػاكؿ السػػػمطة الكطنيػػػة القضػػػاء عمػػػى الت - أ

 % )مكافقة قميمة(.39.07النسبي لمفقرة  الكزفمعها  ككاف 
 الكزفيكجد معالجة دائمة لمتداخؿ كاالزدكاجية في عمؿ عديد مف األجهزة في الدكلة  ككاف   - ب

 % )مكافقة قميمة(.38.67النسبي لمفقرة 
طػػكؿ المسػػالؾ التػػي تمػػر فيهػػا القػػرارات اإلداريػػة  تػػذلؿ السػػمطة الكطنيػػة تعػػدد اإلجػػراءات ك   - ت

 % )مكافقة قميمة(.37.94النسبي لمفقرة  الكزفككاف 
تتطكر بشكؿ دائـ آليات عمؿ المراكز اإلستراتيجية المسئكلة عف السياسات التنمكية  ككاف   - ث

 % )مكافقة قميمة(.37.47النسبي لمفقرة  الكزف

 ي :ثالثا: في مجلس االمن القومي الفلسطمن

%  46.28بمقػدار  ان نسػبي ان كزنػحققت نتائج المبحكثيف في محكر مجمس االمف القكمي الفمسػطيني 
 لممحاكر كالتالي: األعمىككانت نتائج الدراسة مرتبة حسب النسب 

%  49.60نسػبي قػدر   بػكزف  األكلػىفػي المرتبػة  الونسمق بـمن مخولـف الـوزارات واألجيـزة -1
 :كالتالي أيضان ليا اته مرتبة تناز ككانت نتائج فقر 
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تعتمػػػد السػػػمطة الكطنيػػػة عمػػػى الجهػػػاز المركػػػزم لئلحصػػػاء كتتعػػػاكف معػػػه فػػػي جمػػػع كتحميػػػؿ  - أ
 % )مكافقة متكسطة(.51.76لمفقرة  الكزف النسبي لمعمكمات اإلحصائية  ككافا
تشػػرؼ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى إعػػداد خطػػط القطاعػػات كعمػػؿ الدراسػػات الضػػركرية إلعػػداد   - ب

 % )مكافقة متكسطة(.40.40النسبي لمفقرة  فالكز السياسات  ككاف 
يكجد تعزيز كتعاضد كتنسيؽ بػيف الػكزارات الفمسػطينية المختمفػة مػع الحفػاظ عمػى اسػتقبللية   - ت

 % )مكافقة متكسطة(.40.29النسبي لمفقرة  الكزف  ككاف النسبية اكؿ منهم
ل لتنميػة المجتمػع تقكد السمطة الكطنية عممية إعداد خطط فمسطيف اإلستراتيجية طكيمة المد - ث

% )مكافقػػػة 38.73النسػػػبي لمفقػػػرة  الػػػكزفالفمسػػػطيني كتطػػػكير  اقتصػػػاديا كاجتماعيػػػا كبشػػػريان  ككػػػاف 
 قميمة(.

%  ككانػػت نتػػائج فقراتػػه مرتبػػة 47.12قػػدر   بػػكزف نسػػبيفػػي المرتبػػة الثانيػػة   اإلســوراومجمة -2
 كالتالي : أيضان تنازليا 

إلسػػتراتيجية شػػاممة  ككػػاف  ان تبارهػػا أساسػػيكجػػد مصػػمحة قكميػػة مكحػػدة فػػي فمسػػطيف يمكػػف اع - أ
 % )مكافقة متكسطة(.44.90النسبي لمفقرة الكزف 

يكجد كعي كامػؿ باإلسػتراتيجية الشػاممة فػي إدارة الدكلػة لػدل أصػحاب القػرار فػي فمسػطيف    - ب
 % )مكافقة قميمة(.38.04النسبي لمفقرة  الكزفككاف 

% )مكافقة 37.13النسبي لمفقرة  الكزف ال يكجد ضعؼ في مؤسسة القيادة الفمسطينية  ككاف - ت
 قميمة(.

النسػػػػبي  الػػػكزفهنػػػاؾ كضػػػكح كممارسػػػة عنػػػد األحػػػزاب كالنخػػػب لثقافػػػة النقػػػد الػػػذاتي  ككػػػاف  - ث
 % )مكافقة قميمة(.30.10لمفقرة
النسػبي  الػكزفال يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية تؤثر عمى اسػتقبللية قػرار   ككػاف  - ج

 قميمة(.% )مكافقة 30.00لمفقرة 
%  ككانػت نتػائج فقراتػه 46.47نسػبي قػدر  بػكزف في المرتبة الثالثة    موابعة ونفمذ القرارات -3

 كالتالي : أيضان مرتبة تنازليا 



 192 

ف القػرارات كالمػكائح أتمارس السمطة الكطنية صبلحياتها في متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد مف  - أ
% )مكافقػػػػة 40.10النسػػػػبي لمفقػػػػرة  الػػػػكزف فكاألنظمػػػػة السػػػػارية كافيػػػػة لتحقيػػػػؽ الغػػػػرض منهػػػػا  ككػػػػا

 متكسطة(.
تتػػابع السػػمطة الكطنيػػة تنفيػػذ الخطػػط كالقػػكانيف كمػػدل نجاحهػػا فػػي تحقيػػؽ األهػػداؼ المحػػددة   - ب

 % )مكافقة قميمة(.38.73النسبي لمفقرة  الكزفككاف 
تراقػػػب السػػػمطة الكطنيػػػة عمميػػػات الكشػػػؼ كالتحقيػػػؽ فػػػي المخالفػػػات اإلداريػػػة كالماليػػػة  ككػػػاف  - ت
 % )مكافقة قميمة(.38.63النسبي لمفقرة  لكزفا
 الػكزفتحقؽ السػمطة الكطنيػة فػي الشػكاكم الكبيػرة المقدمػة عػف أم إهمػاؿ فػي الدكلػة  ككػاف  - ث

 % )مكافقة قميمة(.37.25النسبي لمفقرة 
في المرتبة الرابعة   بمتكسط حسابي نسبي  دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمة -4

 ككانت نتائج فقراته مرتبة تنازليا ايضا كالتالي : % 44.52قدر  
تتعامػػػؿ السػػػمطة الكطنيػػػة مػػػع الكاقػػػع مػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار ارتباطاتػػػه المتنكعػػػة كتطػػػكر  - أ

 % )مكافقة متكسطة(.40.40النسبي لمفقرة  الكزفككاف  المتغيرات 
ات المتبادلػػػػة تحػػػػدد السػػػػمطة الكطنيػػػػة التحػػػػديات الرئيسػػػػية مػػػػع األخػػػػذ بعػػػػيف االعتبػػػػار العبلقػػػػ - ب

 % )مكافقة قميمة(.39.50النسبي لمفقرة  الكزفكالتطكر كاختيار التقديرات الناتجة  ككاف 
تضػػػـ السػػػمطة الكطنيػػػة مختصػػػيف بكافػػػة المجػػػاالت لدراسػػػة كتقيػػػيـ كتحميػػػؿ نتػػػائج أم أزمػػػة  - ت

 % )مكافقة قميمة(38.38النسبي لمفقرة  الكزفمتكقعة  ككاف 
مكضػػػكعية كنقػػػد  كتعتمػػػد عمػػػى التػػػاريخ كالتطبيػػػؽ العممػػػي تعمػػػؿ السػػػمطة الكطنيػػػة بكاقعيػػػة ك  - ث

 % )مكافقة قميمة(33.92النسبي لمفقرة  الكزفكالثقافة السائدة في المجتمع  ككاف 
تعتمػػػد السػػػمطة الكطنيػػػة األسػػػمكب المنػػػتظـ فػػػي التعامػػػؿ مػػػع الغػػػرض كدراسػػػته بشػػػكؿ شػػػامؿ  - ج

 % )مكافقة قميمة(.33.82النسبي لمفقرة  الكزفكمركب  ككاف 
%  ككانػت 44.12نسػبي قػدر  كزف فػي المرتبػة الخامسػة   بػضع الخمارات واقوراح البدائل و  -5

 كالتالي : أيضان نتائج فقراته مرتبة تنازليا 
 الػػكزفتشػػرؼ السػػمطة الكطنيػػة عمػػى تنفيػػذ القػػرارات طبقػػا لكجاهتهػػا كمػػا نصػػه القػػانكف  ككػػاف  - أ

 % )مكافقة قميمة(.39.02النسبي لمفقرة 



 193 

نية البدائؿ المختمفػة لحػؿ المشػاكؿ عػف طريػؽ استشػارة الخبػراء كالفنيػيف  تحدد السمطة الكط  - ب
 % )مكافقة قميمة(.38.80النسبي لمفقرة  الكزفككاف 

تقػػـك السػػمطة الكطنيػػة بتحديػػد المشػػاكؿ عػػف طريػػؽ جمػػع المعمكمػػات المناسػػبة حػػكؿ تػػاريخ    - ت
 % )مكافقة قميمة(.37.06النسبي لمفقرة  الكزفظهكرها كأسبابها كمدل حدتها كتطكرها  ككاف 

تقيـ السمطة الكطنية البػدائؿ عػف طريػؽ الدراسػة المكضػكعية لمسػمبيات كااليجابيػات الخاصػة  - ث
 % )مكافقة قميمة(.36.73النسبي لمفقرة  الكزفبكؿ بديؿ.   ككاف 

تتػابع السػػمطة الكطنيػػة القػػرارات أثنػػاء كبعػػد االنتهػاء مػػف التنفيػػذ كتتأكػػد مػػف تحقيػػؽ األهػػداؼ   - ج
 % )مكافقة قميمة(.35.30النسبي لمفقرة  كزفالككاف 

مػف أف يجمؿ ما تـ استخبلصػه مػف نتػائج حػكؿ ضػركرة تفعيػؿ مجمػس أكقد ارتأل الباحث 
 قكمي كارتباطه بجميع محاكر الدراسة   حيث يككف ترتيبه تنازليا :

هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يتكامػػؿ مػػع أجهػػزة السػػمطة الكطنيػػة  -1
% )مكافقػػػة 80.49النسػػبي لمفقػػػرة  الػػػكزفاسػػة التحػػػديات كالتهديػػدات الداخميػػػة كالخارجيػػػة  ككػػاف لدر 

النسػػػبي  الػػػكزفرنػػػة بمجػػػاؿ دراسػػػة التحػػػديات كالتهديػػػدات الداخميػػػة كالخارجيػػػة ذات كبيػػػرة جػػػدا(. مقا
44.52% 

 تعتبػرهناؾ ضركرة إستراتيجية لمجمس أمف قػكمي فمسػطيني يهػدؼ إلػى تنميػة قكميػة شػاممة  -2
% )مكافقػػة كبيػػرة(. مقارنػػة بمجػػاؿ 78.22النسػػبي لمفقػػرة  الػػكزفمنهػػا  ككػػاف  ان التنميػػة البشػػرية جػػزء
 %.46.84النسبي الكزفذات  تطكير المكارد البشرية

هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يسػػهـ فػػي كضػػع الخيػػارات كاقتػػراح  -3
النسػػػػبي لمفقػػػػرة  الػػػػكزفلمكاجهتهػػػػا  ككػػػػاف البػػػػدائؿ لمتعامػػػػؿ مػػػػع المكاقػػػػؼ كتحديػػػػد أفضػػػػؿ الكسػػػػائؿ 

النسػػػػبي  الػػػػكزفذات  كضػػػػع الخيػػػػارات كاقتػػػػراح البػػػػدائؿرنػػػػة بمجػػػػاؿ % )مكافقػػػػة كبيػػػػرة(. مقا77.52
44.12% 

هنػاؾ ضػػركرة إسػتراتيجية لمجمػػس أمػف قػػكمي فمسػطيني فػػي دعػـ أجهػػزة السػمطة الكطنيػػة فػػي  -4
% )مكافقة كبيرة(. مقا رنة بمجػاؿ 77.35 النسبي لمفقرة الكزفمتابعة كمراقبة تنفيذ القرارات  ككاف 

 %.46.47النسبي الكزفذات  متابعة تنفيذ القرارات
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هنػػػػػاؾ ضػػػػػركرة إسػػػػػتراتيجية لمجمػػػػػس أمػػػػػف قػػػػػكمي فمسػػػػػطيني لتعزيػػػػػز قػػػػػدرة النظػػػػػاـ السياسػػػػػي  -5
% )مكافقػػػة كبيػػػرة(. مقػػػا رنػػػة بمجػػػاؿ 77.13النسػػػبي لمفقػػػرة  الػػػكزف  ككػػػاف كمسػػػاعدته ليكػػػكف فعػػػاالن 

 %44.06النسبي كزفالذات  الفاعمية
ستراتيجي كامػؿ  يسػعى لحمايػة المػكاطف إمف كاجبات مجمس األمف القكمي صياغة مشركع  -6

% 76.96 لمفقػرة الػكزف النسػبيمف أم تهديد خارجي  كيحقؽ األهداؼ كالمصػالح الحيكيػة  ككػاف 
 %47.12النسبي  الكزفرنة بمجاؿ االستراتيجية ذات )مكافقة كبيرة( مقا

اتيجية لمجمػػػس أمػػػف قػػػكمي فمسػػػطيني يكجػػػه األداء لمحككمػػػة فػػػي إطػػػار هنػػػاؾ ضػػػركرة إسػػػتر  -7
الػػكزف كيكمػػؿ عممهػػا فػػي التنسػػيؽ كتنفيػػذ التكصػػيات كالقػػرارات  ككػػاف   األهػػداؼ كالبػػرامج كالقػػرارات

ذات  بمجاؿ التنسيؽ بيف مختمؼ الػكزارات كاألجهػزةرنة % )مكافقة كبيرة( مقا76.86النسبي لمفقرة 
 .%49.60النسبي الكزف

هناؾ ضػركرة إسػتراتيجية لمجمػس أمػف قػكمي فمسػطيني يسػهـ فػي تحقيػؽ الديمقراطيػة  ككػاف  -8
 الػػػػػػػػكزفذات  الديمقراطيػػػػػػػة% )مكافقػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة(. مقارنػػػػػػػة بمجػػػػػػػاؿ 76.37النسػػػػػػػبي لمفقػػػػػػػرة  الػػػػػػػكزف
 %.47.54النسبي

تعتبػػر البنػػكد  فػػي محػػكر تحقيػػؽ األمػػف هػػي المهػػاـ األساسػػية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني   -9
 الػػػكزف ذات  تحقيػػػؽ األمػػػفرنػػػة بمجػػػاؿ % )مكافقػػػة كبيػػػرة( مقا75.90النسػػػبي لمفقػػػرة  الػػػكزفككػػػاف 
 %.57.03النسبي
هنػػاؾ ضػػركرة إسػػتراتيجية لمجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يسػػاعد السػػمطة الكطنيػػة فػػي تحقيػػؽ  -10

 الػػكزفذات  بمجػاؿ المسػاكاةرنػػة مقا % )مكافقػة كبيػرة(75.74النسػػبي لمفقػرة  الػكزفالمسػاكاة  ككػاف 
 %45.40يالنسب
كجػػكد مجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني سيسػػهـ فػػي اإلصػػبلح الشػػمكلي لمدكلػػة مػػف خػػبلؿ إرسػػاء  -11

بمجاؿ تطكير رنة ا% )مكافقة كبيرة( مق74.30النسبي لمفقرة  الكزفدعائـ إدارة حديثة فعالة  ككاف 
 %.45.62النسبي الكزفذات اإلجراءات كاألساليب 

قيػػػؽ التنميػػػة الشػػػاممة فػػػي فمسػػػطيف  ككػػػاف مجمػػػس األمػػػف القػػػكمي ضػػػركرة إسػػػتراتيجية فػػػي تح -12
النسػػػبي  الػػػكزفرنػػػة بمجػػػاؿ االسػػػتراتيجية ذات % )مكافقػػػة كبيػػػرة( مقا72.35النسػػػبي لمفقػػػرة  الػػػكزف

47.12% 
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كجػػكد مجمػػس أمػػف قػػكمي فمسػػطيني يػػدعـ أم فكػػرة هادفػػة لمتطػػكير عمػػى شػػتى المجػػاالت    -13
ذات  تطػكير المنظمػات اإلداريػةمجاؿ رنة ب% )مكافقة كبيرة( مقا72.08النسبي لمفقرة  الكزفككاف 
 %.45.66النسبي الكزف

 كما تكصمت الدراسة الى نتائج تعزل لمتغيرات المبحكثيف مفادها:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ  المحاكر  -

لممؤهؿ محؿ كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى)العمؿ  آخر مؤهؿ عممي التخصص العاـ 
 االقامة(.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ هذ  المحاكر   -
 مؤهؿ عممي  االنتماء السياسي(.  خركالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى)الجامعة المانحة 

 
حرل ك بػاألأالحالي غير مستقر  الفمسطينيف الكاقع ألى نتيجة مفادها إكقد خمص الباحث 

سػػػاس عمميػػػة التنميػػػة أكالتػػػي بػػػدكرها تعتبػػػر   داريػػػةإك أاسػػػية يمػػػف تنميػػػة س مػػػا يطمػػػح إليػػػهبعيػػػد ع
لى الكثيػر مػف العمػؿ بمػا يمثػؿ إيحتاج  يضان أمف الفمسطيني لى ككف محكر األإضافة باإل  الشاممة
 ستراتيجية شاممة كمصمحة عميا لمدكلة. إمف 

( حسػػب تكقػػع كانػػت المكافقػػة بػػيف كبيػػرة ككبيػػرة جػػدان  يجابيػػة نكعػػا ما)حيػػثالنتػػائج اإل تكقػػد لكحظػػ
عممػػي منػػتظـ شػػامؿ حيػػادم  بأسػػمكبمػػف قػػكمي فمسػػطيني أالمبحػػكثيف فػػي حػػاؿ تػػـ تفعيػػؿ مجمػػس 

 .جامع
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 الووصمات:
 يكصي الباحث با تي:ظهرتها الدراسة  أعتماد عمى النتائج التي إلبا
 .بشكؿ كاقعي الفمسطيني نقساـاالنهاء ضركرة إ -1
شػػمؿ الكػػؿ ي بشػػكؿفعيػػؿ سػػريع كعاجػػؿ لمؤسسػػة كطنيػػة جامعػػة  كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ت -2

 الفمسطيني .
لػػكاف أسػػتراتيجية كغايػػة الشػػعب الفمسػػطيني   تشػػمؿ جميػػع العمػػؿ عمػػى تكحيػػد صػػيغة شػػاممة إل -3

الطيػػؼ الفمسػػطيني  كبجميػػع مشػػاربهـ الفكريػػة  كارتباطػػاتهـ الحزبيػػة  كالخػػركج ببػػرامج عمػػؿ مكحػػدة 
 خدـ  باهدافها  الفمسطينييف  جميعا.ت
تقػـك  ى فػي فمسػطيف اسػة الكاقػع السياسػيجػاد منهجيػة كاضػحة كعمميػة لدر إضركرة العمؿ عمػى  -4

عمى القػدرة عمػى تحميػؿ الكاقػع  كالقػدرة عمػى جمػع المعمكمػات السػميمة عنػه  كتقسػيـ المشػاكؿ التػي 
 يجاد الحمكؿ لكؿ مشكمة.إ جزاء كالعمؿ بشكؿ جمعي عمىألى إتكاجه التنمية السياسية 

قػػـك دارم فػػي فمسػػطيف  تيجػػاد منهجيػػة كاضػػحة كعمميػػة لدراسػػة الكاقػػع اإلإضػػركرة العمػػؿ عمػػى  -5
كقػػػات المناسػػػبة    كالقػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات المناسػػػبة كفػػػي األعمػػػى القػػػدرة عمػػػى تحميػػػؿ الكاقػػػع

ك التشػػػػريعية أئية عطػػػػاء صػػػػبلحيات كاممػػػػة لمجهػػػػة التنفيذيػػػػة كصػػػػبلحيات كاممػػػػة لمجهػػػػات القضػػػػاا  ك 
خذ مكقؼ بناء عمى تكجػه سياسػي أك أك النظر لها أم قضايا أس يمكر دكف تسيبمتابعة كتقييـ األ

 محدد.
مػف القػكمي  ك تفعيػؿ مجمػس األأالفمسطيني كالتكافؽ عمػى تشػكيؿ –ضركرة االتفاؽ الفمسطيني  -6

 بحيث يصبح مكقع اجماع كطني مف حيث عضكيته كمهامه كصبلحياته.
عتمػػػاد عمػػػى مػػػا باإل مػػػف قػػػكمي فمسػػػطيني  يكػػػكف شػػػامبلن أبنػػػي مشػػػركع قػػػانكف مجمػػػس ضػػػركرة ت -7

خػذ مػا هػك مناسػب أخػرل ك أسػتناد عمػى مشػاريع ناجحػة لػدكؿ يضا باإلأتقتضيه الحالة الفمسطينية ك 
 منها.

عػػدادها كمجػػاالت عممهػػا أسػػتراتيجة كزيػػادة بحػػاث كالدراسػػات اإلضػػركرة تكسػػيع عمػػؿ مراكػػز األ -8
 صحاب القرار.أرائهـ مف قبؿ آعتماد عمى لى االإضافة الفمسطينييف  باإللتشمؿ كؿ ما يخص 
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 المـراجــــــع
 .القرآف الكريـ* 
 (4234)نسخة إلكتركنية  معجـ المعاني الجامع.* 

 أواًل: المراجع العربمة:
ــوم النفســم(: 2005أبػػك حطػػب  فػػؤاد ك أمػػاؿ  صػػادؽ ) 1 ــل اإلحصــائي فــي العل ــاىج البحــث وطــرق الوحلم ة من

 مكتبة األنجمك المصرية  القاهرة. والوربومة واالجوما مة،
   جامعة األزهر  غزة.اإلطار النظري لمفيوم األمن القومي(: 2011األسطؿ  كماؿ )  2

 مطبعة دار الحكمة  بغداد.  لم االجوماع السماسي، أسسو وأبعاده،(: 1990األسكد  صادؽ )3  
   غزة.نممة في فلسطمن بمن الموطلبات الداخلمة واإلتراىات الخارجمةالو(: 2007األغا  أحمد سعيد نظاـ )  4
  مكقع العمػـك القانكنيػة  الضرورة اإلسوراومجمة للونممة اإلدارمة تأساس للونممة الشاملة(: 2013بشر  بميد )  5

 11:50الساعة  30/10/2013فبراير تـ الدخكؿ بتاريخ   14نشرت في 
مركز الدراسػات كالبحػكث   مؤسسات المجومع المدني واألمن القومي العربي،: (2009البشرم  محمد أميف )  6

 األردف.
  ترجمة أكـر ديرم كالهيػثـ األيػكبي  دار الطميعػة  مدخل إلى االسوراومجمة العسترمة(: 1970بكفر  الجنراؿ )  7

 الطبعة الثانية.
بــمن األصــل العســتري والضــرورة السماســمة االســوراومجمة (: 2012جبػػر  دينػػا محمػػد؛ عمػػكاف  ابتسػػاـ  حػػاتـ )  8

   الجامعة المستنصرية  بغداد.ووأثمرىا  لى ووازن القوى الدولي
متانمـات الونممـة الفلسـطمنمة2004جبريؿ  امجد )  9   (: ثقافـة المقاومـة ودورىـا الونمـوي: دراسـة فـي حـدود وا 

 مؤتمر األمة كأزمة الثقافة كالتنمية  القاهرة.
  دراسات  المؤسسة العربية لمدراسػات االسوراومجمة والدبلوماسمة والبروووتول(: 2004اف )جبلؿ  محمد نعم 10

 كالنشر  الطبعة األكلى  بيركت  لبناف.
   الطبعة الثانية  مطبعة أبناء الجراح  فمسطيف.القوا د المنيجمة لبناء االسوبمان(: 2010الجرجاكم  زياد ) 11
ــاء االجومــا ي للمجومــعال(: 1998الجميمػػي  خيػػرم خميػػؿ ) 12 ــة: البن ــي الخدمــة االجوما م ــة ف ــة اإلدارم   ونمم

 المكتب الجامعي الحديث  اإلسكندرية.
   غزة  فمسطيف.أصول دراسات األمن القومي(: 2010حبيب  إبراهيـ ) 13
   ط ح  دار كائؿ لمنشر  عماف. لم االجوماع السماسي(: 2008الحسف  إحساف محمد ) 14
   منشكرات الحمبي الحقكقية  بيركت  لبناف.االسوراومجمات(: 2013عبيد  حسيف )حسيف  خميؿ ك  15
   األردف  عماف  مؤسسة الكراؽ لمنشر.مناىج البحث العلمي(: 2006الحمداني  مكفؽ ) 16 
   جامعة بغداد  كمية العمـك السياسية.اوجاىات األمن األوروبي بعد الحرب الباردة(: 2001الخيرم  نكار ) 17
الجامعػػة  الونممــة السماســمة، محاضــرات دراســات فــي الونممــة السماســمة،(: 2012دبػػكر  أمػػيف محمػػد عمػػى ) 18

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

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

  دار مجػػػدالكم : الونممـــة اإلدارمـــة والـــدول الناممـــة(1993حمػػػد )زكيمػػػؼ  مهػػػدم حسػػػف كالمػػػكزم  سػػػميماف ا 22
 لمنشر  عماف  األردف.

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

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

    الطبعة األكلى  بغداد.نظرمات اإلسوراومجمة العسترمة الحدمثة(: 1988سميماف  أحمد داكد ) 25
   دار كنعاف لمنشر.ألمن القومي العربي ومروتزاوونحو إ ادة صماغة مفيوم ا(: 2008سميماف  منذر ) 26
  المركػػز الفمسػػطيني لمبحػػكث األمــن الفلســطمني بــمن إشــتالمة المفيــوم والوطبمــق(: 2008شػػبات  شػػاكر ) 27

 كالدراسات االستراتيجية  راـ اهلل.
   غزة.  دراسة في النظريات كالقضايا  مكتبة آفاؽالونممة السماسمة(: 1998شراب  ناجي صادؽ ) 28
  المركػػز الفمسػػطينية المؤسســة األمنمــة الفلســطمنمة، نحــو ا ومــاد رؤمــة وطنمــة(: 2008الشػػعيبي  عزمػػي ) 29
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 ة:مادة اإللتورونمسابعًا: ال
  تػػػـ الػػدخكؿ بتػػػاريخ الحاســـب السماســي وتمفمـــة حســـاب القــوة القوممـــة للدولــة( 4236األسػػطؿ  كمػػاؿ )  112
 http://www.k-astal.comصباحان   72>32ـ  الساعة 7/4236/;4

السػاعة  22/10/2013  تـ الدخكؿ بتاريخ مفيوم الونممة اإلدارمة (:2008القنيعير  محمد بف عبد اهلل )  113
10:25 http://www.al-malekh.com 

  مكقع الجماعة العربيػة األىداف الوطنمة التبرى ومتانة الدممقراطمة بمنيا(: 2002الككارم  عمى خميفة )  114
مسػػػػػػػػػػػػػػػػاءن   11:30ـ  السػػػػػػػػػػػػػػػػاعة 29/5/2014لديمقراطيػػػػػػػػػػػػػػػػة  تػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػدخكؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػـك الخمػػػػػػػػػػػػػػػػيس المكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ا

http://arabsfordemocracy.org. 
 18تػػػـ الػػػدخكؿ بتػػػاريخ  الوخلـــف اإلداري والوطـــومر اإلداري،، مظـــاىر وحلـــول  (:2011المػػػانع  سػػػعيد )  115

 9:10http://www.saeed-algarni.blogspot.comالساعة  1/2014/

http://www.al-malekh.com/
http://www.al-malekh.com/
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  تػػـ الػػدخكؿ االســوراومجمة )وعرمفيــا، وظائفيــا، أنوا يــا، أســس بناىــا((: 2011إبػػراهيـ  محمػػد نصػػحي )  116
 http://www.kenanaonline.comمساءن   11:20ـ  الساعة 27/05/2014بتاريخ 
الحػػػػػكار المتمػػػػػدف  تػػػػػـ الػػػػػدخكؿ فػػػػػي  الومـــــو السماســـــي الفلســـــطمني الجدمـــــد،(: 2009أبػػػػػراش  إبػػػػػراهيـ )  117

 . www.ahewar.orgصباحان   9:30ـ  الساعة 4/9/2014
  الحػكار المتمػدف  تػـ الػدخكؿ رات: الحاجة االسوراومجمة فلسـطمنمة موعـددة المسـا(2014أبراش  إبراهيـ )  118
 . http://www.ahewar.orgظهران   12:20ـ الساعة 6/9/2014في 

الحػػكار المتمػػدف  تػػـ إلكتركنػػي  مكقػػع الونممــة اإلدارمــة واإلصــالح اإلداري،(: 2006تيشػػكرم  عبػػدالرحمف )  119
 http://www.ahewar.org 10:55لساعة    في ا22/10/2013الدخكؿ بتاريخ 

  مكقػػع مفيــوم األمــن القــومي واالجومــا ي، جــوىر األمــن القــومي وأىــم مظــاىره(: 2009حسػػيف  زكريػػا )  120
صػػػػػػػػػػػػػباحان   8:50ـ السػػػػػػػػػػػػػاعة 13/6/2014أخبػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػؿ مكػػػػػػػػػػػػػاف  تػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػدخكؿ يػػػػػػػػػػػػػـك الجمعػػػػػػػػػػػػػة 

alwatan.wordpress.com. 
ـــةمـــداخل الوطـــو (: 2008سػػػالـ  أكػػػـر )  121 ـــدول النامم ـــي ال   مكقػػػع إلكتركنػػػي الحػػػكار مر اإلداري ومظـــاىره ف

 http://www.ahewar.org 1:25الساعة  30/10/2013المتمدف  تـ الدخكؿ بتاريخ
ـ 1/6/2014  جراسػػػػػػػػا  نيػػػػػػػػكز  تػػػػػػػػـ الػػػػػػػػدخكؿ بتػػػػػػػػاريخ الونممــــــــة السماســــــــمة(: 2014شػػػػػػػػمكط  نػػػػػػػػزار )  122

http://www.gerasanews.com. 
مجمػػػة الفكػػػر  الوخطـــمط االســـوراومجي القـــومي )السماســـي( الشـــامل،(: 2011كاخيػػػا  إبػػػراهيـ إسػػػماعيؿ )  123

  تػػػػـ الػػػػدخكؿ يػػػػـك الثبلثػػػػاء المكافػػػػؽ  https://groups.google.com  مكقػػػػع إلكتركنػػػػي 32السياسػػػػي  العػػػػدد 
 ـ.27/5/2014

 2/10/2014  تػـ الػدخكؿ بتػاريخ 15424  جريدة الرياض  العدد مةاألمن والونم(: 2010عابد  سعكد  ) 124
 http://www.alriyadh.com/559993 10:00الساعة 

  الكرامػة بػرس  مكقػع إلكتركنػي  تػـ ىل ووجد ونممة سماسـمة فـي فلسـطمن(: 2012مرزكؽ  عبلء جكاد )  125
 .www.karamapress.comمساءن  7:37ـ الساعة 9/10/2013الدخكؿ بتاريخ 

ــا((: 2010مركػػز صػػقر لمدراسػػات االسػػتراتيجية )  126   مكقػػع إلكتركنػػي االســوراومجمة القوممــة )الشــاملة/ العلم
http://arabia.4rumer.net  دقيقة مساءن. 10:40ـ الساعة 27/5/2014  تـ الدخكؿ بتاريخ 

حزيػراف  20  دراسة في االسوراومجمة بمن المسووى واإل داد(: 2010مركز صقر لمدراسات اإلستراتيجية )  127
 . http://www.saqrcenter.netمساءن  9:35ـ الساعة 27/5/2014  تـ الدخكؿ في يـك الثبلثاء 2010
 .http://www.qanon.psمساءن  11:15ـ الساعة 20/9/2014مكقع قانكف  تـ الدخكؿ بتاريخ   128
ـ  15/08/2014تػـ الػدخكؿ بتػاريخ  http://www.moqatel.comمكقع مكسكعة المقاتػؿ اإللكتركنيػة    129

 صباحان. 12.36الساعة 
د السػػػادس  مكقػػػع (: االسػػػتراتيجية مػػػف منظػػػكر كظيفػػػي إجرائػػػي  مجمػػػة الفػػػرات  العػػػد2010مؤيػػػد  سػػػامر )  130

 .ـ28/5/2014  تـ الدخكؿ يـك األربعاء المكافؽ  http://fcdrs.comإلكتركني 
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 (1ملحق رقم )
 المحتممن أسماء

الروبة  االسم م.
 األتادمممة

 الجامعة

 غزة –جامعة األزهر  أستاذ  د.رياض عمي العيمةأ. -1
  اإلسبلميةالجامعة  أستاذ  خالد صافي سمير د.أ.  -2
 غزة -جامعة األزهر  أستاذ مشارؾ الهادم التمباني د.نهاية عبد -3
 غزة -جامعة األزهر  مشارؾ أستاذ األسطؿد.كماؿ محمد  -4
 سبلميةالجامعة اإل ستاذ مشارؾأ البسكس هاني عمر  د. -5
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة أستاذ مشارؾ د. محمد إبراهيـ المدهكف -6
 الجامعة اإلسبلمية أستاذ مشارؾ لركسد. سامي عمى أبك ا -7
 كمية العكدة الجامعية مساعدأستاذ  رامز العايدم د. -8
 كاإلدارة السياسة أكاديمية ستاذ مساعدأ حمد الكاديةأ د. -9

 كمية العكدة الجامعية مساعد أستاذ د.هشاـ سميـ المغارم -10
 اإلنسافلحقكؽ الهيئة المستقمة  أستاذ مساعد العاطي د. صبلح عبد -11
 محاضر غير متفرغ في جامعة فمسطيف أستاذ مساعد بك عيطةأفايز  د. -12
 كاألمفكالسياسة  في اإلدارةمختص  مساعد أستاذ بك يكنسأد. هشاـ  صدقي  -13
 مختص بالشئكف العسكرية كاألمنية متخصص لكاء ركف/ عرابي كمكب -14
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 (2ممحؽ رقـ )
 
 
 

 الرحمف الرحيـبسـ اهلل 
 

 
 ......................................................................سعادة /  

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته    
مػػف كقػػت سػػعادتكـ الثمػػيف لئلجابػػة عمػػى أسػػئمة االسػػتبانة التػػي بػػيف  أرجػػك التفضػػؿ بهعطػػائي جػػزءان 

ــل مجلــس األمــن القــومي الفلســطمني لوحقمــق الضــرورة اإلســ" التػػي بعنػػكافك يػػديؾ لرسػػالتي  وراومجمة لوفعم
 ."الونممة السماسمة واإلدارمة

 كذلؾ كمتطمب لنيؿ درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة تخصص القيادة كاإلدارة.
مػػف قػػػكمي أتهػػدؼ هػػػذ  االسػػتبانة إلػػػى التعػػرؼ عمػػػى آراء كتصػػكرات سػػػعادتكـ حػػكؿ أهميػػػة تفعيػػؿ مجمػػػس 

 ليساهـ في تحقيؽ التنمية السياسية كاإلدارية. فمسطيني
أحػػػػػاكؿ اسػػػػػتطبلع أرائكػػػػػـ بكاقػػػػػع  االسػػػػػتبانةبكأكد التنكيػػػػػه إلػػػػػى انػػػػػه فػػػػػي الجػػػػػزء األكؿ مػػػػػف المحػػػػػكر األكؿ 

لكاقػػع األداء فػػي أجهػػزة السػػمطة الكطنيػػة اإلسػػتراتيجية فػػي فمسػػطيف كبقيػػة االسػػتبانة تحػػاكؿ قيػػاس تصػػكركـ 
 د مجمس أمف قكمي فعاؿ في المستقبؿ كماهيته كأهـ طرؽ كأساليب عممه.الفمسطينية كمدل حاجتها لكجك 

حيػػث أف كقػػع االختيػػار عمػػى سػػعادتكـ  أرجػػك قػػراءة االسػػتبانة بكػػؿ تػػأني كركيػػة  كمػػف ثػػـ التفضػػؿ 
باإلجابة عمى التسػاؤالت الػكاردة بهػا بكػؿ دقػة كمكضػكعية  راجيػان أف تشػمؿ اإلجابػة كػؿ الفقػرات مػف خػبلؿ 

 دؿ ذلؾ عمى المكافقة التامة عمى اإلجابة كالعكس صحيح.  10ما اقتربت الدرجة مف كضع درجة  ككم
داريػان ك  كسػكؼ أتعامػؿ   منيػان أكسيككف لهذ  اإلجابة األثر الكبير لمكصػكؿ إلػى نتػائج مفيػدة عمميػان كسياسػيان كا 

هػػا فػػي سػػبيؿ مػػع إجابػػة سػػعادتكـ بكػػؿ سػػرية كلػػف تسػػتخدـ إال فػػي أغػػراض البحػػث العممػػي فقػػط  لئلفػػادة من
 مف كطننا الغالي.أتضافر كؿ مؤسسات الدكلة لممشاركة في الحفاظ عمى 

     لحسف تعاكنكـ شكرا لكـ سمفان 
 الباحث

 بشار صالح شاىمن
 

 غزة -فلسطين 
 العليا للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية

 المشترك العليا الدراسات برنامج
 األقصى جامعة مع
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 القسم األول: البمانات الشخصمة

 ( أماـ اإلجابة المناسبة:Xيرجى تعاكنكـ في كضع إشارة )
 
 االثنيف معا ث في مركز دراسات             باح      بجامعة        أكاديمي          :العمل -1

 

 دكتكرا              ماجستير                سبكالكريك            : آخر مؤىل  لمي حصلت  لمو -2

 

 أخرل               إداريةعمـك               عمـك سياسية       :    الوخصص العام للمؤىل -3

 

 :ل األتادمميسنوات الخدمة في العم -4

 سنة20مف  كثرأ              سنة20-10مف          سنكات10قؿ مف أ             لـ أعمؿ          

 

 مراتز األبحاث:سنوات الخدمة في  -5

 سنة20مف  كثرأ              سنة20-10مف          سنكات10قؿ مف لـ أعمؿ             أ          

 
 

 أخرل            قطاع غزة               الضفة الغربية              :محل اإلقامة -6
 

 جامعة أجنبية             جامعة عربية             :ة المانحة آلخر مؤىل  لميامعالج -7
 

 :االنوماء السماسي -8
 

       اإلسبلميألحد الحركات ذات التكجه           ألحد فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية                
 غير منتمي                                    أخرل                 
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 القسم الثاني:
 المحور األول: مجلس األمن القومي الفلسطمني

 اإلسوراومجمة -1

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1-   رار في فمسطيف.يكجد كعي كامؿ باإلستراتيجية الشاممة في إدارة الدكلة لدل أصحاب الق 
2-   يكجد ضعؼ في مؤسسة القيادة الفمسطينية.ال  
3-   عند األحزاب كالنخب لثقافة النقد الذاتي. كضكح كممارسةهناؾ  
  يكجد مصمحة قكمية مكحدة في فمسطيف يمكف اعتبارها أساس إلستراتيجية شاممة.  -4
5-   استقبللية قرار .تؤثر عمى يرتهف القرار الفمسطيني بأجندات خارجية ال  
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.
 

 
 دراسة الوحدمات والويدمدات الداخلمة والخارجمة: -2

 

 

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1- كالثقافة  عتمد عمى التاريخ كالتطبيؽ العمميتكمكضكعية كنقد  ك تعمؿ السمطة الكطنية بكاقعية  
 .السائدة في المجتمع

 

2- مع الكاقع مع األخذ بعيف االعتبار ارتباطاته المتنكعة كتطكر السمطة الكطنية  تعامؿت 
 المتغيرات.

 

3-   التعامؿ مع الغرض كدراسته بشكؿ شامؿ كمركب.األسمكب المنتظـ في السمطة الكطنية عتمد ت 

4- الرئيسية مع األخذ بعيف االعتبار العبلقات المتبادلة كالتطكر  السمطة الكطنية التحدياتحدد ت 
 كاختيار التقديرات الناتجة.

 

5-   مختصيف بكافة المجاالت لدراسة كتقييـ كتحميؿ نتائج أم أزمة متكقعة.السمطة الكطنية  تضـ 
6- هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يتكامؿ مع أجهزة السمطة الكطنية لدراسة  

 التحديات كالتهديدات الداخمية كالخارجية.
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 وضع الخمارات واقوراح البدائل: -3

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1- عف طريػؽ جمػع المعمكمػات المناسػبة حػكؿ تػاريخ ظهكرهػا  اكؿبتحديد المشنية تقـك السمطة الكط 
 مدل حدتها كتطكرها.أسبابها ك ك 

 

2-   عف طريؽ استشارة الخبراء كالفنييف.اكؿ البدائؿ المختمفة لحؿ المشالسمطة الكطنية حدد ت  
3- اليجابيات الخاصة بكؿ البدائؿ عف طريؽ الدراسة المكضكعية لمسمبيات كاالسمطة الكطنية قيـ ت  

 بديؿ.
 

4-   كما نصه القانكف. اطبقا لكجاهته اراتتنفيذ القر السمطة الكطنية عمى شرؼ ت 
5-   تأكد مف تحقيؽ األهداؼ.كتأثناء كبعد االنتهاء مف التنفيذ  اتالقرار  السمطة الكطنيةتابع ت  
6- الخيػارات كاقتػراح البػدائؿ هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسػطيني يسػهـ فػي كضػع  

 لمتعامؿ مع المكاقؼ كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكاجهتها.
 

 

 الونسمق بمن مخولف الوزارات واألجيزة: -4

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1- طكيمػػة المػػدل لتنميػػة المجتمػػع  االسػػتراتيجية عمميػػة إعػػداد خطػػط فمسػػطيف السػػمطة الكطنيػػةكد تقػػ 
 اديا كاجتماعيا كبشريان.الفمسطيني كتطكير  اقتص

 

2- ة كػػؿ الفمسػػطينية المختمفػة مػػع الحفػػاظ عمػى اسػػتقبللييكجػد تعزيػػز كتعاضػد كتنسػػيؽ بػػيف الػكزارات  
 النسبية.منهـ 

 

3- عمػػػػى إعػػػػداد خطػػػػط القطاعػػػػات كعمػػػػؿ الدراسػػػػات الضػػػػركرية إلعػػػػداد  السػػػػمطة الكطنيػػػػةشػػػػرؼ ت 
 السياسات.

 

4- تعػػػػاكف معػػػػه فػػػػي جمػػػػع كتحميػػػػؿ كتركػػػػزم لئلحصػػػػاء الجهػػػػاز المتعتمػػػػد السػػػػمطة الكطنيػػػػة عمػػػػى  
 المعمكمات اإلحصائية.

 

5- هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قػكمي فمسػطيني يكجػه األداء لمحككمػة فػي إطػار األهػداؼ  
 كالبرامج كالقرارات كيكمؿ عممها في التنسيؽ كتنفيذ التكصيات كالقرارات.
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 موابعة ونفمذ القرارات: -5

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1- ي متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد مف إف القرارات كالمكائح تمارس السمطة الكطنية صبلحياتها ف 
 كاألنظمة السارية كافية لتحقيؽ الغرض منها.

 

2-   مدل نجاحها في تحقيؽ األهداؼ المحددة.القكانيف ك تنفيذ الخطط ك  السمطة الكطنيةابع تت 
3-   الكشؼ كالتحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية. مطة الكطنية عممياتالس راقبت  

4-   .عف أم إهماؿ في الدكلةلشكاكم الكبيرة المقدمة تحقؽ السمطة الكطنية في ا 
5- هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني في دعـ أجهزة السمطة الكطنية في متابعة  

 كمراقبة تنفيذ القرارات.
 

 لمحور الثاني: الونممة السماسمةا

 الفا لمة -1

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1-   عمى تحقيؽ التكامؿ القكمي داخميا كتجاكز  خبلفاته. منظاـ السياسيلقدرة  يكجد 
2-   في إحكاـ سيطرته الفمسفية كالفكرية عمى الجماعات السياسية.فعاؿ النظاـ السياسي  
3-   في تجنيب المجتمع أعماؿ العنؼ كاالنقبلبات كحالة عدـ االستقرار. ةتساهـ السمطة الكطني 

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

 

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

 

 المساواة -2

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1-   .التضامف االجتماعي القائـ عمى العدؿ كالحرية كالمساكاة ساستعزز السمطة الكطنية أ 
2-   .األساسيةكالحريات العامة  اإلنسافحقكؽ تحافظ السمطة الكطنية عمى   
3-   .يف الجنسيففهـك المساكاة بالسمطة الكطنية مزز تع 

4- عمى تطكير التشريعات المتعمقة بالشباب كضماف حرية تككيف  السمطة الكطنيةساعد ت  
 كتمكينهـ مف مشاركة أكبر في المجتمع. المؤسسات كالتنظيمات

 

5-   . األهميفي نشر ثقافة السمـ  تساهـ السمطة الكطنية  
6-   اعد السمطة الكطنية في تحقيؽ المساكاة.هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يس 
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 الدممقراطمة -3

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1-   .مف مبدأم سيادة القانكف كعدـ الجمع بيف السمطاتتعزز السمطة الكطنية   

2-   .كمف ثـ ضماف التعددية السياسية األفرادعمى مبدأ ضماف حقكؽ  تعمؿ السمطة الكطنية 
3-   المؤسسات المدنية في الدكلة.عمى  كاألمنيةمؤسسات العسكرية هناؾ تغكؿ لم 

4-   يتـ تداكؿ السمطة سمميان. 
5-   .كاإلعبلـ  كحرية الصحافة حرية الفكر كالرأم تعزز السمطة الكطنية 
6-   هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يسهـ في تحقيؽ الديمقراطية. 

 األمنوحقمق  -4

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1-   .تنفيذها آلياتحدد تك  األمنيةعمى صياغة السياسات كالخطط السمطة الكطنية عمؿ ت 

2- ياسية كاالقتصادية كفقا لمتطمبات الظركؼ الس لؤلجهزة األمنيةالمهاـ  السمطة الكطنيةحدد ت  
 .شرؼ عمى تنفيذهاتكاالجتماعية ك 

 

3- في  األمنيمساهمة العمؿ  عمىؤكد تك   كاألمنيؿ السياسي بيف العم تنسؽ السمطة الكطنية 
 .السياسية األهداؼتحقيؽ 

 

4- التشكيبلت كالتعيينات كالترقيات التي تساهـ في تنفيذ  إقرارعمى  السمطة الكطنيةعمؿ ت  
 .األمنيةالسياسات كالخطط 

 

5-   .فيذهاشرؼ عمى تنتك  األمنيةاالتفاقيات  إقرارفي  السمطة الكطنيةشارؾ ت   
6-   .لية صرفهاآك  باألمفالميزانيات كالحسابات المتعمقة  تقر السمطة الكطنية 
7-  كاإلقميميةمع الجهات المحمية  األمنيبشكؿ مباشر عمى التنسيؽ  تشرؼ السمطة الكطنية 

 .كالدكلية
 

8-   طيني.تعتبر البنكد أعبل  في محكر تحقيؽ االمف هي المهاـ االساسية لمجمس أمف قكمي فمس 
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 اإلدارمةالمحور الثالث: الونممة 

 :اإلدارمةوطومر المنظمات  -1

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1- النزاهة كالمساءلة في الممارسات  عماـا  ك المكارد العامة  إدارة أنماطمف السمطة الكطنية حسف ت 
 .كاإلداريةاالقتصادية 

 

2- برامج  أهداؼالمستمر لمستكيات التقدـ في تحقيؽ  عمى تكفير الرصد السمطة الكطنيةعمؿ ت 
 .الحكـ إدارة ألنظمة اإلصبلح

 

3-   .الرشيدة اإلدارةتطبيؽ  آلياتالسمطة الكطنية عزز ت 

4-   .الحكـ التقميدية إدارة ألنماطفي مكاجهة التحديات المعاصرة  السمطة الكطنيةساهـ ت 
5-    .هادفة لمتطكير عمى شتى المجاالت أم فكرةكجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني يدعـ  

 :واألسالمب اإلجراءاتوطومر  -2

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1-   .اإلداريةكطكؿ المسالؾ التي تمر فيها القرارات  اإلجراءاتتعدد  السمطة الكطنيةذلؿ ت 

2-   .في الدكلة األجهزةتداخؿ كاالزدكاجية في عمؿ عديد مف يكجد معالجة دائمة لم  
3-   .عف السياسات التنمكية المسئكلة اإلستراتيجيةعمؿ المراكز  آليات تتطكر بشكؿ دائـ   

4-   .القضاء عمى التضارب بيف القكانيف كالمكائح بما يسهؿ التعامؿ معهاتحاكؿ السمطة الكطنية  
5- عائـ كجكد مجمس أمف قكمي فمسطيني سيسهـ في اإلصبلح الشمكلي لمدكلة مف خبلؿ إرساء د 

 إدارة حديثة فعالة.
 

 وطومر الموارد البشرمة: -3

ؤالـــالس الرقم (10( إلى )1من )   

1-   .حمايته كتأميف حياة حرة له كتطكير  إلىهدؼ تك  األساسالمكاطف هك  السمطة الكطنيةعتبر ت 

2-   .استقرارهـ كتطكيرهـ إلىالمتعمقة بحقكؽ العامميف مما يؤدم  كاألنظمةالقكانيف تطبؽ  
3-  أداءمما يساعد في تحسيف مستكل  األداءجكدة ل كاإلداراتالمؤسسات  تكجه السمطة الكطنية 

  .العامميف
 

4- كتتأثر  اإلدارمعمى تحسيف بيئة العمؿ التي تؤثر في الجهاز تعمؿ السمطة الكطنية باستمرار  
 .به كتنعكس عمى العامميف

 

5- طيني يهدؼ إلى تنمية قكمية شاممة تعتبر هناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمس  
 منها. ان التنمية البشرية جزء

 

 


