برنامج الدراسات العليا املشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات
العليا وجامعة األقص ى بغزة

جامعة األقصى  -غزة

دور وزارة الـداخـلـية واألمـن الـوطنـي فـي تحـقـيـق
األمـن املـجتـمـعـي بـمـحـافـظـات غ ـ ـزة
إع ـ ـ ـداد الباح ـ ــث:

بـ ـ كر خـ ـ م ـ يس صـاحل الع ـ ـ زازي
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قدمـ ـت هذه ال ـدراسة استـكم ـــ ًال لمت ـطلب ـات الح ـصول على درجة المـاجست ــير في تخ ـص ـص
إدارة الـ ـدولـ ـ ـة وال ـح ـ ـك ـم ال ـ ـ ـرش ـ ـيد
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ب ـ سم اهلل ال ـ رمحن ال ـ رحي ـ م

ق ـ ال تـ ـعـ ـاىل:

 الَّـذِينَ آ مَنُوا وَلَمْ يَ ـلْبِسُوا إِميَانَهُم بِ ظُلْمٍ أُ وْلَئِكَ لَهُمُ األَ مْ نُ
وَهُم مُّهْتَدُونَ( )82
] األ نعـا م [82:

ب

اإلهـــداء
إلى قدوتننا وحبيبنا وقائدنا سيدنا محمد بن عبد هللا
صل ـ ـى هللا عليه وسلم
سببا في توفيقي
إلى من كان دعاؤهم ورضاهم ً
والــدي أمــد هللا في عـمرهما

إلى من رافقوني بمسيرتي خطوة بخطوة
زوجتــي وأبنـائي وبناتـي حفظهم هللا في رعايته
إلى أخوتي ل فرقني هللا عنهم.
إلى العيون الساهرة على أمن الوطن الحبيب زمالئي ضباط و ازرة
الداخلية واألمن الوطني

إلى كل من ساهم في خروج هذه الرسالة لترى النور
ولو بكلمة واحدة ،،،
أهدي لكم ثمرة جهدي المتواضع
الباحث
بكر مخيس صاحل العزازي

ت

شكر وتقدير
الحمد هللا رب العالمين ،الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على

الرسول المعلم ،الذي علمنا قيمة العتراف والتقدير والشكر لمن هم أهل الفضل.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

يش ُكر هللا) (سنن الترمذي ،البر والصلة.)1954 :
يش ُكر الناس ل ْم ْ
لم ْ
(م ْن ْ
فال يسعني وقد أنهيت هذا اإلنجاز العلمي المتواضع إل أن أحمد هللا الذي أعانني على

إنجا هز وأن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعمي في هذا اإلنجاز.

وأخص بالذكر أستـاذي الفـاضـل الـدكت ـور  /محمد عبد العزيز الجريسي على ما
قدمه لي من اهتمام ومتابعة ،وما قدمه من جهد ووقت وخب ةر وهو الذي أحاطني بلطفه وكرم
أخالقه فكان لتوصياته وتوجيهاته األثر األكبر في إنجاز هذه الدراسة.

كما أود أن أعبر عن شكري العميق ألعضاء لجنة المناقشة /
األستاذ الـدكتـور  /نـ ـع ـمـات شــعبــان علـ ـوان ،مناقشـا خارجيـا.
والـدكتـور /أسام ـة عط ـي ـة ال ـمــزينـ ــي ،مناقشـا داخليـا.
كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير من السادة المحكمين على ما قدموه من مالحظات قيمة
للوصول إلى أفضل النتائج.

والشكر موصول إلى األخ المحلل اإلحصائي األستاذ /جهاد عكاشة على اهتمامه ومتابعته
وللمدققه اللغويه األستاذه  /سحر ماهر أبو عطيوى

ولكل من ساهم بالنصح أو الدعاء في سبيل إنجاح هذا العمل.

الباحث
بكر مخيس صاحل العزازي

ث

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة التعرف إلى دور و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي
بمحافظات غزة من وجهة نظر أصحاب المناصب اإلدارية والمؤسسات الحقوقية ،وقد

استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وباستخدام المقابلة والستبيان كأداة للدراسة للوصول إلى

شخصا ،باإلضافة إلى استخدام المقابالت مع
النتائج ،حيث بلغت عينة الدراسة ()322
ً
شخصا من المختصين األمنيين والحقوقيين ،ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء وتصميم
()35
ً
استبانة الدراسة ،والتي هي من إعداد الباحث بالستفادة من األدبيات السابقة.
ومن أهم الـنـتائج التي خلصت إليها الـدراسـة:

 .1بلغ مستوى السياسات التي تقدم من قبل و ازرة الداخلية واألمن الوطني لتحقيق األمن
المجتمعي )  ( %72.5وهى درجة متوسطة .

 .2أن نسبة مستوى إجراءات و از ةر الداخلية لتحقيق األمن المجتمعي وتحقيق األمن والهدوء
بلغت )  ( %74.4وهى درجة متوسطة.

 .3أن الو ازرة تعمل مع الجهات المجتمعية في وضع الخطط والبرامج لتحقيق األمن
المجتمعي بنسبة ( ) % 66وهي درجة مقبولة إلى حد ما .

 .4أن واقع تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات غزة بلغ نسبة)  ) %79.6وهى درجة

مرتفعه .

 .5أن ( ) %87.4من المستطلعة آرائهم يرون أن محافظات القطاع يمر بمشكالت
اقتصادية واجتماعية صعبة أثرث بشكل مباشر علي الستقرار واألمن المجتمعي وهى درجة

مرتفعة جدا .

ومن أهم التـوصيـات التي جاءت بها الـدراسـة:

 .1ضرو ةر الهتمام من قبل و از ةر الداخلية واألمن الوطني بتعزيز وتدعيم الجهات المختصة

ذات العالقة والمتمثلة بالحاضنة الشعبية واإلدارة العامة للعالقات العامة ،وذلك من خالل

وعمليا.
علميا
ً
الضباط المختصين والمؤهلين ً
 .2إنشاء هيئة وطنية تتحمل مسؤولية التخطيط لألمن المجتمعي ،ووضع الوسائل وتحديد
السبل الالزمة لتحقيقه ،على أن تضم الهيئة أعضاء ممثلين عن األجهزة األمنية الحكومية

والفصائل المقاومة وعلماء الشريعة وقادة الفكر ،وأعضاء ممثلين عن منظمات المجتمع
المدني ،ومن مختصين اجتماعيين ونفسيين.

ج

Abstract
The study aims to identify the role of the Ministry of Interior and National
Security in achieving social security in Gaza Strip from the point of view of
administrative people and human rights organizations. The descriptive analytical
approach used to find the answers of the research questions. The study sample is
322 persons, and 35 interviews with human rights or security specialists. One of
the main gathering information tools in the study is the questionnaire. Which took
a considerable effort in all its constructing stages starting from design and ending
with analysis. The questionnaire built with respect to the state of art of previous
literatures in social security.
The main results of the study are:
1. The ratio of the level of policies provided by the Ministry of Inter ior and
National Security to achieve social security is 72.5%.
2. The percentage of the procedures of the Ministry of the Interior to achieve
social security and to achieve security and peace in society is 74.4%.
3. The percentage of achieving the goal that the Ministry works with the
community in parallel to develop plans and programs for achieving social
security is 66%.
4. The percentage of the reality of achieving social security in Gaza Strip is
79.6%.
5. The percentage of the certainty that the living conditions in Gaza Strip are
going through difficult social and economic situations that affects the
achievement of security and social stability is 87.4%.
The most important recommendations of the study are as follows:
1. The Ministry of the Interior and National Security should support the
authorized departments who are in charge of assuring social security in the
society, which can be achieve by establishing the public incubator and by
supporting the public relations department. In addition, the competent
officers needs a special training for better qualifications.
2. The establishment of a national association to plan for social security and
to find the appropriate procedures to achieve it. The association needs to
have members from different categories, such as represe ntatives of the
government security agencies, resistance factions, sharia scientists,
thought leaders, members of civil society organizations and social and
psychological specialists.
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الــفــصـــل األول
(اإلط ــار العــام للدراســة)
ويـ ـ ـ ـش ـمـ ـل عل ـ ـ ــى:
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1

أول :مقدمة:
إن من أكـبـر الن ـعم بعد اإلسالم نعمة األمـن والطمئنان فالحياة اآلمـنـة المطمئنـة

نعمـ ة جـليلة من هللا سبحـانه وتعالـى يسبغها هللا علـى عـباده المـؤمنين ف ـي حيـاتهم الدنيا وفي

حياتهم اآلخرة وتعتبر منة كبيرة من هللا ومطلب كل أمـة  ،وغاية كل دولة ،ومن أجـلها تجند

الجيوش وترصد األموال ،وفي سبيلها قامت الكثير من الصراعات والحروب فاألمن مطلب

حيوي ل يستغني عنه إنسان ،فيتعتبر تحقيق األمن في المجتمعات من الثوابت فتسعي الدول
لتحقيقه فهو عامال أساسيا في حفظ اإلنسان وسالمة مجتمعه ،وبذلك يكون للفرد حق

أيضا أن األمن واألمان إحساس
الستمتاع باألمن في كل متغيرات حياته ،ويتضح من ذلك ً
هام عندما يتوفر لإلنسان فيستطيع بعدها أن يتفرغ لمهام حياته األخرى التي خلق من أجلها،
فقد عبر هللا عزوجل عن حاجة اإلنسان إلي األمن والطمئنان فقال تعالى:

صيْفِ ( )2فّْليّعْبُدُوا رّبّ هّذّا الْبّيْتِ ( )3اّلذِي
الشتّاءِ وّال ّ
لِإِيلّافِ قُرّيْشٍ ( )1إِيلّافِهِمْ رِحْلّةّ ِّ
أّطْعّمّهُمْ مِنْ جُوعٍ وّآمنهُمْ مِنْ خّوْفٍ (( )4سو ةر قريش).
وعـلي ـه فإن مفاهيم األمـن المجتمعـي تدور حول توفير حالـة األمن ،والستقـرار ،والطـمـأنينـة،
في المجتمع المحلي ،بحيث يستطيع األفراد التفرغ لألعمال العتيادية التي يقومون بها ،وفي

يزدهرن في
ا
حال غياب األمن فإن المجتمع يكون في حالة شلل وتوقف ،فاإلنتاج واإلبداع
حالة السالم والستقرار (عمارة.(13:1998 ،

ويكتسب موضوع الرسالة الحالية (األم ـن المـجتمعـي) أهميته من ارتباطه بالمواضيع المهمة

المتعلقة بحياة الناس ،والتي تتطلب نظرة جديدة ،وفكر متجدد يواكب المتغيرات التي انتقلت
بالحياة نقالت نوعية متأثرة بالتقنية الحديثة والعولمة وغيرها من التطورات المعاصرة (الشيخ

أحمد.(5:2005 ،

لذلك يسعى اإلنسان بفطرته إلى تحقيق األمن؛ لستمرار الحياة وديمومتها ،وتعمير األرض

التي استخلف هللا تعالى عليها بني آدم ،وانعدام األمن يؤدي إلى القلق والخوف ويحول دون

الستقرار والبناء ،ويدعو إلى الهجرة والتشرد ،وتوقف أسباب الرزق مما يقود إلى انهيار
المجتمعات ومقومات وجودها .فقد احتل هذا الموضوع أهمية كبرى من تاريخ المجتمعات
البشرية منذ فجر التاريخ وحتى اليوم ولم يكن هذا الهتمام وليد الصدفة أو يعبر عن مطلب

شريحة دون أخرى ،وانما يعبر عن مطلب مجتمعي عام ،حيث إنه بدون األمن لن يستقيم
وجود الدول وستسودها الفوضى وعدم الستقرار (الخمسان.)1: 2012،
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وقد تعددت مفاهيم األمن المجتمعي وأبعاده في ضوء التحولت التي يشهدها العالم بشكل
عام وتشهدها فلسطين وقطاع غزة بشكل خاص ،والتي عانت في اآلونة األخيرة من حصار

خانق ،وحروب قاسية ،وانقسام شقي الوطن ،مما ترك آثارها على جميع األنساق الحياتية
سواء ما يتعلق منها بحياة الفرد أو الجماعة أو على المؤسسة األمنية التي هي جزء أساسي

وجوهري في تحقيق األمن المجتمعي وما ينتج عنه.

ومن هنا تقع على عاتق وزارة الداخلية واألمن الوطني الكثير من المسؤوليات والتحديات

باعتبارهم جهة الختصاص المنفذة ،فعليهم ضمان احترام حقوق المواطنين وعليهم أن
يصنعوا السالم بين األفراد والجماعات ،فوظيفة رجال األمن على عكس ما هو شائع عند

البعض هي وظيفة مضادة للعنف ،ولكن هذه المسؤولية مسؤولية جماعية تستدعي مشاركة

المواطنين وفي حال أخفق رجال األمن في إحالل األمن والسالم يقع جانب كبير من هذا
أيضا ،فنجاح رجال األمن هو نتيجة التعاون المشترك الذي يضمن
اإلخفاق على المجتمع ً
نجاح المجتمع وتطوره واستق ار هر األمني الداخلي.

فالهدف إذن المشاركة المجتمعية لبلوغ الغاية المنشودة وهي تحقيق الستقرار األمني
المجتمعي باستخدام الوسائل األنسب لضمان إحالل السالم واألمن المجتمعي.

ثانيا :مشكلة الدراسة
يعتبر موضوع ودراسة األمن المجتمعي من المواضيع ذات الحساسية واألهمية

العالية خاصة في مجتمعنا الفلسطيني ،ومن خالل عمل الباحث في المجال األمني بو از ةر
الداخلية واألمن الوطني؛وبسبب الدور المهم لهذه الو ازرة المفصلية في تحقيق األمن

الدرسات العلمية أن األمن المجتمعي يشكل ركي ةز أساسية
المجتمعي في الوطن؛وحيث أكدت ا

لستقرار المجتمع ونموه وازدها ره ،وكما أكدت دراسة (نوفل )2017،على وجود تأثير لدور

اإلدارة الحكومية في تحقيق األمن المجتمعي في محافظات غزة ،وحيث التفتت األجه ةز
األمنية في بعض البلدان العربية ألهمية دورها في تحقيق األمن المجتمعي مثل دراسة

(الشيخ.)2005،

حيث يرى الباحث أنه ل يخفى على أحد أن وزارة الداخلية في محافظات القطاع تواجه

الكثير من المعوقات نتيجة الحتالل اإلسرائيلي وممارساته العدوان ية على وجهة الخصوص،

باإلضافة لحالة النقسام السياسي وما نتج عنه من تداعيات سلبية ،إلى جانب بعض القوى

اإلقليمية المعنية بزعزعة الستقرار األمني في القطاع ،وحيث انه أصبح لزًاما على و ازرة
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الداخلية كجهة اختصاص العمل على وضع الخطط والبرامج لجميع مشتقات األمن الشامل.

ومن مبدأ الشعور بالنتماء الوطني ،كان التوجه لعمل الدراسة الحالية العلمية بهدف الخروج

ببعض التوصيات ،وطرح خطة تنفيذية بإمكانها أن تفيد أصحاب المناصب اإلدارية العليا

في و ازرة الداخلية في تحقيق األمن المجتمعي.

وقد اجتهد الباحث في البحث عن أي دراسة فلسطينية تتناول دور األجهزة األمنية أو و ازرة
الداخلية واألمن الوطني بشكل عام في تحقيق األمن المجتمعي؛ إل أنه لم يجد أي دراسة
تناولت ذلك (في حدود علم الباحث) ،وعليه رأى الباحث أنه من الضرورة تسليط الضوء

على موضوع الدراسة الحالي.

تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسى التالي:
"ما دور وزارة الداخلية واألمـن الوطني في تحقيق األمـن المجتمعــي في محــافظــات غــــزة؟"
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما واق ـع األم ـن المجتمـع ـي في مح ـاف ـظ ـات غـ ـ ـزة؟
 .2ما دور وزارة الداخـلية واألمن الوطني في تحقيق األم ـن المجتمع ـي بمـحافظات غ ـزة من

وجهة نظر أصحاب المناصب اإلدارية بو ازرة الداخلية؟

 .3ما دور و از ةر الداخلـية واألمن الوطني في تحقيق األم ـن المجتمعـي بمحاف ـظات غ ـ ـ ةز من

وجهة نظر المؤسسات الحـقوقـية ذات العالقة؟

 .4ما المعوقات التي تواجه و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األم ـن المجتمع ـ ي
بالمجتمع من وجهة نظر المخـتص ـين األمنـي ـين واألكاديـم ـين؟

 .5ما المقترحات التي من شأنها تـعزيـز دور وزارة الداخلية في تحقيق األمـن المـجتمـع ـ ي
بمح ـافـظـات غ ـزة؟
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ثالثا :أهــداف الدراسـة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
 .1مـعرفة واق ـع األمـ ـن المجتمعي بمحافظات غ ـ ـزة .
 .2مـعرفة الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي
غز من قبل أصحاب المناصب اإلدارية بو ازرة الداخلية.
بمحافظات ة

 .3التعرف إلى درجة تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات غزة من قبل و ازرة الداخلية بما
يتوافق مع وجهة نظر المؤسسات الحقوقية ذات العالقة.

 .4تـحديد المعوقات التي تواجه و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي
بالمجتمع من وجهة نظر المسؤولين والمختصين األمنيين في و ازرة الداخلية؟

 .5تسـليط الضوء على المقترحات التي من شأنها تعزيز دور و ازرة الداخلية في تحقيق
األمن المجتمعي بمحافظات غزة.

رابعا :أهــمية الدراسـة
وفقا لما يلي:
تكتسب الدراسة أهميتها ً
األهمية النظرية:
إضافة علمية للمكتبة الفلسطينية.
 .1مـن المتوقع أن تشكل الدراسة الحالية
ً
 .2تأتي الدراسة كمحاولة جادة وهادفة لحاجة المجتمع الفلسطيني لمثل هذه الدراسة

وخاصة أن مجال الدراسة مازال حدي ًثا.

 .3نـدرة الدراسات السابقة ،وخاصة الفلسطنية التي تتناول دور و ازرة الداخلية في تحقيق
األمن المجتمعي.

األهمية العملية:
 .1ستـفيد الدراسة أصحاب المناصب اإلدارية العليا في و از ةر الداخلية لمعرفة مستوى تحقيق
األمن المجتمعي بمحافظات القطاع ،مما يساعد في تحقيق هدف و ازرة الداخلية بتحقيق
األمن والستقرار الداخلي.

 .2يتـوقع أن يستفيد منها العاملون في المجال األمني المجتمعي والمؤسسات الحقوقية.
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تصور لتحقيق األمن المجتمعي من خالل أصحاب المناصب اإلدارية
ًا
 .3سيقدم الباحث
بو ازرة الداخلية بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية.
خامسا :حـ دود الدراسـة
 الحد الموضوعي:تحليال لدور وزارة الداخلية في تحقيق األمن
تتناولت الدراسة في جانبها الموضوعي
ً
المجتمعي بمحافظات غزة.
 الحد الزماني:تم إجراء الدراسة خالل العام )2018- 2017م).
 الحد المكاني:طبقت الدراسة على و ازرة الداخلية واألمن الوطني في محافظات غزة.
 الحد البشري ويشمل على: .1أصحاب المناصب اإلدارية من رتبة (رائد) فما فوق والذين يشغلون مناصباً إدارية أو
تنفيذية.
 .2المؤسسات الحقوقية ذات العالقة.
 .3األخصائيون األكاديميون واألمنيون.
سادسا :مصطــلحــات الدراســة
 الدور:الدور هو مجموعة من األنماط السلوكية التي يتخذها الفرد أو المؤسسة التربوية تجاه موقف

ما وفق إطار نسق اجتماعي محدد (أبو دف.)30:1998 ،
 -وزارة الداخلية الفلسطينية:

مؤسسة وطنية سيادية ،ذات مسؤولية أخالقية واجتماعية وواجبات مدنية وأمنية ،تساهم في

تطوير مجتمع حر ديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ،عن طريق توفير األمن

واألمان وفرض سيادة القانون وانشاء بنية أمنية مستق ةر وتقوم الو ازرة باإلشراف على حماية
الحقوق والحريات العامة واحترامها وفق مبادئ القانون الدولي والتشريعات المحلية ،وتساهم
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في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وصون حقوق وواجبات المواطنة دون أي تمييز

على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو المعتقد ،فالجميع سواسية أمام

القانون(و ازرة الداخلية :2017،نت) (.)1
 -األمـــن:

يعرفه عنان ( )8:2005بأنه الطمأن ينة والهدوء والقدرة على مواجهة األحداث والطوارئ دون

اضطراب ،وهو بمثابة القواعد والوسائل الشرعية التي تطبقها مؤسسة ما لتكتسب القوة وتحقق
لنفسها الحماية الداخلية والخارجية من األخطار الواقعية المحتملة.

ويرى الباحث أن األمن هو الحالة التي يشعر بها الفرد بالستقرار والطمأنينة في جميع
نواحي حياته المختلفة دون قلق نفسي أو اجتماعي أو عائق أو خوف
 األمــن المجتــمعــي:األمن المجتمعي هو الحالة التي يشعر بها أفراد المجتمع بالستقرار ويطمئنون به على

الجيزني.(11: 2014،
أنفسهم وأهليهم وأموالهم ،ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي ( ا

ويرى الباحث أن األمن المجتمعي هو الحالة التي يشعر بها الفرد بإشباع جميع رغباته

الداخلية والخارجية بدون عائق أو خوف وبدون تهديد من المخاطر؛ مما يجعله يمارس

حياته بشكل آمن بشتى الجوانب الحياتية المختلفة المتمثلة بالجانب القتصادي ،والمجتمعي،

واألسري ،والمبادئ والقيم ،ومما يشعره بالستقرار وتحقيق الذات.
 -محــافــظـــات غــــزة:

هي المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط؛ على شكل شريط

ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء ،وهي إحدى منطقتين معزولتين ويمتد القطاع على

فيتروح بين(  5و15كم.)2
مساحة ) 360كم ،( 2حيث يكون طوله( 41كم ،) 2أما عرضه ا
وشرقا ،بينما تحده مصر من الجنوب الغربي .ويتكون من
شمال
تحد إسرائيل قطاع غزة
ً
ً
خمس محافظات أكبرها مدينة غزة (ويكيبديا :2017،نت((.)2
 المــؤسسـات الحـقوقـية:تعد ركيزة مهمة للعمل على رصد النتهاكات أو التجاوزات التي تحدث من قبل األجه ةز

التنفيذية ،والعمل على معالجتها عبر توثيق هذه التجاوزات وا برازها للرأي العام وايصالها
للمسؤولين والمطالبة بمعالجتها (الشايب.)1: 2012،
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 األخصـائيـون األكاديـميـون واألمنــيــون (مفاهيميا):وفقا لألصول المهنية والقانونية
مجموعة من األشخاص وصلوا مرحلة من الخبرة والمواكبة ً

أكاديميا لالستفادة منهم في المواقف األمنية المفصلية
واألكاديمية؛ مما جعلهم مرج ًعا أمنًيا و
ً
التي تضر باألمن والستقرار المجتمعي.
سابعا :صعوبات الدراسة
واجه الباحث أثناء قيامه بالدراسة الحالية مجموعة من الصعوبات ،ومن أهمها:


انقطاع الكهرباء ألوقات طويلة.



ندرة الكتب والمراجع والدراسات السابقة التي تناولت األمن المجتمعي.



الظروف المعيشية الصعبة خاصة المادية.
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الفصـــل الثاني
اإلط ـار الـنظري لل ـدراس ـة
 المبــحــث األول :األمن المجتمعي.
 المبــحث الثاني :وزارة الــداخلية واألمن الــوطنـــي.
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المـبـ ـحث األول :األمن المجتمعي
مقدمة

ي ـعــد األم ـن المجتمعـي جزًءا من األمـن بمفهومه العام ،فيعتبر أحد أهم القضايا
وثيقا بالنسق القيمي السائد وما يحيط به من أفكار ومفاهيم
األساسية التي ترتبط ارتبا ً
طا ً

وتصورات ،وما يتكرس من عادات وتقاليد تمثل النسيج القيمي السائد ،وما يحيط به من
أفكار وتصورات ،فاألمن المجتمعي يبدأ من داخل اإلنسان الفرد ،فإذا تحقق األمن في نفس

أمنا وسالمة وطمأنينة.
اإلنسان أمكن أن يفيض على من حوله ً

كما يعد األمـن المجتمعـي أحد المقومات األساسية لستمرار المجتمعات البشرية واستقرارها،

كما أن ه يعبر عن حاجة ملحة ومستم ةر بصورة غريزية للفرد ،ومن ثم فقد احتل هذا الموضوع
أهمية كبرى في تاريخ المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ وحتى اليوم ،ولم يكن هذا
الهتمام وليد الصدفة أو يعبر عن مطلب شريحة دون أخرى ،وانما يعبر عن مطلب

مجتمعي عام ،حيث إنه بدون األمن لن يستقيم وجود الدول وستسودها الفوضى وعدم
الستقرار ،لذلك يمكن القول بأن األمن المجتمعي حالة ت ـ نطلق من الشعور بالنتماء وتستند

إلى الستقرار ،وتستمد مقوماتها من النظام ( الخمسان.)2:2012،

اجتماعيا يسوده جو من التفاهم والثقة والشعور باألمن
اقعا
ً
فاألمـن المجتمعـي يعتبر حاًلة أو و ً
والطمأن ينة والذي ينشأ من طبيعة العالقات المجتمعية من قبل الفرد واألسرة والمجتمع ويتسم
باإلدراك اليجابي لهذا الواقع (نصيف .)5: 2009،

في هذا المبحث تناول الباحث المفاهيم المتعددة لألمن بمفهومه العام ولألمن المجتمعي
بشكله الخاص وتناول أهميته الملحة والضرورة لستقرار المجتمع وتأثيره على الستقرار

الداخلي.

أول :تعريف األمن
أمنا وأمن ًة فهو آمن ،واآلمنة اآلمن ،ويقال رجل آمن وأمين
األمن لغة :أمن فالن يأمن ً
بمعنى آمن ،واألمن هو الشعور بالسكينة والطمأنينة والعهد ،وهو ضد الخوف ،ومنه أمن
أمنا أي وثق به وأركن إليه فهو آمن ،أمن إيماًنا به :صدقه ووثق به ،ويقال أمن على ماله
ً
أمينا عليه (المنجد ،د،
فالنا على كذا :أي اتخده ً
تأميناً أي جعله في ضمانه ،وأئتمن ً
ت.)18:
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اصطالحا :يعرف األمن بأنه :حالة السكينة والطمأنينة والستقرار ال ناجمة عن زوال جميع

مهددات الدائ ةر المقصودة ،مما يسهل عليها تحقيق أهدافها والمضي قدما نحو التميز واإلبداع
والمنافسة (تربان.)9: 2012،

ويعرف األمن بأنه :مجموعة من اإل جراءات والتدابير التي تتخذها الدولة أو المؤسسة لحماية
جيا بما يكفل ألفرادها حياة كريمة
أفرادها من أي خطر يهددها ،سواء كان
داخليا أو خار ً
ً
ومستقرة (لفي.)9: 2012،

ويعرف األمـن بأنه :الطمأنينة والهدوء والقدرة على مواجهة األحداث والطوارئ دون

اضطراب ،وهو بمثابة القواعد والوسائل الشرعية التي تطبقها مؤسسة ما؛ لتكتسب القوة،

ول تحقق لنفسها الحماية الداخلية والخارجية من األخطار الواقعية والمحتملة (عنان2005،
.)6:

ويرى الباحث أن األمن حالة الستقرار والطمأنينة التي يشعر بها المواطن في جميع نواحي

حياته المختلفة دون قلق نفسي أو اجتماعي أوعائق أو خوف.
ثانيا :مفهوم األمــن المجتمعــي ودور اإلسـالم

تبعا لمجالت الحياة
تتعدد اآلراء حول مفهوم األمن المجتمعي في واقعنا المعاصر ً
وتبعا لختالف المتغيرات والعوامل التي تحيط بالمفكرين
التي يرتبط بها هذا المفهومً ،

والعلماء ،واختالف أهداف الدراسات ،وتداخل المفاهيم والمصطلحات في تحديد ماهية األمن
المجتمعي .فمن الباحثين من اهتم بتعريف األمن المجتمعي من الجانب التنظيمي ،ومنهم

من ينطلق من الجانب النفسي ومنهم من ان تهج النظرية التكاملية ومنهم من تطرق من
منظور تربوي إسالمي (نوفل.)52: 2017،

ويعرف اصطالحا :حالة الطمئنان التي يشعر بها أفراد المجتمع الناتجة عن إسهام

مؤسسات التنشئة المجتمعية في تفعيل جميع الستراتيجيات واإلمكانيات والممارسات التي

تحقق للفرد الشعور بعدم الخوف في حاضره ومستقبله ،وتسعي إلى حماية دينه ،ونفسه،

وعقله ،وماله ،وعرضه ،وتؤكد له العتراف بوجوده ومكانته في المجتمع وتتيح له المشاركة

اإليجابية المجتمعية (استيته.)309: 2012،

أيضا :إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها النفسية والعضوية وعلى قمتها
ويعرف ً
دافع األمن بمظهريه المادي والنفسي ،المتمثلين في اطمئنان المجتمع بمظاهر هذا الدافع
المادي كالسكون الدائم المستقر ،والرزق الجاري ،والتوافق مع الغير ،والنفسية المتمثلة في
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اعتراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه ،وهو ما يمكن أن يعبر عنه بلفظ السكينة العامة،
حيث تمر حياة المجتمع في هدوء نسبي (أبو ساكور.)51: 2015،

أيضا بأنه :الطمأن ينة التي تنفي الخوف والفزع عن األفراد والجماعات في سائر
ويعرف ً
العمرن الدنيوي والمعاد األخروي ،وقد قال أحد الحكماء:
ا
ميادين
(أن األمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش) وعليه فإن الظلم من أبرز عوامل تهديد األمن
المجتمعي ونقص دعائمه (عمارة .)35: 2009،

أيضا بأنه :يتخطى التأمين ضد المخاطر المحدودة ليشمل كل المخاطر واألزمات
ويعرف ً
والنكبات الصغرى والكبرى التي يمكن أن تسبب خسائر مادية أو معنوية للفرد في المجتمع،

عادل في حالة حدوثها
تعويضا
ووضع نسق من الضمانات لحماية الفرد منها وتعويضه
ً
ً
(فهمي.)212: 2002،
وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن للباحث تعريف األمن المجتمعي مفاهيميا بأنه:

هو الحالة التي يشعر بها الفرد بإشباع جميع رغباته الداخلية والخارجية بدون عائق أو خوف

وبدون تهديد من المخاطر؛ مما يجعله يمارس حياته بشكل آمن بشـتـى الجوانب الحياتية

المختلفة المتمثلة بالجانب القتصادي ،والمجتمعي ،واألسري  ،والمبادئ والقيم  ،مما يشعره

بالستقرار وتحقيق الذات .

 األمن المجتمعي في اإلسالم

لشك أن نعمة األمن هي من أكبر النعم التي أنعم هللا سبحانه وتعالى بها على

اإلنسان ألن اإلنسان إذا عاش آمنا يستطيع أن يحقق غايته في الكون وأن يقيم العمران،

لذلك يعتبر الدين اإلسالمي هو منبع ومصدر األمن وهو يبني الحياة الجتماعية وينظم
العالقات بين المواطنين على أساس استتباب األمن في النفوس والعقول وفي المجتمعات

والدول ،وان أمن المجتمع والفرد في اإلسالم مقدس ول ي نبغي المساس به تحت أي ذريعة
من الذرائع أو محاولة تبرير أسباب العنف  ،وعلى المجتمع بأكمله أفرادا وجماعات ودولة

واعالما أن يدركوا أن عليهم مسئوليات جسام اتجاه  ،أهمية األمن في المجتمع ورعايته من

خالل التربية والتعليم ،والتوجيه ،والنصح واإلرشاد  ،من أجل تثبيت دعائم األمن واألمان في

المجتمع ( بتصرف  ،موقع الشرطة الفلسطنية :2014،نت)(.)8
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وقد أورد القرآن العظيم ذكر نعمة األمن التي ذكرها هللا تعالى في مواضع شتى ومنها قوله

تعالى )( :وَإِذْ قَالَ إِْبرَاهِي مُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبََلدَ آ مِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعُْبدَ
األَصْنَامَ( )(ابراهيم )35:كما قال في موضع آخر (أَوَلَمْ َيرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا َحرَمًا آ مِنًا وَيُتَخَطَّفُ
النَّاسُ مِ نْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُو نَ وَبِنِعْ مَةِ اللَّهِ يَ كُْفرُو نَ) ((العنكبوت)67:
وفي محاجة إبراهيم عليه السالم مع قومه عن األمن والخوف( :وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ فقَالَ
شرِكُونَ بِهِ إِالَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ
)أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وََقدْ َهدَانِ وَالَ أَخَافُ مَا تُ ْ
َكرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْ رَكْتُمْ وَالَ تَخَافُونَ
رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمًا أَفَ الَ تَتَذ َّ
شرَ كْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الَْفرِي قَيْنِ أَحَقُّ بِاألَْمنِ إِن
أَنَّكُمْ أَ ْ
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِميَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُم
مُّهْتَ دُونَ)( ()األنعام (. .)82- 80بتصرف (التميمي .)9:2012،
فهذا الجزء البسيط ما ورد من اآليات تدل دللة بينية على نعمة األمن وأهميتها في حياة

األفراد والمجتمعات ،لقد جعل هللا تعالى األمن والطمأنينة من ثواب المتقين وجزائهم في الدنيا

واآلخرة ،فدل ذلك على عظم هذه النعمة في الدارين ،وأثرها في تحقيق السعادة في نفوس
األفراد والجماعات.

ويري الباحث أن اإلسالم حرص على الستقرار المجتمعي من خالل عدة أمور- :

 .1الشريعة اإلسالمية حريصة كل الحرص على معاقبة أولئك الذين يعيثون في األرض الفساد
وأن انتشار الفساد في أي مج تمع من المجتمعات يؤدي بالضرورة إلى افتقاده لألمن.

 .2المحافظة على حياة الناس وأموالهم وقد نزل الكثير من اليات التي تحدتث عن ذلك.
 .3المحافظة على إيجاد جو عام يناسب ممارسة العبادة أو الدعوة إلى هللا تبارك وتعالى ألن
كال من العبادة والدعوة في حاجة ماسة إلى أجواء هادئة ومستقرة يكون من شأنها اتاحة
الفرصة للدعاة أن يمارسوا عملهم في سكينة وروية.

 - .4المحافظة على إيجاد جو عام مناسب للعمل واإلنتاج وعمارة األرض ،فاهلل سبحانه وتعالى
كلف اإلنسان بالسعي في األرض واعمارها كي يأكل منها حاللً طيباً.
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ثالثا :أهميـة األمـن المجتمعـي

يـعـد األمـن المجتمعـي أحد عوامل بناء الحضارات ،ومن الشروط األساسية الالزمة

لتفرغ اإلنسان لإلبداع والبتكار ،وبدونه تتوقف نشاطات اإلنسان المختلفة بسبب انصراف
تفكيره إلى توفير أمنه الفردي وأمن عائلته؛ مما يؤدي إلى إصابة البناء المجتمعي بالتصدع

وعدم القدرة على الستمرار؛ لذا عملت حضارات الماضي والحاضر على توفير األمن

والستقرار من خالل التأكيد على المقومات الخاصة باألمن والعوامل التي تؤدي إلى تحقيقه
من أجل توجيه جهود أبنائها نحو عملية البناء والتطوير وتحقيق عملية التنمية والتحديث.

فالحاجة إلى األمن المجتمعي من أهم حاجات اإلنسان المجتمعية ،وقد اهتم المفكرون على

مدى العصور بقضايا اإلنسان وحريته التي ل تنفصل عن أمن الوطن واستقالله ،إل أن
إلحاحا في العصر الحاضر لتنوع المخاطر وتفاقمها
قضية األمن المجتمعي أصبحت أكثر
ً
(رمزي.)4: 2000،

بتصرف (العاني(5:2002 ،أن أهمية األمن المجتمعي في المجتمعات تتمثل فيما يلي:
 .1حماية األفراد والجماعات والمنظمات من التهديدات والستف اززات التي يتعرض لها؛
بسبب تفاقم مشكالت المجتمع ،وتناقض األحكام والضوابط المجتمعية وتحلل القيم والمثل

الحضارية.

 .2السعي إلى تحقيق النسجام والتناغم بين الجانب المادي والروحي للمجتمع ،وذلك أن
التناشز الذي يحصل بينهما بسبب اضطراب المجتمع وتعرضه لحالة من سوء التكيف ،وعدم

الستقرار ،وظهور المشكالت اإلنسان ية في تراكيبه ومؤسساته البنيوية ،وأن انعدام األمن

مؤسسيا
المجتمعي هي تلك الحالة التي تنهار أو تضعف فيها العالقات المنوطة أو المستثناة
ً
ما بين األفراد؛ فيضعف أدائها  ،بحيث يشعر الناس أن حاجاتهم األساسية ل تحظى
بالرضاء.

 .3تنظيم عالقاتهم وتحديد وسائلهم وأهدافهم بين مختلف الشرائح ،حتى يصل ذلك المجتمع
إلى أعلى حالت التماسك المجتمعي ،ويسوده التوافق والنسجام بين األ هداف والوسائل

الحضارية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها ،ولن يتحقق ذلك إل إذا ساهم المواطنون في

مساندة ومساعدة منظمات الضبط المجتمعي وقوى و از ةر الداخلية واألمن الوطني على تحقيق
الستقرار والعمل على تحقيق التماثل والتوافق مع األوضاع والنظم القائمة في المجتمع.

 .4أنه عامل أساسي في حفظ اإلنسان ومجتمعه ،ول يمكن أن يبقى مجتمع متين البنية

مزدهر النمو ومستقر األوضاع إذا لم تتحقق له سبل الطمأنينة والرفاهية والستقرار.
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ويرى الشقحاء ( )36:2004أن أهمية األمن يجعل للحياة معنى ،فاإلنسان في ظل األمن

يعيش حياة طيبة راضية ،فتثمر جهوده ويجني ثمارها بصيانة ماله ودمه وعرضه.

ويرى تربان ( :2017مقابلة) أن أهمية األمن المجتمعي تثمتل في تتحقق الستقرار
والطمئنية لجميع شرائح المجتمع ،وأن كل منظومة اجتماعية لها دور في تحقيق األمن

المجتمعي ،إذن هي منظومة متكاملة تعتمد على بعضها البعض لتحقيق األمن العام.

وهذا ما أكده المختص األمني (عبد الرازق :2017،مقابلة) أن األمن المجتمعي يحقق:




السلم المجتمعي.

الحد من الجريمة بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

محاربة الشائعات في المجتمع التي من شأنها أن تؤثر على الستقرار األمني

المجتمعي.

 محاسبة المخطئين ومرتكبي الجرائم.

أيضا الشيخ ( )53:1997أن الحاجة إلى األمن والنتماء والمحبة حاجات أساسية،
ويعتبر ً
مصدر لقلقه وشعو هر
ًا
ئيسيا لتوافق الفرد ،بينما يشكل عدم إشباعها
ويعتبر إشباعها
مطلبا ر ً
ً
بعدم األمن حسب هرم ماسلو.

ويؤكد الحفني ( )53:1994في أهمية األمن المجتمعي أن الفرد ينبع من شعوره بأنه
يستطيع اإلبقاء على عالقات مشبعة ومتزنة مع الناس ذوي األهمية النفعالية في حياته

ويمثل األمن قيمة في حد ذاته لدى معظم الناس ،ويسعى الفرد والمجتمعات والحكومات

إلى تحقيقها.

ويرى الباحث أن األهمية الحقيقية لألمن المجتمعي تكمن في تحقيق الحاجات األساسية للفرد

التي تعد اللبنة األساسية لكل المجتمعات إذا تحققت صلح جزء كبير من أمن واستقرار
المجتمع ،وما يعود بالنفع العام داخل المجتمع وخارجه ،وتحقيق الرفاهية وزيادة النمو
والتنمية ومواكبة الدول المتقدمة.

رابعا :وسائل تحقيـق األمـن المجتمعـي:
يأكد المختص األمني بالشأن الفلسطيني (حميد :2017،مقابلة) إلى أن وسائل تحقيق األمن

المجتمعي تكمن في النقاط التالية:


بسط سياداة القانون وتحقيق األمن العام.
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 محاربة اآلفات؛ كالمخدرات ،والمسكرات ،والمواد الالأخالقية.
 حماية القتصاد الوطني وتحقيق األمن القتصادي.


حماية مسار العملية التعليمية.

 حماية حقوق المواطنيين وما يرجع بالفائدة العامة للمجتمع والستقرار العام.
وت ضيف توصيات مؤتمر األمن المجتمعي في البحرين ( :2007مؤتمر علمى) أن من
وسائل تحقيق األمن المجتمعي ما يلي:
 .1العدل المجتمعي والسياسي.
 .2إطالق الحريات المنضبطة.
 .3تحقيق الكرامة اإلنسانية للمواطن.
 .4الهتمام بالتربية الصحيحة والتوجيه اإلعالمي الهادف.
 .5نشر األخالق اإلسالمية على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي واإلداري.
 .6اعتماد مبدأ التعاون بين الشعوب والحكومات.
 .7العمل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
ويـرى الباحث أن وسائل تحقيق األمن المجتمعي هي وسائل غير ثابتة وتتغير بتغير

الظروف والبيئة المحيطة ،ولكن توجد بعض الوسائل التي تعتبر أساسيات ثابتة في تحقيق

األمن المجتمعي ول تتغير بتغير الظروف ،ول بد من توفرها ،وهي كما يلي:
 .1توفير الغذاء.

 .2توفير المسكن.
 .3توفير الملبس.

 .4توفير دخل محدد وثابت.
كما ورد بالحديث الشريف الذي يرويه سلمة بن عبيد هللا بن محصن الخطمي ،عن أبيه -
وكانت له صحب ٌة -قال :رسول هللا صلى للا عليه وسلمّ " :م ْن أّ ْصّب ّح م ْن ُك ْم أمنا في سْربه،
وت ّي ْومهّ ،ف ّكإنما ح ّيز ْت ّل ُه الد ْنّيا " (رواه البخاري في "األدب
معافي في ّج ّسده ،ع ْن ّد ُه ُق ُ
المفرد" (رقم )300/والترمذي في "السنن" (.( 2346
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ومن ثم تأتي األسباب والوسائل التي يعتقد الباحث أنها وسائل ثانوية ،والتي تتكون حسب
البيئة والظروف المحيطة ،وتختلف من مجتمع إلى آخر مثل (الظروف السياسية ،الظروف

الجغرافية ،والظروف القتصادية).

واذا ما تطرقنا للحالة الفلسطينية ،وعلى وجهة التحديد محافظات القطاع ،يرى المختص
بالشؤون القانونية (البردويل :2017،مقابلة) أن من أهم الوسائل لتحقيق األمن المجتمعي ما

يلي:

 الشراكة السياسية.
 إنهاء النقسام.

 احترام سياداة القانون ومحاسبة الخارجين عنه والجميع تحت طائلة القانون ويجب

احترامه.

وأضاف المختص األمني عرفه ( :2017مقابلة) أن أهم الوسائل لتحقيق األمن المجتمعي
هو إنهاء الحتالل الذي اعتبره السبب الرئيسي والجوهري لعدم وجود استقرار مجتمعي،

ف وجوده خلق حاله من عدم الستقرار الداخلي للمجتمع ،وسبب التدهور المستمر بالقطاع،

ومثال على ذلك الحروب المتتالية التي حدثت في أقل من عشر سنوات ،وكذلك الحصار
الظالم المستمر المتزامن مع تكريس النقسام.

وهذا ما يتفق مع آراء المختصين األمنين أثناء إجراء المقابالت بأن أهم الوسائل لتحقيق
األمن المجتمعي هو إنهاء الحتالل الذي اعتبروه السبب الرئيسي إلرباك الحالة الفلسطنية
بشكل مستمر ،واستكمال لما تم ذكره ل بد من التطرق ولو بصورة بسيطة عن تفسير

نظرية هرم ماسلو التي تعتبر من أهم الوسائل لتحقيق األمن المجتمعي والتي تعتبر من

النظريات األساسية التي وضعت سلم أولويات اإلنسان ،مؤكدة بذلك أن هناك العديد من

الحاجات التي يسعى اإلنسان إلشباعها من خالل قيامه بالعديد من األفعال والتصرفات

للوصول إليها ،كما تنص على أن الحاجات غير المشبعة تسبب إحباطاً وتوت اًر وآلماً نفسيةً
حادة ،وهي على النحو التالي:
ً
الفسيولوجية في التنفس ،والطعام ،والماء ،والجنس ،واإلخراج ،والنوم ،والفرد الذي
 الحاجات
ّ
يعاني نقصاً في إشباع هذه الحتياجات تجعله يشبعها فيما بعد بشكل مفرط ،فنرى اإلنسان
الفقير عندما يصبح غنيًا ينفق الكثير من ماله على الطعام والشرب.
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 حاجات األمان بعد إشباع اإلنسان للحاجات الفسيولوجية يبدأ في البحث عن حاجات األمان
التي تتمثل فيما يأتي :السالمة الجسدية بعيدًا عن العتداء والعنف .األمان في الوظيفة التي
يشغلها اإلنسان .األمن النفسي والمعنوي .األمن داخل األسرة ،واألمن الصحي .أمن

الممتلكات الشخصية ضد الحوادث

الجتماعية بعد إشباع كل من الحاجات الفسيولوجية واألمان تظهر لدى الشخص
 الحاجات
ّ
رغبات في تحقيق الحاجات الجتماعية المتمثلة فيما يأتي :العالقات العاطفية والحصول
على الحب .العالقات األسرية السليمة .قدرة الشخص على اكتساب األصدقاء ،ورغبته في
النتماء إلى المجموعات الكبيرة كالجماعات الدينية ،والفرق الرياضية ،والمنظمات المهنية.

 الحاجة إلى التقدير تتمثل هذه الحاجة في رغبة الشخص في تحقيق المكانة الجتماعية
المرموقة والمنصب الرفيع مما يكسبه اإلحساس بالثقة والقوة باإلضافة إلى كسب احترام

اآلخرين .بتصرف (شرح هرم ماسلو :2016،نت) (.)7
جوهريا لتحقيق األمن
أساسا
ويري الباحث أن نظرية ماسلو من النظريات التي تعتبر
ً
ً
المجتمعي خاصة وأنها تتعلق بالحاجات األساسية التي ل يمكن الستغناء عنها ،وهي
مقومات حياتية وتعتبر ذات أهمية كبيرة لتحقيق األمن المجتمعي خاصة أنها مرطبتة

باألبعاد األساسية المتعلقة بتحقيق المن المجتمعي المتمثلة بالبعد القتصادي ،والجتماعي،

واألسري ،والمبادء والقيم.

خامسا :مقومات األمن المجتمعي

يرى نوفل ( )72 :2017والعوجي ( )77:1993أن مقومات األمن المجتمعي تتحدد فيما

يلي:

 .1التماسك بين أفراد المجتمع.

 .2التوافق على مبادئ سلوكية وأخالقية واحدة.
 .3التعاطف بين أبناء الوطن الواحد.
 .4العقيدة الدينية.

 .5الستقرار السياسي.

 .6األمن المعيشي والحياتي والقتصادي.

 .7توافر أجهزة األمن والمؤسسات التربوية والجهاز القضائي العادل ،والمؤسسات
اإلصالحية والمجتمعية ،والجمعيات الخيرىة ،والتسامح مع من صلح من المنحرفين.
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ويضيف أن األمن المجتمعي مرتبط باألمن القتصادي والسياسي ،وأنه يصعب فصل

أحدهم عن اآلخر ،وأنهما مكملين لبعضهما (العوجي(77:1993 ،

ويعتبر عمارة ( )9:2007أن مقومات األمن المجتمعي متعددة وكثيرة وتحتاج إلى بحث

كبير ،وأن في مقدمة هذه المقومات:
 األمن الديني.

 األمن الفكري.

 األمن الروحي.
 األمن المادي.

تفصيال مما سبق ذك ره ،أن األمن المجتمعي
ويركز القزويني ( )5- 4:2007بشكل أكثر
ً
يقوم على مقومات تعتبر األسس التي ينشأ منها األمن في مختلف النواحي التي يحتاجها
اإلنسان ،وهذه المقومات هي:
 سيادة القانون.

 التكافل المجتمعي.
 التعايش.

 التسامح ونبذ العنف.
 التعاون القتصادي.
 المشاركة.

 الشعور بالمسؤولية.
 األخوة.

 المواطنة.

 الغذاء لكل فرد.

وهذا ما أكده الحقوقي (عبد العاطي :2017،مقابلة) أنه ل يمكن رهن األمن المجتمعي
بمقومات معينة ،ول يمكن ربطه بالقوة الشرطية وسيادة القانون؛ وانما بتحمل المسؤولية

والمشاركة من الجميع.

ويرى الباحث أنه ربما يكون هناك اختالف في مصطلح الكلمات ولكن إذا ما تم قراءة

المضمون نرى أنه يشمل المعنى الحقيقي لجميع المقومات األساسية لألمن المجتمعي
المتمثلة في تحقيق سياداة القانون ،والستقرار القتصادي والتكافل المجتمعي ،والستقرار
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الدي ني والتي هي بمثابة األسس التي يقوم عليها استقرار المجتمع وأمنه ،ويقوم عليها تحقيق
السلم العام الذي يعود بالنفع على المجتمع وعلى أسلوب حياة أفراده ،كالعيش باستقرار

وك تحقيق أهدافه بدون الشعور بالخوف أو اإلحباط ،مما ينعكس باألثر العام على أمن
المجتمع وازدهاره.

سادسا :أبعاد األمن المجتمعي

أبعاد األمن المجتمعي (عبد الصمد ،2012،وشيبي  ،2009،الفادني :)2005،

البعد السياسي :والذي يتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة ،وحماية المصالح
ُ .1
العليا.

البعد القتصادي :يهدف إلى توفير أسباب العيش الكريمة وتلبية الحتياجات األساسية،
ُ .2
ورفع مستوى الخدمات.
البعد المجتمعي :يرمي إلى توفير األمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور
ُ .3
بالنتماء والولء.

البعد المعنوي أو العتقادي :يهدف إلى احترام المعتقد الديني بصفته العنصر األساسي
ُ .4
في وحدة األمة التي تدين باإلسالم.
البعد البيئي :يهدف إلى حماية البيئة من األخطار التي تهددها كالتلوث وبخاصة
ُ .5
التجمعات السكنية القريبة من المصانع.
سابعا :مهددات األمن المجتمعي

تماما كما هو الحال في الغرائز األخرى،
يصعب اإلحساس بوجود األمن المجتمعي ً
كافيا لخلق العديد من التعقيدات الحياتية ،بل وتدمير الحياة المجتمعية
ولكن غيابه يعتبر ً

بأسرها ،فالمطلوب ليس فقط تحقيق األمن المجتمعي ولكن ديمومته واستمراره؛ أل ن ذلك ل
يقل أهمية عن وجوده ،وبمعني آخر فإن السعي لتحقيق األمن ل بد أن يرادفه سعي آخر

دائما ،مما يعني وبصورة مباشرة البحث في
ًا
وضعا
لوجود اآلليات التي تجعل منه
ً
مستقر و ً
تلك البؤر التي يمكن أن تهدد األمن والسالم (نوفل.)73: 2017،
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ومن هذه المهددات ما أشار إليها فهمي ( )235:2002ومنها:
 .1النحراف والبتعاد عن المسار المحدد وانتهاك القواعد والمعايير.

 .2الغلو؛ ويعني التجاوز المجانب لحد العتدال ،ومن أخطر أشكاله الغلو في العتقاد

وتكفير اآلخر.

 .3المخدرات؛ وهي من أخطر اآلفات التي تهدد المجتمعات ،وتشكل بوابة لرتكاب الجرائم

وزعزعة األمن المجتمعي.

 .4الفقر؛ وهو من أهم المشكالت المجتمعية وخاصة في مجتمعنا الفلسطيني ،حيث تشكل
مناسبا لالنحراف المجتمعي.
مناخا
بيئات الفقر ً
ً

ومن خالل المهددات السابقة نجد أنها مرتبطة بالحاجات اإلنسانية المادية ،والمعنوية،

والفكرية ،والروحية ،والمجتمعية ،وبالتالي يرتبط تحقيق األمن المجتمعي بتحقيق الحاجات

اإلنسانية لألفراد ،والهتمام بالحالت الخاصة التي تعاني من نقص الحاجات األساسية
وخاصة المادية للبقاء كالغذاء ،والكساء ،والمسكن ،والراحة ،وهذا ما أكده الحقوقي

(زقوت :2017،مقابلة) أن أهم مهددات األمن المجتمعي وعلى وجهة الخصوص في

محافظات قطاع غزة تتمثل في:

 .1الحتالل وما يسببه من مشاكل مختلفة.

 .2ثقافة رجل األمن وغياب الوعي لدوره الحقيقي يخلق مشاكل أخرى.
 .3المشكالت القتصادية وما يترتب عليها.

 .4الفقر والبطالة مشكلتان أساسيتان تهددان األمن المجتمعي.
 .5التطرف والتعصب نتيجة فقدان الحاجات األساسية.
 .6انعكاسات النقسام.

أيضا ما أكده زيا رة ( :2017مقابلة) بأن أهم مهددات األمن المجتمعي في محافظات
وهذا ً
القطاع تتمثل في:
 .1التدهور القتصادي في جميع النواحي.
 .2سياسة قطع الرواتب.

 .3بعض العادات والتقاليد الجاهلية مثل األخذ بالثأر وأخذ الحق باليد.

 .4النقسام السياسي التي تعتبر المشكلة األساسية كمهدد جوهري لألمن المجتمعي.
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ويـرى الباحث أن الجوهر األساسي لمهددات األمن المجتمعي تتمثل في عدم تحقيق

الحتياجات األساسية للفرد والمجتمع ،وأن العالقة بينهما تكاملية بل وان أساس الستقرار

المجتمعي هو الفرد فعندما نتحدث عن المهددات المتمثلة بتوفير الغذاء ،والمأكل ،والمسكن،

والمال ،والحياة الكريمة نتحدث عن الستقرار في حال توفرها ،وبالمقابل عدم توفرها يخلق

سابقا مقابال ت المختصيين األمنيين
بيئة خصبة لتهديد األمن المجتمعي ،وهذا ما أكدته ً
والحقوقيين.

ثامنا :الم ؤسسات التي من خاللها يتم تحقـيق األمـن المجتمعـي

إن تحقيق األمن المجتمعي مسؤولية جماعية تتطلب تظافر الجهود بين مؤسسات

المجتمع المختلفة ول تقتصر على جانب دون اآلخر ،وجميعها مكملة لبعضها البعض كما

يلي:

 .1األسرة :ويكون دورها في تحقيق األمن من خالل التنشئة الصالحة لألبناء.

 .2المؤسسات التربوية :تكمل المؤسسات التربوية ما بدأت به األسرة من إعداد الفرد
وصقل شخصيته ،وتنمية القيم والتجاهات اإليجابية لديه.

 .3األجهزة األمنية والقضائية :ويكون دورها في تحقيق األمن بمحاسبة المخطئين
والتصدي للجرائم.

 .4وسائل اإلعالم والتواصل المجتمعي :لما لها دور فاعل في خلق ال أري العام ،والتوجيه
بما لديها من حضور وقدرة على النتشار ،وما تملكه من سلطة معرفية ومعنوية في تحقيق

األمن المجتمعي (األوائل :2017،نت(()3
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الخـــــالصـــــــــة:

يتب ين لنا من خالل هذا المبحث أن الحاجة إلى األمن واألمن المجتمعي الذي يعتبر أحد
عمرن األرض التي استخلف
أشكال األمن العام حاجة أساسية لستمرار الحياة وديمومتها ول ا

هللا تعالى عليها بني آدم ،وأن انعدام األمن يؤدي إلى القلق والخوف وأنه يحول دون

الستقرار والبناء ،وكذلك يدعو إلى الهجرة والتشرد ،مما يقود إلى انهيار في المجتمعات كما

أن العالقة بينهما تكاملية في المشاركة في تحقيق ذلك ولذلك يعتبر تحقيق األمن المجتمعي

مهمة مشتركة بين الهيئات المجتمعية وبين الدولة وأجهزتها األمنية ،ول يمكن إغفال دور
األخر.

وتحديدا في محافظات القطاع فهي حالة خاصة ،فتختلف فيها
أم ـا عن الحالة الفلسطينية،
ً
معا يير ووسائل ومهددات األمن المجتمعي عن المقاييس العالمية؛ ويعود ذلك ألننا دولة
تحت الحتالل وتحت المناكفات السياسية المختلفة .فمعيار األمن غير ثابث وغير مستقر،

ولكن رغم الحا لة الخاصة لقطاع غ زة من ظروف وحصار واحتالل إل أنها من أكثر بقاع

ار وهذا ما تم تأكيده من خالل المقابالت مع المختصيين األمنيين
أمنا واستقرًا
األرض ً
وموظفي المؤسسات الحقوقية وجدنا أن محافظات القطاع تعيش حالة من األمن والستقرار
بدرجة مرتفعة رغم جميع الظروف التي تعيشها.
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المبحث الثاني :وزارة الداخلية واألمن الوطني
مقدمة

نش ـأت و ازرة الداخلية منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة

(  ،(1994وتعتبر و ازرة الداخلية إحدى أهم الو ازرات المهمة والحساسة في الحكومة

الفلسطينية لما لها دور في توفير األمن للمواطن الفلسطيني ،وتحقيق الستقرار واألمن

المجتمعي الداخلي وانطلق عم ل القائمين على الو ازرة من الصفر ،حيث كانت الخدمات في

زمن الحتالل تقدم من خالل مكتب اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ،ومن بعض المجالس القروية

والبلدية ،فقد أدت الشتراطات والقيود العديدة التي وقعت من خالل اتفاقية أوسلو إلى تحجيم
السلطة الفلسطينية كسلطة حكم ذاتي ل تتمتع بأي شيء من أشكال السيادة خاصة على

األرض والمعابر ،وتساوًقا مع هذا المنطق ،انسحب التحجيم والتقزيم على مجال و از ةر
الداخلية واألمن الوطني ،والتي تم بموجبها تحديد البنية ،والتكوين ،والواجبات  ،والوظائف
التي تنحصر في تقديم الخدمات ،وحفظ النظام العام من خالل وزا ةر الداخلية واألمن الوطني
في نطاق الولية الجغرافية الفلسطينية (البسوس.)42:2011،

ويشار إلى أن و ازرة الداخلية مرت بالكثير من التغيرات منذ التأسيس عام (  ،(1994حتى
تاريخ ) ، )2006وبدأت مرحلة جديدة منذ العام (  (2006حتى العام )  )2017بعد فوز

حركة حماس في النتخابات حيث بدأ العمل وفق استراتيجيات جديدة خاصة بالعمل األمني
بالتزامن مع استمرار النقسام البغيض ،لذلك تعتبر مراحل عمل و ازرة الداخلية مراحل

إجمال كان الجميع يسعى إلى تحقيق األمن
مرتبكة ،وتختلف من مرحلة إلى أخرى ،ولكن
ً
العام والستقرار المجتمعي وفق الستراتيجية األمنية التي يقتنع بها من وجهة نظره.
علما بأن وفد حكومة التوافق
قد يحدث في الفت ةر القادمة حالة من الوحدة الوطنية الفلسطينيةً ،
الفلسطيني قد دخل غزة بتاريخ (  )2017- 10- 2بعد انقطاع دام ثالث سنوات بعد اتفاق
الشاطئ في عام ( ،)2014والذي يرجى من خالله أن تكون و ازرة الداخلية موحدة ليعم
الستقرار واألمن المجتمعي جميع أرجاء الوطن.

وتم في هذا المبحث التعريف بالشكل المفصل والدور الرئيسي لو ازرة الداخلية في تحقيق
األمن المجتمعي في محافظات القطاع.
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أول :مفهوم وزارة الداخلية واألمن الوطني

هي إحدى الو ازرات األكثر أهمية في الحكومة الفلسطينية ،وتتحمل مسؤوليات معقدة

في ظل ظروف متشابكة ومعطيات صعبة وأزمات أمنية وسياسية متعددة .ساهمت في إيجاد

الحلول للكثير من المشاكل وعملت على توفير بيئة عمل مناسبة وايجاد البدائل المناسبة،

وتطوير العمل وتسهي ل العمليات واإلجراءات اإلدارية .ويقع على عاتق الو ازرة فرض سيادة
القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة ،وضبط الحالة األمنية ،وتوفير األمن للمواطن،
وحماية الجبهة الداخلية ـومعالجة األحداث واألزمات األمنية.

وحظيت و ازرة الداخلية باهتمام ورعاية القيادة السياسية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أهم

الو ازرات السياسية ،لدورها في توفير األمن واألمان للمواطن الفلسطيني .كما تسعي إلى
تطوير قيادات جديدة في سبيل تنفيذ دورها ،وتقديم خدمات أمنية أكثر شمول للجمهور

الفلسطيني (و ازرة الداخلية  :2016نت) (.)4
ثانيا :نشأة وزارة الداخلية واألمن الوطني

نشأت و ازرة الداخلية الفلسطينية منذ اليوم األول لقيام السلطة الفلسطينية عام

 ، 1994بعد توقيع التفاقيات مع العدو اإلسرائيلي ،وبدء دخول السلطة الفلسطينية ،ثم إنشاء
األجهزة األمنية ،وظلت هذه األجهزة تمارس عملها حتى تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة

إسماعيل هنية بتاريخ (  (2006- 3- 29وتولي سعيد صيام حقيبة الداخلية  ،حيث بدأت

مرحلة جديدة من مراحل وزا ةر الداخلية حيث إنه بعد اتفاق مكة بتاريخ (  ، (2007- 2- 9تم
تكليف هاني القواسمي بتولي حقيبة الداخلية ،ولكنه سرعان ما قدم استقالته بعد شهرين
بسبب اإلضرابات األمنية ،وعدم مقدرة الو ازرة على مواصلة العمل (أبو كميل.) 87:2015،

ويفيد الباحث أنه ومنذ يونيو( (2007بدأت مرحلة النقسام الفلسطيني ووجود حكومتين

ووزارتين للداخلية واألمن الوطني ،واستمر هذا الحال حتى تاريخ(  ، )2017- 9- 25حيث
تشكلت حكومة الوفاق الوطني التي لم توفق بإدارة القطاع برئاسة رامي الحمد هللا ،وحيث إننا
نعيش في هذه األيام مرحلة جديدة من مراحل انتهاء النقسام البغيض برعاية مصرية بعد

حل اللجنة اإلدارية بتاريخ (  )2017- 9- 17ودخول حكومة الوفاق قطاع غ ةز

بتاريخ ) ، (2017- 10- 2واعالن انتهاء النقسام من القاه رة وفق جدول زمني إلزالة آثار

النقسام بتاريخ (  ،( 2017- 10- 12وربما تصبح و ازرة الداخلية واحدة في األيام المقبلة

كما كانت عليه من قبل (  ، ) 2007وبالطبع سينتج عن ذلك تبعيات مجتمعية إيجابية
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تعود بالنفع على جميع محافظات القطاع .وأكد المختصون األمنيين (زيارة :2017،مقابلة)

و(تربان :2017،مقابلة) على أن الستقرار السياسي والوحدة والمصالحة الوطنية بين

الطرفين من شأنها أن تعود بالنفع والستقرار األمني المجتمعي العام  ،وتعود باإليجابية

والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

ثالثا :رسالة وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني

و ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني مؤسسة وطنية سيادية ،ذات مسؤولية

أخالقية واجتماعية ،وواجبات مدنية وأمنية ،تساهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في

دولة فلسطينية مستقلة ذات سياداة ،عن طريق األمن واألمان وفرض سيادة القانون ،وانشاء

بنية أمن ية مستقرة تحظى بالحترام والدعم على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي (و از ةر

الداخلية.)2016،

ويرى الباحث أن الرسالة الحقيقية لو از ةر الداخلية تتحقق بمبادئ الحكم الرشيد التي من شأنها

أن تحقق األمن والستقرار الداخلي المجتمعي ،وهذا ما أكده رئيس قطاع الشؤون األمنية
اللواء توفيق أبو نعيم ،وب تأسيس الحاضنة الشعبية لتحقيق األمن المجتمعي والسلم األهلي.

رابعا :الرؤية

الوصول إلى أعلى مستويات األمن والستقرار في المجتمع ،وأعلى درجة من المهنية

والشفافية في األداء (و ازرة الداخلية :2011،نت((.)5
خامسا :القيم

 تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف.

 المعايير القانونية والقيم األخالقية.
 الشورى.

 المصداقية والشفافية.

 المساواة والنزاهة واإليثار والعدالة.
 حقوق اإلنسان في اإلسالم.
 المرونة والتطور.

 تجنب استخدام القوة المفرطة (و ازرة الداخلية :2011،نت((.)6
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سادسا :الغايات

 تحصين المجتمع من جميع أشكال الجريمة والرذيلة والفساد والتجسس.
 فرض النظام العام بما يحفظ الحريات وحقوق المواطنين والمؤسسات.
 الرتقاء باألداء العام لو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 القدرة على العمل المتواصل مهما بلغت الظروف.

 رفع مستوى الرضا العام للجمهور عن أداء الو ازرة (نشرة الداخلية )2011،
سابعا :هيكلية وزارة الداخلية واألمن الوطني

تتكون و ازرة الداخلية واألمن الوطني من شقين مدني ،وعسكري:

عددا من الوكالء والمساعدين واإلدارات والمديرىات وبعض اإلدارات
 الشق المدني :يمثل ًضافة إلى الوحدات
العامة مثل اإلدارة العامة للجوازات ،واإلدارة العامة لشؤون العشائر ،إ ً

المختصة التي تتبع للوزير مباشرة ،أو تتبع لوكيل الو ازرة.

 -الشق العسكري :ويتمثل باألجهزة المختصة واإلدارات والهيئات األمنية التابعة للو ازرة،

ويتبع بعضها للوزير مباشرة وبعضها يتبع للقائد العام لقوات األمن الوطني (موقع و از ةر
الداخلية واألمن الوطني .)2016،

هيكلية وزارة الداخلية واألمن الوطني  -محافظات القطاع
(موقع الداخلية  ،2016 ،حرز)2016 ،
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ثامنا :محددات عمل وزارة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي
يرى الشريف ( )17،16:2017أن محددات و از ةر الداخلية واألمن الوطني تتمثل من

خالل الحاضة الشعبية ،حيث أشار أن من أهم محددات عمل الحاضنة الشعبية التي من

شأنها تعزيز وتحقيق األمن المجتمعي  ،هي كما يلي:

 - 1تسعى إلى اللتزام بمبادئ الحكم الرشيد المتمثلة في (العدالة ،تكافؤ الفرص ،النزاهة،
الشفافية ،اإلفصاح ،المحاسبة ،حسن الستجابة ،والمشاركة).

 - 2تبني سياسة المشاركة المجتمعية ،بحيث يكون هناك تواصل مع شرائح المجتمع قبل
اتخاذ الق اررات المهمة

 - 3تعزيز مبدأ الشراكة في العمل الحكومي.

 - 4منع تدخل الشخصيات في مجريات العمل الحكومي واستغالل المناصب والنفوذ.
 - 5تبني س ياسية المحاسبة لمن يخالف السياسات السابقة.

 - 6تمكين سياسة الرقابة على األداء بما يعزز مفاهيم الحكم.

 - 7تبني سياسة الرتقاء بثقافة المواطن بكل مفاهيم المواطنة الصالحة.

 - 8تبني سياسة الحفاظ على كرامة المواطن متلقي الخدمة الحكومية والهتمام به.
وأكد أبو نعيم ( )1:2017على أن فكرة الحاضة الشعبية تأتي أنطالًقا من صميم دور و ازرة
الداخلية ،وايماًن ا منا بضرورة تعزيز الحاضنة الشعبية لتحقيق السلم األهلي واألمن
المجتمعي ،وتقوية الجبهة الداخلية التي يراهن األعداء من كل حدب وصوب على إضعافها
فقد قمنا بتكليف إخوة متميزين من قادة ومفاصل و ازرة الداخلية بمختلف األجهزة والهيئات

واإلدارات المركزية ذات الحتكاك بالمواطنين بتشكيل اللجنة حتى نقدم كل ما نستطيع من

وبناء على ما سبق
أجل خدمة المواطن الفلسطيني الذي يستحق منا كل التقدير والحترام.
ً
تقرر ما يلي:

 .1اللتزام التام بتطبيق المواد المشار إليها في هذا اإلصدار من القانون الفلسطيني كون
تنفيذها مناط بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 .2على جميع القادة والضباط وضباط الصف واألفراد العمل بمقتضى هذا القرار من
تاريخه.

ويرى الباحث أن فك ةر الحاضنة الشعبية فكرة جديدة ومواكبة للتطورات والمتغيرات األمنية بل

وتعتبر من أهم الق اررات الوزارية اإل يجابية التي من شأنها أن تعزز وتحقق األمن المجتمعي
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وما سينتج عنه من تبعيات على المجتمع ككل؛ ألنها مرتبطة بحياة واحتياجات أفراد

المجتمع ومن شأنها أن تخلق توازن قوي بمعيار و ازرة الداخلية واألمن الوطني والستقرار

المجتمعي.

تاسعا :دور وزارة الداخلية في تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات قطاع غزة

مما ل شك فيه أن لو ازرة الداخلية دور فعال وجوهري وأساسي ألنه يمس إحدى

الحاجات الضرورية لحياة اإلنسان واستقرار المجتمع ،مما يعود بالنفع على الجميع بتحقيق

الستقرار ،وتحقيق الزدهار ،ومواكبة التقدم في جميع مجالت الحياة المختلفة وهذا ما أكدته
المقابالت مع المختصين األكاديميين األمنيين والمؤسسات الحقوقية.

ويرى (تربان :2017،مقابلة) أن و ازرة الداخلية واألمن الوطني عملت على أكثر من محور
لتحقيق األمن المجتمعي:

 .1المحور األول التوعوي ،من خالل نشر المفاهيم بين الناس وتوضيح أهمية الو ازرة في
تحقيق األمن المجتمعي.

 .2المحور الثاني اإلجرائي ،لبذ ل الجهود المستطاعة للحد من االمشاكل الموجودة والتي

من شأنها أن تعزز الستقرار وتعود باإليجابية على المجتمع.

ويضيف (زقوت :2017،مقابلة) أن دور و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي
يتمثل فيما يلي:

 .1حفظ أمن الوطن والمواطن من المهددات الداخلية والخارجية.
 .2نشر روح الطمأنينة واألمان المجتمعي بين أفراد المجتمع.
 .3مكافحة الجريمة والقضاء عليها.

 .4تجفيف منابع التخابر األمني مع الجهات المعادية.
 .5نشر الثقافة األمنية المجتمعية.

كما يرى (حبيب :2017،مقابلة) أن لو از ةر الداخلية دور كبير وعظيم في تحقيق األمن المجتمعي من
خالل محاور عدة :

 المحور القانوني؛ وينص أنه يجب إنصاف القانون ،وفرض النظام العام بما يتوافق مع
النظام السياسي الفلسطيني المتمثل في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنيين.

 المحور المجتمعي ؛ ويطبق من خالل التعاون المباشر مع الوجهاء والمخاتير لحل الكثير

من االمشاكل التي تتعلق بالحقوق المدنية الخاصة.
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 المحور التوعوي؛ من خالل التوعية والتوجيه العام للمواطنين اتجاه بعض الظواهر التي
تتعلق باألمن المجتمعي.

ويرى (المغاري :2017،مقابلة) أن دور و ازرة الداخلية ينحصر في أمور عدة وهي كما يلي:
 .1محاصرة الجريمة ومالحقة المجرمين.

 .2اإلسهام في حل الخالفات بين العائالت أو األشخاص المتخاصمين من خالل دائ ةر
العالقات العامة.

 .3إشاعة األمن واألمان من خالل التواجد الدائم لألمن ومتابعة الحاجات األمنية
للمواطنين.

 .4العم ل على نشر التوعية األمنية.

كما ويرى المختصون الحقوقيين (القرشلي ،2017:مقابلة) و(صيام  :2017مقابلة) أن
لوزارة الداخلية دور مهم وجزء أساسي في حياة المجتمع وذلك من خالل:

 .1تطبيق القانون على الجميع.

 .2تحقيق الحماية والضمان األسري لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن النتماء.
 .3حماية القانون بعدالة ومساواة.
 .4ضمان حقوق أفراد المجتمع.

 .5الحفاظ على األمن العام والسكينة العامة.

 .6العمل على تطبيق القانون األساسي الفلسطيني ول أحد فوق القانون.

 .7محاسبة المخطئين سواء من أفراد الداخلية أو خارجها بإنصاف وعدل.

 .8التعاون المشترك مع المؤسسا ت الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق النفع على
الجميع.

ويأكد الهيتي ( )14-15:2007أن مؤسسا ت الدولة واألجهزة الحكومية عامل أساسي في
تحقيق األمن المجتمعي والتماسك الداخلي والخارجي وهذا يعني أنه ل بد من قيام النظام
السياسي بوظائفه التي تكمل قدرة الدولة بمؤسساتها السياسية والمجتمعية والقتصادية

واإلعالمية على تأدية واجباتها بما يضمن التوازن البيئي والتربوي ،ومن هنا فإن األجهزة
الحكومية مطالبة بالقيام بجملة من المهام لغرض تحقيق األمن المجتمعي وأبرزها ما يلي:

 .1الحق في حرية الرأي.
 .2تفعيل الشورى والمشاركة السياسية.
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 .3تحقيق التنمية القتصادية والمجتمعية.
 .4توفير التعليم لعموم المواطنين.
 .5توفير الخدمات الصحية.
ويـرى الباحث أن الدور الحقيقي لو ازرة الداخلية واألمن الوطني يثمتل في العمل على وضع
الخطط والبرامج وفق جدول زمني لمواكبة التطورات واألساليب الحديثة للتعامل مع الجرائم

والعمل على مكافحتها بجميع الوسائل والسبل ،والحرص على تحقيق سيادة القانون ،والعمل

على تعزيز المشاركة المجتمعية بين جميع أطياف المجتمع الفلسطيني .فذلك من شأنه أن

منيعا أمام من يترصد بالمجتمع أو يحاول اإلخالل
يشكل جبهة أمنية قوية ،وأن يقف ً
سدا ً
باألمن العام .لذلك فإن المسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع واألجهزة األمنية في تحقيق

األمن المجتمعي حيث يتحمل كل طرف منهما جانباً من تلك المسؤولية بهدف تحقيق
الستقرار الشامل.
وهذا ما شهدنا ُه في كيفية معالجة وزارة الداخلية كجهة اختصاص حالت التطرف الفكري،

فسعت جاهده مع الجهات المختصة بحكمه ووعي لمعالجة مثل هذه الحالت التي تشكل

اجتماعيا يؤثر على جميع مناحي الحياة المختلفة وتصدع الجبهة الداخلية ،ولول
أمنيا و
ًا
ً
خطر ً
تكاتف الجهود مع بعضها البعض لما تم السيطره على هذه الحالت الشاذه التي تسعى إلى
تدمير المجتمع ،وهذا يدلل على أن الو ازرة تسعي بكل جهد لتحقيق األمن والستقرار

المجتمعي وما هذه الحالت الفكرية ال أحدي القضايات ال تي تعمل الو ازرة على معالجتها.

عاشر :المعوقات التي تواجه وزارة الداخلية في تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات القطاع
ا

يـرى الباحث أنه ل يوجد أي عمل سواء كان على صعيد األفراد أو المؤسسات أو

الو ازرات إل ووجدت معوقات تواجه هذا العمل ،ولكن ل بد من مواجهة هذه المعوقات

ووضع الحلول المناسبة للمعالجة ل تحقيق األهداف المرجوة ،ومن خالل مقابلة  35شخص

من مختصين أمنيين ( 24مقابلة) ومؤسسات حقوقية (11مقابلة) وجد أنه من أهم المعوقات
التي تواجه و ازرة الداخلية على الصعيد العام للوزارة هو النقسام الفلسطيني الذي من شأنه

أن يقضي على الحياة وعلى الستقرار المجتمعي.
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ويرى المختص األمني (شهوان  :2017،مقابلة) أن من أهم المعوقات التي تواجه و ازرة

الداخلية في تحقيق األمن المجتمعي ما يلي:

 .1النقسام الفلسطيني وتبعاته.

 .2الحصار الظالم المفروض على القطاع.

 .3الممارسات والسلوكيات المفروضة من الحتالل الغاشم.

 .4قلة الكادر البشري والمي ازنيات ا لتشغيلية التي تساعد بشكل أساسي على مواكبة

متطلبات الو ازرة.

 .5ضعف الوازع الديني من بعض األفراد العاملين بالو ازرة.

ويرى مساعد عام الشرطة (شاهين  :2017،مقابلة) أن من أهم المعوقات التي تواجه الو ازرة
هي:

 .1نقص اإلمكانيات المادية واللوجستية.

 .2انعكاس الحصار بأبشع صوره وما ينتج عنه من مشاكل على الصعيدين األمني

والمجتمعي.

 .3نقص الكادر البشري وضباط قوى و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 .4عدم استقرار الحالة القتصاد ية للمواطنين وما ينتج عنه من مشاكل وتحمل الو ازرة
تبعيات ذلك.

ويرى (البردويل :2017،مقابلة) و(الدهشان :2017،مقابلة) المختصين الحقوقيين والمراقبين
لالنتهاكات بشكلها العام سواء من الداخل أو الخارج أن من أهم معوقات و ازرة الداخلية في
تحقيق األمن المجتمعي تتمحور فيما يلي:

 .1النقسام الفلسطيني.

 .2إغالق الكثير من المؤسسات الحقوقية.

 .3الوضع القتصادي والمجتمعي الصعب.

 .4استنكاف الكثير من الموظفين الحكوميين من خالل ق اررات جائرة وما نتج عنها من
نقص الكادر بالوزارات الحساسة خاصة و ازرة الداخلية المسؤولة عن تحقيق األمن المجتمعي.

 .5وجود روح الثأر عند بعض العائالت والتنظيمات أو عناصر تابعة لها.
 .6استمرار الحصار والحتالل ونشاط العمالء.

 .7بعض اإل همال من الجهات الحكومية الرقابية.

 .8بداية ظاهرة أبناء المسؤولين أو المحسوبين على المسؤولين.
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 .9ضعف الرقابة المالية الداعمة.

 .10تدوير المديرين رغم وجود نتائج ود ارسات تفيد بضعف بعضهم ومع ذلك تبقى و ازرة
الداخلية محكومة لهذه الثلة المسؤولة دون إمكانية إجراء نقل لهم من و ازرة إلى أخرى،

فتبقي الداخلية في دائرة محدودة دون القد رة على جلب قيادات جديدة مبدعة

(الدهشان ،2017،مقابلة).

ولعل الدور الذي تقوم به و ازرة الداخلية يظهر األداء المتميز للو ازرة في ظل الحصار ،وقلة

اإلمكانيات ،وفي ظل الحروب المتتالية ،وحداثة التكوين ،إل أن الو ازرة تقوم بتنفيذ مهماتها
وتسهر على مصلحة الوطن والمواطن وتنظم الحياة المدنية وتنفذ القوانين ،وتحمي ممتلكات

األفراد والمؤسسات ،وفي الوقت نفسه تعمل على تطوير قدراتها وأدائها وتأهيل أفرادها في

ظل ظروف أمن ية صعبة بشكل مقصود إلضعاف حالة األمن السائدة في القطاع (مرجع

سابق).

ويـرى الباحث أنه رغم كل ما سبق طرحه من معوقات إل أن و ازرة الداخلية تعمل بكفاءة

متميزة وبحالة فردية في ضبط األمن على مدار عشر سنوات ،وما الثغرات األمنية هنا
وهناك إل حالت فردية ول يمكن القياس عليها وعلى مستوى األمن العام.

الحادي عشر :المقترحات التي من شأنها أن تحقق األمن المجتمعي من خالل وزارة
الداخلية واألمن الوطني

يرى المختص األمني (أبوعيشة :2017،مقابلة) أن من أهم المقترحات التي من

شأنها أن تعزز وتحقق األمن المجتمعي بمحافظات غزة هي ما يلي:

 .1عدم التمييز في التعامل مع الناس وعدم الثأثر بعامل الواسطة أو المحاباة وهذا ما
يكسب المؤسسة األمن ية المزيد من الثقة في نفوس الناس.

 .2ضرورة المراقبة والمحاسبة وتتبع عمل األفراد وقيادات األجه ةز األمنية منعًا للتسلط على
أفراد المجتمع.
 .3توعية رجال األمن الذين لهم احتكاك مباشر مع الجمهور وذلك من خالل برامج

متنوعة.

 .4على اإلعالم األمني نشر الوعي األمني بين المواطنين ،واقناعهم أن الجريمة تستهدف
المجتمع بأسره ،ومحاربتها موكلة للجميع ،ول تقتصر على جهة الختصاص.

 .5استثمار التأثير اإليجابي لوسائل اإلعالم والتصال بما يدعم األمن المجتمعي.
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 .6إعداد تصورات ورؤى عن الستراتيجيات والطرق الفعالة للتنسيق بين أدوار المؤسسات
األمنية والتربوية واإلعالم ية المختلفة والمتكاملة بما يحقق األمن المجتمعي.

 .7توسيع مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز العمل األمني وتأمين
انتشار األمن بشكل يعزز الطمأنينة بين فئات المجتمع.

 .8العمل على ترسيخ مقومات األمن المجتمعي.

أيضا (البطة :2017،مقابلة (
ويضيف ً
أن من أهم المقترحات التي من شأنها أن تعزز األمن المجتمعي ما يلي:
 .1ايجاد جسم مجتمعي (الشرطة المجتمعية).

 .2تدريب فئات و ازرة الداخلية على مفاهيم األمن المجتمعي.

 .3بث روح التسامح لدى الفئات المؤثرة في المجتمع من خالل شخصيات اعتبارية،

ومخاتير ،وأساتذة الجامعات.

 .4إيجاد مؤسسة ترعي المشاكل المجتمعية وتطبيق البرامج الناجحة والمطبقة في بعض
الدول المتقدمة.

 .5دعم التكافل األسري ولجان الزكاة.

 .6إيجاد بعض المؤسسات التي ترعى األحداث فهم جزء من المجتمع ،وذلك كخطوة
احترازية إليجاد مجتمع ينعم باألمن المجتمعي.

وهذا ما تقاطع مع (يونس :2017،مقابلة( حيث أكد بشكل مجمل أن من أهم المقترحات
التي من شأنها أن تحقق وتبرز دور و ازرة الداخلية من خالل التالي:

 .1مكافحة الجريمة والعمل على محاسبة مرتكبيها بالسرعة الممكنة.
 .2الحفاظ على النسيج الوطني بجميع أشكاله.

 .3مكافحة جميع أشكال التهديد من أجهزة المخابرات الصهيونية.
 .4السماح بحرية الرأي والتعبير.

 .5العمل على تحقيق العدالة في جميع القضايا.

 .6استيعاب جميع العاطلين والخرجين وعمل خطط وبرامج لستيعابهم.
 .7توفير مقومات الحياة والعمل على تذليلها.

 .8تكثيف الزيارات المجتمعية من خالل الجهات المختصة.
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أيضا مع مقابلة إحدى مديري المؤسسات الحقوقية (ظهير :2017،مقابلة)
وهذا ما تقاطع ً
حيث أفاد :أن تعزيز ثقة المواطنيين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
الحقوقية ،واحترام سيادة القانون من شأنها أن تحقق األمن المجتمعي  ،وأضاف أنه يجب
وجود دور رقابي على الجهات الممثلة للقانون والمتمثلة في الهيئات القضائية والداخلية

أيضا للعمل على
تجنبا ألية تجاوزات مهنية أو انحراف عن الدور الحقيقي .و ً
والنيابة؛ وذلك ً
اتيجيا للجميع.
إنهاء النقسام والوحدة الوطنية والتي يجب أن تكون ً
هدفا استر ً
أيضا المختص القانوني بإحدى المؤسسات الحقوقية (صيام :2017،مقابلة( أن
وهذا ما أك ده ً
هناك مقترحات عدة من شأنها أن تعزز األمن المجتمعي من خالل و ازرة الداخلية كجهة

مختصة من خالل ما يلي:

 .1تحقيق األمن والسالم المجتمعي من خالل المشاركة المجتمعية.

 .2عمل حملة توعية للعائالت الكبيرة التي ل تلتزم بالقانون بسبب العادات القديمة والعمل
على تعزيز الثقة لدى المواطنين بدور الو ازرة كجهة اختصاص أمنية.

 .3إ يقاع العقاب على المخالفين بو ازرة الداخلية.

ويـرى الباحث أن من أهم المقترحات التي من شأنها أن تحقق األمن المجتمعي:

 .1إنهاء النقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بما سينعكس من إ يجابيات على المجتمع وعلى
الو ازرة بشكل خاص.

 .2توعية ثقافة الستقرار المجتمعي من خالل وسائل التواصل المجتمعي.

 .3معاقبة من يخطىء فالقانون فوق الجميع والعمل على تعزيز سياداة القانون.

 .4العمل على وضع خطط وبرامج استراتيجية للو ازرة تختص بموظفي الو ازرة وبأفراد
المجتمع.

 .5وضع رؤية است ارتيجية إلنهاء الحتالل؛ ألنه أكبر مسبب ومعوق لالستقرار المجتمعي
الداخلي.

وذلك ما تقاطع مع الغامدي ( )44:2012أن للوعي األمني جانب مهم لتعزيز وتحقيق
األمن ،فعندما ل يترك المواطن األشياء الثمينة على مرأى من أصحاب النفوس الضعيفة

والمحرومين ،وعندما يحتاط في حماية محل تجارته أو محل سكناه ،وعندما يشترك مع

جيرنه في حراسة حيه ،فإنه يقوم بعمل وقائي ينم عن إدراك قوي بالوعي األمني ويعتبر ذلك
ا
أول خطوة للوقاية وتعزيز األمن.
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ولهذا يعتبر الوعي األمني من األسباب التي تعزز وتحقق األمن الشامل من خالل معرفة

وتعزيز مفهوم التوعية األمنية التي تعتبر من أسباب المعالجة والتعزيز في فهم الواقع والدور

المنطوط بكل فرد قبل الوقوع بأي إشكاليات ممكن أن تضر بالفرد والمجتمع ،وتحافظ على

حياتهم بما يحفظ لهم حياة أمنة ومستقرة ،ونتيجة لذلك تكون نظرتهم ليس على أساس

خطر على حياتهم أوًل
الخوف والعقاب بل على أساس القتناع الذاتي بأن مخالفتهم تشكل ًا
قبل اإلضرار بالمجتمع.

الخــــالصـــــة

يتبين لنا من خالل ما تم سرده في المبحث السابق المتعلق بو ازرة الداخلية واألمن

الوطني في محافظات غزة ،أنه برغم التضييق والحصار والحروب والمتغيرات الصعبة

واإلرباك الدائم واألزمات التي لم تنتهي على مدار عش ةر سنوات وما يزيد ،فإن لو از ةر الداخلية

بتشكيالتها وهيكلياتها المختلفة دور مهم في تحقيق األمن المجتمعي ،فهي تعتبر عصب

الحكومة وعصب األمن بأشكاله ومستوياته وتخصصاته المختلفة ،وعلى وجهة الخصوص

الجانب المتعلق بحياة وأمن األفراد المتمثل بمصطلح األمن المجتمعي أو ما يعرف في
بعض المصطلحات باألمن اإلنسانى الذي يعتبر األكثر أهمية ،وذلك ألن تحقيقه يشكل

ضرورة لـب ـ ـد منها فهو الجزء األكبر من بنية المجتمع واستق ارره وهما على ارتباط وثيق مع

سابقا ،تحقيق و ازرة الداخلية لألمن المجتمعي سينعكس بشكل
بعضهما البعض .وكما ذكر ً
مباشر على استقرار المجتمع وأفراده.
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الفـصـل الثالـث
الـدراس ـات الـسابـقـة
تمهيد

الــدراسـات الـسـابقـة التـي تناولـت الجانبين األمنـي والمجتمعي:
 أول :الد ارسـات اـلمحلية
 ثانيا :الد ارسـات الـعربية
 ثالثا :الد ارسـات األجـنبية
 رابعا :التعـقـيب على الد ارسـات اـلسـابـقـة
الفـجـوة البـحثـية
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة
تمثل الدراسات السابقة وما توصلت إليه من نتائج المنطلقات األساسية للبحث والدراسة فمن

خاللها يبدأ الباحث من حيث انتهى اآلخرون ،وتسا هم في توضيح أوجه التشابه والختالف
بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة .حيث تم عرض ( )21دراسة في هذا البحث ما بين

دراسات محلية وعربية وأجنبية .ووجد أن من نتائج هذه الدراسات ما يتفق مع نـتـائج الدراسة

الحالية في بعض الجوانب ومنها ما يتعارض معها .ففي هذا الفصل يسعى الباحث لتوضيح

جوانب القصور في الجانب النظري للدراسات السابقة ،مع الحرص على التركيز على
الجانب العملي ،وكذلك توضيح الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.
 أول :الدراسات المحلية:
 .1دراسة (نوفل:)2017،
بعنوان :دور اإلدارة الحكومية في الرعاية الالحقة للنزلء وأثرهاعلى األمن المجتمعي
هدفت الدراسة التعرف إلى دور اإلدارة الحكومية في الرعاية الالحقة للنزلء وأثرها على

األمن المجتمعي ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي .وتكونت عينة الدراسة من

النزلء المفرج عنهم والذي بلغ عددهم ( )260نزي ًال ونزيلة ،منهم ( )240من الذكور و()20
من اإلناث واستخدمت الباحثة الستبانة للوصول إلى النتائج.
وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها:
 -وجود تأثير لدور اإلدارة الحكومية في تحقيق األمن المجتمعي بنسبة تصل إلى

( ،)%28مما يدلل على أن دور اإلدارة الحكومية المبذول غير كافي.

 -وجود تأثير لإلدارة الحكومية في تحقيق الرعاية الالحقة على اعتبار أنها جزء من مهام

اإلدارة الحكومية المخولة بتأهيل النزيل واعاداة دمجه في المجتمع.
التوصيات:

 -أهمية تكثيف دور اإلدارة الحكومية في مجال الرعاية الالحقة ،والمقصود بها محاولة

الحتواء لمن ضل السبيل ،وليس المقصود بها تعزيز السلوك السلبي.
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 .2دراسة (أبوساكو:)2015،
بعنوان :دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن النفسي والمجتمعي لطلبة الثانوية العامة
(التوجيهي) في جنوب الضفة الغربية.

هدفت الدراسة التعرف إلى األمن النفسي والمجتمعي لدى الطالب بالمدارس خاصة في

مرحلة صعبة وانتقالية تحدد مصيره التعليمي .حيث استخدم الباحثان المنهج الوصفي
التحليلي باعتباره المنهج الذي يقوم بوصف الظاهرة ودراستها ،وكانت عينة الدراسة على

( )13233من طلبة الثانوية العامة في مختلف التخصصات في مدارس التربية والتعليم
جنوب الضفة الغربية باستخدام أداة الستبانة لتحليل النتائج.
وكانت أهم النتائج:

 -أن لإلدارة المدرسية دور مهم في تحقيق األمن النفسي والمجتمعي لطلبة الثانوية العامة

بما ينعكس على نتيجتهم النهائية.

 -أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية في دور اإلدارة المدرسية في تحقيق

تبعا لمتغيرات الدراسة المستقلة (الجنس،
األمن النفسي والمجتمعي لطلبة الثانوية العامة ً
والفرع في الثانوية ،والمحافظة)
التوصيات:

 -أن تعمل و ازرة التربية والتعليم العالي على تعزيز دور المدرسة في توفير وسائل الراحة

واألمن للطلبة.

 .3دراسة (قادري:)2015،
بعنوان :األمان المجتمعي للمرأة في تشريعات األحوال الشخصية في الضفة الغربية من
وجهة نظر قانونية والحركة النسوية.

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى تحقيق قوانين األحوال الشخصية المتعلقة باألمان المجتمعي

للمرأة ،حيث استخدم الباحث المنهج التاريخي ،كذلك اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي

كإجراء مطلوب لستكمال الموضوع في البنود المراد بحثها ،وكانت عينة الدراسة عبارة عن
) ) 12مقابلة مع المختصين في المجال ،وكانت األداة المناسبة هي المقابلة مع أشخاص
عاملين في مؤسسات الحركة النسوية المختصة.
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وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها:
 -أن تعطيل المجلس التشريعي أدى إلى تعطيل عملية اإلصالح القانوني بشكل عام،

وهذا مرده إلى الوضع السياسي القائم.

 -أنه ليوجد عمل موحد فعال بين جميع المؤسسات المعنية من ديوان القضاة والمشرعين

على السواء يتجه بجدية نحو التغيير.

 -أن المكانة المجتمعية والتمكين القتصادي للمرأة اللذان هما محصلة لثقافة المرأة في

الغالب يسهمان في الحد من اآل ثار السلبية لعملية الطالق.
التوصيات:

 -تبني استراتيجية شاملة تؤمن بكيان المرأة وحقها في توفير األمن واألمان لها طوال

حياتها.

 .4دراسة (إدريس ،حنونة:)2015،
بعنوان :تأثير الفقر على األمن المجتمعي لألسر الفلسطنية في قطاع غزة دراسة مطبقة

على محافظة شمال قطاع غزة.

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني وخصوصًا قطاع
غزة؛ لما يعانيه من حروب متتالية وحصار مفروض عليه ،ولغياب األمن المجتمعي وتأثي هر
على النواحي السلوكية واألخالقية والفكرية لألسر الفلسطنية .حيث استخدم الباحثان المنهج

الوصفي التحليلي ،واستخدم المقابالت والستبانة كأداة للدراسة على عينة الدراسة التي

تكونت من(  ) 185أسرة من األسر الفقيرة ،وذلك بشكل عشوائي في منطقة الشمال في

غزة.

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:
 -أن الفقر يؤدي إلى تخلي األم عن مسئولياتها األساسية مقابل خروجها للعمل بدرجة

متوسطه.

 أن الفقر له أثر سلبي كبير على األمن التعليمي. -أن المؤسسات الحكومية واألمنية لتقوم بالتوعية األمنية والفكرية للفقراء.
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التوصيات:
 -ضرورة قيام المؤسسات األهلية والحكومية بتوفير كفالة مالية لألطفال لسد احتياجاتهم

األساسية للحد من ظاه ةر عمالة األطفال.
 .5دراسة (مرشود:)2014،

بعنوان :الرقابة على أداء األجهزة األمنية الفلسطنية ودورها في نشر الحريات وتحقيق
السلم األهلي.
هدفت الدراسة

التعرف

دور األجهزة األمنية الفلسطينية في نشر الحريات وتحقيق السلم

األهلي مما يحقق الستقرار واألمن المجتمعي ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي واستخدم المقابالت كأداة للدراسة.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:

 -ضرورة توطيد العالقة ما بين المواطن والجهات المسؤولة ،وسد الفجوة ما بين الحكومة

والشعب.

 -ضرورة تعميق أسس العدالة والمساواة.

 ضرورة الرتقاء بمستوى الشفافية في الحكم وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد.التوصيات:

 -تنشيط المجتمع المدني بجمعياته ومؤسساته وروابطه ،وتحريره من التسلط والستزلم

وتعميق عالقته بالمؤسسة األمنية ،ف توطيد عقد تكاملي من الرقابة يدفع لتطوير تنمية سلوك

وأدوات األمن.

 .6دراسة (نجم:)2008،
بعنوان :دور األسرة الفلسطنية في تحقيق األمن المجتمعي

هدفت الدراسة التعرف إلى دور األسرة في تحقيق األمن المجتمعي في ضوء المعايير

اإلسالمية ومدى قيام األسرة الفلسطنية بدورها في تحقيق األمن المجتمعي من وجهة نظر

الشرعيين والتربويين ،حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة

الستبانة ،حيث تكونت العينة من ( )37مدرس من أعضاء الجامعة اإلسالمية (.)2005
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وكانت أبرز نتائج الدراسة:
 -أن اإلسالم قد أولى مبدأ الوقاية من الوقوع بالجريمة وبنى عليه مبدأ العقوبة .وعليه فإن

األسرة الفلسطنية تعمل على بناء أبناء بعيدين عن النحراف بما زودتهم به من وسائل

حماية.

 -تع د األسرة الفلسطنية أسرة محافظة لهذا تنهج منهج البتعاد عن أي طريق يدعو إلى

النحراف أو الجريمة.
التوصيات:

 -التأكيد على ضرورة تأصيل العلوم التربوية وتدعيمها بالعلوم الشرعية ،وكذلك ترجمة ما

إسالميا وليس
تأصيال
جاء في الكتاب والسنة إلى العلوم الحياتية التي تخدم الناس وتقدم لهم
ً
ً
إسالميا.
بديال
ً
ً
 ثانيا :الدراسات العربية:
 .1دراسة (العوفي:)2017،

بعنوان :انعكاسات البطالة على األمن المجتمعي

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع البطالة في المملكة العربية السعودية واآل ثار الناتجة عنها،
حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي على عينة تتكون من ( )200ضابط من

مراكز الشرطة في مدينة الرياض باستخدام أداة الستبانة للوصول إلى النتائج.
وكانت أهم النتائج كما يلي:
 -تعتبر البطالة من المشاكل الحقيقية التي تواجه اقتصاد وتنمية الدولة.

 -وجود البطالة يدفع المجتمع وخاصة العاطلين عن العمل إلى النتقام من مجتمعه الذي

لم يمنحه فرصة الحصول على العمل.
التوصيات:

 -إنشاء معاهد ومؤسسات لتدريب ا لكوادر الوطنية على األعمال الحرفية والمهنية.
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 .2دراسة (المطيري:)2017 ،

بعنوان :إسهام نظام العمد في تحقيق األمن المجتمعي

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قدرة العمد على أداء دورهم في تحقيق األمن المجتمعي

والكشف عن واقع أداء العمد في المملكة العربية السعودية .حيث استخدم الباحث المنهج

الوصفي المسحي على عينة بلغت ( )86عمدة من المنطقة الشرقية في مدينة الرياض

باستخدام أداة الستبانة للوصول إلى النتائج.
وكانت نتائج الدراسة كما يلي:

 -افتقار أداء العمد للتطوير في مواكبة المستجدات األمنية ،وقلة وضوح النظام فيما يتعلق

بتحديد الدور المجتمعي لعمد األحياء.

 -أن من أهم معوقات قيام العمد بالدور المطلوب في مجال األمن المجتمعي هو قلة عدد

العمد في مراكز األحياء.
التوصيات:

 -ضرورة تطوير أداء العمد بما يتوافق مع مواكبة المستجدات األمنية والعمل على تعيين

معاونين للعمد بمؤهالت مناسبة لتحقيق دور فاعل في خدمة المجتمع.
 .3دراسة (عبد الفتاح:)2015،

بعنوان :استخدام استراتيجية التدعيم في طريقة تنظيم المجتمع لتحقيق األمن المجتمعي

للمرأة المعيلة.

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى أهمية الحاجة إلى تحقيق األمن المجتمعي لدى المرأة

المعيلة من خالل استخدام استراتيجية التدعيم في طريقة تنظيم المجتمع ،وقد استخدم الباحث

المنهج التجريبي على جمعية تنمية ومساعدة المرأة العائلة واألسرة بمحافظة اإلسماعيلية
حيث استخدم المقابلة والستبانة للوصول إلى النتائج والتي كان أهمها:
 -هناك فروق جوهرية ذات دللة إحصائية لتحقيق األمن األسري للمرأة المعيلة قبل

التدخل المهني وبعده.

 -هناك فروق ذات دللة إحصائية لتحقيق األمن المجتمعي للمرأة المعيلة قبل التدخل

المهني وبعده ،ومعنى ذلك أن التدخل المهني باستخدام استراتيجية التدعيم في طريقة تنظيم
المجتمع قد أثر بشكل قوي على تحقيق األمن المجتمعي.
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التوصيات:
 -ضرورة السعي الجاد من جانب المؤسسات كافة القائمة على تقديم الدعم والمساعدة

للمرأة المعيلة وباألخص دعمها في الحصول على الخدمات الصحية.
 .4دراسة (حسن ومحمد:)2013،

بعنوان :إدراك الشباب لمنظومة الحقوق اإل نسانية كمدخل لتحقيق األمن المجتمعي
هدفت الدراسة التعرف إلى مدى إدراك الشباب لمنظومة الحقوق اإلنسانية ،حيث استخدم

الباحث المنهج الوصفي ،والذي يستهدف الكشف عن الحقائق الراهنة واقرارها من أجل تفسير

الجوانب التي تحملها باستخدام أداة الستبانة والمقابلة للوصول إلى النتائج التي كان أهمها:

 -عدم وجود رؤية لمكون التوعية بمنظومة حقوق اإلنسان بمختلف قطاعات الدولة ذات

الصلة بمنظومة الحقوق اإلنسانية.

 عدم الهتمام بمواجهة السلوكيات السلبية المؤث ةر على القتصاد الوطني. انخفاض مستوى الوعي السياسي لدى الشباب.التوصيات:
 -ضرورة الحد من تأثير النحرافات اإلدراكية لدى الشباب والمتعلقة بمنظومة الحقوق

اإلنسان ية لتصبح أحد المهام الرئيسية لمهنة الخدمة المجتمعية ومدخلها لتحقيق األمن
المجتمعي.

 .5دراسة (الضبع:)2012،
بعنوان :دور المؤسسة في تحقيق األمن المجتمعي والقتصادي للمرأة الفقيرة المعيلة.
هدفت الدراسة للتعرف على دور الدولة عبر برامج الرعاية المجتمعية في تتحقيق األمن

المجتمعي والقتصاد ي للمرأة الفقيرة المعيلة حيث استخدم الباحث منهج المسح المجتمعي
الشامل ،وقام بتطبيق الدراسة على جميع النساء الفقيرات المعيالت التابعات لمركز طماء

محافظة سوهاج ،مصر ،وقد بلغ عددهن  350امرأة ،وقد استخدم الباحث الستبانة للوصول
إلى النتائج وقد أظهرت النتائج أن نسبة الغالبية من أفراد مجتمع البحث من األميات

والعاطالت عن العمل .وقد كشفت النتائج في مجملها:
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-

أن برنامج المؤسسة التي تحصل من خاللها النساء على إعانات مالية من الدولة ل

فضال عن أنها ل تضمن لهن أي
تحقق لهن أي نوع من األمن المجتمعي أو القتصادي،
ً
مستقبل.
التوصيات:
-

أن تعيد الدولة المصرية النظر في جميع برامج الرعاية القائمة ،مع التأكيد على أهمية

جديدا
توجها ً
تركيز دائ ةر الهتمام على بعض الفئات ذات الوضع الخاص ،وأن تتبني الدولة ً
يلبي لهذه الفئة احتياجاتها المختلفة.
 .6دراسة (التميمي:)2012،
بعنوان :األمن المجتمعي في التصور اإلسالمي
شملت الدراسة بيان الرؤية اإلسالمية لمصطلح األمن المجتمعي ،وبيان أهم األسس
والمقومات لألمن المجتمعي من خالل المنهج التحليلي الستقرائي حيث كانت نتائج الدراسة
كما يلي:

 أن األمن المجتمعي هو الطمأنينة والسكون في األنفس وفي جميع شؤون الحياة. -أن من أعظم أسباب وركائز األمن هو اإليمان ،إذ به يتم األمن الروحي الذي هو من

أهم مقومات األمن المجتمعي.
التوصيات:

 -إنشاء هيئة وطنية تتحمل مسؤولية التخطيط لألمن المجتمعي ووضع الوسائل والسبل

لتحقيقه تضم ممثلين عن األجهزة األمن ية وعلماء الشريعة وقادة الفكر ومنظمات المجتمع
المدني وعلماء الجتماع والتربية.

 .7دراسة (القرني:)2009،
بعنوان :تهديدات األمن المجتمعي المصاحبة إلساءة استخدام تقنيات الهاتف النقال.
حيث هدفت الدراسة التعرف إلى مهددات األمن المجتمعي من خالل الستخدام السيء

فردا
للهاتف النقال ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي للدراسة وطبقت العينة على (ً )1171

من سكان مدينة الرياض باستخدام أداة الستبانة للوصول إلى النتائج.
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وكانت أهم النتائج كما يلي:
 -تبين أن أكثر تقنيات الهاتف النقال التي تستخدم بصو ةر سيئة هي تقنية البلوثوث ،تقنية

الكاميرا ،تقنية تسجيل المحادثات ،تقنية المكالمات المرئية ،وخدمة الرسائل.
التوصيات:

بعيدا عن النشاط
 أن يكون تعامل األسرة أكثرفتاحا ً
حرصا مع األبناء بأسلوب أكثر أن ً
ً
والعنف اللفظي أو مراقبة سلوكياتهم بأسلوب استفزازي ،وأن تمارس الدور التوعوي بطريقة

تكون مقبولة ،وهذا األسلوب األجدى واألمثل في منع أو الحيلولة دون استخدام السيء
للتقنيات بما فيها تقنيات الهاتف النقال.

 .8دراسة (نصيف)2009،
بعنوان :األمن المجتمعي لدى أساتذة الجامعة المستنصرية.
حيث هدفت الدراسة إلى قياس مستوى األمن المجتمعي لدى أساتذة الجامعة المستنصرية

واستخدم الباحث )  ( 120عينة من العاملين بالجامعة باستخدام الستبانة كأداة للبحث ومن
ثم تحليله للوصول إلى النتائج والتي كان أهمها:
عموما يشعر بضعف األمن المجتمعي في المجتمع وذلك بسبب
 أن األستاذ الجامعيً
الظرف األمني الذي به الخطر والتهديد والذي واجه األساتذة بشكل كبير.
التوصيات:
 -الهتمام بمبادئ الدين اإلسالمي التي تؤكد على العالقات المجتمعية من تراحم وتكافل

وتواصل وصدق ووفاء وعدل ،ومحاربة كل األخالق الجاهلية المقوضة ألمن مجتمعنا من
غش وغدر وحسد وأنانية وقطيعة رحم وكذب وواسطة ومحسوبية.

 .9دراسة (الحارس:)2008،
بعنوان :أصول األمن المجتمعي في القرآن والسنة.
القرن والسنة ،ومن خالل تتبع
هدفت الدراسة إلى بيان أصول األمن المجتمعي في آ

المواضيع التي ذكر فيها األمن في القرآن الكريم ،وبيان تفسيرها من كتب التفسير وكذلك
السنة النبوية والقيام بتخريج األحاديث من كتبها الواردة فيها ،واتبع الباحث المنهج الستقرائي
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التحليلي ،وذلك باستقراء اآل يات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع الدراسة
والقيام بتحليلها .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
 -أكدت الدراسة أن موضوع األمن المجتمعي من أهم المواضيع التي يجب العناية بها،

والبحث عن أصولها وتحقيق تلك األصول في المجتمعات اإلسالمية ،والمتمثلة في قيم العدل

والمساواة والحرية والشورى والتكافل المجتمعي.

 -بينت الدراسة دور منهج الثقافة اإلسالمية في تعزيز مفاهيم األمن المجتمعي

وانعكاساتها على المتعلم.
التوصيات:

 تعزيز دور اإلدارة المدرسية فهو درو جوهري في تعزيز مفاهيم األمن المجتمعي. .10دراسة (الشيخ :)2005،
بعنوان :دور األجهزة األمنية السودانية في تحقيق األمن المجتمعي
حيث هدفت الدراسة إلى مناقشة دور األجهزة األمنية السودانية ،وبصفة خاصة أجه ةز

الشرطة في تحقيق األمن المجتمعي الذي يحافظ على النسيج المجتمعي ،وقد استخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم والستبانة والمقابالت للوصول إلى النتائج.
وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أهمية التنشئة المجتمعية من جانب األسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية. أهمية الشرطة في قضية األمن المجتمعي.التوصيات:

 -ضرورة إنشاء إدارات شرطية متخصصة في هذا المجال تعمل إلى جانب األجهزة

األمنية األخرى التي تعمل على حماية الحدود ومنع الختراقات األجنبية ووضع الضوابط
الممكنة ألداء األجهزة الشرطية لدرورها على الوجه األكمل.
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 .11دراسة (الحسيني:)2005،
بعنوان :دور األسرة التربوي في استتباب أمن الفرد والمجتمع من خالل التنشئة المجتمعية
والضبط المجتمعي.

حيث هدفت الدراسة إلى التأكيد على أهمية األمن في حياة الفرد والمجتمع وابراز دور األسرة

في الضبط المجتمعي لتحقيق أمن الفرد والمجتمع واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
للوصول للنتائج والتي كان أهمها:
 -أن المجتمع اإلنساني لب ـد أن تتوافر فيه مجموعة من النظم والقواعد العرفية والقانونية

التي تلزم أفراد المجتمع اللتزام بها حتى يسود األمن والستقرار.

 -أن المتغيرات المتسارعة وتحديات العصر ومستجدات التقنية وسهولة التصال متخلخله

في دور األس ةر بما ينعكس على أمن المجتمع واستق ارره ،فظهر النحراف والجنوح والجريمة.
التوصيات:

 -على األسرة الهتمام بعملية التنشئة المجتمعية والضبط المجتمعي وخاصة في السنوات

األولى من عمر األبناء مع التركيز على التربية الدينية لينشؤوا أبناء صالحين محافظين على

العادات والتقاليد اإلسالمية.

 .12دراسة (الزيلعي:)2002،
بعنوان :األمن المجتمعي والتنمية المتواصلة في المجتمع العربي السعودي
هدفت الدراسة للتعرف إلى األمن المجتمعي في المجتمع العربي السعودي بمدينة جدة بهدف

الكشف عن مدى تأثير الخدمات المجتمعية ،وافترضت الدراسة أن هناك ارتباط طردي بين

مستوى كفاءة الخدمات المجتمعية وتحقيق متطلبات األمن المجتمعي والتنمية المتواصلة من
وجهة نظر عينة األسر المستفيدين من هذه الخدمات ،وطبقت على عيينتين عينة عشوائية

مقصودة ،وعينة عشوائية بلغ حجمها ( )300أسرة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
والمنهج الكمي بشقيه الجزئي والكلي ،وبواسطة الستبانة والمقابلة للوصول إلى النتائج التي

كان أهمها:

 -أن خدمات التعليم األساسي وخدمات الرعاية الصحية ،وخدمات الرعاية المجتمعية،

تشكل منظومة متكاملة من التساق لألمن المجتمعي.
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 -انخفاض مستوى كفاءة الخدمات التعليمية ،بسبب افتقاد العالقة بين األسرة والمدرسة

مما يعني أن هناك خلل في تحقيق متطلبات األمن المجتمعي
 أهمية دور الخدمات الحياتية كمتطلب لألمن المجتمعي.التوصيات:

 -بيان مسؤولية الحكومة باتجاه تدعيم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ،ودور وزارة

التعليم األساسي في وضع البرامج والخطط لتحقيق األمن المجتمعي.
 ثالثا :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة (:)DUNAN-2015

بعنوان :سياسة األمن والدفاع الشائعة في مالطا وال تحاد األوروبي تحديات وفرص.
حيث هدفت الدراسة التعرف إلى وضع التحاد األوروبي لسياسة األمن والدفاع لتطبق على

جميع الدول ،وكانت لتقييم ما إذا كانت تلك السياسة التي وضعها التحاد األوروبي تتناسب

مع األمن المجتمعي والسياسي في مالطا ،ووضع طرق وسياسات جديدة تتناسب مع
المجتمع المالطي مع مراعاة ارتباطها بالتحاد األوروبي .واستخدمت الباحثة أكثر من أداة

األولى تحليل)  ) SOWTوالثانية عملية جمع البيانات من مركز أبحاث الشؤون األوروبية
واألجنبية ومراكز أخرى مختلفة للتحليلها .وكانت أهم النتائج والتوصيات:
اضحا على األمن السياسي واألمن
 أن انضمام مالطا لالتحاد األوروبي ترك ًاتأثير و ً
المجتمعي.
 -أن الخطة التي وضعتها الباحثة لم تستثني تأثير الدول العظمى على سياسة واقتصاد

مالطا والتي بدورها تؤثر بشكل مباشر على أمن المجتمع لديها ومدى اندماجه بأمن
المجتمعات األخرى.

 .2دراسة (:)GIOVANNI-2007
بعنوان :تقييم تجريبي ألحدث أشكال األمن المجتمعي
هدفت الدراسة للتعرف على مدى تحقيق األمن المجتمعي في حياة األمريكيين وتحديد أشكال

األمن المجتمعي ،حيث تم أخذ عينة عشوائية من المواطنيين األمريكيين.
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وكان من أهم نتائج الدراسة:
 .1أن نسبة (  (%55من العمال ليس لديهم الوعي الكافي باألمن المجتمعي مما سبب في

زيداة قلقهم من مرحلة مابعد التقاعد وأن نسبة ( (%30منهم ربطت األمن المجتمعي باألمن
القتصادي فكان هدف إكتفائهم القتصادي في مرحلة التقاعد هو أعظم هدف بالنسبة لهم،

عاما بعد عام.
ووجدت الدراسة أن رغبة العمال بالتقاعد المبكر تقل بشكل كبير ً

 .3دراسة (:)2002،DWAIRI

بعنوان :األمن اإلقليمي في الشرق األوسط والدور األردني فيه
هي دراسة تحليلية هدفت إلى إيجاد وتطوير نظام أمني إقليمي تشترك فيه دول اإلقليم في

الميادين السياسية واألمنية والقتصادية والمجتمعية ،لضمان األمن والسالم الشامل والعادل
والدائم ،ومن أبرز نتائجها:
 -الهدف النهائي ألي نظام إقليمي هو إزالة التهديد العسكري وتكون األولوية لالستقرار

السياسي ،وضبط التسلح وبناء الثقة.
-

أن بناء األمن والتعاون في الشرق األوسط سيمكن المشتركين اإلقليميين وغير

اإلقليميين من بحث األمور العسكرية وغير العسكرية كافة.
 الوعي األردني التام لمشكلة الشرق األوسط. رابعا :التعقيب على الدراسات السابقة:
 oمن حيث الموضوع:

تناول ت الدراسات السابقة موضوع األمن المجتمعي من جوانب عديدة ،منها األسر ،الطالب،

أساتذة الجامعات من جوانب إنسانية واجتماعية .ولكن لم تربط الدراسات السابقة بين األمن
المجتمعي ودور و ازرة الداخلية واألمن الوطني .ولهذا تم التطرق من خالل الدراسة الحالية

إلى الربط بين الجانبين المجتمعي واألمني معاً.
 oمن حيث الزمان:

تم إجراء الدراسات السابقة في فترات زمنية مختلفة ،حيث تنوعت هذه الدراسات بين الحديث

نظر لشح الدراسات السابقة فيما يتعلق بدور و ازرة الداخلية
والقديم ،وذلك بتعمد من الباحث ًا
واألمن الوطني حيث تراوحت الفترات الزمنية للدراسات السابقة ما بين ( . )2017- 2002
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 oمن حيث المكان:
تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة مثل (فلسطين ،مصر ،األردن ،السعودية ،العراق،

البحرين ،السودان ،مالطا ،التحاد األوروبي ،أمريكا).
 oمن حيث المنهج:

اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي باسثتناء دراسة (عبد

الفتاح )2015،التي استخدمت المنهج التجريبي ،ودراسة (الحارس  )2008،ودراسة

) (DWAIRI, 2002ال تي اعتمدت على المنهج الستقرائي التحليلي ،ودراسة
(الزيعلى )2002،التي استخدمت المنهجيين الوصفي والكمي.

 oمن حيث األدوات:
استخدمت معظم الدراسات الستبانة كأداة لجمع البيانات ،فيما استخدمت دراسة

(قادري ،2015،ودراسة مرشود )2014المقابلة فقط للوصول إلى النتائج .أما دراسة

مع ا
(عبد الفتاح  ،2015والشيخ  ،2005الزيلعي  )2002استخدمتا الستبانة والمقابلة ً
للوصول إلى النتائج.

 oمن حيث الفئات المستهدفة:
تنوعت الفئات المستهدفة من قبل الدراسات السابقة مثل  (:طلبة الجامعات ،أساتذة

الجامعا ت ،طلبة التوجيهي ،النزلء ،تشريعات وقوانين المرأة ،األسر الفلسطينية ،األجه ةز

األمنية ،المرأة المعيلة ،الشباب).

 oأوجه الستفادة من الدراسات السابقة:
-

توضيح مشكلة الدراسة بشكل واضح.

-

توضيح أهمية وأهداف الدراسة.

-

إعداد اإلطار النظري للدراسة.

-

تحديد منهج وأدوات الدراسة.

-

مناقشة وتفسير نتائج الدراسة.

-

تحديد فجوة الدراسة بشكلي جلي.
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-

صياغة توصيات ومقترحات الدراسة.

 oأوجه اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدد من النقاط أهمها:
-

استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

-

استخدام أدوات البحث.

-

هيكل الدراسة.

-

استخدام أكثر من أداة بحث للوصول للنتائج كالمقابالت ،والستبانة.

 oأوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
-

اختلفت جميع الدراسات السابقة مع الدراسات الحالية في الهدف.

-

اختلفت الدراسة الحالي ة عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث اختار الباحث في

هذه الدراسة عينة الدراسة من أصحاب الرتب السامية :رتبة رائد فما فوق في و ازرة الداخلية

واألمن الوط ني الفلسطيني في محافظات القطاع.
-

اختلفت الدراسة الحالي ة عن الدراسات السابقة في أدوات الدراسة حيث استخدم الباحث

-

اختلفت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في الجوانب التي تعالجها ،حيث إنها

أكثر من أداة للوصول إلى النتائج (المقابالت ،الستبانة).
تناولت دور و ازرة الداخلية في تحقيق األمن المجتمعي.
o

ما تتميز به الدراسة الحالية:

-

أنها تربط بين موضوعي الدراسة المتمثل باألمن المجتمعي ودور و ازرة الداخلية واألمن

-

أنها تركز على فئة الرتب السامية :رائد فما فوق في و ازرة الداخلية كجهة اختصاص

-

سيتم إيضاح أهم المعوقات التي تواجه و ازرة الداخلية واألمن الوطني في عدم تحقيق

الوطني كجهة اختصاص.

أمنية تضع خطط وسياسات الو ازرة.
وتعزيز األمن المجتمعي
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جدول رقم ( )1الفجوة البحثية
الدراسات السابقة
ركزت الدراسات السابقة على
شرائح متعددة بدون تخصيص
مثل (طلبة الثانوية ،أساتذة
الجامعات ،فئة الشباب ،األسر
الفقيرة ،النزلء)،
والعديد من البيئات التطبيقية
األخرى.

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية
اختلفت الدراسة الحالية عن
الدراسات السابقة من حيث
القطاعات التي سوف تدرسها

الجانب التطبيقي والذي سيتم على

وتحللها ،والعينة التي سيتم تناولها ،و ازرة الداخلية واألمن الوطني في
فالدراسة الحالية تركز على دور محافظات القطاع حيث سيتم أخذ وجهة
و ازرة الداخلية واألمن الوطني في

نظر الرتب السامية من رائد فما

تحقيق األمن المجتمعي،

فوق والذين يعتبرون من

حيث سيتم تطبيقها في و ازرة

الوظائف اإلشرافية بالو ازرة.

الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني
في محافظات القطاع.
تعتبر الدراسة المحلية األولى على
تناولت مجموعة من الدراسات

حد علم الباحث التي تربط بين

السابقة مواضيع األمن المجتمعي

األمن المجتمعي ودور و ازرة

بأبعاده المختلفة.

الداخلية واألمن الوطني كجهة

عدم الربط بين موضوعي
األمن المجتمعي وو ازرة الداخلية
واألمن الوطني.

اختصاص.

جرد بواسطة الباحث بالستفادة من الدراسات السابقة
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الفصل الرابع
اإلطار العملي للدراسة
ويـ ـ ـ ـش ـم ــل عل ـ ـ ــى:


مقدمة



منهج الدراسة



مصادر المعلومات



مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة


خطوات بناء الستبانة



أداة الدراسة



صدق الستبانة

 ثبات الستبانة
 األساليب اإلحصائية المستخدمة
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مقدمة
وصف ا لمنهج الدراسة وأفراد مجتمع الدراسة وعينتها ،وكذلك أداة الدراسة
يتناول هذا الفصل
ً
وصفا لإلجراءات التي قام
المستخدمة وطرق إعدادها ،ومدى صدقها وثباتها ،كما يتضمن
ً

أخير تضمن شرًحا للمعالجات اإلحصائية
بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ،و ًا
التي اعتمد عليها الباحث في تحليل هذه الدراسة.
 أول :منهج الدراسة
المنهج الوصفي :لدراسة ظاه ةر معينة فإنه ل بــد من تبني خطوة أولية وهي وصف الظاه ةر

محل الدراسة ،وهذا يتطلب جمع المعلومات حول الظاهرة المراد دراستها والهتمام بوصفها

وكيفيا ،وقد تم توظيف هذا المنهج في هذه
كمي ا
دقيقا والتعبير عنها تعبي اًر
ً
وصفا ً
ً
ً
شامال ً
الدراسة من خالل وصف المتغيرات التي يتضمنها الموضوع ،من خالل تعريفها ،وأهميتها،
وأهدافها ،وأبعادها ،ووسائلها ،بصورة دقيقة وشاملة (مني ةر.)14:2008 ،
مصادر المعلومات:
تم الحصول على البيانات عن طريق المصادر الثانوية ومصادر البيانات األولية كما يلي:
 .1مصادر البيانات الثانوية :حصل الباحث على البيانات عن طريق المصادر الثانوية
المتمثلة في الكتب ،المراجع العربية واألجنبية ،الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة

المجالت العلمية والمهنية المتخصصة ،وبعض المواقع ذات الصلة على شبكة اإلنترنت.

 .2مصادر البيانات األولية :حصل الباحث على المصادر األولية من خالل تصميم
الستبانة كأداة رئيسية للبحث ،والمقابلة كأداة أخرى ،ومن ثم تفريغ وتحليل الستبانة ،من
خالل برنامج  SPSSاإلحصائي.
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 ثانيا :مجتمع الدارسة
تكون مجتمع الدراسة من أصحاب المناصب اإلدارية بو ازرة الداخلية في محافظات غزة

وعددهم ( )2066رتبة سامية ،وهذا المجموع الكلي قبل أخذ العينة.

جدول رقم ( )2يوضح مجتمع الدراسة الكلي:
م

الجهة

العدد

1

أصحاب المناصب اإلدارية العليا

2066

2

المؤسسات الحقوقية ذات العالقة

11

3

األخصائيون الكادميون المنيون

24

جرد بواسطة الباحث

 ثالثا :عينة الدراسة
جدول رقم ( )3يوضح توزيع عينة الدراسة واإلدارة المستخدمة:
م

الجهة

العدد

اداة البحث المستخدمة

1

أصحاب المناصب اإلدارية

322

الستبانة

2

المؤسسات الحقوقية ذات العالقة

11

المقابلة

3

األمنيين األكاديميين

24

المقابلة

المجموع الكلي للعينة والمقابلة

) ( 322عينة من ذوي المناصب اإلدارية و((35
مقابلة مع مختصين حقوقين وامنيون

حسب أوما سيكاران ( 2012اإلدارة والتنظيم ،2017،الشق المدني )2017
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جدول رقم ( :)4تفاصيل عينة أصحاب المناصب اإلدارية العليا:
(مجتمع الدراسة الكلي قبل أخذ العينة)
م

الرتبة

العدد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني

1

لواء

10

2

عميد

52

3

عقيد

196

4

مقدم

443

5

رائد

1365

6

المجموع الكلي

 2066رتبة سامية

المصدر :هيئة التنظيم واإلدارة ،2017 ،السيد2017،

 رابعا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية .ويتضمن جدول رقم ()5
توضيح عينة الدراسة و ًفقا للبيانات الشخصية ،وهذا موضح على النحو التالي:
البيانات الشخصية
م

العدد

البيان

النسبة

الجنس
1

ذكر

299

92.9

أنثى

23

7.1

المجموع

322

100.0
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الحالة المجتمعية
2

أعزب

11

3.4

متزوج

311

96.6

المجموع

322

100.0

المستوى التعليمي

3

ثانوية عامة فأقل

29

9.0

دبلوم متوسط

212

65.8

بكالوريوس

38

11.8

دراسات عليا

43

13.4

المجموع

322

100.0

سنوات الخبرة

4
أقل من  5سنوات

13

4.0

من  5إلى  9سنوات

60

18.6

من  10سنوات إلى  14سنة

204

63.4

 15سنة فأكثر

45

14.0

المجموع

322

100.0

الرتبة العسكرية

5
رائد

213

66.1

مقدم

68

21.1

عقيد

31

9.6

عميد فما فوق

10

3.1

المجموع

322

100.0

جدول رقم ( )5يوضح أن ما نسبته (  ( %92.9من المستجيبين كانوا من الذكور بينما

) )%7.1كانوا من اإلناث ،وقد شكلت نسبة المستجيبين المتزوجين (  ، )%96.6ويعزو
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الباحث ذلك إلى طبيعة المجتمع فهو مجتمع مسلم محافظ ،خاصة وأنه يغلب على هذه

الوظائف صفة الرجولة وتعتبر من الوظائف الصعبة التي تحتاج إلى وقت وجهد وارهاق،

ومع ذلك ل يمكن إغفال دور المرأة في ذلك ؛ ألنها جزء أساسي من المنظومة األمنية
المتعلقة بتحقيق األمن والستقرار المجتمعي .وقد شكلت العينة نسبة ( ( %65.8من حملة

الدبلوم المتوسط ،بينما كانت نسبة حملة البكالوريوس من المستجيبين(  (%11.8ويعزو

الباحث ذلك إلى حاجة القطاع األمني ألشخاص متعلمين ،إضافة إلى اهتمام العسكريين
بتطوير أنفسهم بشكل علمي وأكاديمي ،وبما يتناسب مع مراكزهم الوظيفية خاصة أنهم
يتقلدون رتبًا سامية ويحظون بالعمل في مواقع إشرافيه ،كما تعتبر نسبة حملة الدراسات

العليا(  .(%13.4ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام مركز القيادات بو ازرة الداخلية باللتحاق
ببرامج الدراسات العليا األمر الذي يمكنهم من التطوير والتأهيل لخدمة برامج وسياسات

الو ازرة مما يعود بالنفع على الستقرار الداخلي للفرد والمجتمع.

هذا وشكلت نسبة)  ) %63.4من المستجيبين الذين تنحصر خبرتهم ما بين  10إلى 14

سنة ،بينما شكلت نسبة( ( %14من االمستجيبين الذين لديهم خبرة من  15سنة فأكثر.
ويعزو الباحث ذلك ألن معظم الموظفين بو از ةر الداخلية هم من التحقوا منذ بداية فوز حماس

بالنتخابات األخيرة والتي يكون بعمر الحكومة.

وقد شكلت رتبة رائد نسبة)  ) %66.1من المستجيبين ،بينما بلغت نسبة المستجيبين من

رتبة مقدم (  ،( %21.1وشكلت رتبة عقيد نسبة )  ) %9.6أما رتبة عميد فأكثر فكانت
بنسبة (  . ) %3.1ويعزو الباحث ذلك بأن و ازرة الداخلية واألمن الوطني تعمل ضمن

منظومة تسكين إداري يتناسب مع توزيع األفراد على األجهزة المختلفة ،وحسب الخطط
والبرامج التي وضعتها ،وذلك لتفادي تكدس الرتب العسكرية وهذا ما يتفق مع الهيكل
التنظيمي للو ازرة.

خامسا :خطوات بناء الستبانة
تم إعداد الستبانة على النحو التالي:
 .1الطالع على الدراسات السابقة والستفادة منها من أجل بناء الستبانة.
 .2استطالع رأي عدد من المختصين في مجال الدراسة من أجل تحديد المجالت الرئيسية
لالستبانة والفقرات الخاصة بكل مجال.
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 .3إعداد استبانة أولية من أج ل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.
 .4عرض الستبانة على المشرف من أجل اختبار مدى مالءمته لجمع البيانات.
 .5تعديل الستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.
 .6عرض الستبانة على المشرف اإلحصائي ،وتم أخذ المالحظات والتعديل حسب ما
يلزم.

 .7تم عرض الستبانة على مجموعة م ن المحكمين ،والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح

واإلرشاد ،واجراء التعديالت الالزمة.

 .8توزيع الستبانة على جميع أفراد العينة لجميع البيانات الالزمة للدراسة ،ثم جمعها

واجراء التحليل اإلحصائي.
سادسا :أداة الدراسة
 .1الستبانة

لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على إلى و از ةر الداخلية واألمن الوطني في تحقيق

األمن المجتمعي بمحافظات غزة ،حيث تم بناء وتصميم استبانة الدراسة بالستفادة من

األدبيات السابقة والمشابهة ،واستشارة ذوي الخبرة والختصاص في هذا المجال وقد اشتملت

الستبانة على قسمين رئيسيين ،وهما:
-

القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن العينة المستهدفة (كالجنس ،السن،

المؤهل العلمي ،الحالة المجتمعية ،سنوات الخبرة ،والرتبة العسكرية) وهي بيانات تفيد مجتمع

الدراسة.
-

القسم الثاني :وهو عبارة عن محاور الدراسة ،والذي يهدف التعرف إلى دور و ازرة

الداخلية في تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات غزة .وقد احتوي هذا الجزء على مجموعة

من الفقرات بلغ عددها ( )51فقرة ،موزعة على ثالث محاور أساسية كما يلي:

 المحور األول :سياسات الوزارة لتحقيق األمن المجتمعي ويتكون من ( )8فقرات.
 المحور الثاني :إجراء ات وزارة الداخلية لتحقيق األمن المجتمعي ويتكون من ()9
فقرات.

 المحور الثالث :واقع األمن المجتمعي بمحافظات قطاع غزة ويتكون من ( )34فقرة.
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ويشمل المحور الثالث أبعاد عدة وهي:
البعد األول :الستقرار األسري ،ويتكون من ( )9فقرات.
ُ -

البعد الثاني :الستقرار المجتمعي ،ويتكون من ( )9فقرات.
 ُالبعد الثالث :المبادئ والقيم  ،ويتكون من ( )7فقرات.
ُ -

البعد الرابع :المشكالت القتصادية والمجتمعية ويتكون من ( )9فقرات.
ُ -

وعند وضع هذه الستبانة تم األخذ بعين العتبار وضع أسئلة تغطي جوانب الدراسة

النظرية ،بحيث تلبي المتطلبات والمتغيرات ذات التأثير على أبعاد الدراسة مع م ارعاة أن
تكون معظم األسئلة واضحة وذات نهايات مغلقة لسهولة وسرعة اإلجابة عليها وسهولة

تحليلها ،وقد تم توزيع أغلب الستبانا ت على أفراد العينة.

وقد تم استخدام النظام التدرجي( )10- 1لتحديد أهمية كل فقرة من فقرات الستبانة حيث
يشير رقم ( )10إلى أعلى درجة موافقة ورقم (  (1إلى أقل درجة موافقة ،كما هو موضح في

جدول رقم ( )6وملحق رقم (:)3
م

المحاور والفقرات

درجة الموافقة
()10-1

 .2المقابلة
تم استخدام المقابلة كأداة أخرى للدراسة؛ وذلك لتعزيز الدراسة من جوانب عدة خاصة وأن
هذه الدراسة تعد الدراسة األولى المحلية حسب (علم الباحث) وبسبب شح المراجع المتعلقة

بشكل خاص بو ازرة الداخلية واألمن الوطني .وعليه تم وضع أسئلة الدراسة لطرحها على

شخصا .وتمت مقابلة عدد )  )24من أصحاب المناصب
أشخاص المقابالت وعددهم ()35
ً
اإلدارية األمن يين (ملحق رقم  ،)5وعدد ( (11شخص من المختصين بالجانب الحقوقي

وجمعيات حقوق اإلنسان في محافظات غزة ملحق رقم ( ،)6والمسجلين حسب السجل
المدني لو ازرة الداخلية ). )2017

فيما يلي بطاقة أسئلة المقابلة (ملحق رقم (:))7
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 السؤال األول :ما هو دور و از ةر الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعيبمحافظات غزة؟

 السؤال الثاني :ما المعوقات التي تواجه و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيقاألمن المجتمعي بمحافظات غزة؟

 السؤال الثالث :ما هي المقترحات التي من شأنها أن تعزز األمن المجتمعي؟وقد تم تفريغ المقابالت في جدول حسب األسئلة المطروحة ملحق رقم ( )8الذي يوضح
اإلجابات على التساؤلت السابقة ،والتي تم الستفادة منها بشكل كبير في جميع فصول

الدراسة.


سابعا :صدق الستبانة

يقصد بالصدق شمول الستبانة لكل العناصـر التـي يجـب أن تـدخل فـي التحليـل مـن ناحيـة،

ووضـوح فقراتهــا ومفرداتهــا مــن ناحيــة أخــرى ،بحيـث تكــون مفهومــة لكــل مــن يســتخدمها ،كمــا

يقصـد بالصـدق أن أداة القيـاس تقـيس مـا وضــعت لقياسـه ول تقـيس شـيئًا آخـر ،وتعـد الد ارســة
صادقة إذا حددت مـدى صـالحية درجاتهـا ،ومـن أجـل التحقـق مـن صـدق أداة الد ارسـة ،أجـرى
الباحث اختبارات الصدق التالية:

 .1صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
حيـث قـام الباحـث بعـرض أداة الد ارسـة فـي صـورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين بلـغ

محكمـ ـا ،مختص ــين ف ــي مج ــال إدارة األعمــال والج ــودة واإلحص ــاء وعل ــم ال ــنفس
عــددهم ()15
ً

وعلـم الجتمــاع واألمـن ،والــذين قـاموا بــدورهم بتقـديم النصــح واإلرشـاد وتعــديل وحـذف مــا يلــزم
على فقرات الستبانة.

وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آ ارئهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت

ألجله ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه،

ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية ،هذا

وضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها ،أو
مناسبا
باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه
ً
ً
إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية (البيانات
الشخصية والوظيفية المطلوبة من المبحوثين) ،إلى جانب مقياس )(Likert-Scale

(ليكرت) الخماسي المستخدم في الستبانة ،وبذلك خرجت الستبانة في صورتها النهائية.
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وقد تركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول الستبانة فقد كانت تحتوي على بعض
العبارات المتكررة ،كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرو ةر تقليص أو حذف بعض العبارات

من بعض المحاور ،واضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.

 .2صدق المقياس:
 .2.1صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة:
يقصد بصدق التساق الـداخلي ،مـدى اتسـاق كـل فقـ ةر مـن فقـرات السـتبانة مـع المحـور الـذي

تنتمي إليه هذه الفقرة ،حيث تم حساب التساق الداخلي لفقرات الستبانة على عينـة الد ارسـة

الس ــتطالعية الب ــالغ حجمه ــا ( )30مف ــردة ،وذل ــك بحس ــاب مع ــامالت الرتب ــاط ب ــين ك ــل فقـ ـ ةر

والدرجة الكلية للمحور التابعة له ،وذلك على النحو التالي:

 2.1.1صدق التساق الداخلي لفقرات المحور األو ل :سياسات الوزارة لتحقيق األمن

المجتمعي

جدول رقم (:)7
صدق التساق الداخلي لفقرات المحور األو ل :سياسات الوزارة لتحقيق األمن المجتمعي
م.

المحاور

معا مل الرتباط

الدللة

.1

تتبنى و ازرة الداخلية سياسات واضحة لتحقيق األمن المجتمعي

0.688

0.001

.2

تصنع الو ازرة سياسات خاصة بالسلم المجتمعي

0.779

0.001

0.75

0.001

0.801

0.001

0.729

0.001

0.796

0.001

0.732

0.001

0.792

0.001

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

تمنح الو ازرة مساحة حرية كافية للمؤسسات الحقوقية للقيام
بعملها
توجد لوائح تسهم في قوة الردع لدى كوادر الو ازرة.
تتابع و ازرة الداخلية األخطاء وتعمل على تصحيحها ومعاقبة

المخطئين.

تضع الو ازرة أمن وسالمة المجتمع على أسس أولوياتها.
و ازرة الداخلية قادره على التحكم وتحقيق الستقرار الداخلي
بكفاءة وفعالية.
يتوفر لدى الو ازرة الهيئات المختصة لتعزيز األمن المجتمعي
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يبين جدول رقم ( )7معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول :سياسات

الو ازرة لتحقيق األمن المجتمعي والمعدل الكلي للمجال األول ،والذي يبين أن معامالت

الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة ( ،)0.05حيث إن القيمة الحتمالية لكل فق ةر أقل من

(.)0.05

 2.1.2صدق التساق الداخلي للمحور الثاني :إجراءات وزارة الداخلية لتحقيق األمن

المجتمعي

جدول رقم (:)8
صدق التساق الداخلي للمحور الثاني :إجراءات وزارة الداخلية لتحقيق األمن المجتمعي
معامل الرتباط

الدللة

م.

0.751

0.001

0.757

0.001

.3

تهتم و ازرة الداخلية بتعزيز حالة األمن والهدوء.

0.695

0.001

.4

كافيا لحماية المجتمع من أي تهديد داخلي
تبذل الو ازرة ً
جهدا ً
أو خارجي.

0.727

0.001

0.716

0.001

0.823

0.001

0.720

0.001

0.761

0.001

0.720

0.001

.1
.2

.5
.6
.7
.8
.9

المحاور
تتبنى الو ازرة إجراءات دائمة لتوفير األمن للمجتمع.
تنسق و ازرة الداخلية مع المؤسسات المجتمعية للحد من
المشكالت المجتمعية.

تشرك الو ازرة الجهات المجتمعية المتخصصة في وضع
الخطط لتحقيق األمن المجتمعي.
تقدم و ازرة الداخلية برامج تعاونية لحماية المجتمع من
األخطار.
تطبق الو ازرة القوانين الرادعة للمساس باألمن والستقرار
المجتمعي.
تسعى و ازرة الداخلية إلى توعية الجمهور حول القضايا التي
تمس أمن المجتمع.
تعمل الو ازرة على تطوير إجراءاتها األمنية بشكل مستمر.

يبين جدول رقم ( )8معامالت الرتباط بين كل فقرات المحور الثاني إجراءات و از ةر الداخليـة

لتحقيـق األمــن المجتمعــي والمعــدل الكلــي للمحـور الثــاني ،والــذي يبــين أن معــامالت الرتبــاط
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المبين ــة دالـ ــة عنـ ــد مسـ ــتوى دلل ــة ( ،)0.05حيـ ــث إن القيمـ ــة الحتماليـ ــة لك ــل فق ـ ـ ةر أقـ ــل مـ ــن

(.)0.05

 2.1.3صدق التساق الداخلي للمحور الثالث :واقع األمن المجتمعي
جدول رقم ()9
صدق التساق الداخلي المحور الثالث :واقع األمن المجتمعي
الفقرات

معا مل الرتباط

الدللة

المحاور

م.

البعد األول :الستقرار األسري
ُ .1

9

0.764

0.001

البعد الثاني :الستقرار المجتمعي
ُ .2

9

0.791

0.001

البعد الثالث :المبادئ والقيم
ُ .3

7

0.718

0.001

البعد الرابع :المشكالت القتصادية والمجتمعية
ُ .4

9

0.606

0.001

يبين جدول رقـم ( )9معـامالت الرتبـاط بـين كـل أبعـاد المحـور الثالـث واقـع األمـن المجتمعـي

والمعـدل الكلــي للمحــور الثالـث ،والــذي يب ـين أن معـامالت الرتبــاط المبينــة دالـة عنــد مســتوى

دللة ( ،)0.05حيث أن القيمة الحتمالية لكل فق ةر أقل من (.)0.05

البعد األول :الستقرار األسري
 2.1.3.1صدق التساق الداخلي للمحور الثالث ُ -
جدول رقم ()10
صدق التساق الداخلي ا ُلبعد األول :الستقرار األسري
معامل الرتباط

الدللة

م.

 .1تشعر أسرتي بالستقرار األسري.

0.755

0.001

 .2أجد أن ه ناك حالة من الراحة النفسية لدى أفراد عائلتي.

0.777

0.001

0.777

0.001

0.813

0.001

0.770

0.001

.3
.4

المحاور

يمكن ألسرتي العيش دون الخوف من المساس بها فترة
غيابي عنهم.
أعتقد أن أسرتي تحقق طموحاتها بسبب توفر األمن
المجتمعي.

 .5تشعر أسرتي بوجود الستقرار الداخلي للمجتمع.
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معامل الرتباط

الدللة

المحاور

م.

 .6يسود أسرتي الوفاق والحب والمودة.

0.706

0.001

 .7يسود أسرتي جو من الطمأنينة.

0.810

0.001

 .8أشعر أن أسرتي متماسكة في مواجهة الصعوبات.

0.721

0.001

 .9أشعر بالراحة في منطقة سكني.

0.723

0.001

يبين جدول رقم ( )9معامالت الرتباط بين كل فقرات البعد األول الستقرار األسري والمعدل

الكلي للبعد األول ،والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة

( ،)0.05حيث أن القيمة الحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 2.1.3.2صدق التساق الداخلي للمحور الثالث -البعد الثاني تطبيق المعرفة
جدول رقم ()11
صدق التساق الداخلي للبعد الثاني :الستقرار المجتمعي
معامل الرتباط

الدللة

م.
.1

ي تجنب الشباب التفكير في الهجرة من البالد.

0.637

0.001

.2

أشعر باألمن والستقرار داخل المجتمع.

0.719

0.001

.3

أ شعر بالنتماء للمجتمع الذي أعيش به.

0.762

0.001

.4

أشعر بأن ني متكيف مع أفراد المجتمع ومؤسساته.

0.735

0.001

.5

يتفاعل المجتمع مع أفراد أسرتي بطريقة جيدة.

0.725

0.001

0.689

0.001

.7

اعتقد أن المجتمع الفلسطيني يتمتع بالترابط والتماسك.

0.652

0.001

.8

عالقاتي المجتمعية مع جيراني جيدة.

0.569

0.001

.9

أحصل على حقوقي المجتمعية بشكل طبيعي.

0.597

0.001

.6

المحاور

أعتقد أن هناك حالة من اإليجابية والترابط بين أفراد
المجتمع.
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يبين جدول رقم ( )11معامالت الرتباط بين كل فقرات البعد الثاني الستقرار المجتمعي

والمعدل الكلي للبعد الثاني ،والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة

( ،)0.05حيث إن القيمة الحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 2.1.3.3صدق التساق الداخلي للمحور الثالث -ا ُلبعد الثالث :المبادئ والقيم
جدول رقم (:)12
صدق التساق الداخلي للبعد الثالث :المبادئ والقيم
معامل الرتباط

الدللة

م.

المحاور

 .1أحرص على أن أكون عنصر بناء في المجتمع.

0.770

0.000

 .2أرغب في ازدهار وتطور المجتمع.

0.689

0.001

 .3أهتم بمصالح المجتمع ألنني جزء منه.

0.896

0.001

 .4أتجنب أي فعل قد يضر بمجتمعي

0.862

0.001

.5

أشعر بانتماء أكبر لوطني وأحرص عل ى المجتمعات المتقدمة.

0.848

0.001

.6

أتمنى أن يكون المجتمع الفلسطيني من المجتمعات المتقدمة.

0.859

0.001

0.792

0.001

 .7أعتقد بأن القيم المجتمعية السائدة في المجتمع إيجابية.

يبين جدول رقم ( )12معامالت الرتباط بين البعد الثالث :المبادئ والقيم والمعدل الكلي

للبعد الثالث ،والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة (،)0.05

حيث إن القيمة الحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
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 2.1.3.4صدق التساق الداخلي للمحور الثالث -البعد الرابع :المشكالت القتصادية

والمجتمعية

جدول رقم (:)13
صدق التساق الداخلي للبعد الرابع :المشكالت القتصادية والمجتمعية
معامل الرتباط

الدللة

م.

المحاور

 .1أعاني من مشكالت مالية بسبب سوء األوضاع.

0.737

0.001

 .2تشعر أ سرتي بأن مصدر الدخل المالى غير مستقر.

0.764

0.001

 .3أجد صعوبة في إعالة أسرتي والقيام بتلبية احتياجاتها.

0.78

0.001

 .4أفراد أسرتي يعانون من صعوبة الحصول على العمل.

0.749

0.001

 .5أعتقد أن المجتمع يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

0.705

0.001

 .6أعتقد أن اإلقدام على الزواج أمر صعب.

0.731

0.001

 .7أجد صعوبة في حل مشكالتي المجتمعية.

0.621

0.001

 .8أشعر بحالة عامة من ضعف العالقات.

0.606

0.001

 .9أعمل على تحديد عالقاتي المجتمعية.

0.569

0.001

يبين جدول رقم ( )13معامالت الرتباط بين ال بعد الرابع :المشكالت القتصادية والمجتمعية

والمعدل الكلي للبعد الثالث ،والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة

( ،)0.05حيث إن القيمة الحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
 ثامنا :ثبات فقرات الستبانة :Reliability

يقصد بثبات الستبانة أن تعطي هذه الستبانة نفس النتيجة لو تم إعاداة توزيع الستبانة

أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى يعني الستقرار في نتائج

الستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعاداة توزيعها على األفراد مرات عدة خالل

فترات زمنية معينة ،وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات على العينة

الستطالعية نفسها بطريقتين هما :التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
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تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية

برون
الرتبة لكل بعد ،وقد تم تصحيح معامالت الرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان ا
للتصحيح (  )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:

معامل

2ر
الثبات
 1ر

=حيث (ر) معامل الرتباط ،وقد بين جدول رقم ( )9أن هناك

نسبيا لفقرات الستبانة ،مما يطمئن الباحث على استخدام
ثبات
معامل
كبير ً
الستبانة بكل طمأنينة ،كما واستخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة كطريقة ثانية
لقياس الثبات ،وقد بين أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام

الستبانة بكل طمأنينة.

جدول رقم (:)14
يوضح معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) وكرونباخ ألفا
عدد الفقرات

كرونباخ ألفا

برون
سبيرمان ا

8

0.898

0.870

8

0.897

0.855

.3

واقع األمن المجتمعي

34

0.926

0.865

3.1

البعد األول – الستقرار األسري
ُ

9

0.912

0.819

3.2

البعد الثاني – الستقرار المجتمعي
ُ

9

0.852

0.740

3.3

البعد الثالث – المبادئ والقيم
ُ

7

0.886

0.769

3.4

البعد الرابع – المشكالت القتصادية
ُ
والمجتمعية

9

0.864

0.703

م
.1
.2

المجالت
سياسات الو ازرة لتحقيق األمن

المجتمعي

إجراءات و ازرة الداخلية لتحقيق
األمن المجتمعي

ويستخلص الباحث من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة الدراسة (الستبانة) صادقة في

قيــاس مــا وض ــعت لقياســه ،كمــا أنه ــا ثابتــة بدرجــة عاليـ ـة جــدًا ،ممــا يؤهله ــا لتكــون أداة قي ــاس

مناسبة وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة ،وبذلك تكون الستبانة في صورتها النهائية.
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 تاسعا :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
يركز هذا المبحث على نتائج استخدام اختبار (كولمجروف – سمرنوف1-Sample K-

) ))Sلمعرفة إذا ما كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،باإلضافة إلى ذلك سيتم

تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ،وسيقوم الباحث

بعرض وتحليل اإلجابات عن كل متغير على حدة ،للوصول إلى استنتاجات ترتبط به ،ثم

سيتم تفسير تلك النتائج ،وذلك بعد عرض الجداول اإلحصائية التي توضح نتائج

الختبارات.

اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف –سمرنوف):))1-Sample K-S
استخدم الباحث اختبار (كولمجروف – سمرنوف) ))1-Sample K-Sلمعرفة هل تتبع

البيانات التوزيع الطبيعي أم ل؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ،ألن معظم
الختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيًا.
جدول رقم ()15
يوضح اختبار التوزيع الطبيعي ( )1-Sample Kolmogorov-Smirnov
عدد الفقرات

قيمةZ

القيمة الحتمالية

المجالت

م

8

0.083

0.117

8

0.072

0.108

34

0.067

0.105

البعد األول – الستقرار األسري
ُ 3.1

9

0.080

0.115

البعد الثاني – الستقرار المجتمعي
ُ 3.2

9

0.108

0.210

البعد الثالث – المبادئ والقيم
ُ 3.3

7

0.042

0.092

الب عـــــــــد رابـــــــــع – الم ش ـ ـ ـ ــكالت القت ص ـ ـ ـ ــادية
ُ 3.4
والمجتمعية

9

0.192

0.284

.1

سياسات الو ازرة لتحقيق األمن المجتمعي

.2

إجراءات و ازرة الداخلية لتحقيق األمن
المجتمعي

.3

واقع األمن المجتمعي
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يوضح الجدول رقم ( )15نتائج الختبار ،حيث إن القيمة الحتمالية لكل المحاور أكبـر مـن

 ، ) sig.  0.05 ( 0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،ويجب
استخدام الختبارات المعلمية.

 عاشرا :األ ساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم تفريغ وتحليل الستبانات من خالل برنامج التحليل اإلحصائي ( )spssوتم استخدام

الختبارات اإلحصائية المعلمية ،وذلك ألن مقياس ليكرت هو مقياس ترتيبي ،وقد استخدم

األدوات اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئوية والتك اررات والنحرافات المعيارية والمتوسط الحسابي ،والمتوسط الحسابي
النسبي :ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،مما يفيد

في وصف عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات الستبانة.
 .3معامل ارتباط بيرسون () (Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة

الرتباط ،ويستخدم لدراسة العالقة بين متغيرين ،وقد تم استخدامه لحساب التساق الداخلي

والصدق البنائي لالستبانة.

 .4اختبار (  ( Tفي حالة عينة واحدة  T-Testلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة
الستجابة قد وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم زاد أو قل عن ذلك.

 .5اختبار تحليل التباين األحادي ()One Way Analysis of Variance –ANOVA
لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات دللة إحصائية بين مجموعات البيانات.
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الفصل الخامس
التحليل والنقاش
ويـ ـ ـ ـش ـم ــل عل ـ ـ ــى:
 المقدمة
 تحليل ونقاش فقرات الستبانة وأسئلة المقابلة
 النتائج
 التوصيات
 المقترحات للدراسات المستقبلية
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مقدمة
الدرسة؛
عرضا لتحليل البيانات اإلحصائية ،واإلجابة على تساؤلت ا
يتضمن هذا الفصل
ً
وذلك من خالل استعراض أبرز نتائج الستبانة والمقابالت التي تم التوصل إليها؛ من خالل
تحليل الفقرات ،وطرح أسئلة المقابلة ،والعمل على عرضها وتحليلها وتفسير النتائج والتعقيب

عليها ،باإلضافة إلى بيان أوجه التشابه والختالف مع الدراسات السابقة.
 تحليل فقرات الستبانة:

تم استخدام اختبار(  ( tللعينة الواحدة ) (One Sample T testلتحليل فقرات الستبانة،

وتعتبر الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة( T

(

المحسوبة أكبر من قيمة)  ) Tالجدولية والتي تساوي) ( (1.97أو القيمة الحتمالية أقل من

 0.05والوزن النسبي أكبر من)  ،)%60وتعتبر الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ل
يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة)  ( Tالمحسوبة أصغر من قيمة) ( Tالجدولية والتي

تساوي)( ( 1.97أو القيمة الحتمالية أقل من  0.05والوزن النسبي أقل من)  ،)%60وتكون
آراء العينة في الفق ةر محايدة إذا كانت القيمة الحتمالية لها أكبر من (.)0.05

 اإلجــــــابـــة عــلـــى تســـاؤلت الـــــدراســــة
-

السؤال األول :مـــــا واقـــع األمــن المجتــمــعــي فـــــي مــحــافـــظـــات غــــزة؟
لإلجابة على هذا التساؤل تم عمل التالي:

 .1تحليل فقرات المحور األو ل :سياسات الوزارة لتحقيق األمن المجتمعي
تم استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج م بينة في جدول رقم ( )16والذي يبين آراء

أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األول :سياسات الو ازرة لتحقيق األمن المجتمعي.
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جدول رقم ()16
تحليل لفقرات المحور األو ل :سياسات الوزارة لتحقيق األمن المجتمعي
م.

.1

البيان
تتبنى و ازرة الداخلية سياسات
واضحة لتحقيق األمن

الوسط

الوزن

الحسابي النسبي
7.0

69.7

ال نحراف
المعياري
2.0

المجتمعي.
.2

تصنع الو ازرة سياسات خاصة
بالسلم المجتمعي.

6.6

65.7

2.0

تمنح الو ازرة مساحة حرية
.3

.4

.5

كافية للمؤسسات الحقوقية
للقيام بعملها.

توجد لوائح تسهم في قوة

الردع لدى كوادر الو ازرة.
تتابع و ازرة الداخلية األخطاء
وتعمل على تصحيحها

6.9

68.9

2.0

7.1

70.5

2.0

6.6

66.4

2.0

ومعاقبة المخطئين.
تضع الو ازرة أمن وسالمة
.6

المجتمع على أسس

7.4

73.9

2.1

أولوياتها.
و ازرة الداخلية قادرة على
.7

.8

التحكم وتحقيق الستقرار
الداخلي بكفاءة وفعالية.

يتوفر لدى الو ازرة الهيئات
المختصة لتعزيز األمن

7.7

6.9

77.1

69.2

1.8

2.0

المجتمعي.
جميع الفقرات

7.0

70.0
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15.1

قيمة t
8.78
1

5.15
2
7.96
2

9.38
3

5.66
3
11.9
77

17.2
75
8.38
5

76.2
74

القيمة
الحتمالية
0.000

0.000

الترتيب

4

8

0.000

6

0.000

3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7

2

1

5

من خالل جدول ( )16بلغ الوزن النسبي للمحور األول " سياسات الوزارة لتحقيق األمن

المجتمعي" .%70.0

ويعزو الباحث ذلك بأن كوادر وزارة الداخلية لديهم من النتماء والدافعية المرتفعة والعطاء

المستمر من أجل أن تحقق مهام وسياسات الو ازرة المتمثلة في سالمة واستقرار المجتمع ،

ولهذا تتبني سياسات واضحة خاصة بالسلم المجتمعي ،وأنها تعطي مساحة كافية للمؤسسات
الحقوقية للقيام بعملها ،وأن لدى الو ازرة اللوائح والقوانين التي من شأنها أن تعزز األمن

المجتمعي  ،وتتابع الو ازرة األخطاء وتعمل على تصحيحها ،كما وأنه لديها هيئات مختصة
تعمل على رفع كفاءات الضباط ومواكبة التغيرات المختلفة ،وتعزيز القدرات اإلدارية واألمنية

كال حسب اختصاصه ومجاله مما
والميدان ية لجميع العاملين بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ً

يحقق الستقرار الداخلي للمجتمع ،كل ذلك التحقيق رغم قلة اإلمكانيات المادية ،والبشرية

بما يتبعها من ميزانيات وحوافز وغيرها من احتياجات الوزارة  ،وهذه النتيجة اتفقت مع

دراسة (الشيخ )2005 ،التي أكدت على وجود هيئات شرطية مختصة من شأنها أن تحقق
الستقرار الداخلي .وهذا يتفق مع (حبيب  :2017،مقابلة) بأن و ازرة الداخلية عملت على

أكثر من محور لتحقيق األمن المجتمعي المتمثل في المحور القانوني والمحور المجتمعي

والمحور التوعوي.

وقد احتلت الفقرة ( " )7من المحور السابق وزارة الداخلية قادره على التحكم وتحقيق

الستقرار الداخلي بكفاءة وفعالية" المرتبة األولى والتي بلغ الوزن النسبي لها

(.)%77.1

ويـعـزو الباحث ذلك أن و ازرة الداخلية لديها هيئات مختصة تعمل لرفع كفاءات الضباط،

كال
ومواكبة التغيرات المختلفة وتعزيز القدرات اإلدارية واألمنية والميدان ية لجميع العاملين ً
حسب اختصاصه ومجاله ،مما يحقق الستقرار الداخلي للمجتمع ،باإلضافة الى دافعية
الكادر للعطاء والنتماء من وزاع ديني في الحفاظ على الستقرار الشامل.

وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة (الشيخ  )2005،حيث أكدت على وجود هيئات شرطية

مختصة من شأنها أن تحقق الستقرار الداخلي ،وهذا يتفق مع (تربان  ،2017،مقابلة) أن
و ازرة الداخلية عملت على أكثر من محور لتحقيق األمن المجتمعي المتمثل في المحور
التوعوي والمحور اإلجرائي الذي من شأنه أن يعزز الستقرار ويعود باإليجابية على

المجتمع.
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بينما احتلت الفقرة (" )2تصنع الوزارة سياسات خاصة بالسلم المجتمعي" المرتبة األخيرة

حيث بلغ الوزن النسبي لها ( .)%65.7ومقارنه بالفقرات السابقة وحسب الحتمالية

تكون النتيجة إيجابية.

مؤخر على إنشاء العديد من الهيئات
ًا
ويـعـزو الباحث ذلك بأن و ازرة الداخلية عملت
المتخصصة بالعالقة بين و از ةر الداخلية والمجتمع .وقد أطلق عليها اسم (الحاضنة الشعبية)،
التي تعتبر حلقة الوصل بين المجتمع والو ازرة والتي من مهامها التواصل الدائم مع الجهات

المختصة في جميع القضايا المختلفة وعلى وجهه الخصوص الحقوق المجتمعية المتعلقة
بالسلم األهلي المجتمعي .حيث كان لها الدور األساسي في حل الكثير من القضايا الحساسة

أيضا ل نغفل عمل دوائر العالقات العامة في محافظات
والجوهرية المتعلقة بالمجتمع .و ً
قطاع غزة وما لها من دور بارز وفعال وأثر كبير فيما يتعلق بالسلم المجتمعي  ،وقد اتفق
هذا مع دراسة (مرشود )2014،والذي أكد على توطيد العالقة ما بين الحكومة والشعب

أيضا مع (شاهين ،2017،مقابلة) و(زيارة  ،2017،مقابلة)
لتحقيق السلم األهلي ،واتفق ً
على الدور األساسي التي تصنعه و از ةر الداخلية من أجل تحقيق وارساء دعائم األمن واألمان

للمواطنين  ،وتعتبر هذه النتيجة جيدة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها كال من الو ازرة

والمجتمع لقلة الموزانات الشغلية وغيرها من الضروريات  ،والظروف القتصادية والجتماعية
الصعبة المتمثلة بقلة الرواتب على سبيل المثال ل الحصر .

 .2تحليل فقرات المحور الثاني :إجراءات وزارة الداخلية لتحقيق األمن المجتمعي
تم استخدام اختبار (  ( Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم)  ( 16والذي يبين

آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني :إجراءات و ازرة الداخلية لتحقيق األمن

المجتمعي.
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جدول رقم ()17
تحليل لفقرات المحور الثاني :إجراءات وزارة الداخلية لتحقيق األمن المجتمعي
م.

البيان

.1

تتبنى الو ازرة إج ارءات دائمة

.2

تنسق و ازرة الداخلية مع

لتوفير األمن للمجتمع.

المؤسسات المجتمعية للحد من

المشكالت المجتمعية.
.3

تهتم و ازرة الداخلية بتعزيز حالة
األمن والهدوء.

.4

كافيا لحماية
تبذل الو ازرة ً
جهدا ً
المجتمع من أي تهديد داخلي

الوسط

الوزن

ال نحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

7.2

71.6

2.0

قيمة t

10.355

القيمة
الحتمالية

0.000

الترتيب

6

6.8

67.8

1.9

7.392

0.000

7

7.9

78.8

1.7

19.638

0.000

1

7.8

78.3

1.9

17.409

0.000

2

أو خارجي.
.5

تشرك الو ازرة الجهات المجتمعية

المتخصصة في وضع الخطط

6.6

66.0

1.9

5.729

0.000

9

لتحقيق األمن المجتمعي.
.6

تقدم و ازرة الداخلية برامج تعاونية

.7

تطبق الو ازرة القوانين الرادعة

لحماية المجتمع من األخطار.
للمساس باألمن والستقرار
المجتمعي.

.8

7.4

74.0

1.7

14.337

0.000

3

تسعى و ازرة الداخلية إلى توعية
الجمهور حول القضايا التي
تمس أمن المجتمع.

.9

6.6

66.2

1.9

5.785

0.000

8

تعمل الو ازرة على تطوير
إجراءاتها األمن ية بشكل مستمر.

جميع الفقرات

7.3

73.1

1.8

13.369

0.000

5

7.4

73.5

1.8

13.537

0.000

4

7.2

72.0

13.7
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0.000 86.314

من خالل جدول ( )17يتضح أن الوزن النسبي للمحور الثاني "إجراءات وزارة الداخلية

لتحقيق األمن المجتمعي)  .(% 72.0ويـعـزو الباحث ذلك أن و از ةر الداخلية تتبنى إجراءات

دائمة ل تحقيق الستقرار المجتمعي ف تعمل على تطوير إجراءاتها األمنية بشكل مستمر ،وتقدم
برامج تعاونية مشتركة مع جهات الختصاص ،وتضع الخطط الستراتيجية التي تواكب

كافيا لحماية المجتمع من أي تهديد
الظروف والمتغيرات اإلقليمية والدولية ،وتبذل جهدا ً
داخلي أو خارجي من أجل الوصول إلى الستقرار المجتمعي الداخلي وتحقيق السلم األهلي،
الذي ينتج عنه رقي المجتمع وازدهاره.

لذلك عملت و ازرة الداخلية في الفترة السابقة على تعزيز اإلجراءات المتخذة لتحقيق األمن

المجتمعي ،فأنشأ ت الهيئات المختصة المتعلقة بالتواصل مع أفراد المجتمع وذلك لحل جميع

المشاكل بالطرق والعادات واألعراف والتعامل بروح القانون .كما أصدر مدير عام قوى
طالقا من حرص و ازرة الداخلية وايمانها
ًا
األمن الفلسطيني
مؤخر فكرة الحاضة الشعبية ان ً
بضرورة تعزيز دور الحاضنة الشعبية لتحقيق السلم األهلي واألمن المجتمعي ،ومن أجل

وبناء على
تقوية الجبهة الداخلية التي يراهن على إضعافها األعداء من كل حدب وصوب.
ً
ذلك قام بإصدار ق اررات لتطبيق وتعزيز عمل الحاضنة الشعبية ،باإلضافة إلى إنشاء إدا ةر
العالقات العامة ،والتي تعتبر من أهم اإلجراءات التي قامت بها الو ازرة لتعزيز األمن

المجتمعي .باإلضافة لدور الوزارة المتميز مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان وفق

ما أكدته المقابالت التي تم إج ارؤها على عدد من المؤسسات الحقوقية المختصة.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشيخ  )2005،بوجود تأثير ألجهزة الشرطة في تحقيق

األمن المجتمعي الذي يحافظ على النسيج المجتمعي .واختلفت النتيجة مع (نوفل )2017،
بأن الدور التي تقوم به الحكومة لتحقيق األمن المجتمعي غير كاف ،حيث بلغت نسبة

أيضا مع
التأثير ( )28%وأن األمر يحتاج إلى المزيد من الهتمام والتعزيز .واتفقت النتيجة ً

دراسة (نصيف )2009 ،و(الحسيني  )2005،بوجود تأثير سلبي على األمن المجتمعي

لدى األفراد بسبب الظروف األمنية الغير مستقرة وانعكاساته على أمن المجتمع واستق ارره.

وهذا ما أكده (شاهين :2017،مقابلة) و(قزعاط  :2017،مقابلة) بأن دور و ازرة الداخلية في

إشاعة األمن واألمان من خالل التواجد الدائم ،ومتابعة احتياجات المواطنين وحفظ أمن

الوطن والمواطن من المهددات الداخلية.
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وقد جاءت الفقرة (" )3من المحور السابق ( ،تهتم وزارة الداخلية بتعزيز حالة األمن

والهدوء) في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي لها

(.)%78.8

ويـعـزو الباحث ذلك بأن من المهام األساسية المنوطة بعمل و از ةر الداخلية تعزيز حالة األمن

والهدوء والستقرار الداخلي ،وكشف التهديدات والمخاطر الخارجية باإلضافة ،إلى النتائج
المترتبة عن هذا الستقرار على صعيد الفرد والمجتمع على حد سواء ،واتفق ذلك مع دراسة

(نصيف )2009 ،و(الحسيني )2005 ،حيث يؤكدان على أن الظروف األمنية غير
المستقرة تنعكس بالسلب على أمن الفرد والمجتمع .وهذا ما أكده (المغاري ،2017،مقابلة)

و(زقوت  ،2017،مقابلة) بأن دور و ازرة الداخلية في إشاعة األمن واألمان يكون من خالل
التواجد الدائم لألمن ومتابعة حاجات المواطنين لحفظ أمن الوطن والمواطن من المهددات

الداخلية.

بينما احتلت الفقرة (" ) 5تشرك الوزارة الجهات المجتمعية المتخصصة في وضع الخطط

لتحقيق األمن المجتمعي" المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%66.0

ويـعـزو الباحث ذلك إلى أن العملية األمنية والستقرار الداخلي المجتمعي عملية تكاملية

مشتركة فكالهما مكمالن لبعضهما البعض؛ لذلك عملت الو ازرة بشكل دائم ومستمر
وبالمشاركة في ورشات عمل مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة من أجل بناء

مجتمع خالي من التوترات األمنية مما يحقق الستقرار في مختلف الجوانب .وقد اختلفت

النتيجة مع دراسة (نوفل )2017 ،حيث كانت نتيجة التواصل مع الجهات الحكومية لتحقيق

األمن المجتمعي(  ( %28ويعزى ذلك بأن دور اإلدارة الحكومية غير كافي.

أيضا اختلفت النتيجة مع دراسة ( )GIOVANNI, 2007حيث توصلت الدراسة إلى أن
و ً
نسبة(  ( 55%من العمال ليس لديهم الوعي الكافي باألمن المجتمعي لعدم مشاركة الجهات

المختصة.

كال من الحقوقيين (زقوت  ،2017،مقابلة) و(األقرع ،2017،مقابلة) بأن
واتفقت النتيجة مع ً
هناك تواصل دائم ومستمر كمؤسسة حقوقية مع الجهات المختصة بو ازرة الداخلية خاصة
المتعلقة بالظروف المجتمعية.

ويـري الباحث من حيث الختالف والتفاق مع بعض الدراسات والمقابالت أنه ربما ل تكون

المشاركة الفعلية من قبل الجهات ذات العالقة في وضع الخطط لتحقيق األمن المجتمعي
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كافية ومحققة للنتائج المرجوة بالقدر الذي يمكن أن تحققه المشاركة الفاعلة والتواصل
اإلداري المستمر بين الو ازرة وبين مؤسسات المجتمع المدني.

 .3تحليل فقرات المحور الثالث :واقع األمن المجتمعي
من خالل جدول رقم ( )21،20،19،18يوضح أن الوزن النسبي للمحور الثالث "مستوى
واقع األمن المجتمعي" بلغ ،%77.5

ويـعـزو الباحث ذلك بأنه فى ظل الظروف الراهنة وما يشهده وقتنا الحالي من التوترات

واألزما ت والتجاذبات السياسية الداخلية والخارجية ،والواقع األمني المجتمعي الصعب
والتوترات القائمة واألزمات المتتالية  ،وما يعانيه المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص

من حصار ظالم وجائر وحروب متتالية أدى ذلك إلى الكثير من المشاكل المجتمعية  ،لذلك
تجد بأن الظروف الج تماعية واألمنية المحيطة بالمجتمع الفلسطيني ظروف متوترة ومرتبكة

ى
تماما عن
بل قائمة ومستمرة فتجد أن نسبة مستو واقع األمن المجتمعي مختلفة ً
جيا ،إل أنه يوجد لدى الفرد الفلسطيني محددات ل يمكن
المجتمعات المستقرة
داخليا وخار ً
ً
تجاوزها بأي حال من األحوال وهي احتضانه ألسرته ،والتمسك بالمبادئ والقيم واألعراف
الفلسطينية التي تربى عليها الفرد الفلسطيني؛ ألن ظروفه النفسية والمجتمعية التي يمر بها

من احتالل وحروب وحصار جعلته يتمسك بقيمه وعاداته وجعلته أكثر صالبة أمام جميع

المؤامرات التي تؤثر على األمن المجتمعي الداخلي.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (نجم  )2008،أن األسرة الفلسطينية أسرة محافظة لهذا

تن تهج منهج البتعاد عن أي طريق يدعو إلى النحراف أو الجريمة ،واتفقت مع دراسة

(التميمي  )2012،في تعزيز ثقافة األمن في نفوس األفراد وتربيتهم تربية إسالمية صالحة
لتحقيق الطمأني نة والستقرار في المجتمع.

واتفقت النتيجة مع دراسة (إدريس ،حنونة )2015،بأن قطاع غزة يعاني انتشار الفقر نتيجة
الحروب المتتالية والحصار المفروض عليه ونتيجة غياب األمن المجتمعي .كما واتفقت

أيضا مع دراسة (نصيف )2009 ،بوجود تأثير على ضعف الشعور باألمن المجتمعي
ً
بسبب وجود ظروف وتحديات أمنية.
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البعد األول من المحور الثالث :الستقرار األسري
 .3.1تحليل فقرات ُ

تم استخدام اختبار( )Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )18والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد األول :الستقرار األسري.
جدول رقم ()18

تحليل لفقرات البعد األول :الستقرار األسري
م.

.1

البيان

تشعر أسرتي بالستقرار
األسري.

الوسط

الوزن

ال نحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

7.5

75.0

1.8

قيمة t

14.602

القيمة
الحتمالية

0.000

الترتيب

6

أجد أن هناك حالة من الراحة
.2

.3

النفسية لدى أفراد عائلتي

يمكن ألسرتي العيش دون
الخوف من المساس بها فترة
غيابي عنهم.

.4

7.2

71.9

2.0

10.495

0.000

9

أعتقد أن أسرتي تحقق

طموحاتها بسبب توفر األمن

7.6

7.3

76.3

73.0

1.9

1.8

15.158

12.803

0.000

0.000

5

8

المجتمعي.
.5
.6
.7
.8

تشعر أسرتي بوجود الستقرار
الداخلي للمجتمع.
يسود أسرتي الوفاق والحب
والمودة.
يسود أسرتي جو من الطمأنينة.
أشعر أن أسرتي متماسكة في
مواجهة الصعوبات.

 .9أشعر بالراحة في منطقة سكني.
جميع الفقرات

7.3

73.2

1.9

12.442

0.000

7

8.1

81.2

1.9

20.393

0.000

2

8.0

79.5

1.9

18.415

0.000

3

8.2

81.5

1.8

21.956

0.000

1

7.8

77.5

2.1

15.197

0.000

4

7.6

76.4

14.6

86.716

0.000
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من خالل جدول ( )18تبين النتائج أن الوزن النسبي ل ُلبعد األول "الستقرار األسري" بلغ
( .)%76.4وقد جاءت الفقرة ( " )8أشعر أن أسرتي متماسكة في مواجهة الصعوبات"
في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي (.)%81.5

نظر للظروف المعيشية
ويـعـزو الباحث ذلك أن األسرة الفلسطينية متماسكة بطبيعتها ًا
الصعبة منذ زمن النكبة الفلسطينية (  ( 1948وحتى اللحظة ،مما نتج عنه قوة وصالبة في

األسرة الفلسطينية التي تختلف عن بقية المجتمعات األخرى .وقد اتفقت هذه النتيجة مع

دراسة (نجم )2008 ،التي تؤكد أنه يوجد توافق إيجابي على دور األسرة في عملية تحقيق
األمن المجتمعي بالمجتمع ،واتفقت هذه النتيجة مع الحقوقي (زقوت  :2017،مقابلة) حيث

أكد أن األس ةر الفلسطينية أس ةر تواجه الصعوبات على مدار السنوات ولكن بطبيعتها هي أس ةر

قوية تقف إلى جانب بعضها البعض.

وقد كانت أضعف الفقرات وهي بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم (" )2أجد أن هناك حالة من
الراحة النفسية لدى أفراد عائلتي" بوزن نسبي ( .( %71.9

تعتبر الفقرة السابقة إيجابية بمقياس الحتمالية والوزن النسبي إل أنها تعتبر أضعف الفقرات
ويـعـزو الباحث ذلك إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها األسرة الفلسطينية في ظل

الحصار الخانق وتبعياته من قبل الحتالل الصهيوني من جانب ،ومن قبل النقـ ـسام
الفلسطيني الذي أثر بشكل كبير على جميع أهالى المجتمع الفلسطيني واألسر الفلسطينية

من جانب آخر .فأصبح من الطبيعي أن تكون هناك حالة من القلق النفسي والمجتمعي
وقلق الفرد من المستقبل الذي ينتظره مما يحجب الرؤية الواضحة عن إمكاناته ويشل قدراته.
وبالتالي يعوق وضع أهداف واقعية تتفق مع طموحاته في تحقيق األهداف المستقبلية التي
ينشدها والتي تحقق له السعاداة والرضا بما يعود بالستقرار والراحة النفسية عليه وعلى أفراد

أسرته ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (أبو ساكو )2015،في دور اإلدارة المدرسية في

تبعا لمتغيرات الدراسة (الجنس ،الفرع،
تحقيق األمن النفسي والمجتمعي لطلبة الثانوية العامة ً
أيضا مع دراسة (إدريس ،حنونة  )2015،تأثير الفقر على األمن
المحافظة) .واتفقت ً
المجتمعي لألسرة الفلسطينية في قطاع غزة.
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 .3.2تحليل فقرات البعد الثاني من المحور الثالث :الستقرار المجتمعي
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )19والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد الثاني :الستقرار المجتمعي.
جدول رقم ()19

تحليل لفقرات البعد الثاني :الستقرار المجتمعي
البيان

م.

 .1ي تجنب الشباب التفكير في
الهجرة من البالد.
باألمن

 .2أشعر

داخل المجتمع.

والستقرار

 .3أشعر بالنتماء للمجتمع الذي
أعيش به.

 .4أشعر بأنني متكيف مع أفراد
المجتمع ومؤسساته.

 .5يتفاعل المجتمع مع أف راد
أسرتي بطريقة جيدة.

 .6أعتقد أن هناك حالة من
اإليجابية والترابط بين أف راد

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

ال نحراف

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتيب

6.9

69.4

2.9

5.898

0.000

7

7.3

73.2

2.2

10.840

0.000

5

7.8

77.9

2.0

15.866

0.000

2

7.3

73.4

1.9

12.766

0.000

3

7.3

73.4

1.7

13.822

0.000

4

6.7

67.3

1.9

6.920

0.000

9

المجتمع.
 .7أعتقد أن المجتمع الفلسطيني
يتمتع بالترابط والتماسك.
 .8عالقاتي

مع

ال مجتمعية

جيراني جيدة.
 .9أحصل

على

حقوقي

المجتمعية بشكل طبيعي.
جميع الفقرات

6.9

68.5

1.9

8.017

0.000

8

7.9

78.7

1.9

17.945

0.000

1

7.1

70.5

2.2

8.281

0.000

6

7.2

71.9

14.2

83.176

0.000
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للبعد الثاني "الستقرار المجتمعي"
من خالل جدول ( )19تبين النتائج أن الوزن النسبي ُ
( )%71.9وقد جاءت الفقرة (" )8عالقاتي المجتمعية مع جيراني جيدة" في المرتبة

البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي (.)78.7%
األولى في ترتيب فقرات هذا ُ
ويـعـزو الباحث ذلك إلى أسباب عدة :

 أن المجتمع الفلسطيني مجتمع مسلم ومترابط بطبيعته ومعظمه يعمل بتعاليم ديننا
الحنيف.

 العادات والتقاليد واألعراف المجتمعية السائدة تفرض علينا احترام الجار.
 العالقات المجتمعية واألسرة الممتدة بين األسرة الفلسطينية.
 المجتمع الفلسطيني مجتمع صغير ويقطن في منطقة جغرافية ضيقة نسبة لمساحة
محافظات القطاع.

 الحصار والحروب المتتالية على القطاع جعلت عالقة الجيران عالقة مترابطة أكثر
من أي وقت آخر.

القرن
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الحارس )2008 ،في أصول األمن المجتمعي في آ

والسنة في المجتمعات اإلسالمية.

أيضا مع دراسة (نجم )2008،حول الدور األساسي لألسرة الفلسطينية في تحقيق
واتفقت ً
األمن المجتمعي والمحافظة على الترابط العائلي.
بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )6وهي " أعتقد أن هناك حالة من اإليجابية والترابط
بين أفراد المجتمع" بوزن نسبي .%67.3

ويـعـزو الباحث ذلك إلى أن الظروف المعيشية الصعبة والحصار الظالم والذي بلغ ذروته

في هذا العام (حيث تم توزيع الستبانة في ظروف معيشية صعبة) وفي ظل ما يعرف

(بالعقوبات المفروضة على محافظات القطاع) فمن الطبيعي أن تكون النتجية أضعف
الفقرات ،رغم أن النسبة كانت متوسطة وقريبة إلى نسبة جيد إلى حد ما حسب النسبة

الحتمالية .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الحسيني )2005،بأن المتغيرات المتسارعة

تباكا في دور األسرة ،وانعكس ذلك على أمن
وتحديات العصر وسهولة التصال أحدثت ار ً
المجتمع واستق ارره فظهر النحراف والجنوح والجريمة.
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البعد الثالث من المحور الثالث :المبادئ والقيم
 .3.3تحليل فقرات ُ

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )20والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد الثالث :المبادئ والقيم.

جدول رقم ()20
تحليل لفقرات البعد الثالث المبادئ والقيم
م.
.1
.2
.3
.4

.5

البيان
أحرص على أن أكون

عنصر بناء في المجتمع.
أرغب في ازدهار وتطور
المجتمع.

أهتم بمصالح المجتمع
ألنني جزء منه.

أتجنب أي فعل قد يضر
بمجتمعي.

أشعر بانتماء أكبر لوطني
وأحرص على تماسك

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

ال نحراف

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتيب

8.4

84.2

1.9

22.291

0.000

6

8.9

89.0

1.6

32.766

0.000

5

8.9

89.1

1.5

34.576

0.000

4

9.0

89.9

1.5

36.286

0.000

3

9.0

90.3

1.4

38.526

0.000

1

مجتمعي.
أتمنى أن يكون المجتمع
.6

.7

الفلسطيني من المجتمعات
المتقدمة.

أعتقد بأن القيم المجتمعية
السائدة في المجتمع

9.0

8.1

90.3

81.3

1.6

1.8

34.877

21.615

0.000

0.000

إيجابية.
جميع الفقرات

8.7

87.3

85

13.1

110.95

0.000

2

7

من خالل جدول رقم ( )20تبين النتائج أن الوزن النسبي ل ُلبعد الثالث "المبادئ والقيم"
بلغ ( .)%87.3وقد جاءت الفقرة ( " )5أشعر بانتماء أكبر لوطني وأحرص على تماسك

البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي لها
مجتمعي" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا ُ
(.)%90.3
ويـعـزو الباحث ذلك أن المجتمع الفلسطيني مجتمع محتل ومهجر ومضطهد ومحاصر ول

توجد لديه أدنى مقومات الحياة اإلنسانية الكريمة حسب القانون الدولي لحقوق اإلنسان .لذلك
تجد أن طبيعته ومبادئه وشعوره بالنتماء إلى هذا الوطن انتماء نابع من ظلم المحتل وظلم

الحصار لذلك لم يبقه لديه شيء إل الحفاظ على هويته ومبادئه وقيمه التي ل تعوض

وحرصه على الحفاظ على المجتمع وترابطه بهدف تحقيق حريته وانهاء الحتالل.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (نجم  )2008،بأن األس ةر الفلسطينية أس ةر محافظة لهذا تنتهج

منهج البتعاد عن أي طريق يدعو إلى النحراف أو الجريمة.

واتفقت مع دراسة (التميمي  )2012،بضرورة تعزيز ثقافة األمن في نفوس األفراد وتربيتهم
تربية إسالمية صالحة لتحقيق الطمأنينة والستقرار في المجتمع.

ويضيف (عبد العاطى :2017،مقابلة) أن المجتمع الفلسطيني مجتمع مترابط ومحافظ

بطبيعته ،ولديه انتماء وعادات وتقاليد تجب هر على التمسك بوطنه.

بينما كانت أضعف الفقرات ،الفقرة ( )7وهي "أعتقد بأن القيم المجتمعية السائدة في

المجتمع إيجابية" بوزن نسبي (  .)%81.3ويـعـزو الباحث ذلك بأن اإلنسان بطبيعته
تسوده مجموعة من القيم والمبادئ المختلفة التي تساهم في تحقيق الخير .فيعتبر المجتمع

الفلسطيني أحد المجتمعات األكثر ترابطاً وتمسكًا بالقيم والعادات المجتمعية ،ويرجع ذلك إلى
كونه مجتمع مسلم ويسوده الترابط والتعاون ،باإلضافة إلى أن القيمة الجوهرية التي تربى

بعيدا عنا حرائر فلسطين اللواتي
عليها أولدنا هي التعاليم والقيم اإلسالمية الجهادية .فليس ً
يجهزن أولدهن بعتاد الرباط والستشهاد .من هنا كان ل ب ـد من التأكيد على أن المجتمع
المتماسك الحر هو نتاج األسرة السليمة التي تعرف الدور المنوط بها وتعمل من أجل هدف

سامي أل وهو سالمة المجتمع ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع الحقوقي (صيام  :2017،مقابلة)
بأن المجتمع الفلسطيني مجتمع تسوده القيم والعادات المجتمعية اإل يجابية التي من شأنها أن

أيضا مع
تحقق الستقرار والحفاظ على األمن العام والسكينة العامة والنظام العام .واتفقت ً
دراسة (نوفل  )2017،بوجود تأثير على دور اإلدارة الحكومية في تحقيق الرعاية الالحقة
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على اعتبار أنها جزء من مهام اإلدارة الحكومية المخولة بتأهيل النزيل واعادة دمجه في

المجتمع.

البعد الرابع من المحور الثالث :المشكالت القتصادية والمجتمعية
 .3.4تحليل فقرات ُ

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )21والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد الرابع :المشكالت القتصادية والمجتمعية.
جدول رقم ()21

تحليل لفقرات البعد الرابع :المشكالت القتصادية والمجتمعية
م.
.1
.2

.3

البيان
أعاني من مشكالت مالية
بسبب سوء األوضاع.
تشعر أ سرتي بأن مصدر

الدخل المالي غير مستقر
أجد صعوبة في إعالة
أسرتي والقيام بتلبية

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

ال نحراف

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتيب

8.1

80.7

2.1

18.047

0.000

4

8.4

83.8

2.1

19.945

0.000

2

7.9

78.9

2.2

15.168

0.000

6

احتياجاتها.
أفراد أسرتي يعانون من
.4

.5

صعوبة الحصول على
العمل.

أعتقد أن المجتمع يعاني
من ظروف اقتصادية

7.9

8.7

79.3

87.4

2.5

2.0

14.014

24.398

0.000

0.000

5

1

واجتماعية صعبة.
.6
.7
.8

أعتقد أن اإلقدام على
الزواج أمر صعب.
أجد صعوبة في حل
مشكالتي المجتمعية.
أشعر بحالة عامة من

8.2

82.0

2.3

17.249

0.000

3

6.5

65.0

2.7

3.261

0.001

8

6.2

62.2

2.7

1.425

0.155

9
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ضعف العالقات.
.9

أعمل على تحديد عالقاتي
المجتمعية.

جميع الفقرات

7.7

77.3

2.3

13.485

0.000

7.7

77.2

16.2

78.847

0.000

7

من خالل جدول ( )21تبين النتائج أن الوزن النسبي ل ُلبعد الرابع "المشكالت القتصادية
والمجتمعية" بلغ ( .)%77.2وقد جاءت الفقرة (" )5أعتقد أن المجتمع يعاني من ظروف
اقتصادية واجتماعية صعبة" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ

الوزن النسبي (.)%87.4

ويـعـزو الباحث ذلك أنه في ظل الظروف الراهنة وما يشهده وقتنا الحالي من التوترات

واألزمات والتجاذبات السياسية الداخلية والخارجية وما يعانيه المجتمع الفلسطيني على وجه

الخصوص من حصار ظالم وجائر وحروب متتالية أدى ذلك إلى الكثير من المشاكل ،التي

كان منها الظروف القتصادية والمجتمعية الصعبة والمؤلمة .وكل ذلك أدى إلى نتائج سلبية
أثرت على الستقرار المجتمعي والنفسي لألفراد وما نتج عنه من أثر على استقرار المجتمع

ككل .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العوفي )2017،بأن البطالة من المشاكل الحقيقية
التي تواجه اقتصاد وتنمية الدولة وتؤثر بشكل سلبي على أمنها المجتمعي ،مما يدفع

ا لمجتمع وخاصة العاطلين عن العمل إلى النتقام من المجتمع الذي لم يمنحه فرصة

الحصول على العمل .وكذلك اتفقت مع دراسة (إدريس ،حنونة )2015،بأن قطاع غزة
يعاني من انتشار الفقر نتيجة الحروب المتتالية والحصار المفروض عليه ونتيجة غياب

أيضا مع دراسة (نصيف  )2009،بوجود ضعف في الشعور
األمن المجتمعي .واتفقت ً
باألمن المجتمعي بسبب وجود ظروف ومهددات أمنية.
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وكانت أضعف الفقرات الفقرة (" )8أشعر بحالة عامة من ضعف العالقات" بوزن نسبي

 %62.2حيث كانت آراء المبحوثين على هذه الفقرة على الحياد.

ويـعـزو الباحث ذلك بسبب الظروف الراهنة والتحديات الداخلية والخارجية الموجودة في

محافظات القطاع ،باإلضافة لعدم الستقرار المالي نتيجة الظروف السياسية وزيادة األعباء

والمسؤوليات اتجاه الجميع ،مما دفع بالفرد إلى ضبط عالقاته وتحديدها ،وهذا أدى إلى
ضعف عام بالعالقات المجتمعية في محافظات القطاع.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الحسيني  )2005،أن أثر المتغيرات المتسارعة وتحديات

العصر سبب ارتباك في دور األس ةر مما انعكس على أمن المجتمع واستق ارره.
 .4تحليل أبعاد محاور الدراسة الرئسية:
جدول رقم ()22

تحليل محاور وأبعاد الدراسة
الوسط

الوسيط

النحراف

م.

المحاور

.1

سياسات الوزارة لتحقيق األمن االجتماعي

70.0

.2

إجراءات وزارة الداخلية لتحقيق األمن
االجتماعي

72.0

74.4

.3

واقع األمن االجتماعي

77.5

79.6

10.9

3.1

البعد األول – االستقرار األسري

76.4

78.9

14.6

3.2

البعد الثاني – االستقرار االجتماعي

71.9

74.4

14.2

3.3

البعد الثالث – المبادئ والقيم

87.3

90.0

13.1

3.4

البعد رابع – المشكالت االقتصادية واالجتماعية

77.2

78.9

16.2

الحسابي

الحسابي

المعياري

72.5

15.1
13.7

جدول رقم ( )22يوضح الوسط الحسابي لمحاور وأبعاد الدراسة الرئسية
ح يث تم تفسير جميع محاور وأبعاد الدراسة وربتطها بالدراسات السابقة في الجداول السابقة

رقم ( )21،20،19،18،17،16مع تفسير الفقرات األعلى واألقل درجة.
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-

السؤال الثاني :ما دور وزارة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي

بمحافظات غزة من وجهة نظر أصحاب المناصب اإلدارية بوزارة الداخلية ؟
لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باستخدام أداتين للدراسة:

 .1عمل نموذج استبانة وتوزيعه على عدد ( )322شخص من أصحاب المناصب
اإلدارية في وزارة الداخلية (مرفق نموذج الستبانة -ملحق رقم ( )3حول دور وزارة الداخلية

واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي من وجهة نظر أصحاب المناصب اإلدارية بو از ةر
الداخلية) وكانت أهم هذه النتائج ما يلي:
-

أن الو ازرة وضعت سياسات لتحقيق األمن المجتمعي كإعداد برامج لتحقيق األمن

الغذائي ،باإلضافة إلى تشكيل هيئات مستقلة لالهتمام بالصالح المجتمعي ،وكذلك عملت

على التنسيق مع المؤسسات الحقوقية ،والمشاركة على جميع المستويات لتحقيق األمن
علما بأن الوزن النسبي لهذا المحور بلغ (  ) %70.0حسب آراء أصحاب
المجتمعيً ،
المناصب العليا في و ازرة الداخلية.
-

كما وضعت الو ازرة إجراءات لتحقيق األمن المجتمعي من أهمها أن جعلت أمن وسالم ة

بير لحماية المجتمع من أي تهديد داخلي أو
جهدا ك ًا
المجتمع على رأس أولوياتها ،وبذلت ً
خارجي ،حرصت على مشاركة الجهات ذات العالقة في مواجهة المشكالت المجتمعية ،كما

وفرت برامج تعاونية لحماية المجتمع من األخطار ،طبقت القوانين الرادعة للمساس باألمن
والستقرار المجتمعي ،حرصت على توعية الجمهور حول القضايا التي تمس أمن المجتمع،

وعملت على إيجاد التخصصات التي تهتم بالجانب األمني والمجتمعي .وبلغ الوزن النسبي
للمحور(  (%72.0حسب آراء أصحاب المناصب العليا في و ازرة الداخلية.

 .2إجراء مقابالت مع المسؤولين والمختصين في المجال األمني على مستوى أجهزة و ازرة
الداخلية العاملة بمحافظات غ ةز وعددهم ( )24شخص مختص (موضحة أسماؤهم في ملحق

رقم ( ))4وكانت أهم هذه النتائج ما يلي:
 .1بسط سيادة القانون وارساء دعائم األمن واألمان للمواطنين.

 .2المحافظة على الجبهة الداخلية من خالل المشاركة المجتمعية.

 .3اإلسهام في حل الخالفات بين العائالت أو األشخاص والمتخاصمين من خالل الدوائر
المختصة بالو ازرة كدائ ةر العالقات العامة.
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 .4العمل على تفعيل دور لجان اإلصالح والمخاتير وفتح باب التواصل بشكل مستمر
والمشاركة في بعض القضايا بشكل فعلي.

 .5عمل دورات ونشرات توعية هدفها الحفاظ على األمن المجتمعي.

 .6التنسيق والتعاون المستمر مع كافة األجهزة األمن ية المعنية في القطاع وخاصة

مؤسسات الضبط المجتمعي.

 .7حماية حقوق المواطنين والسهر على راحتهم من خالل نشر روح الطمأنينة واألمان
المجتمعي بين أفراد المجتمع.

 .8تأمين المواطنين في حالت الحروب والكوارث من خالل العمل المشترك مع مؤسسات
المجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإلنسان.

 .9اعتقال وتوقيف المخالفين لألمن العام ومحاكمتهم وفق القانون والقضاء.
 .10تعزيز مبدأ اإلسالم ونظامه لتحقيق األمن المجتمعي.

 السؤال الثالث :ما دور وزارة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي
بمحافظات غزة من وجهة المؤسسات الحقوقية ذات العالقة؟

لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باستخدام أداة المقابلة كأداة دراسة حيث قام الباحث

بمقابلة بعض المسؤولين والمختصين في مراكز وجمعيات حقوق اإلنسان على مستوى

محافظات غزة وعددهم ( 11شخص مختص بالمؤسسات الحقوقية) موضحة أسماؤهم في
ملحق رقم ( )5وكانت أهم النتائج كما يلي:
 .1تحقيق استقرار وأمن المجتمع من المهددات الداخلية والخارجية لتحقيق األمن الشامل.
 .2مالحقة المجرمين والمخالفين وتقديمهم للعدالة بشفافية ومساواة.

 .3مساعدة الجهات القضائية في تطبيق سياداة القانون من خالل تنفيذ الق اررات الصاد ةر

من النيابة.

 .4المحافظة على المؤسسات العامة والخاصة والقيام بالعمل المشترك المتبادل فال يمكن
تحقيق األمن المجتمعي إل بمشاركة مجتمعية وحاضنة مناسبة لذلك.

 .5تشجيع الناس على المصالحة المجتمعية ومساعدتهم على تذليل العقبات.
 .6نشر ثقافة الوعي األمني في المجتمع من خالل المشاركة المجتمعية.
 .7تأهيل النزلء في مراكز السجون إلخراجهم بصورة نافعة للمجتمع.

91

 السؤال الرابع :ما المعوقات التي تواجه وزارة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن

المجتمعي من وجهة نظر المختصين األمنيين في وزارة الداخلية؟

ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بمقابلة المسؤولين والمختصين في المجال األمني

على مستوى أجهزة وزارة الداخلية العاملة بمحافظات غزة وعددهم ( )24شخص مختص.

(موضحة أسماؤهم في ملحق رقم ( )4وكان من أهم النتائج:
 .1نقص اإلمكانات على مختلف المستويات (بشرية ،ومادية ،وفنية ،ولوجستية).

 .2الحصار الظالم وتبعياته (سوء الوضع القتصادي ،قلة الموارد المختلفة ،عدم النفتاح

على تجارب اآلخرىن ،قلة التدريب بالخارج ،عدم التمويل الخارجي ،البطالة ،إغالق المعابر،

الخريجين).

 .3النقسام الفلسطيني البغيض وما نتج عنه (عدم العتراف الدولي ،عدم المشاركة
الخارجية ،عدم مواكبة تطورات الجريمة).

 .4الحروب المتكررة على القطاع (قصف ،تدمير ،قتل ،واعتقال).

 .5ضعف المتخصصين ببعض المجالت الحساسة والمختصة التي لها عالقة بالمشاركة
المجتمعية.

 .6قصور بعض القوانين عن تحقيق الردع لدى المجرمين (كجريمة المخدرات وما شابه

من القضايا الخطيرة والحساسة باألمن المجتمعي).

 .7تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني بصورة كبيرة مما أدى إلى عدم قدرة و ازرة الداخلية
على تعديل بعض القوانين التي تزيد من األمن المجتمعي.

 .8وجود بعض العادات والتقاليد الجاهلية التي ل تزال بعض العائالت متمسكة بها.

 .9الظروف المالية الصعبة للكادر األمني وما يترتب عنه من انشغال الكادر بهمومه
الشخصية.

أما من وجهة نظر الحقوقيين فكانت نتائج المقابالت كالتالي:
 .1أن بعض القوانين غير صارمة للمخالفين.
 .2انتشار العادات والتقاليد الجاهلية.

 .3أنه ل يوجد تغذية راجعة لبعض القضايا من قبل الو ازرة.

 .4أنه يوجد بعض التجاوزات من قبل أفراد الشرطة خاصة عند العتقال وتفتيش البيوت.
 .5غياب الوعي بالدور الحقيقي لدى األجهزة األمن ية خاصة اتجاه المؤسسات الحقوقية.
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 .6انعكاسات النقسام على عمل الو ازرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
 .7نقص التدريب واألدوات الالزمة للو ازرة.

 .8وجود الواسطة والمحسوبية في بعض القضايا.
 السؤال الخامس :ما المقترحات التي من شأنها أن تعزز دور وزارة الداخلية في

تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات غزة؟

ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بمقابلة المسؤولين والمختصين في المجال األمني على
مستوى أجهزة و ازرة الداخلية العاملة بمحافظات غزة وعددهم ( )24شخص مختص في هذا
المجال (موضحة أسماؤهم في ملحق رقم ( ))4حيث كانت أهم هذه النتائج ما يلي:
 .1توفير البدائل والحتياجات الضرورية لتأهيل وتعزيز الكادر بشكل مستمر لرفع كفاءتــه
وجودته وتخصصاته.

 .2العمل على إنهاء النقسام بشكل كامل وتحقيق الوحدة الوطنية السياسية بين الطرفين.
 .3المشاركة المجتمعية الوطنية المتكاملة وتفعيل خطة خاصة بالشرطة المجتمعية ليتحمل
المجتمع دوره في تحقيق األمن.
 .4تفعيل وتسريع دور القضاء والنتهاء من بعض القضايا خاصة تلك المتعلقة باألمور
المجتمعية الحساسة ،واتباع سياسة سرعة اإلن جاز في تنفيذ شكاوى المواطنين وتحصيل حقوقهم
المادية والمعنوية وعدم تجاهل أي قضية على حساب الواسطة أو المحسوبية.

 .5تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإلنسان ووضع الخطط والبرامج
المجتمعية بشكل مشترك ليتحمل الجميع مسؤوليته في تحقيق األمن الشامل.

 .6زياداة الكادر الوظيفي المتخصص والعمل على توزيعهم حسب التخصصات ،وخاصة تلك
المتعلقة بالجانب المجتمعي والنفسي والتي لها عالقة بأفراد المجتمع (كالحاضنة المجتمعية،
وادارة العالقات العامة).
 .7العمل على عقد لقاءا ت ومؤتمرات من خاللها يلتقي المسؤولين با لجمهور لتعزيز التواصل
المشترك وتعزيز ثقافة التسامح لدى الفئات المؤثرة في المجتمع (كمخاتير وأساتذة الجامعات).

 .8تعزيز الدور اإلعالمي والتوعوي لدى المواطنين من خالل زياداة البرامج التوعوية التي تقوم
بها الوزارة.
 .9مواكبة التطورات بالمجال التكنولوجي واإللكتروني وعمل دورات تدريبية لذلك.
 .10سن قوانين صارمة تحارب الظواهر الخطيرة المستحدث ة في المجتمع كظاهرة البتزاز
اإللكتروني ،والنفتاح الخارجي ،والسرقات اإللكترونية.
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 .11تفعيل هيئة رقابية قوية سيادية لمحاسبة المتجاوزين من أبناء الوزارة في حق المواطنين
بهدف تحقيق الشفافية والمساواة للجميع.

أما من وجهة نظر الحقوقيين فكانت أهم النتائج كما يلي:
 .1إعادة اصالح الجانب القانون ي للنيابة وتعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
 .2العمل على تأهيل الكادر القانون ي واعطاء دورات تدريبية للمتنفذين به.

 .3تعزيز التواصل والتصال مع المؤسسات الحقوقية وأن تكون نظرة الوزارة نظرة تكامل
وتنسيق فيما بينها لتحقيق الصالح العام.

 .4التعامل بروح القانون في ظل الظروف الحياتية الصعبة فالب ـد من وجود سياسة خاصة في
الوقت الحالي لوقف القضايا والذمم المالية بما يحفظ حقوق المواطن.

 .5ابتعاث الكوادر إلى الخارج.
 .6العمل على إنهاء النقسام واستعادة الوحدة على أساس المشاركة من قبل الجميع.

 .7التعاون المشترك مع كافة الجهات إليجاد حلول للقضايا المجتمعية كمنظومة عدلية.
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ثـانـيـا :الــنـــتـــائـــــج

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
 .1بلغ مستوى السياسات ال تي تقدم من قبل و ازرة الداخلية واألمن الوطني ( ) %72.5

وهى درجة متوسطة .

 .2و ازرة الداخلية قادرة على التحكم وعلى تحقيق الستقرار الداخلي بكفاءة وفعالية تصل
إلى نسبة ) (%77وهي درجة متوسطة أقرب إلى المرتفعة.

 .3أن مستوى إجراءات و از ةر الداخلية لتحقيق األمن المجتمعي وتحقيق األمن والهدوء يصل
إلى نسبة ) (%74.4وهي درجة متوسطة .

 .4أن الو ازرة تعمل مع الجهات المجتمعية في وضع الخطط والبرامج لتحقيق األمن
المجتمعي بنسبة تصل إلى)  (%66هي درجة مقبولة الى حد ما.

 .5أن واقع األمن المجتمعي بمحافظات غزة تحقق بنسبة ) (%79.6وهي درجة مرتفعة .
 .6أن مستوى الستقرار األسري تحقق بنسبة ) )%78،9وهي درجة مرتفعة.

 .7أن مستوى الستقرار المجتمعي بمحافظات غزة تحقق بنسبة ( )%74.4وهي درجة

متوسطة.

 .8أن مستوى المبادئ والقيم المجتمعية نسبة ( ) %90وذلك نتيجة التكافل المجتمعي غير
المسبوق في محافظات غزة وهي درجة مرتفعة جدا.

 .9أن ( )%87.4من المستطلعة آرائهم يرون أن محافظات القطاع يمر بمشكالت

اقتصادية واجتماعية صعبة أثرث بشكل مباشر على الستقرار واألمن المجتمعي وهي درجة

مرتفعة جدا وهي درجة مرتفعه جدا.
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ثـالثـا :التــوصـــيـــات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فقد رأى الباحث ضرورة تقديم بعض التوصيات

التي من شأنها أن تفيد الجهات المختصة بتعزيز األمن المجتمعي في محافظات القطاع،

وهي كاآلتي:

 .1ضرو ةر الهتمام من قبل و از ةر الداخلية واألمن الوطني بتعزيز وتدعيم الجهات المختصة

ذات العالقة المتمثلة بالحاضنة الشعبية واإلدارة العامة للعالقات العامة من خالل الضباط

وعمليا.
علميا
ً
المختصين والمؤهلين ً
 .2إنشاء هيئة وطنية تتحمل مسؤولية التخطيط لألمن المجتمعي ووضع الستيراتيجيات

والخطط وتحديد سبل تحقيقها ،على أن تضم الهيئة الوطنية ممثلين عن األجهزة األمنية

الحكومية ،والفصائل المقاومة ،وعلماء الشريعة ،وقادة الفكر ،ومنظمات المجتمع المدني،
ومختصين اجتماعيين ونفسيين.

 .3وضع خطة استراتيجية تتضمن المشاركة الفعلية والمستمرة لمؤسسات المجتمع المدني
والمؤسسات الحقوقية وجمعيات الدعم النفسي والمجتمعي في وضع البرامج والسياسات التي

من شأنها أن تعزز واقع األمن المجتمعي في محافظات القطاع ،ول سيما أن هذه المهمة
متكاملة مع بعضهما البعض وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

 .4الستفادة من تجارب الدول المختلفة في إعداد برامجها وتصاميمها واج ارءاتها بشكل
عملي لالستفادة منها بأقصى درجة ممكنة ،بل والحرص على التواصل الخارجي إلرسال
بعثات خارجية للتدريب العملي والنظري.

 .5إدخال مناهج تربوية أمن ية في المدارس لستنهاض الوعي األمني القائم على المشاركة

في العمل األمني ،على أن يقوم بتدريسها مختصون من قطاعات مختلفة من بينها
القطاعات األمنية.

 .6إصدار نشرات توعية من خالل أجهزة اإلعالم المختلفة حول أهمية األمن المجتمعي
لألفراد والمجتمع.

 .7الرتقاء بمهارات العاملين في أجهزة وزارة الداخلية حول التعامل مع المواطنين والعمل

على الخروج عن النمط التقليدي مع ابتكار وسائل لمواكبة التطور التكنولوجي ووسائل
التواصل الحديثة.
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 .8التركيز على دور أساتذة الجامعا ت والمدرسين والعلماء في تبني ونشر ثقافة الوعي
األمني المجتمعي ،وعقد الندوات التي تدعو إلى مفهوم األمن المجتمعي ،ومشاركة الجهات

ذات الهتمام في الموضوع.

 .9تنمية الشعور بالمسؤولية لدى األفراد اتجاه مجتمعهم وعالج مشكلة الفقر والبطالة التي
تسبب في التمرد على المجتمع وتهدد أمنه وسالمته وذلك بتشجيع العمل التطوعي بجميع

أشكاله في عصرنا الحاضر من جمعيات خيرية ونقابات عمالية وغيرها للقيام بدورها في

تحقيق األمن المجتمعي.

 .10تعزيز التعايش السلمي بين شرائح المجتمع المختلفة من خالل اللقاءات والحوارات
الجماعية.

ويوضح جدول رقم ( ) 23خطة مقترحة يتم من خاللها تنفيذ توصيات الدراسة التي توصل
لها الباحث.

جدول رقم ()23
خـطـة مقتـرحـة لـتنـفـيـذ تـوصـيـات الــدراســة
التوصية
ضرورة الهتمام من قبل و ازرة الداخلية
واألمن الوطني بتعزيز وتدعيم الجهات

الجهة المسئولة


بالحاضنة الشعبية واإلدارة العامة

للعالقات العامة من خالل الضباط
وعمليا.
علميا
ً
المختصين والمؤهلين ً
وضع خطة استراتيجية تتضمن

المشاركة الفعلية والمستمرة لمؤسسات
المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية

وجمعيات الدعم النفسي والمجتمعي في
وضع البرامج والسياسات التي من شأنها

أن تعزز واقع األمن المجتمعي في

جهاز التوجيه السياسي
والمعنوي.

المختصة ذات العالقة المتمثلة



جهاز اإلدارة والتنظيم



جهاز التدريب.



و ازرة الداخلية



مؤسسات المجتمع
المدني



لجان اإلصالح



األكاديميين المختصين
بالمجالت النفسية

محافظات القطاع ،ل سيما أن

والمجتمعية

المسؤولية تقع على عاتق الجميع.
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المدي الزمني

طول العام

شهر واحد بداية كل
عام

الستفادة من تجارب الدول المتقدمة
في إعداد برامجها وتصاميمها

واج ارءاتها بشكل عملي لالستفادة منها
بأقصى درجة ممكنة بل العمل على

التواصل الخارجي إلرسال بعثات



و ازرة الداخلية



و ازرة الخارجية



و ازرة التربية والتعليم

طوال العام

خارجية للتدريب العملي والنظري.
إدخال مناهج تربوية أمنية في المدارس
لستنهاض الوعي األمني القائم على

المشاركة في العمل األمني على أن

يقوم بتدريسها مختصون من قطاعات



وزرة الداخلية
ا



و ازرة التربية والتعليم



األجهزة األمنية

المختلفة

مختلفة من بينها القطاعات األمنية.
إصدار نشرات توعية من خالل أجهزة
اإلعالم المختلفة حول أهمية األمن

المجتمعي لألفراد والمجتمع.

الرتق اء بمهارات العاملين في أجهزة
و ازرة الداخلية في التعامل مع

المواطنين والخروج عن النمط التقليدي
وابتكار وسائل لمواكبة التطور



و ازرة الداخلية



و ازرة اإلعالم الحكومي



و ازرة الداخلية



ازرة التصالت

والتكنولوجيا


والجامعات الفلسطينية



و ازرة التربية والتعليم

ثقافة الوعي األمني المجتمعي وعقد



و ازرة اإلعالم الحكومي

الندوات التي تدعو إلى مفهوم األمن



والمؤسسات الحقوقية

ال تكنولوجي ووسائل التواصل الحديثة.
التركيز على دور أساتذة الجامعات
والمدرسين والعلماء في تبني ونشر

المجتمعي ومشاركة الجهات ذات

تنمية الشعور بالمسؤولية لدى األفراد



و ازرة الداخلية

اتجاه مجتمعهم وعالج مشكلة الفقر



و ازرة العمل



النقابات العمالية

بتشجيع العمل التطوعي بجميع أشكاله



الجمعيات التطوعية

من جمعيات خيرية ونقابات عمالية



و ازرة اإلعالم

المجتمع وتهدد أمنه وسالمته؛ وذلك

العمل على اعتماد
المواد وتحديثها

طوال العام

طوال العام

طوال العام

والمجتمعية والنفسية

الختصاص في الموضوع.

والبطالة التي تسبب في التمرد على

ثالثة أشهر مع
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طوال العام

وغيرها للقيام بدورها في تحقيق األمن



لجان العشائر

المجتمعي
العمل على تشجيع التصال البناء بين
الجماعات وتعزيز التعايش السلمي بين
شرائح المجتمع المختلفة من خالل

اللقاءات والحوارات الجماعية.

إنشاء هيئة وطنية تتحمل مسؤولية
التخطيط لألمن المجتمعي ،ووضع

الوسائل وتحديد سبل تحقيقه ،على أن



و ازرة الداخلية



مؤسسات المجتمع



لجان اإل صالح



النقابات المختلفة



و ازرة الداخلية



بالشتراك مع جميع

المدني

الو ازرات األخرى

تضم ممثلين عن األجهزة األمنية

ومؤسسات المجتمع

الحكومية والفصائل المقاومة وعلماء

طوال العام

شهر واحد

المدني

الشريعة وقادة الفكر ومنظمات المجتمع

المدني ومختصين اجتم اعيين ونفسيين .

والشخصيات العتبارية

رابعا :المـقـتـرحـات للـدراسـات الـمسـتـقـبلـية
في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته  ،وكذلك الت وصيات التي عرضها في هذه
الدراسة ،هناك ثمة اقتراحات حول إجراء بعض الدراسات المستقبلية التالية:
 . 1دور العالقات العامة والحاضنة الشعبية كجهة اختصاص في تحقيق األمن المجتمعي في
محافظات قطاع غزة.
 . 2دور برامج وسياسات وزارة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي والنفسي لدى
العاملين بالوزارة.

 . 3دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز ثقافة األمن المجتمعي لدى طالب الثانوية في محافظات
قطاع غزة
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المصادر والمراجع
أول :المــصـادر
 القــــــــرآن الكــــريــم.
 صـحـيـح البـخـاري.
ثانـيا :المــراجع العــربـية:
.1

أبوساكور ،تيسير عبد الحميد :)2015( ،دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن

النفسي والمجتمعي لطلبة الثانوية (التوجيهي) في جنوب الضفة الغربية ،مصر ،مجلة
القراءة والمعرفة ،عدد ،160دار المنظومة.

.2

أبوشعبان ،أسامة :)2017( ،أثر التفكير الستراتيجي في صنع القرار األمني بوزارة

الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات
غز ،فلسطين.
العليا ،ة

.3

أبوكميل ،محمد :)2015( ،دور إدارة العمليات في معالجة األزمات األمنية في وزارة

الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات
العليا ،غزة ،فلسطين.

.4

أبو شامية ،عباس :)1999( ،شرطة المجتمع ،أكاديمية نايف العربية للعلوم

.5

إدريس وحنونة :)2015( ،تأثير الفقر على األمن المجتمعي لألسر الفلسطنية في

األمنية ،ط ،1الرياض.

قطاع غزة ،دراسة مطبقة على محافظة شمال قطاع غزة ،بحث منشور ،مواقع اإلنترنت،

غزة ،فلسطين.
.6

بوسمرة ،مبارك :)2013( ،القرار األمني ودوره في إدارة األزمات األمنية بدولة

.7

التميمي علي ،عماد ،التميمي علي ،إيمان :)2012( ،األمن المجتمعي في التصور

المارات العربية المتحدة ،رسالة ماجستير ،أبوظبي.

اإلسالمي ،كلية الشريعة ،جامعة آل البيت ،مؤتمر علمي.
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.8

تربان ،كمال :)2012( ،مدخل إلى العلوم األمنية ،أكاديمية فلسطين للعلوم األمنية،

.9

الجوهري ،محمد :)2000( ،النحراف والضبط المجتمعي ،اإلسكندرية ،دار المعرفة

الطبعة الثانية ،غزة ،فلسطين.
الجامعية.

 .10الجي ازني ،خديجة بنت محمد :)2014( ،األمن المجتمعي في ميزان العدل واإلحسان،

مصر ،دراسات في التعليم الجامعي ،دارالمنظومة.

 .11الجيب ،السيدة :)2007( ،دور وزارة التنمية المجتمعية في األمن المجتمعي وأثرة
في حياة األفراد واألسرة ،ورقة عمل مؤتمر األمن المجتمعي ،البحرين ،المنامة.

 .12الحسيني ،عفاف :)2002( ،دور األسرة التربوي في استتباب أمن الفرد والمجتمع
من خالل التنشئة المجتمعية والضبط المجتمعي ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أم

القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .13حسن عبد الرحمن ،محمود ،ومحمدعبد الخالق ،ايهاب :)2013( ،إدراك الشباب

لمنظومة الحقوق اإل نسانية كمدخل لتحقيق األمن المجتمعي ،مجلة دراسات الخدمة
المجتمعية والعلوم اإلنسانية ،مصر.

 .14حرز ،إبراهيم :)2016( ،واقع إدارة المعلومات األمنية ودورها في صنع القرار بوزارة
الداخلية في المحافظات الجنوبية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات

غز ،فلسطين.
العليا ،ة

 .15حماد وآخرون :)2009( ،الفقر على األمن األسري ،كلية األداب ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .16آل حسين ،زيد :)2009( ،فعالية المحكم في تحقيق األمن المجتمعي من وجهة
نظر المحكمين والمحامين في مدينة الرياض ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم

األمنية ،الرياض ،السعودية.

 .17آل خليفة ،مريم :)2007( ،اإلسالم واألمن المجتمعي ،ورقة مؤتمر علمي ،تطلعات

وتحديات ،المنامة ،البحرين.

 .18آل خليفة ،خليفة :)2007( ،مؤتمر األمن المجتمعي تطلعات وتحديات ،المجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية ،البحرين ،المنامة.
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 .19الخمسان ،سالم سليمان محمد :)2012( ،تأثير القيم للعمالة الوافدة على األمن

المجتمعي بالمجتمع السعودي ،القاهرة ،جامعة القاهرة ،كلية األداب ،قسم الجتماع.

 .20الزهراني ،محمد بن هاشم :)2002( ،األثار األمنية للعولمة ،الرياض ،أكاديمية نايف
العربية للعلوم األمنية.

 .21الزيلعي ،محمد :)2002( ،األمن المجتمعي والتنمية المتواصلة في المجتمع العربي
السعودي  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم علم الجتماع ،كلية األداب ،جامعة الزقازيق،
القاهرة.

 .22سليم ،سلوى علي :)1985( ،اإلسالم والضبط المجتمعي ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
 .23سالم ،العرادي :)2004( ،المؤسسة التعليمية مسؤ ولة عن تعزيز ال نتماء الوطني
لدى الطالب ،جريدة الوطن ،األردن.
 .24سبيك ،أبو بكر :)2011( ،منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق األمن

الشامل .المملكة المغربية ،و ازرة الداخلية.

 .25سلمان ،محمد وعسلية ،محمد :)2014( ،دور الجامعات الفلسطنية بمحافظات غزة

في تنمية وعي الطالب بالثقافة األمنية لمواجهة المخاطر األمنية ،سلسلة العلوم اإلنسانية،

المجلد العشرون ،جامعة األقصي ،غزة ،فلسطين.

 .26شيبي ،الخميسي :)2009( ،األمن الدولي والعالقة بين منظمة حلف شمال األطلسي
والدول العربية ،فترة ما بعد الحرب الباردة ،القاهرة ،جامعة الدول العربية ،معهد البحوث

والدراسات العربية

 .27الشقحاء ،فهد بن محمد :)2004( ،األمن الوطني ،تصور شامل ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،السعودية ،الرياض.

الروي :)2006( ،التربية وتحقيق األمن المجتمعي للطفل ،مصر،
 .28صايع ،فيصل ا
سوهاج ،دار المنظومة.

 .29طالب ،حسن :)2000( ،الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحية ،دار الطليعة،
الرياض.

 .30الضبع ،عبد العال :)2012( ،دور المؤسسة في تحقيق األمن المجتمعي
والقتصادي للمرأة الفقيرة المعيلة ،المجلة األردنية في العلوم المجتمعية ،األردن.
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 .31عمارة ،محمد :)1998( ،اإلسالم واألمن المجتمعي ،ط ، 1دار الشروق ،القاهرة.
 .32عمارة :)2007( ،مقومات األمن المجتمعي باإلسالم ،مؤتمر األمن المجتمعي
تطلعات وتحديات ،المنامة ،مملكة البحرين.

 .33عبد الحميد ،آمال وآخرون( :)2000ال نحراف والضبط المجتمعي ،دار المعرفة
الجامعية ،ط ،1مصر.

 .34عبد اللطيف ،أحمد رشاد :)2000( ،العمل التطوعي واألمن في الوطن العربي

(األمن مسؤولية الجميع ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

 .35العريفي ،سعد :)2007( ،المبادئ األساسية لتحقيق األمن المجتمعي ،ورقة مؤتمر
علمي ،تطلعات وتحديات ،المنامة ،البحرين.

 .36العوفى ،تليعان :)2017( ،انعكاسات البطالة على األمن المجتمعي ،رسالة

ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،قسم األمن اإلنساني ،السعودية ،الرياض.

 .37العمري ،رائقة علي :)2016( ،تعزيز األمن المجتمعي في كتب الثقافة اإلسالمية،
فلسطين ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،عدد ،40دار المنظومة.

 .38العاني ،عبد الحميد :)2002( ،دور الشباب في تحقيق األمن المجتمعي ،مجلة كلية
األداب  ،جامعة بغداد ،العراق .

 .39العولقي ،حسن :)2014( ،المعوقات التي تحد من الدور األمني الشامل لمؤسسات
المجتمع ،ورقة عمل ،كلية الملك فهد األمنية ،الرياض.
 .40العوجي ،مصطفي :)1993( ،التأهيل المجتمعي بالمؤسسات العقابية ،بيروت،
لبنان ،مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع.

 .41العوجي ،مصطفي :)1993( ،األمن المجتمعي مقوماته وتقنياته وارتباطه بالتربية

المدنية ،مؤسسة نوفل البيروتية ،لبنان.

 .42الغامدي ،عطية بن حامد :)2012( ،دور الشراكة المجتمعية في تحقيق التوعية

األمنية من وجهة نظر رجال األمن واألكاديميين بالعاصمة المقدسة ،رسالة ماجستير،
جامعة أم القري ،السعودية ،الرياض.
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 .43الفادني ،الشيخ أحمد :)2005( ،دوراألجهزة األمنية السودانية في تحقيق األمن

المجتمعي ،السودان ،جامعة أم درمان ،كلية القتصاد والعلوم السياسية.

 .44الفلسطنية ،و ازرة الداخلية :)2011( ،الخطة الستراتيجية لقطاع األمن
 ،2001،2013فلسطين.
 .45لفي ،محمود :)2012( ،أثر إثراء محتوى التربية اإلسالمية ببعض المفاهيم األمنية

في اكتساب طلبة الصف الحادي عشر لها ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 .46الفهيد ،عبد المحسن :)2006( ،التنسيق بين األجهزة األمنية ودورها في مواجهة

األزمات ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

 .47فهمي ،سيد :)2002( ،الرعاية المجتمعية واألمن المجتمعي ،المكتب الجامعي
الحديث ،مصر ،اإلسكندرية.

 .48القرني ،بن سعيد منصور :)2009( ،تهديدات األمن المجتمعي المصاحبة إلساءة
استخدام تقنيات الهاتف النقال ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

 .49القزويني ،محسن :)2007( ،مقومات وآليات األمن المجتمعي في اإلسالم ،ورقة

مؤتمر علمي ،تطلعات وتحديات ،المنامة ،البحرين.

 .50الكيالني ،رشاد :)2012( ،األمن المجتمعي مفهومه ،وتأصيله الشرعي والمقاصد

الشرعية ،المؤتمر الدولي في التصور اإلسالمي ،عمان ،األردن.

 .51الكيالني ،رشاد :)2012( ،األمن المجتمعي مقوماته وتحدياته ،و ازرة األوقاف

والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،األردن.

 .52كمال ،عبد الحميد :)1999( ،المعلومات األمنية ،أكاديمية نايف العربية للعلوم
األمنية ،ط ،1السعودية ،الرياض.

 .53المنجد األبجدي :)1967( ،دارالمشرق العربي ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان.
 .54المزيد ،منصور :)1998( ،دور المعلومات في ترشيد القرار األمني ،رسالة

ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
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 .55المطيري ،بن خاتم ( :)2017إسهام نظام العمد في تحقيق األمن المجتمعي ،رسالة

ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

 .56المهوس ،عبد هللا ( :)2017دور الوعي السري في الحد من تعاطي المخدرات تعزي از

لألمن المجتمعي ،رسالة ماجستير ،أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

 .57محمد ،إبراهيم :)2013( ،التحديات الداخلية والخارجية المؤثرة على األمن الوطني

األردني ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

 .58مرشود ،محمد سالم باسم :)2014( ،الرقابة على أداء األجهزة األمنية الفلسطينية
ودورها في نشر الحريات وتحقيق السلم األهلي ،فلسطين ،جامعة النجاح.

 .59مقداد ،محمد إبراهيم :)2004( ،سياسات األمن المجتمعي والتربوي وتشغيل

المعاقين ،مجلة التربية ،قطر ،دار المنظومة.

 .60منجود مصطفي :)1996( ،األبعاد اإلسالمية لمفهوم األمن في اإلسالم ،المعهد
العالمي للفكر اإلسالمي ،ط ،1مصر.

 .61المدني ،نبيل :)2001( ،األمن المجتمعي بنظرة فلسطينية ،لرك للفلسفة واللسانيات

والعلوم المجتمعية ،العدد الخامس.

 .62النخالة ،رضوان محمد :)2015( ،القيادة الستراتيجية ودورها في رفع الروح
المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة ،فلسطين ،أكاديمية اإلدارة والسياسة

للدراسات العليا.

عمرن إياد :)2014( ،واقع إدارة األزمات وسبل تطويرها في وزارة
ا
 .63نصر ،محمد
الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ،فلسطين ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا.

 .64نصيف ،عماد عبد األمير :)2009( ،األمن المجتمعي لدى أساتذة الجامعة
المستنصرية ،مجلة التربية ،العراق ،جامعة بابل ،دارة المنظومة.

 .65نجم ،منور عدنان :)2008( ،دور األسرة الفلسطنية في تحقيق األمن المجتمعي،

مصر ،مجلة القراءة والمعرفة ،عدد  ،84دار المنظومة.

 .66نجم ،منور( :)2005دور األسرة الفلسطنية في تحقيق األمن المجتمعي ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 .67نوفل ،أمل :)2017( ،دور اإلدارة الحكومية في الرعاية الالحقة للنزلء وأثره على

األمن المجتمعي رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.

 .68نظمي ،ارنيا :)2009( ،األمن المجتمعي ومقوماته ،جامعة الملك سلمان ،قسم
الثقافة اإلسالمية ،الرياض.

 .69الهيتي ،عبد الستار :)2007( ،مسؤولية األفراد واألجهزة الحكومية في تحقيق األمن

المجتمعي ،ورقة مؤتمر علمي األمن المجتمعي ،البحرين ،المنامة.

 .70يكن ،منى :)2007( ،مؤسساتنا األهلية ودورها في األمن المجتمعي ،ورقة مؤتمر
علمي بعنوان األمن المجتمعي ،البحرين ،المنامة.

 .71اليوسف ،عبد العزيز عبد هللا :)2000( ،التكافل المجتمعي ودوره في دعم األمن في
مجال رعاية المفرج عنهم ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

ثالثا :الـمراجع األجنبية:
1- Giovani Mastrobuoni, (2007), An Empirical Evaluation of Recent
Social Security Reforms: Dissertation Summary, Princeton Unversity.

2- Rasmussen Maria, (1999), The military role in internal defence

and security: Some problems, The center for civil- military relations
Naval postgraduate school, Monterey, California, USA, funded by
USAID.

3- Duncan Vella, (2015), Malta and the European Union's common
security and defence policy: Challenges and opportunities, University
of Malta.

4- Dwairi S (2002) Regional security in the Middle East and the
Jordanian role in it.
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رابعا :الـمواقع اإل لكترونية
 .1األوائل :2017،نت (.)3
 .2و ازرة الداخلية ،ارم هللا :2017،نت (.)1
 .3و ازرة الداخلية ،غزة :2016،نت (.)4
 .4و ازرة الداخلية ،غزة  :2011،نت (.)5-6
 .5ويكيبديا :2017،نت (.)2
 .6شرح هرم ماسلو :2016،نت (.)7
 .7موقع الشرطة الفلسطنية :2014،نت (.)8
خامسا :المـقابالت الشخصية
 .1مرفق كشف بأسماء األمنين والمؤسسات الحقوقية ضمن مالحق الرسالة عدد ()35

مقابلة.
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ملحق رقم ( :)1خطاب التحكيم.

ملحق رقم ( :)2أسماء المحكمين.
ملحق رقم ( :)3الستبانة.

ملحق رقم( :)4أسماء أشخاص المقابالت (المختصين األمنيين).

ملحق رقم ( :)5أسماء أشخاص المقابالت (المؤسسات الحقوقية).
ملحق رقم ( :)6األسئلة التي تم طرحها في المقابلة.

-

ملحق رقم( :)7جدول إجابات المقابالت التي تمت مع األمنين األكاديميين والمؤسسات

-

ملحق رقم( ) 8كتاب المؤسسات الحقوقية المسجلة بو ازرة الداخلية الشق المدني.

الحقوقية.
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ملحق رقم ( )1خطاب التحكيم

برنامج الدراسات العليا املشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات
العليا وجامعة األقص ى بغزة

جامعة األقصى  -غزة

تحكيم استبانة
حض ةر السيد /ة................................ :المحترم  /المحترمة،
الدرجة العلمية.......................................... :
مكان العمل............................................ :
تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان(:دور و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن

المجتمعي بمحافظات غزة) وذلك للحصول على درجة الماجستير – تخصص إدا ةر الدولة

والحكم الرشيد ونظ ًار لما تتمتعون به من خبرة ودراية واسعة في موضوع البحث العلمي،
وحرصكم على منفعة العلم والمتعلمين ،فإنني أستميحكم عذ اًر بأن تتفضلوا علىنا بجزء من
وقتكم ،وتقدموا لنا التوجيهات واإلرشادات من أجل تعديل ،حذف ،أو إضافة ما ترونه

مناسبًا ،مع توضيح مدي انتماء الفقرة لمحاورها ،وتحكيمها من حيث سالمة الصياغة
اللغوية .وذلك لتكون أداة جيدة قادرة على قياس ما وضعت لقياسه شاكرين لسيادتكم تفضلكم
بتقديم النصح ،وتحسين وتطوير البحث العلمي ،ونسأل هللا أن يكون ذلك في ميزأن

حسناتكم.

وتقبلوا فائق الحترام والتقدير
الباحث  /بكر خميس العزازي
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ملحق رقم ()2
أسماء السادة المحكمين
م

اإلسم

الجامعة

التخصص

1

أ.د .عبد الفتاح عبد الغني الهمص

الجامعة اإلسالمية

الصحة النفسية

2

أ.د .عايدة شعبان صالح

جامعة األقصى

الصحة النفسية

3

الطهروي
ا
د .جميل

الجامعة اإلسالمية

الصحة النفسية

4

د .فضل خالد أبو هين

جامعة األقصى

علم نفس

5

د .عاطف عثمان األغا

الجامعة اإلسالمية

الصحة النفسية

6

د .محمد إبراهيم المدهون

عميد أكاديمية اإلدارة والسياسة

إدارة أعمال

7

د .هشام سليم المغاري

عميد كلية العودة الجامعية

مختص أمني

8

د .كمال محمد تربان

عميد كلية الرباط الجامعية

9

د .محمود مرزوق أبو وطفة

عميد كلية القدس (القسام) العسكرية

مختص أمني

10

د .رفيق دواس

جامعة األقصى

علم اجتماع سياسي

11

د .إبراهيم محمود حبيب

كلية الربط الجامعية

مختص أمني

12

د .درداح حسن الشاعر

جامعة األقصى

علم نفس اجتماعي

13

د .إياد الدجنى

الجامعة اإلسالمية

إدارة تربوية

14

د .همام عبد هللا السروي

و ازرة التربية والتعليم

اإلحصاء والرياضيات

15

د .منير حسن شقورة

مديرية التربية والتعليم

إدارة تربوية
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مختص باألمن
المجتمعي

ملحق رقم ( )3الستبانة بالشكل النهائي

برنامج الدراسات العليا املشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات
العليا وجامعة األقص ى بغزة

جامعة األقصى  -غزة

األخ الكريم /األخت الكريمة  /حفظكم هللا:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يـقـوم الـباحــث بإجراء د ارســة بعنوان:
(دور و ازرة الـداخـليـة واألمن الوطنــي في تح ـقـيق األمن المجتمعي بـمـحــاف ـظــات غـ ـ ـ ـزة)
بغرض الوقوف على دور و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي

وعلما بحرصكم على تطوير أداء و ازرة الداخلية
بمحافظات القطاع ،وثق ًة من الباحث بكمً ،

اجيا تكرمكم باإلجابة عنها
واألمن الوطني فإنني أضع بين أيديكم األمينة هذه الستبانة ر ً
معا نحو األفضل ونحقق األمن
بكل دقة وأمان ة ،للوصول لنتائج حقيقية وشفافة ولنرتقي ً

الشامل .علم ًا بأن إجاباتكم ستكون موضع كل احترام وتقدير .ولن تستخدم الستبانة إل
ألغراض البحث العلمي فقط ،فنسأل هللا أن يكون ذلك في ميزأن حسناتكم.

وتقبلوا فائق الحترام والتقدير
الباحث  /بكر خميس العزازي
مالحظة:
تعريف األمن المجتمعي مفاهميا:

هو الحالة التي يشعر بها الفرد بإشباع جميع رغباته الداخلية والخارجية بدون عائق أو خوف وبدون تهديد
من المخاطر؛ مما يجعله يمارس حياته بشكل آمن بشتى الجوانب الحياتية المختلفة المتمثلة بالجانب
القتصادي ،والمجتمعي ،واألسري ،والمبادئ والقيم ،ومما يشعره بالستقرار وتحقيق الذات .
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أول  :المعلومات الشخصية
ُيرجى اإلجابة على األسئلة بوضع إشارة ( :) 
 .1الجنس:
☐ أنثى

☐ ذكر
 .2الحالة المجتمعية:

☐

☐ أعزب

متزوج

 .3المستوى التعليمي:
☐ ثانوية فأقل

☐ بكالوريوس

☐ دبلوم

☐ دراسات عليا

 .4عدد سنوات الخدمة:
☐ أقل من  5سنوات

☐ من  9 - 5سنوات

☐ من  14 - 10سنة

☐  15سنة فأكثر

 .5الرتبة العسكرية:
☐ رائد

☐ مقدم

☐ عقيد
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☐ عميد

☐ لواء

مالحظة :أرجو ادخال درجة الموافقة من )  ( 10-1حيث تشير القيمة رقم ) )10إلى
أعلى درجة موافقة والقيمة رقم(  (1إلى أقل درجة موافقة.
م

المحور األول:

درجة الموافقة

سياسات الو ازرة لتحقيق األمن المجتمعي

()10-1

1

تتبنى و ازرة الداخلية سياسات واضحة لتحقيق األمن المجتمعي.

2

تصنع الو ازرة سياسات خاصة بالسلم المجتمعي.

3

تمنح الو ازرة مساحة حرية كافية للمؤسسات الحقوقية للقيام بعملها.

4

توجد لوائح تسهم في قوة الردع لدى كوادر الو ازرة.

5

تتابع و ازرة الداخلية األخطاء وتعمل على تصحيحها.

6

تضع الو ازرة أمن وسالمة المجتمع على أسس أولوياتها.

7
8

1
2

و ازرة الداخلية قادره على التحكم وتحقيق الستقرار الداخلي بكفاءة
عالية.
يتوفر لدى الو ازرة الهيئات المختصة لتعزيز األمن المجتمعي.
المحور الثاني:

درجة الموافقة

إجراءات و ازرة الداخلية لتحقيق األمن المجتمعي

()10-1

تتبنى الو ازرة إجراءات دائمة لتوفير األمن للمجتمع.
تنسق و ازرة الداخلية مع المؤسسات المجتمعية للحد من المشكالت

المجتمعية.

3

تهتم و ازرة الداخلية بتعزيز حالة األمن والهدوء.

4

كافيا لحماية المجتمع من أي تهديد داخلي أو
تبذل الو ازرة ً
جهدا ً
خارجي.

5

الوزرة الجهات المجتمعية المختصة في وضع الخطط لتحقيق
تشرك ا
األمن المجتمعي.

6

تقدم و ازرة الداخلية برامج تعاونية لحماية المجتمع من األخطار.

7

تطبق الو ازرة القوانين الرادعة للمساس باألمن والستقرار المجتمعي.
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8

9
م

تسعى و ازرة الداخلية إلى توعية الجمهور حول القضايا التي تمس أمن
المجتمع.
تعمل الو ازرة على تطوير إجراءاتها األمنية بشكل مستمر.
المحور الثالث :واقع األمن المجتمعي بمحافظات قطاع غزة

درجة الموافقة

البعد األول :الستقرار األسري
ُ

()10-1

1

تشعر أسرتي بالستقرار.

2

أجد أن هناك حالة من الراحة النفسية لدى أفراد عائلتي.

3

يمكن ألسرتي العيش دون الخوف من المساس بها فترة غيابي عنهم.

4

أعتقد أن أسرتي تحقق طموحاتها بسبب توفر األمن المجتمعي.

5

تشعر أسرتي بوجود الستقرار الداخلي للمجتمع.

6

يسود أسرتي الوفاق والحب والمودة.

7

يسود أسرتي حالة من الطمأنينة.

8

أشعر أن أسرتي متماسكة في مواجهة الصعوبات.

9

أشعر بالراحة في منطقة سكني.
البعد الثاني :الستقرار المجتمعي
ُ

1

أتجنب التفكير في الهجرة من البالد.

2

أشعر باألمن والستقرار داخل المجتمع.

3

أشعر بالنتماء للمجتمع الذي أعيش فيه.

4

أشعر بأن ني متكيف مع أفراد المجتمع ومؤسساته.

5

يتفاعل المجتمع مع أفراد أسرتي بطريقة جيدة.

6

أعتقد أن هناك حالة من اإليجابية والترابط بين أفراد المجتمع.

7

أعتقد أن المجتمع الفلسطيني يتمتع بالترابط وبالتماسك.

8

عالقاتي المجتمعية مع جيراني جيدة.

9

أحصل على حقوقي المجتمعية بشكل طبيعي.
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درجة الموافقة
()10-1

الب عد الثالث :المبادئ والقيم
ُ
1

أحرص على أن أكون عنصر بناء في المجتمع.

2

أرغب في ازدهار وتطور المجتمع.

3

أهتم بمصالح المجتمع ألنني جزء منه.

4

أتجنب أي فعل قد يضر بمجتمعي.

5

أشعر بانتماء أكبر لوطني وأحرص على تماسك مجتمعي.

6

ومتميز.
ًا
قويا
أتمنى أن يكون المجتمع الفلسطيني ً

7

أعتقد بأن القيم المجتمعية السائدة في المجتمع إيجابية.
الب عد الرابع :المشكالت القتصادية والمجتمعية
ُ

1

أعاني من مشكالت مالية بسبب سوء األوضاع القتصادية
والمجتمعية.

2

تشعر أسرتي بأن مصدر الدخل المإلى غير مستقر.

3

أجد صعوبة في إعالة أسرتي والقيام بتلبية احتياجاتها.

4

أفراد أسرتي يعانون من صعوبة الحصول على العمل.

5

أعتقد أن المجتمع يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

6

أعتقد أن األقدام على الزواج أمر صعب.

7

أجد صعوبة في حل مشكالتي المجتمعية.

8

أشعر بحالة عامة من ضعف العالقات المجتمعية.

9

أعمل على تحديد عالقاتي المجتمعية.
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درجة الموافقة
()10-1

درجة الموافقة
()10-1

ملحق رقم ()4
أسماء أشخاص المقابلة (المختصيين األمنيين األكاديميين)

م

اإلسم

الجهاز

1

د .عميد .كمال تربان

عميد كلية الرباط الجامعية

2

عميد .سامي زقوت

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

3

عميد .صبحي زيا ةر

نائب جهاز األمن الداخلي

4

عميد .زهير شاهين

مساعد مدير عام الشرطة

5

عميد .عائد حمادة

مساعد مدير عام الشرطة للشؤون اإلدارية والمالية

6

عميد .أبو همام الديب

مساعد مدير عام الشرطة لإلدارات التخصصية

7

عميد .حسام شهوان

مدير عام المباحث العامة

8

عقيد .خليل قزعاط

مدير عام أمن الشرطة الفلسطينية

9

عقيد .أحمد القدرة

مدير عام مكافحة المخدرات

10

عقيد .جبر أبو عيشة

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

11

عقيد .على عرفة

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

12

عقيد .رجاء عمر

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

13

عقيد .معين العرابيد

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

 14عقيد .ناصر أبو ناصر

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

 15د.عقيد .إبراهيم حبيب

مدير البحث العلمي كلية الرباط الجامعية

16

عقيد .أحمد البطة

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

17

مقدم .عبد القادر

مراقب و ازرة الداخلية محافظة خأنيونس

18

مقدم .أيمن يونس

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

المطري
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19

مقدم .علي الضيف

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

 20رائد .محمد أبو العوف

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

 21رائد .باسل عبد الرازق

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

22

د .رائد .معين حميد

 23رائد .حاتم يوسف بصل
24

و ازرة الداخلية واألمن الوطني
مدير مكتب اللواء تيسير البطش
عميد كلية العودة الجامعية

د .هشام المغاري
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ملحق رقم ()5
أسماء أشخاص المقابلة (المؤسسات الحقوقية(

م

اإلسم

1

أحالم األقرع

2

سمير زقوت

الميزن لحقوق اإلنسان
ا
مدير عام بمركز

3

محمد البردويل

مدير الدائرة القانونية – جمعية الضمير لحقوق اإلنسان

4
5

د .عبد الكريم
الدهشان

المستشار .حجازي
محمد القرشلي

المؤسسة الحقوقية – الصفة العتبارية
نائب مدير الدائ ةر القانونية -المركز الفلسطيني للحقوق
اإلنسان

مدير عام – الجمعية الشرعية لحقوق اإلنسان
مدير عام -الجمعية العربية لسياداة القانون والتنمية
مدير عام – الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

6

صالح عبد العاطي

7

محمد عمر صيام

8

د .يوسف صافي

9

سالي الزاملي

10

حماد ظهير

مدير عام – الجمعية الوطنية للدىمقراطية والقانون الخيرية

11

عطا هللا أبوموسى

مدير عام -جمعية العدالة للحقوق والتمكين المجتمعي

مدير الشؤون القانونية – جمعية المرصد األورو متوسطي
لحقوق اإلنسان

مدير عام – جمعية مركز هدف لحقوق اإلنسان
الدائ ةر القانونية –جمعية خطى السالم لإلرشاد القانوني
والتطوير المجتمعي

118

ملحق رقم ()6
أسئلة المقابلة

حفـظـكـم الـلـه

الـأخــوة الـكــرام//
الس ــالم عليكــم ورح ـمــة هللا ،،

ل لمتطلبــات
الموضوع /التكرم باإلجابة على األسئلة الرئيسية المتعلقة بالبحث استكمــا ً
الحـصول على درجة الماجستير

بعنوان (دور و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات غزة)

حسب وجهة نظركم الكريمة اإلجابة على التساؤلت التالية:


السؤال األول:

ما هو دور و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات قطاع غزة؟


السؤال الثاني:

ما المعوقات التي تواجه و ازرة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن المجتمعي
بمحافظات قطاع غزة؟



السؤال الثالث:

ما هي المقترحات التي من شأنها أن تعزز تحقيق األمن المجتمعي بمحافظات قطاع غزة؟

البـاحـ ـ ــث
بكـر خـميـس الـعـزازي
1438ه 2017-م
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ملحق رقم( :) 7جدول إجابات المقابالت التي تمت مع األمنيين األكاديميين
والمؤسسات الحقوقية

م

اسم

ما هو دور و ازرة الداخلية

ما المعوقات التي تواجه و ازرة

المختص

واألمن الوطني في تحقيق

الداخلية واألمن الوطني في تحقيق

األمني

د .عميد
كمال تربان
1

السؤال األول:

السؤال الثاني:

15-82017

األمن المجتمعي بمحافظات

األمن المجتمعي بمحافظات قطاع

غزة؟

غزة؟

السؤال الثالث:
ما هي المقترحات التي
من شأنها أن تعزز
األمن المجتمعي؟

أن وزارة الداخلية واألمن

 نقص الكادر البشري.

 العمل على البعد

الوطني عملت على

 نقص اإلمكانيات المادية.

 الثقافي واألخالقي.

أكثر من محور لتحقيق األمن

 النقسام البغيض.

 انهاء النقسام

المجتمعي:

 حجم التهديد الداخلي والخارجي.

وتوفير بيئة مناسبة

 المحور األول التوعوي

 كل ما يترتب على

 توفير اإلمكانيات

الحصار (البطالة،

المختلفة الالزمة.

 من خالل نشر المفاهيم بين
 الناس وأهمية الوزارة في

الوضع القتصادي الصعب،

 المشاركة المجتمعية

تحقيق األمن المجتمعي.

الخريجين ،المعابر)

والوطنية المتكاملة.



 تعزيز قيمة تحمل

المحور الثاني اإلجرائي

الجميع المسئولية.

لبذل الجهود الممكنة للحد
من اإلشكاليات الموجودة
والتيمن شأنها أن تعزز
الستقرار وتعود باإليجابية
على المجتمع.
أن دور وزارة الداخلية

 إهمال حكومة الوفاق لدورها

ينحصر في عدة أمور

في إدارة ومتابعة وزارة الداخلية.

كما يلي:
د .هشام
المغاري
2

27-82017



محاصرة الجريمة

ومالحقة المجرمين.


اإلسهام في حل

الخالفات بين العائالت

 تفعيل وتسريع دور
القضاء في البت في

 عدم كفاية الموازنات التشغيلية.

القضايا المعروضة أمامه.

 هدم وتخريب المباني من قبل

 تفعيل لجان األحياء

الحتالل أوقات الحروب وأوقات

المنتشرة في القطاع.

التصعيد األمني.

 إعداد وتفعيل خطة خاصة

 ضعف النفتاح على التجارب

بالشرطة المجتمعية ليتحمل

أو األفراد المتخاصمين

العالمية.

المجتمع دوره في تحقيق

من خالل دائرة العالقات العامة.

 ضعف مستوى الدخل للكادر بسبب

األمن.



إشاعة األمن واألمان

خصيص ميزانية
بهمومه
الحصار ،وما يترتب عليه من انشغال الكادر  تت

من خالل التواجدالدائم

الشخصية.

لألمن ومتابعة الحتياجات

 عدم توفر األجهزة والمعدات التقنية
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(ولو قليلة) لهدف تأهيل
الكادر في الموضوعات

األمنية للمواطنين.
 العمل على نشر التوعية

الالزمة ألنشطة الوزارة أو قلة عددها
أو قدمها.

األمنية.

ذات العالقة.
 تبني سياسة تسهم في
تقليل تكلفة المباني
وتقليل فرص تدميرها في
حالت التصعيد
والحروب.
 تفعيل دور مؤسسات
المجتمع المدني
بالخصوص.

 التعاون مع القطاع
الخاص بتحميله جزء من
المسئولية عبر برامج
ومشاريع مشتركة مع
الحكومة.
يتركز دور الداخلية في عدة نقاط:
 بس ط سيادة القانون

وارساء دعائم األمن واألمان
للمواطنين.
 المحافظة على الجبهة
الداخلية وتحقيق سبل التواصل
مع المواطنين.

 نقص اإلمكانيات المادية واللوجستية
للوزارة.
 الحصار وانعكاساته خاصة على األمن
المجتمعي.

التشغيلية للوزارة.

 النقص البشري.

 وضع الرجل المناسب

 عدم استقرار الحالة القتصادية

في المكان المناسب.

للمواطنين.

3

13-82017

 عقد لقاءات ومؤتمرات من خاللها
يلتقي
المسؤولين بالجمهور.

أثناء الحروب مع حفظ األمن.

شاهين

خاصة في مراكز الشرطة.
 زيادة الموازنات

 حماية ظهر المقاومة

عميد .زهير

 زيادة الكادر الوظيفي

 تصميم مناهج

 مالحقة المنفلتين والخارجين

واعداد دورات لتأهيل

عن القانون.

العاملين بالشرطة.

 حماية الجبهة الداخلية

 نشر برامج توعوية في

 من آفة المخدرات التي تفتك

وسائل اإلعالم.

بالشباب.

 تطوير اساليب ونظم

 مالحقة العمالء

إلنجاز المعامالت.

 والمؤسسين الذين يشكلون
 الخطر على المجتمع.
 التنسيق بين كافة
 الفعاليات الحكومة
 ومؤسسات المجتمع المدني.
 وتنظيم العالقة بينهم حسب
الختصاص.
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أن دور وزارة الداخلية واألمن

 قلة اإلمكانيات البشرية والمادية والفنية.

 توفير العيش الكريم

الوطني في تحقيق األمن

 على الصعيد البشري قلة الكادر وعدد

ألفراد الداخلية واألجهزة

المجتمعي يتمثل فيما يلي:

عميد .سامي

4

المنتسبين لألجهزة.

األمنية.

 حفظ أمن الوطن والمواطن

 على الصعيد المادي قلة المصاريف

 الحوافز والمكافآت.

 من المهدات الداخلية

 التشغيلية والموازنات واحتياجات العمل

 التطوير التدريبي المستمر

 والخارجية

 على الصعيد الفني بحاجة إلى

لالرتقاء باألفراد والكادر

زقوت

 نشر روح الطمأنينة

المختبرات الخاصة وادخال بعض

 نشر الوعي والثقافة

8-8-

واألمان المجتمعي

األجهزة التقنية.

المجتمعية بين أفراد الشعب.

2017



 العمل داخل األجهزة

بين أفراد المجتمع.

األمنية وفق األصول المهنية

 مكافحة الجريمة والقضاء عليها.

والتوظيف والتخصص.

 تخفيف منابع التخابر
األمني مع الجهات المعادية.

 وضع الرجل المناسب

 نشر الثقافة األمنية

بالمكان المناسب.

والمجتمعية.

 العمل وفق الخبرات
وتوزيع الكادر حسب
التخصص.

 دور الداخلية يتمثل في

عميد .عائد
حمادة
5

 تنفيذ شكاوى واشكاليات


المواطنين بسرعة دون تأخير.

 عدم اإلسراع في تنفيذ مهام

داخل المؤسسات وفي

وشكاوى المواطنين.
 قلة اإلمكانيات المادية والمالية.

الطرقات.
 بث روح األمن والطمأنينة

27-8-

 رد الحقوق إلى الناس.

.2017

 عدم التغطية على أحد

 النفتاح على العالم

بعيدا
 والقانون فوق الجميع ً

الخارجي.

عميد.
صبحي زيارة
9-8.2017

6

التعامل مع الجميع سواسية.

 عدم التعامل مع البعض بالسواسية.

 احترام الناس في التعامل

 بسط األمن واألمان من
خالل العمل في مراكز الشرطة
المختلفة.

والحترام.

 مواكبة التطور التكنولوجي.
 النقسام السياسي المشك لة األولي
 التدهور القتصادي والمادي في جميع
نواحي الحياة

 الوحدة الوطنية والسياسية
والمصالحة بين الطرفين
 ت وفير المال ألنه عصب

 اعتقال وتوقيف المخالفين لألمن

 قطع الرواتب وتقليصها سواء من رام

 نشر ثقافة المصالحة ا لمجتمعية

 الجهل بالقانون والشرع.

والمالي ودفع رواتب الموظفين.

بين الناس.

 بعض العادات والتقاليد الجاهلية كاألخذ

 التصال والتواصل

 تفعيل دور المخاتير ولجان

 بالثأر.

والنفتاح على المجتمع

 عدم توفر الموازنات والمكانيات والدعم

 نشر اللغة اليجابية

 تفعيل دور المراقب العام.

 اللوجستي المناسب.

والمحبة بين المجتمع وأبناء

 تفعيل المكتب اإلعالمي

 التغيرات الكثيرة للخطط وا لتدوير الكبير

العام ومحاكمتهم وفق القانون والقضاء .هللا أو غزة.

اإلصالح.



الحكومي ونشر ثقافة

األخرين.

 للموظفين.
 العتداءات المستمرة من قبل الحتالل.

122

الحياة.
 الستقرار السياسي.

اللون السياسي.

 ارجاع الحقوق المالية
والمجتمعية ألصحابها

عميد.
7

أبوهمام ديب
28-82017

 المحافظة على النظام

 قلة الموارد المالية والبشرية.

 زيادة الكادر البشري

 واألمن العام.

 عدم وجود موازنة مالية لتغطية

للعمل على الضبط الميداني المناسب.

 حماية األرواح واألغراض
والممتلكات.
 تعزيز العالقة والشراكة


المجتمعية

 ترسيخ مضامين المواطنة
وفقا للدستور

قزعاط
8

 نقص الكادر الداري المتخصص.

بشكل وري لجميع األفراد

 قدم المكانيات اللوجستية مثل السيارات

 إعداد دورات أمنية

 واألجهزة اللكترونية.

 واستخباراتية متخصصة

 خلل في الهرم الوظيفي وعدم اتباع

 تعزيز حقوق المواطن.

قواعد التوظيف

 ونشر مبادئ حقوق اإلنسان

والتسكين الوظيفي حسب األعداد.

واحترامها

 عدم وجود منظومة تشريعية قانونية مع

 اللتزام بالدور الوطني

عدم اقرار قانون الشرطة.

اتجاه المواطنين.

علميا
 وجود اعداد كبيرة غير مؤهلين
ً

 اشاعة مبدأ التعددية
عقيد .خليل

الحتياجات.

وميدانيًا ونفسيًا وتدريبيًا ألداء العمل.

والشفافية وسيادة القانون والفصل

 الترقيات العشوائية دون النظر للكفاءة.

بين السلطات.

 توقيف التسلسل العسكري للرتب

14-8-

 معالجة إي مظاهر للفساد

والترقيات وعدم اعتماد البند المالي

.2017

المالي واإلداري وفرض مفاهيم

للرتب.

النزاهة.

 عمل دورات تدريبية

 قلة اإلمكانيات والتجهيزات.

 حفظ األمن العام في داخل

 توفير أفضل سبل
الرفاهية للشعب.
 إشراك المواطنين في
صناعة القرار.
 التربية والتثقيف.
 القدوة الحسنة.
 تحقيق النسجام بين أفراد
المجتمع.
 الحفاظ على الكرامة
النسانية والكرامة الوطني
 حماية الطفولة.
 إنشاء مؤسسات ترعي
ميول الشباب واهتماماتهم.

الوطن .مساعدة األجهزة
الشرطية في تنفيذ كافة مهامها.

 الهتمام بالمراكز الثقافية

 السيطرة على كافة مداخل

والفكرية في المجتمع وتعزيز
القيم

المدن والمخارج.
 المحافظة على حدود الدولة
وبحرا.
وحماية المعابر ًبرا،
ً
 وزارة الداخلية تجمع ما

 محاربة الفساد داخل

بين الشق األمني والشق

عقيد .معين
العرابيد
9

21-8.2017

أجهزة الوزارة المختلفة.

المدني وكل شق له مهامه
 عدم قدرة وزارة الداخلية توفير أموال
المعينة خدمة للمجتمع وكل جهاز من
 حتى يتسننا لها القيام بأعمالها على
أجهزة وزارة الداخلية له
أكمل
مهامه وصالحياته المنوطة
 وجه.
بهم لتحقيق أمن واستقرار
 عدم توفر العدد الكامل من أفراد.
المجتمع.
 عدم توفر اإلمكانيات اللوجستية.
 وجود الحتالل.
 الحصار وانعكاساته.
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 توفير اإلمكانيات
المادية واللوجستية
 تنفيذ الخطط والبرامج.
 التواصل مع المواطنين
 وتفعيل دور
العالقات العامة.

 ترسيخ سيادة القانون
 الفلسطيني وليس

 القانون البريطاني.

 دور الداخلية هو العمل

 اإلمكانيات البشرية والمادية.

على الستقرار األمني

 تزايد المهددات والمخاطر المجتمعية.

للمجتمع من خالل

 زيادة استخدام التكنولوجيا ومخاطرها

 تكثيف البرامج المتلفزة

21-8-

 مكافحة الجريمة.

 الهجمة األمنية العالمية المسعورة على

عبر النترنت بالخصوص.

.2017

 العمل على مكافحة البطالة

 المجتمع.

 اشراك مؤسسات المجتمع

عقيد .رجاء
عمر

خاصة بالخريجين.

10

 للعمل على الستقرار



توعوية هدفها الحفاظ

المجتمعي ضمن خطة



على األمن المجتمعي.

ممنهجة.

 السعي ليكون موظفي

 تعزيز دور المرأة

 الداخلية قدورة حسنة يشار

في المجتمع.



إليها البنان في المجتمع.

 دور الداخلية يتحدد بالنقاط

 عدم التمييز في التعامل

التالية:

مع الناس وعدم التأثر

 النتشار األمني الجيد

بعامل الواسطة أو المحاباة

والمستمر في جميع محاور
قطاع غزة لتوفير مجتمع
مستقر وأمن.

أبو عيشة
11

16-8.2017

التوعوية للمجتمع

المدني والوجهاء والمخاتير.

 عمل دورات ونشرات

عقيد .جبر

 نشر دوري للنشرات

وهذا ما يكسب المؤسسة
 الغلو والتطرف الديني والفكري لبعض
الجماعات واألفراد.

األمنية المزيد من الثقة في
نفوس الناس.
 ضرورة المراقبة والمحاسبة وتتبع

 مالحقة الخطيرين والعمل
 العنف وانتهاك القواعد والمعايير
على وضعهم تحت السيطرة األمنية إلجهاض
اإلنسانية.
مخططاتهم
 ارتفاع معدلت البطالة والفقر.
 رصد الظواهر اإلجرامية
 النحراف نتيجة التفكك األسري.
وأماكن تجمع
 المخدرات التي تهدد استقرار المجتمع.
 الخطيرين على األمن.
 المحسوبية والواسطة.
 رصد ومراقبة التغيرات
 تعطيل الجراءات الجزائية بحق
األمنية مما يسمح بالتدخل لحتوائها.
المجرمين.
 منع وقوع الضرابات
 النتحار نتيجة ما يمر به القطاع
والمرافق الحيوية
من أزمات مركبة بفعل الحتالل.
 تحسبا ألي عمل مخل
 التعصب السياسي وما يترتب عليه من
لألمن التنسيق والتعاون
عدم احترام اآلخر
المستمر مع كافة
 النقسام السياسي بين شطري الوطن
 األجهزة األمنية المعنية
وغياب المرجعية الواحدة لقطاع األمن.
 في القطاع وخاصة

الختصاص.

مؤسسات الضبط المجتمعي.

 استثمار التأثير اإليجابي

 السيطرة التامة على الحدود

لوسائل اإلعالم والتصال

ومنع التسلل والتهريب بشكل

بما يمكن تدعيم األمن

عمل األفراد وقيادات
األجهزة األمنية منعا
للتسلط على أفراد المجتمع.
 توعية رجال األمن الذين
لهم احتكاك مباشر مع
الجمهور وذلك من خالل
برامج متنوعة.
 على اإلعالم األمني نشر
الوعي األمني بين المواطنين
واقناعهم أن الجريمة
تستهدف المجتمع
بأسره ومحاربتها
موكلة للجميع ول تقصر على جهة

كامل.

المجتمعي.

 تنظيم حركة السير والمرور

توسيع مشاركة المواطنين
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ومؤسسات

لمنع الحتكاك والزدحام.
 استثمار العمل على تأهيل

المجتمع المدني لتعزيز

النزلء

العمل األمني

ليكونوا صالحين في المجتمع

وتأمين انتشار األمن بشكل

فيما بعد.

يعزز الطمأنينة بين فئات
المجتمع

 الحزم والقوة والعدل

عقيد .أحمد
القدرة
16-8.2017
12

والمساواة في تطبيق القانون.

 الحالة القتصادية السيئة التي يمر بها

 تعزيز المشاركة

 المجتمع الفلسطيني.

المجتمعية في وضع خطط

 تعزيز مبادئ السالم

 غياب الهيئات التي تتولي التخطيط

الوزارة ألن الجميع يتحمل

ونظامه لتحقيق األمن
المجتمعي.

ألمن المجتمع

مسئوليةأمن واستقرار المجتمع

 وجود فجوة بين المؤسسات التربوية

 وضع قوانين حادة لبعض

 العمل على التقارب بين

 واإلعالمية التي ترسخ ثقافة األمن.

القضايا الحساسة كالمخدرات

الوزارة ومؤسسات المجتمع

 غياب الوازع الديني خاصة عند

المدن ي.

المنفتحين على التكنولوجيا.

 انتهاج سياسة المشاركة

 حالة النقسام السياسي وما تبعها من

مع أطياف

أضرار اجتماعية ونفسية.

المجتمع الفلسطيني.

والعمالة.
 تفعيل دور الشراكة بين
الوزارات المختلفة
كالتعليم واإلعالم واألوقاف.
 توفير سبل الحياة الكريمة
وفرص العمل وصناديق

 العمل على تطبيق سيادة
القانون ومكافحة الجريمة.

التكافل.
 تعزيز ثقافة روح المواطنة والنتماء

 دور الداخلية دور هام
وجوهري والجهة
الرسمية للحفاظ على

ممارساته اإلجرامية بحق الشعب

 األمن العام للمجتمع

الفلسطيني واغالق المعابر بصورة دائمة،

 الستمرار في تأهيل

والمسئولة على المحافظة

عرفة
13

15-8.2017

المجتمعي من خالل

وطنية إلنهاء الحتالل.
 إنهاء النقسام.

وتعتبر الجهة الوحيد

عقيد .علي

 الحتالل أكبر معيق لتحقيق األمن

 العمل على استراتيجية

والحروب المتتالية على القطاع وقصف

الكادر والنفتاح

على القانون

وهدم مباني الوزارة.

 على المجتمع المحلي.

 قلة األعداد البشرية لتعزيز الوزارة.

 التواصل مع الجميع.

 والمحافظة على أمن

 الحصار المفروض على القطاع بسبب

 تأهيل الضباط خاصة

 الحتالل وأعوانه.

بالجوانب

 قلة اإلمكانيات والموارد اللوجستية

 التخصصية التي لها

المواطن وأمن
مؤسسات المجتمع المدني
وتعتبر

المختلفة.

مسئولة بشكل خاص عن

 قلة التدريب ألفراد الوزارة لعدم النفتاح

األمن الداخلي للقطاع

على الدول اآلخرى بسبب اغالف

لتوفير سبل األمن واألمان
في محافظات القطاع.

المعابر.
 عدم النفتاح على تجارب األخرين
 النقسام الفلسطيني.
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عالقة مباشرة مع المواطن.

عقيد .ناصر
أبو ناصر
21-8-.
14

2017

 الدور في منع الجريمة
قبل وقوعها يكسب المواطن
الشعور باألمن.
 المحافظة على النسيج
المجتمعي وترابط العائالت.

 عدالة القانون وحيادته.
 الحفاظ على أرواح
المواطنين

 ضعف الثقافة األمنية لدي بعض
المواطنين.
 سوء األوضاع القتصادية يؤدي الى
حالة من التذمر.
 قلة اإلمكانيات المادية واللوجستية
للوزارة.
 سوء األوضاع السياسية في القطاع.

تحقيقالثقافة المجتمعية التي ل تزال ترى أن
 وزارة الداخلية دور كبير وعظيم في 

د .عقيد،
إبراهيم
حبيب
15-8-.
2017

 تعزيز الثقافة األمنية لدي
المواطنين.
 تعزيز دور الحاضة
الشعبية.
 مشاركة المواطنين همومهم
وأفراحهم.
 فتح خطوط التواصل بين
الداخلية والمواطن.
 العمل على تعزيز ثقة

 األمن المجتمعي

 وزارة الداخلية قوة

المواطن مع الوزارة

 من خالل عدة محاور:

 وشكال من اشكال التهديد والعنف.

 تأهيل وتدريب الكادر بشكل مستمر.

 المحور القانوني يجب انصاف

 الصورة الذهنية للمواطن كنظرة سلبية

 رفع الكفاءة والجودة.

 لوزارة الداخلية.

 زيادة مساحة التواصل.

 وفرض النظام العام بما

 محاولة أخذ القوانين باليد.

 الشراكة المجتمعية بين

يتوافق مع النظام

 قلة األدوات اللوجستية بسوء الوضع

أفراد

 السياسي الفلسطيني المتمثل في

 القتصادي الصعب

القانون

الحفاظ على أرواح وممتلكات
المواطنين.

15

 المحور المجتمعي من خالل
التعاون المباشر مع الوجهاء
والمخاتير لحل الكثير من

اإلشكاليات التي تتعلق بالحقوق
المدنية الخاصة.

 وقلة التمويل من الدول المانحة بسبب
 عدم العتراف الدولي كوزارة داخلية

المجتمع المدني والعائالت.
 بناء الثقافة األمنية حتى
نكون قادرون على بناء

 وضع السجون الصعب

المجتمع وتحقيق الستقرار

 تكدس القضايا وخاصة الذمم المالية

الشامل للجميع.

 ضعف المتخصصين ببعض المجالت
الحساسة والخاصة.
 قلة الخبرة والمهنية لبعض األفراد.

 المحور ا لتوعوي من خالل
التوعية والتوجيه العام
للمواطنيين.

16

عميد .اسالم
شهوان
28-8.2017

 المعاملة بحكمة مع جميع

 الحصار الظالم المفروض على الشعب.

 تجهيز خطة شاملة

الناس والجميع سواسية

 الحتالل وما ترتب على وجوده.

لحتضان المواطنين واستيعابهم.

 المشاركة في المناسبات

 ضعف امكانيات الوزارة

 عقد ورش عمل ولقاءات

المجتمعيةوالوطنية والوقوف

 قلة اإلمكانيات البشرية والمادية.

مستمرة مع جميع أطياف

بجانب الناس.

 ضعف الوازع الديني عند بعض

الشعب.

 تطبيق أحكام العدالة بحق
المخالفين بما يضمن العدالة

 تعزيز التعاون والتنسيق

العاملين
بالوزارة.

 مشاركة المواطنين بأفراحهم
وأحزانهم.
 تأهيل وزيادة خبرة الكادر
البشري في الوزارة من خالل

 عقد لقاءات وورش عمل

الدورات والدراسات العلمية.

تعرف المواطن بعمل ومهام
األجهزة األمنية.
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 دور الداخلية في أنها عملت

 الوضع القتصادي الصعب.

 أيجاد جسم مجتمعي

 على تأسيس هيئة التوجيه

 وجود النقسام.

(الشرطة المجتمعية).

السياسي والمعنوي.

 األوضاع اإلقليمية غير المستقرة.

 تدريب فئات وزارة الداخلية

 أخذ التدابير الحترازية

 عدم القدرة على اتخاذ القرارات بصورة

على مفاهيم األمن المجتمعي.

للتقليص من مستوي الجريمة.
 حث العاملين في الوزارات
عقيد .أحمد
البطة
17

22-10.2017

األخرى كوزارة

مرحلية وانعدام التخطيط الستراتيجي.
 تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني
بصورة كبيرة ما أدي

التربية والتعليم واألوقاف والثقافة على تبنيإلى عدم قدرة وزارة الداخلية من تعديل

 بث روح التسامح لدي
الفئات المؤثرة في المجتمع
من خالل
شخصيات اعتبارية ،مخاتير،

فكرة األمن المجتمعي من خالل

بعض القوانين التي تساهم في األمن

أساتذة الجامعات.

منابرهم المختلفة

المجتمعي.

 أيجاد مؤسسة ترع ى

 تثقيف العاملين في

 عدم قدرة مؤسسات المجتمع المدني

المصالحة المجتمعي وتطبيق

وزارة الداخلية من خالل برامج

من القيام بدورها في ظل الظروف

البرامج الناجحة والمطبقة

معينة.

السياسية والمجتمعية والقتصادية

في بعض الدول المتقدمة.

 المشاركة في بعض القضايا

السيئة.

 التكافل األسري ولجان
الزكاة.

مع لجان اإلصالح المختلفة.
 مشاركة الوزارة في المناسبات
العامة للمجتمع.
 ل يمكن الستغناء عن دور
الداخلية دور كبير ومهم يتمثل
مقدم .عبد

 حفظ األمن داخليًا وخارجيًا

المطيري

 حفظ أمن المجتمع في األمور

القادر
18

12-82017

 حفظ األمن من التجسس
الحياتية

 قلة المكانيات والموارد.

 تعزيز موارد الوزارة

 غالبية النعرات والعادات العائلية.

وامكانياتها.

 تدخل بعض العائالت.

 التركيز على التدريب

 النقسام والحصار والوضع القتصادي

المهني والحرفي.

الصعب
 العتداءات اإلسرائيلية المتكررة.

 النفتاح على التجارب
الناجحة.

( كالحرائق وما شابه).

 المشاركة مع مكونات

 تحقيق العدالة المجتمعية.

المجتمع.
 تعزيز دور الشرطة النسائية
وتعزيزها.

 دور الداخلية يتمثل في منع
وقوع الجرائم والوقاية منها.
مقدم .محمد
أبو العوف
19

8-8.2017

 الحروب المتكررة على قطاع غزة
وقصف

 تعزيز الدور اإلعالمي
والتوعوي لدى المواطنين من

 حفظ األمن والوقاية من

المقرات األمنية.

خالل زيادة البرامج لتوعوية

الجريمة والحد من انتشارها.

 قلة الكادر األمني العامل لدي المؤسسة

التي تقوم بها الوزارة.

 التواصل والتفاعل مع مختلف

األمنية.

 تعزيز دور العالقات العامة وتنمية

ترسيخا
عناصر المجتمع وفعالياته
ً

 عدم وجود اإلمكانيات المادية

لمفهوم المشاركة وحل المشاكل من

واللوجستية.

خالل هيئات الصالح والعشائر.

دورها بالتعاون مع هيئات
العشائر وتنمية الدور
الصالحي.

 تعزيز البرامج التي تساهم بين

 استثمار ا لبرامج التوعوية

المواطن

والتثقيفية للحد من الجريمة.
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 تفعيل دور العالقات العامة

واألمن.

في حل الخالفات والنزاعات.

 زيادة الكادر األمني والشرطي لبسط

 استقبال شكاوى الناس والعمل على حلها.

األمن.

 زيادة عدد المراكز األمنية

 زيادة العمل على الحمالت التي من
شأنها أن تحقق األمن المجتمعي.

لتغطية أكبر مساحة جغرافية.
 تفعيل دور مراكز اإلصالح
 من خالل البرامج التي
تساعد في ذلك.
 التصدي لجريمة التخابر مع

 ق لة المكانيات المادية والبشرية

 سرعة انجاز القضايا أمام المحاكم

الحتالل والجهات األجنبية.

المتخصصة.

بدل من بقائها لسنوات
ً 

 مواجهة ظاهرة الغلو والتطرف

 عدم تعاون المجتمع الدولي الرسمي

وارجاع الحقوق ألصحابها.

والنحراف الفكري واإلرهاب.

مع الحكومة المنتخبة لمواجهة الجرائم

 التعامل الالئق مع الناس

 ضرب بؤر الفساد األخالقي
والعتداء على القيم.
 القضاء على الفلتان األمني
وفوضي السالح.
مقدم .علي
ضيف
20

 تحسين األوضاع المعيشية

العابرة للحدود.
 قلة الخبرات المتخصصة في مجالت

في المجال التكنولوجي.

مكافحة الجرائم.

 المزيد من التواصل

 الحصار القتصادي وعدم النفتاح

الحكومي المجتمعي

على العالم بسببه ما

وفتح قنوات اتصال وتواصل مباشرة.

العمل .إلى قلة المدخالت.
ومواجهة الفقر والبطالة وتوفير فرص أدي

8-8-

 تأمين ا لناس على حياتهم وأموالهم

.2017

وأولدهم.

واحترامهم .مواكبة التطورات

 حالة الستقطاب الحزبي والتعصب

والنقسام وخلق حالة من عدم التعاون مع

 مكافحة ظاهرة العتداء على النفس الحكومة بالشكل الكافي.
عمدا.
والنتحار ً

 مواصلة جهود كسر
الحصار القتصادي
والمالي
 بذل مزيد من الجهود
لمكافحة البطالة

 مواجهة ظاهرة التجار بالسالح

والفقر وتدني مستويات

غير الشرعي.

ا لمعيشة بعدالة

 مالحقة الجرائم اللكترونية والعتداء على

ودون تميز حزبي.

الخصوصيات والسرقات
وتجريمها قضائيا.
 مالحقة ومواجهة ظاهرة اإلتجار
بالمخدرات وتعاطيها.

مقدم .أيمن
يونس
21

9-8.2017

 تعزيز هذا المفهوم لدي فئات

 الحصار.

المجتمع ليتم عملية قبول هذا المفهوم

 الحتالل الصهيوني وأجهزته.

والعمل به.

 آثار النقسام.

السلم قلة فرص العمل.
 توعية المجتمع للعمل على تحقيق 
المجتمعي والحفاظ عليه.
 العمل على توعية المجتمع من
مخاطر الختراقات األمنية

 العمل على التوعية
المطلوبة بكافة
الوسائل اإلعالمية المختلفة.
 مكافحة الجريمة والعمل

 التراخي في المحاسبة والمعالجة.

على محاسبة

 عدم متابعة الجهات الرقابية للجهات

مرتكبيها بالسرعة الممكنة.

التنفيذية بالشكل المطلوب.

 الحفاظ على النسيج

 تحقيق العدالة والمساواة في كافة

 قلة التوعية لفئات المجتمع.

القضايا المجتمعية.

 انتشار المخدرات التي تساعد في
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الوطني بكافة أشكاله.
 مكافحة كافة أشكال

 السماح بحرية الرأي والتعبير

بما يخدم القضية دون تشهير

وشتم في إطار القانون.

تذمير المجتمع.
 التمييز بين فئات المجتمع في الوظائف
الحكومية.

التهديد من أجهزة
المخابرات الصهيونية.
الري
 السماح بحرية أ

 المحاسبة للمجرمين مع توعية كافة

والتعبير.

العقوبات للمجتمع.

 العمل على تحقيق العدال في كافة
القضايا.

 انهاء كافة مسببات الجريمة للحد

 استيعاب كافة العاطلين

منها.

والخرجين وعمل

 توحيد الصف الداخلي والعمل على

خطط وبرامج لستيعابهم.

الوحدة الوطنية لكافة الفصائل

 توفير مقومات الحياة
والعمل علي تذليلها.
 تكثيف الزيارات المجتمعية.
 يتركز دور الداخلية في تحقيق
رائد .حاتم
بصل

األمن المجتمعي في عدة نقاط:
 اكتشاف مرتكبي الجرائم بعد ارتكابها

13-8-

وتقديمهم للعدالة.

.2017

 الحفاظ على الجبهة الداخلية في
القطاع من خالل مالحقة العمالء.

 قلة المكانيات سواء المادية أو البشرية.
 حالة الحروب التي تتعرض لها من
خالل قصف مقراتها وفقدان مقدراتها.
 انتشار بعض الظواهر بشكل كبير بين

 المحافظة على األمن العام
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وعمل د ورات تدريبية

 حالة النقسام بين شطري الوطن.

 سن قوانين صارمة

وعدم النصياع ألوامر الوزارة.
 عدم استقرار الحالة القتصادية

والصحة العامة والسكينة العامة.
 مالحقة المجرمين والمنفلتين

الجرائم مثل السرقات.

 توعية الجمهور من خالل إطالق

 مواكبة التطور اللكتروني

أفراد المجتمع مثل التريمال وغيره.

والحصار تؤدي إلى انتشار الكثير من

ومرتكبي الجرائم.

من الظواهر السلبية

ألفراد الداخلية.

 محاربة الشائعات ومثيري الفتن بين أفرادكثرة الحالت التنظيمية في القطاع
المجتمع.

 عمل برامج توعوية للجمهور تحذرهم

 تحارب الظواهر
الخطير المستحدثة
في المجتمع.

 قلة التدريب ومواكبة التطورات الميدانية
بسبب اغالق المعابر

حمالت مثل حمالت التخابر وغيرها .وعدم النفتاح على الدول المتقدمة.
القضاء عدم وجود قوانين مستحدثة مواكبة
 خلق حلقة وصل بين الجمهور و 
والنيابة حيث تقوم بدورها التنفيذي.

لتطور الجريمة

 متابعة ورصد من يحاول الخالل
باإلجماع الوطني.
د .رائد.
معين حميد
8-823

.2017

 دور الداخلية واألمن الوطني في

 ضعف اإلمكانيات والميزانيات.

تحقيق

 الحصار وانعكاساته.

األمن المجتمعي يتمثل فيما يلي:

 بسط سيادة القانون وتحقيق األمن

 والنقسام وتبعياته.

 الشفافية والعدالة في بسط سيادة
القانون.
 التنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع
المدني ذات العالقة.
 الهتمام بقيامها بدور

العام

تكاملي مع باقي المؤسسات

 محاربة اآلفات كالمخدرات

ذات العالقة.

والمسكرات والمواد الال أخالقية.

 تنظيف المجتمع من

 حماية القتصاد ال وطني وتحقيق
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اآلفات التي تستهدف

األمن القتصادي

الشباب خصوصا المخدرات.

 حماية مسار العملية التعليمية.
 تأمين المواطنين في حالت

 التصدي لالختراق الثقافي ومحاربة

الحروب والكوارث.

 العمل بشكل مركز على
احترام حقوق لمواطن إلى

 حماية حقوق المواطنين والسهر

أبعد حد.

على راحتهم

 الظه ور بمظهر الخادم الحقيقي
للشعب والتعامل مع
المواطنين بمستوي رفيع
السلوك واألخالق.
 إتباع سياسة سرعة
اإلنجاز في تنفيذ شكاوى
المواطنين وتحصيل حقوقهم المادية
والمعنوية.
 تفعيل هيئة رقابة قوية
وسيادة لمحاسبة
لمتجاوزين من أبناء الوزارة
في حق
المواطن بهدف كسب ثقة
الشارع عموما.
 عمل برامج توعية بالتنسيق مع
الجهات المختلفة.
 دور الداخلية في حماية السلم

 الحصار من أهم المعوقات التي تواجهه

 تعزيز الثقة بين المواطن

المجتمعي.

 وزارة الداخلية

والحكومة بمكوناتها.

 تحقيق وفرض األمن بمحاسبة

 لسيما انتشار المخدرات والبطالة

 محاربة الفكر المنحرف

المخطئين ومرتكبي الجرائم.
 الحد من الجريمة بكافة الوسائل
رائد .باسل

عبد الرازق
24

8-8.2017

الممكنة والمتاحة.
 إعداد البرامج واألنشطة التي
من شأنهارفع الروح المعنوية لدى
المواطنين.

والنتحار.
 وجود الفكر المنحرف وانتشاره في
المجتمع.
 عادات وتقاليد المجتمع القديم والتي
تؤدي إلى الخالفات ما بين العائالت.
 مراجعة القوانين الموجودة والتي ل
تحقق
 الردع لردع لمجرمين.

بشتى الطرق.

 مكافحة ظاهرة المخدرات
المنتشرة في
المجتمع لسيما المنشرة مع
صغار السن.
 وضع خطط وبرامج لحل
إشكاليات البطا لة والخرجين.
تفعيل دور لجان الزكاة
للتخفيف من كاهل الناس
المحتاجين والعمل على
إقامة المشاريع الخيرية التي تخدم
الناس.
 منع ظاهرة التسول.
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مقابالت المؤسسات الحقوقية

تم طرح السؤال من وجهة نظرهم كمؤسسة حقوقية تراقب األحداث المختلفة التي تجري
بمحافظات القطاع ،وعلى وجهة الخصوص وزارة الداخلية كوزارة مختصة ولها احتكاك
مباشر مع الجميع؟

م

أسماء

ما هو دور وزارة الداخلية

ما المعوقات التي تواجه وزارة

السؤال الثالث:

أشخاص

واألمن الوطني في تحقيق

الداخلية واألمن الوطني في

ما هي المقترحات التي من

بمحافظات قطاع غزة؟

المجتمعي؟

المؤسسات
الحقوقية

1

عطا هللا أبو
موسى ،مدير
عام جمعية

العدالة للحقوق
والتمكين
المجتمعي

2

السؤال األول:

السؤال الثاني:

األمن المجتمعي بمحافظات
غزة؟

 دور كبير وفاعل ومهم ويجب

تحقيق األمن المجتمعي

 ل يوجد بعض القوانين الصارمة

التنسيق معها على جميع المراحل  .للمخالفين

شأنها أن تعزز األمن

 إعادة اصالح الجانب
القانوني للنيابة.

 تحقيق الستقرار وأمن المجتمع.

 العادات والتقاليد الجاهلية.

 إعادة هيكلية السلطات

 المحافظة على مالحقة المجرمين.

 التدخالت الخارجية في بعض

الثالثة النيابة والقضاء

 الحفاظ على أمن المؤسسات

القضايا.
 النقسام والحصار.

 تأهيل الكادر القانوني.

12-8-

 اعتماد المؤسسات الحقوقية على

 المتابعة والمراقبة على

2017

المنح الخارجية.

مكاتب المحامين.

 لم يتم التعامل في بعض األحيان

 إعطاء دورات تدريبية للمتنفذين بالقانون.

مع بعض القضايا اإلنسانية

 إصالح المؤسسات التي

أحالم األقرع،
نائب مدير
الدائرة القانونية
للمركز
الفلسطيني

العامة والخاصة.

والشرطة

 التحقيق الفوري في الجرائم
المتعلقة باألسرة.

المناسب.يوجد تغذية راجعة لبعض
 وضع الرجل المناسب في المكان  ل
 حفظ أمن المجتمع.
 المشاركة مع الجهات الحقوقية.

القضايا.
 عدم الرد من قبل المراقب العام

تتجاوز القانون.

 تعزيز سيادة القانون.
 التواصل والتصال مع

للحقوق

في معظم القضايا والتجاوب معنا

األنسان

كمؤسسة حقوقية.

 الرد على القضايا اإلنسانية

14-8-

 يوجد بعض التجاوزات من قبل

واحترام المؤسسات كجهة حقوقية

2017

أفراد الشرطة عند العتقال
وتفتيش البيوت.
 وجود النقسام وانعكاساته
وما أثر على البيئة المجتمعية بشكل
عام.
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المؤسسات الحقوقية.

لألفراد المجتمع المدني.

3

سمير زقوت،
مدير عام
بمركز الميزان

 األمن المجتمعي ليست من

 البيئة القائمة في التدهور في

مشكالت اجتماعية تهدد بيئة
مستوي المعيشة مهما فعلت األجهزة األمنية
وزرة الداخلية بشكل مباشر وتعتبر
مسؤولية ا
األمنغياب الوعي لرجل األمن.
وزارة الداخلية هي مفعول به لتحقيق 

للحقوق

المجتمعي ول يمكن أن يتحقق األمن  عدم خضوعه للتدريبات وكيفية

اإلنسان

المجتمعي إل بتوفير بيئة مناسبة

10-8-

لذلك ،وأن الدور الحقيقي لوزارة

2017

الداخلية هو في مواجهة األعداء

4

األمن المجتمعي
 استثمار في تطوير قدرات

تنفيذ األ مر يخلق إشكاليات أكثر  .المنفذين للقانون.

 األوضاع القتصادية الصعبة.
 غياب ثقة المواطن بالقانون

 استثمار بتطوير قدرات
رجال األمن.

الخارجين كالحتالل وقضايا التخابر  .انعكاسات النقسام وتبعياته.

 تعزيز مبدأ سيادة القانون

أما فيما يتعلق باألمن الداخلي

والفصل بين السلطات.

المجتمعي ل يمكن أن يتحقق بدون

 إطالق الحريات العامة

تنمية ومشاركة مجتمعية

والشخصية

وحاضنة مناسبة للجميع.
محمد

 الستثمار بالتنمية للقضاء على

 تحقيق استقرار وأمن المجتمع.

 الحفاظ على األمن العام.

 النقسام بشكل أساسي

 بحاجة الى توعية المواطنين

البردويل ،مدير

 دور كبير في تحقيق الوعي.

 وجود حكومتين وخاصة بعد

بكافة السبل لمعرفة الدور الحقيقي

الدائرة القانونية

 نبذ العنف.

حكومة الوفاق وعدم اقامتها بدورها

لوزارة الداخلية في تحقيق األمن

بجمعية

 مالحقة المخالفين.

الحقيقي

المجتمعي.

الضمير

لحقوق اإلنسان

 مكافحة أفات المخدرات.

 عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية

 اتخاذ اإلجراءات القانونية

المناسبة عند العتقال خاصة جهاز

المناسبة لتحقيق الردع المناسب.

.9-8-2017

األمن الداخلي.

 فتح باب التعاون بين الداخلية

 نقص الوعي بالدور الحقيقي

ومؤسسات حقوق اإلنسان

لوزارة الداخلية اتجاه المؤسسات

ومؤسسات المجتمع المدني وأن

الحقوقية.
 األوضاع القتصادية الصعبة.
 استنكاف الكثير من الموظفين.

تكون نظرة الداخلية نظرة تكامل
وتنسيق فيما بينها لتحقيق الصالح العام.

 أن يكون هناك شراكة مجتمعية
ألن الهدف واحد.

5

 وجود روح الثأر عند بعض العائالت  عدم التقيد برزمة المديرين

د .عبد الكريم

 تشجيع الناس على المصالحة

الدهشان،

ومساعدتهم في تذليل العقبات.

والتنظيمات أو عناصر تتبع لها.

رئيس جمعية

 تطبيق العدالة والمساواة بين

 استمرار الحصار والحتالل ونشاط

والمسئولين كما هي دون تعديل
أو تغير أو نقل.

لحقوق اإلنسان

أفراد المجتمع دون تميز.

العمالء.

 تطوير اإلعالم الفلسطيني

 مكافحة الجريمة وأسبابها.

 بداية ظاهرة أبناء المسئولين

بصورة أفضل.

.6-9-2017

 مكافحة التجسس ونشاطه.

أو المحسوبين على المسئولين.

 تطوير األساليب الشرطية.

 ضعف الركائز المالية الداعمة.

الشرعية

 الشراكة المجتمعية بين مؤسسات
حقوق النسان
والجهات المختصة وتدليل العقبات.
 تشجيع الرقابة واإلشراف.
 التعامل بروح القانون في

ظل الظروف الحياتية الصعبة
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6

 نقص الكوادر والقوي البشرية.

 انهاء النقسام ضرورة وطنية.

المستشار.

 نقص التدريب.

 توحيد الصف الداخلي.

القرشلي ،رئيس

 حماية القانون بعدالة ومساواة.

 وجود الواسطة والمحسوبية.

 استغالل الحوار بصورة سليمة.

الجمعية

 الحماية والضمان لكافة األسر.

 تقص األمور اللوجستية.

 ايفاد الكوادر الى الخارج.

حجازي

العربية لسيادة
القانون

 جزء أساسي من أمن واستقرار
المجتمع.

 تطبيق سيادة القانون.

 عدم وجود األمان الوظيفي للموظفين.

 مالحقة المجرمين والمخالفين.

والتنمية.
14-8.2017
7

محمد صيام،
مدير الدائرة
القانونية

 من خالل تتبع عمل وزارة الداخلية  غياب سيادة القانون من جميع
األطراف.

تقع على عاتقها ثالث ركائز:

 الحفاظ على األمن العام ،والسكينة  دور العائالت كوننا في مجتمع

بجمعية

العامة ،والنظام العام.

المرصد

التجاذبات السياسية (النقسام).
األكبر
 بالنسبة على األمن العام هو الدور 

األورمتوسطي

لحقوق اإلنسان
.9-8-2017

الذي يقع على عاتق الداخلية

عائالت.
 عدم احترام بعض المتنفذين بوزارة

 تحقيق الستقرار ،مطاردة المجرمين ،الداخلية للتدخل في بعض القضايا.

 حملة توعية للضرورة احترام
القانون.

 تحقيق األمن والسلم المجتمعي.
 حملة للعائالت والمتنفذة لتوعية
هذه العائالت.
 تعزيز الثقة لدي المواطنين

بدور الوزارة باحترام القانون.

تطبيق القانون الساسي،

 الوضع القتصادي الصعب.

 ايقاع العقاب على المخالفين

 مساعدة الجهات القضائية في

 زيادة انتشار المخدرات.

بوزارة الداخلية.

تطبيق القانون ،ويتم ذلك من

خالل التعاون المشترك السلطات
الرئيسية والدور األكبر

 يعتق على دور الداخلية واتخاذ
إلجراءات القانونية.
8

سالي الزاملي،
مدير الدائرة
القانونية

 جمعية خاصة باستقبال الفئات

 الحصار.

 المشاركة المجتمعية.

الهشة وقضايا النفقات

 البطالة.

 انهاء النقسام.

 دور الداخلية دور مشترك في

 الحتالل.

للجمعية

تسهيل الجراءات القانونية

الوطنية

اتجاه القضايا التي ترفع من خالل

للديمقراطية
والقانون

لجلب الحقوق للنساء المعنفات

وأصحاب الحقوق

الخيرية

 تحقيق األمن والستقرار المجتمعي

13-8-

 العمل على تنفيذ القرارات الصادرة من

2017

النيابة من خالل شرطة التبليغ.

133

 تحقيق سيادة القانون.

9

صالح عبد
العاطي ،مدير
الهيئة الدولية
لدعم حقوق
الشعب

 الحصار والنقسام يقفان أمام تقدم

 ل بـ ـد من انهاء النقسام

 أصبحت وزارة الداخلية بعد

منظومة األمن المجتمعي.

واستعادة الوحدة على أساس

خال ل

 ضعف ونقص األمور اللوجستية.

الوحدة

 ضبط مكافحة الجريمة

 نقص التدريب خاصة بالمجال

 اشراك الجميع المجتمع المدني

 العمل على التأهيل النزلء في

القانوني

النقسام تحمل عبء أكبر من

الفلسطيني

مراكز السجون.

10-8-

 تنظيم المرور ،تنظيم األسواق

2017

 متابعة القضاء

القطاع الخاص حتى يكون لدينا

 تداخل المهام بين األجهزة الشرطية شرطة مجتمعية.
واألمنية.

 الحفاظ على مواكبة التدريب
ليس على المستوي البدني

 ل يمكن رهن تحقيق األمن

فقط إنما الجوانب العقلية.

المجتمعي بوزارة الداخلية فقط ألنه

 محاسبة مرتكبي النتهاكات.

مفهومه واسع ول يمكن ربطته بالقوة

 ل ب ـ ـد من وجود سياسة خاصة

الشرطية وانما يتطلب أمني سياسي

في الوقت الحالي لوقف القضايا

واقتصادي واجتماعي وهذا يعني

الذمم الما لية بما يحفظ حقوق
المواطن.

تأمين الناس على حياتهم.

 تعاون مشترك مع الجميع
 إليجاد حلول للقضايا لمجتمعية
كمنظومة عدلية.

10

 تعزيز ثقة المواطنين بالقانون

حماد ضهير،

 يتركز دور الداخلية في شقين

 قلة اإلمكانيات والموارد البشرية.

مدير جمعية

الشق ا لمدني والشق العسكري

 نقص الكادر الوظيفي المتخصص.

خطي السالم

 وهناك دور هام اضافته

 كثرة وجود الرتب السامية التنظيمية  .وجود مجلس أعلي للجانب

وسيادة القانون.

لإلرشاد

 بالمعامالت المدنية المتعلق

 النقسام.

الرقابي.

القانوني

 بالمطلقات

 الوضع القتصادي الصعب.

 وجود جوانب مشتركة بين

والتطوير

حرية الختيار بالهوية قبل الزواج

 بعض النتهاكات لمؤسسات

المجتمعي

في حال النفصال.

13-8-

 أخذ تراخيص الجمعيات تتم

 العمل على إنهاء النقسام.

2017

وفق منظومة أمنية معينة.

 العمل على معالجة قضايا

 حقوق اإلنسان

 وجود األمن بشكل جيد ومحكم

السلطات الثالث.
 توحيد القضاء.

األنفاق.

 حفظ النظام بشكل عام.
11

د .يوسف

 تم التركيز على أبعاد األمن

 عدم وضوح دور وزارة الداخلية

 تعريف وتوضيح أبعاد الدراسة

صافي ،مدير

المجتمعي وفي حال تحديدها بالشكل واألمن الوطني

حتى يتم وضع المقترحات

مركز هدف

الصيح يتم معرفة الدور الحقيق

بصورة سليمة.

لحقوق اإلنسان

لوزارة الداخلية ويتم وضع المعوقات

.9-8-2017

والمقترحات بشكل سهل.
فعليا ل أعرف ما هو دور
 لكن ً
وزارة الداخلية.
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