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 ||  معيقات دمج جهازي األمن الداخلي واألمن الوقائي وُسبل التغلب عليها ||

 ملخص الدراسة

تعد مشكلة اإلنقسام مشكلة كبيرة يعاني منها املجتمع الفلسطيني, وخاصة في قطاع غزة, وتعّد املشكلة 

م, حيث تتعدد االجهزة وأهدافها ومنطلقاتها و... الخ. ويعد موضوع الدمج األمنية املشكلة األساس في هذا اإلنقسا

وتوحيد العمل في هذه األجهزة هو املشكلة األبرز التي تم ويتم بحثها على مختلف املستويات القيادية, إليجاد حلول 

, فقد هذا املوضوع املهمحيث أن الدراسة سلطت الضوء على لها, ملا لها من أبعاد كثيرة تؤخذ عند طرح حلول لها, 

السؤال الرئيس لهذه الدراسة  ركزت هذه الدراسة على ما يخص جهازي األمن الداخلي واألمن الوقائي, حيث ان

وقد هدفت الدراسة الى )ما هي معيقات دمج جهاز األمن الداخلي وجهاز األمن الوقائي وسبل التغلب؟(,  :وهو

از األمن الداخلي وجهاز األمن الوقائي, ومعرفة املعوقات في دمج الجهازين. التعرف إلى واقع جه :عدة أمور من أهمها

وقد خرجت الدراسة والتوصل إلى مقترحات إلزالة هذه املعوقات. واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي, 

ات األساسية لهذه بالعديد من النتائج التي بحاجة إلى التعمق بها في دراسات أخرى, وذلك للوقوف على املسبب

املعيقات والخروج بتوصيات لحلها, ومن أهم هذه النتائج: أنه يوجد إجماع, لدى العاملين في كال الجهازين, على 

إعادة صياغة العقيدة األمنية لألجهزة األمنية, وفق محددات جديدة من أهمها اإلجماع على أن )إسرائيل( هي العدو 

 للجوانب املشتركة في  األساس في هذه العقيدة. وأن هناك
ً
توافق على أن املشاكل اإلدارية يمكن التعامل معها, نظرا

التجربة األمنية لدى الجهازين من الناحية اإلدارية, وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات للمساهمة في وضع حلول 

ني, وخاصة الشابة منها, لهذه املشكلة, من أهم هذه التوصيات: تعزيز ثقافة الحوار بين مكونات املجتمع الفلسطي

وتعزيز التعبير عن الذات بشكل ديمقراطي, وكذلك تعزيز ثقافة الرأي والرأي اآلخر, وتعزيز املؤسسية في املجتمع. 

وتعزيز املهنية في حال دمج الجهازين, مع األخذ في االعتبار بعض التخوفات لدى بعض العاملين من ناحية األمان 

 تعزيز وإر 
ً
فاد الجهاز الجديد بدماء جديدة, من كل أطياف الشعب الفلسطيني, تخضع ملعايير محددة الوظيفي. وأيضا

 .بعيدة عن الحزبية
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 النتائج والتوصيات
 

: النتائج:
ً
 أوال

 نتائج املعيقات النفسية:

يوجد رغبة كبيرة لدى العاملين في األمن الداخلي في بناء عالقات اجتماعية مع العاملين في جهاز األمن  .1

 وقائي, حال تحقيق حالة الدمج.ال

درجة املوافقة لجهاز األمن الوقائي قد زادت عن درجة املوافقة لجهاز األمن الداخلي في محور "عدم وجود  .2

 معوقات نفسية للدمج بين الجهازين".

 لآلخر.  .3
ٌ
 يوجد تخوف واضح وملموس, مع عدم ثقة متبادل, لدى الطرفين في قيادة كال

 النفس, مع نزعة من الفوقية لدى الجانبين بالقدرة على قيادة العمل.يوجد توجه عام وثقة ب .4

5. .
ً
 وجود تخوف ملحوظ لدى الطرفين من إمكانية عدم نجاح العمل معا

هناك حالة من عدم تقبل الطرف اآلخر لدى كال العاملين في الجهازين, مع زيادة النسبة لدى األمن الداخلي  .6

 عنها في األمن الوقائي.

النفس لدى العاملين في كال الجهازين بقدرتهم على إثبات ذاتهم في أي مكان يشغلونه, مع  وجود ثقة في .7

 وجود إمكانية أن يكون مرجع األمر هو الخضوع ألوامر القيادة العليا لتذليل عقبات عملية الدمج.

, في حال تمت مع أن هناك حالة من عدم الثقة, وعدم تقبل الطرف اآلخر إال أن نتائج االستبانة تظهر أنه .8

 عملية الدمج, فإن مفاهيم كثيرة ستذوب وسيعم نوع من حالة اإليجابية وتقبل األمر الواقع.

 نتائج املعيقات اإلدارية:

 الرتب في جهازي األمن الداخلي واألمن الوقائي قد تمثل معيق. .1

 هناك توافق وتقارب واضحان في وجهات النظر بما يخص املعوقات اإلدارية. .2

ة وتفهــم لــدى العــاملين فــي الجهــازين للعمــل وفــق هيكليــة مهنيــة جديــدة تضــمن العمــل بشــكل م ــي وجــود مرونــ .3

 سليم بما يخدم مصلحة العمل, ودون التعصب للهيكليات القائمة في كال الجهازين.

وجـــود إجمـــاع أك ـــر لـــدى الجهـــازين علـــى أن تكـــون الترقيـــات وفـــق الشـــهادات األكاديميـــة املتخصصـــة منـــه علـــى  .4

 األقدمية.الخ رة و 

 للجوانب املشتركة في التجربة األمنية لدى  .5
ً
هناك توافق على أن املشاكل اإلدارية يمكن التعامل معها, نظرا

 الجهازين, من الناحية اإلدارية؛ فلذلك هناك توافق على هذه املسألة لدى العاملين في الجهتين.

 

 

 



 تقدير موقف )مستقبل االنتخابات املحلية |||||

 

 (  4صفحة رقم )            (معيقات دمج جهازي األمن الداخلي واألمن الوقائي وُسبل التغلب عليهاتقدير موقف ) |||||

 

 نتائج املعيقات املرجعية:

% 12.5ازين, علـى اعتبـار )إسـرائيل( العـدو األسا,ـيي ,حيـث أعـرب مـا نسـبته ال يوجد إجماع, بين عناصر الجهـ .1

 من العينة املبحوثة فـي جهـاز األمـن الوقـائي بـأن )إسـرائيل( ليسـت العـدو األسا,ـيي, فيمـا كانـت النسـبة  
ً
تقريبا

 ممــن كانــت ال توافــق علــى اعتبــار أن )إســرائيل( هــي العــدو األ 6
ً
ســاس, وهــذا % فــي جهــاز األمــن الــداخلي تقريبــا

 بحاجة إلى دراسة أخرى ملعرفة األسباب لذلك.

وجود نسبة توافق على وجود التنسيق األمني, بحاجة إلى دراسة ملعرفة أسباب املوافقـة, وهـذه النسـبة كانـت  .2

 22في جهاز األمن الوقائي 
ً
 %.7%, وفي جهاز األمن الداخلي كانت تقريبا

لجهــاز الجديــد مــع املرجعيــة التنظيميــة لضــباس الجهــازين, ســواء فــي حــال وجــود خــالف بــين املرجعيــة اإلداريــة ل .3

% مـــن جهـــاز 53.75% مـــن عينـــة جهـــاز األمـــن الوقـــائي ومـــا نســـبته  77.52الـــداخلي أو الوقـــائي فـــإن مـــا نســـبته 

 األمن الداخلي ستقف جنب املرجعية اإلدارية لدى الجهاز الجديد.

دور في نتائج محور املعيقات املرجعية, على خالف جهاز النزعة الحزبية, لدى جهاز األمن الداخلي, كان لها  .4

 األمن الوقائي, الذي كان أكثر مرونة في هذا الجانب.

كما أن هناك نسـبة كبيـرة لـدى األمـن الوقـائي, هـي أعلـى منهـا فـي الـداخلي, فـي االسـتعداد للتهـحية فـي مواجهـة  .5

 ديد.العدو اإلسرائيلي في حال كانت هناك تحديات تواجه الجهاز الج

وجـــود نســـبة عاليـــة مـــن عـــدم املوافقـــة علـــى وجـــود تنســـيق أمنـــي مـــع العـــدو اإلســـرائيلي لـــدى العـــاملين فـــي األمـــن  .6

 %.78الوقائي بنسبة 

يوجــــد إجمــــاع لـــــدى العــــاملين فـــــي كــــال الجهــــازين علـــــى إعــــادة صـــــياغة العقيــــدة األمنيــــة لألجهـــــزة األمنيــــة, وفـــــق  .7

يل( هــي العــدو األســاس فــي هــذه العقيــدة, وهــذا تحــول محــددات جديــدة, مــن أهمهــا: االجمــاع علــى أن )إســرائ

 كبير في فكر العاملين في جهاز األمن الوقائي.

 وجود شبه إجماع على الوقوف بجانب الجهاز الجديد ومرجعيته ضد أي عدوان خارجي. .8

 نتائج عامة:

 مما هو في جهاز األمن الوقائي. .1
ً
 مجتمع األمن الداخلي أكثر شبابا

% , وهــي نســبة كبيــرة بفــارن مميــز عــن الوقــائي, حيــث 90.7املاجســتير فــي الــداخلي بلغــت حملــة البكــالوريوس و  .2

% , أي أن الفـارن بـين الـداخلي والوقـائي مـن حملـة 57.4بلغت نسبة حملة شـهادة البكـالوريوس واملاجسـتير 

 %.33البكالوريوس واملاجستير ما يقرب 

 لـــ )حمــاس(, 100, فهــو جهــاز خــالص جميــع منتســهي جهــاز األمــن الــداخلي ينتمــون لحركــة )حمــاس( .3
ً
% تنظيميــا

وال يوجـــد أي مشــــاركة ألي عناصـــر أو اتجاهــــات أخــــرى, أمـــا فــــي جهـــاز األمــــن الوقــــائي فـــإن األغلبيــــة الســــاحقة 

%, أمــا بــاألي األحــزاب, ســواء تنظيمــات )م. ت. ف.( أو منظمــات ذات توجــه 87.8تنتمــي لحركــة )فــتب( بنســبة 

% مــن العــاملين فــي الجهــاز 7.4قليلــة, أمــا مــا هــو ملفــت للنظــر أن نســبة % , وهــي نســبة 4.9إســالمي, فبلغــت 

غيـر منتميـة, وهـي نسـبة مهمـة, ويالحـ  وجـود تنـوع فـي االنتمـاءات داخـل -حسب العينة  -من الرتب السامية

 جهاز األمن الوقائي, وهذه تحسب له رغم قلتها.



 تقدير موقف )مستقبل االنتخابات املحلية |||||

 

 (  5صفحة رقم )            (معيقات دمج جهازي األمن الداخلي واألمن الوقائي وُسبل التغلب عليهاتقدير موقف ) |||||

 

: التوصيات:
ً
 ثانيا

 توصيات للتغلب على املعيقات النفسية:

د املعون النفسيي؛ في عملية الدمج, من أهم املعوقات خاصة لدى العاملين في كال الجهازين, فعدم يع .1

وجود تجربة للعمل تجمع املنتسبين في الجهازين يزيد من تخوفات كلًّ من اآلخر, ولكن من خالل البحث 

ل أنشطة يمكن أن يتم واالستخالصات في النتائج, فإنه من املمكن أن يتم التغلب على هذا املعون من خال

عملها في هذا اإلطار, ويجب أن يقوم على هذه األنشطة ويشرف على هذه املعالجات أخصائيون نفسيون 

 حتى تكون جدواها ملموسة.

يجب تعزيز ثقافة الحوار بين مكونات املجتمع الفلسطيني, وخاصة الشابة منها, وتعزيز التعبير عن الذات  .2

 ز ثقافة الرأي والرأي اآلخر وكذلك املؤسسية في املجتمع .بشكل ديمقراطي, وكذلك تعزي

 توصيات للتغلب على املعيقات اإلدارية:

تعزيز املهنية في حال دمج الجهازين, مع األخذ في االعتبار بعض التخوفات لدى بعض العاملين من ناحية  .1

 األمان الوظيفي.

عب الفلسطيني, تخضع ملعايير محددة بعيدة تعزيز وإرفاد الجهاز الجديد بدماء جديدة من كل أطيف الش .2

 .عن الحزبية

 توصيات للتغلب على املعيقات املرجعية:

ث تكون مبنية على أن يتطوير العقيدة األمنية الفلسطينية بما يتوافق مع رؤية املجموع الوطني, بح .1

.سرائيلإ)
ً
 ( هي العدو األسا,يي واملجمع عليه فلسطينيا

 ن العمل التنظيمي البحت, وتعزيز االنتماء امل ي للجهاز الجديد بشتى الوسائل.فصل العمل الحكومي امل ي ع .2

 توصيات عامة:

العمل على االستمرار في عملية دمج الجهازين, وفق ما تم استخالصه من الدراسة, والتغلب على املعيقات  .1

 التي تعترض عملية الدمج .

 ات الفلسطينية.العمل على تأريخ العمل األمني التنظيمي في التنظيم .2

 استكمال الدراسات املتخصصة في املوضوع األمني والتجربة األمنية الفلسطينية. .3

 تعزيز ثقافة الرأي والرأي اآلخر لدى الكل الفلسطيني, وأن هذا الوطن يستوعب الجميع.  .4

 تعزيز النجاحات في التجارب األمنية التي تم خوضها لخدمة الشعب و القضية . .5

 في موضوع الدراسة.عمل دراسات أكثر  .6
ً
 عمقا

 

 


