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 داءـــاإله
 قدوتننا وحبيبنا وقائدنا سيدنا محمد بن عبد هللا إلى

 ه وسلميعلهللا  ىــــصل   
 ا في توفيقيورضاهم سببً  ؤهمدعا ناك ن  م   إلى

 مرهماـد هللا في عــأم ي  د  ــ  لوا 
 رافقوني بمسيرتي خطوة بخطوة  ن  م   إلى

 رعايتهفي ي حفظهم هللا ـائي وبناتـي وأبنــزوجت
 أخوتي ل فرقني هللا عنهم. إلى

ط وزارة الوطن الحبيب زمالئي ضبا أمنالعيون الساهرة على  إلى
 الوطني  األمنالداخلية و 

   ساهم في خروج هذه الرسالة لترى النور ن  كل م   إلى
 ،،، ولو بكلمة واحدة

 أهدي لكم ثمرة جهدي المتواضع
                              

 الباحث                                                                

 العزازي صاحل بكر مخيس   
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كر 
رش  دي  ق   وت 

الم على الة والس  والص   الصالحات،الحمد هللا الذي بنعمته تتم  العالمين،الحمد هللا رب 
  .هم أهل الفضل ن  م  لتقدير والشكر ل  منا قيمة العتراف واالذي عل   المعلم،الرسول 

 وسلم:ى هللا عليه صل  قال رسول هللا 
ْم يْشُكر هللا( ْن لْم يْشُكر الن اس  ل   (.1954: والصلة البر، سنن الترمذي) )م 

ني على نا الذي أعأحمد هللا أن  جاز العلمي المتواضع إل نهيت هذا اإلأنفال يسعني وقد 
  .جازناإل عمي في هذادير لكل من ساهم في دأتقدم بجزيل الشكر والتق أن  جازه و نإ

على ما  / محمد عبد العزيز الجريسيورــدكتـل الـاضـاذي الفـأست وأخص بالذكر
الذي أحاطني بلطفه وكرم هو وما قدمه من جهد ووقت وخبرة و  ،ومتابعةي من اهتمام قدمه ل

 هذه الدراسة.جاز نإلتوصياته وتوجيهاته األثر األكبر في  ناكأخالقه ف

  / لجنة المناقشةعن شكري العميق ألعضاء أعبر  أن  أود كما  

ــوان، ورـدكتـالاألستاذ  ــان علـ ــعــمـات شــعب  .ـاخارجي   اـمناقش  / نـ

ــي، ــيــعط ةــأسام/ ورـدكتـالو  ــ ــمــزين  .اـ  داخلي اـمناقش  ة ال
ة من مالحظات قيم   المحكمين على ما قدموه ةدار من السقدم بجزيل الشكر والتقديأتو كما 

  أفضل النتائج. إلىللوصول 

األخ المحلل اإلحصائي األستاذ/ جهاد عكاشة على اهتمامه ومتابعته  إلىوالشكر موصول 
  األستاذه / سحر ماهر أبو عطيوى  هغويالل   هللمدققو 

 .العملجاح هذا نإدعاء في سبيل ال أوساهم بالنصح  ن  ولكل م  
 

 الباحث                                                      

 العزازي صاحل بكر مخيس   
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 ملخص الدراسة
 المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمندور وزارة الداخلية و  إلىهدفت الدراسة التعرف 

وقد  ،ية والمؤسسات الحقوقيةاصب اإلدار بمحافظات غزة من وجهة نظر أصحاب المن
للوصول إلى كأداة للدراسة  وباستخدام المقابلة والستبيان صفي،الو استخدم الباحث المنهج 

 معاستخدام المقابالت  إلىإلضافة با ،اشخًص ( 322الدراسة ) عينة تحيث بلغ ،النتائج
بناء وتصميم ف الدراسة تم ولتحقيق هد ،يين والحقوقييناألمنمن المختصين  شخًصا( 35)

 السابقة.من األدبيات  بالستفادة إعداد الباحثمن والتي هي  ،الدراسة استبانة
 ة:ـدراسـالها يإلتائج التي خلصت ـنـومن أهم ال

 األمنلتحقيق  الوطني األمنالسياسات التي تقدم من قبل وزارة الداخلية و  مستوى بلغ .1
 . وهى درجة متوسطة  )%( 72.5 المجتمعي

والهدوء  األمنوتحقيق  المجتمعي األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء مستوىنسبة  أن   .2
 .متوسطةوهى درجة   )%( 74.4بلغت 

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

وهى درجة  ( %79.6 (بلغ نسبةبمحافظات غزة  المجتمعياألمن تحقيق واقع  أن   .4
 مرتفعه .

بمشكالت  مرياع القط( من المستطلعة آرائهم يرون أن محافظات  %87.4) أن   .5
وهى درجة  المجتمعي واألمن الستقرار بشكل مباشر علي أثرثاقتصادية واجتماعية صعبة 

 مرتفعة جدا .
 ة:ـدراسـالات التي جاءت بها ـوصيـومن أهم الت

الوطني بتعزيز وتدعيم الجهات المختصة  األمنرورة الهتمام من قبل وزارة الداخلية و ض .1
من خالل وذلك  ،العامة للعالقات العامة دارةاإلالمتمثلة بالحاضنة الشعبية و و ذات العالقة 

 ا.وعمليً ا الضباط المختصين والمؤهلين علميً 
ووضع الوسائل وتحديد  ،معيالمجت منولية التخطيط لألؤ هيئة وطنية تتحمل مس إنشاء .2

ية الحكومية األمنممثلين عن األجهزة تضم الهيئة أعضاء  ه، على أن  تحقيقالسبل الالزمة ل
منظمات المجتمع أعضاء ممثلين عن و  ،وقادة الفكرمة وعلماء الشريعة و اوالفصائل المق

 مختصين اجتماعيين ونفسيين. من و  ،المدني
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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 representatives 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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 ت اإلهداء

 ث وتقديرشكر 

 ج ملخص الدراسة 

Abstract ح 

 خ فهرس المحتويات

 ر ول افهرس الجد

 س قائمة المالحق

 1 اإلطار العام للبحث: الفصل األول

 2 مقدمة: أول   -

 3 دراسةمشكلة الا: ثاني   -

 5 لدراسةأهداف ا: اثالث   -

 5 أهمية الدراسة: ارابع   -

 6 حدود الدراسة : اخامس   -

 6 ت الدراسةا: مصطلحاسادس   -

 8 : صعوبات الدراسةاسابع   -

 9 اإلطار النظري للدراسة: الفصل الثاني

  10 المجتمعيالمبحث األول: األمن 

 10 مقدمة -

 10 : مفاهيم األمن  أول   -

 11 ودور اإلسالم المجتمعي: مفهوم األمن اثاني   -



 د

 14 المجتمعي: أهمية األمن اثالث   -

 15 تمعيوسائل تحقيق األمن المج: ارابع   -

 18 المجتمعياألمن  مقومات: اخامس   -

 20 المجتمعياألمن  أبعاد: اسادس   -

 20 المجتمعيتحقيق األمن  مهددات: سابع ا -

ا: المؤسسات التي يتم من خاللها تحقيق األمن المجتمعيثا -  22 من 

  23 الخـــالصـــــــة 

 24 المبحث الثاني: وزارة الداخلية واألمن الوطني 

 24 مقدمة -

 25 : مفهوم وزارة الداخلية واألمن الوطني أول   -

 25 : نشأت وزارة الداخلية واألمن الوطنياثاني   -

 26 : رسالة وزارة الداخلية واألمن الوطنياثالث   -

 26 : الرؤية ارابع   -

 26 : القيماخامس   -

 27 : الغاياتاسادس   -

 27 : هيكلية وزارة الداخلية واألمن الوطني اسابع   -

 28 ددات عمل وزارة الداخلية واألمن والوطني بمحافظات القطاع حم ا:من  اث -

 29 المجتمعيا: دور وزارة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن تاسع   -

التي تواجه وزارة الداخلية واألمن الوطني في تحقيق األمن  وقاتا: المععاشر   -
  المجتمعي

31 

 33 المجتمعيتعزز تحقيق األمن  الحادي عشر: المقترحات التي من شأنها أن -

   ـــة  36 الخــــــالصــــ

 37 الدراسات السابقة: الفصل الثالث

 38 مقدمة -

 38 الدراسات المحلية : أول   -



 ذ

 42 الدراسات العربية : اثاني   -

 49 الدراسات األجنبية : اثالث   -

 50 التعقيب على الدراسات السابقة : ارابع   -

 53 الفجوة البحثية  -

 54 اإلطار العملي للدراسة: لفصل الرابعا

 55 مقدمة -

 55 : منهج الدراسة أول   -

 56 مجتمع الدراسة: اثاني   -

 56  عينة الدراسة: اثالث   -

 57  الوصف اإلحصائي للبيانات الشخصية: ارابع   -

 59 خطوات بناء الستبانة: اخامس   -

 60 ا: أداة الدراسة سادس   -

 62  صدق الستبانة: اسابع   -

 68 الستبانةثبات فقرات : امن  اث -

 69 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسةا: تاسع   -

 71 ا: األساليب اإلحصائية المستخدمة عاشر   -

 72 : التحليل والنقاشالفصل الخامس

 73 مقدمة -

 73 تحليل ونقاش فقرات الستبانة وأسئلة المقابلة : أول   -

 95 النتائج: اثاني   -

 96  : التوصياتثالث ا -

 99 : مقترحات للدراسات المستقبلية رابع ا -

 100 المصادر والمراجع  -

 108 المالحق  -



 ر

 

 لوافهرس الجد
 

 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول

 53 يوضح الفجوة البحثية للدراسة (1جدول )

 56 يوضح مجتمع الدراسة (2جدول )

 56 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة (3جدول )

 57 ضح تفاصيل العينة حسب الرتبة العسكريةيو  (4جدول )

 (5جدول )
 بياناتيوضح الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق ال

 57 الشخصية

 61 يوضح جدول ليكرت القياسي (6جدول )

 63 ل سياسات الوزارةويوضح صدق التساق الداخلي للمحور األ (7جدول )

 64 ات الوزارةإجراء انيثيوضح صدق التساق الداخلي للمحور ال (8جدول )

 األمنيوضح صدق التساق الداخلي للمحور الثالث واقع  (9جدول )
 المجتمعي

65 

 65 األسري  الستقرارل ويوضح صدق البعد األ (10جدول )

 66 المجتمعي الستقرار ثانييوضح صدق البعد ال (11جدول )

 67 يوضح صدق البعد الثالث المبادئ والقيم (12جدول )

ة المجتمعييوضح صدق التساق للبعد الرابع المشكالت  (13ول )جد
 67 يةالقتصادو 

 69 التباث وطريقة التجزئة النصفية معامليوضح  (14جدول )

 70 يوضح اختبار التوزيع الطبيعي (15جدول )

 (16جدول )
ل سياسات الوزارة لتحقيق ويوضح تحليل فقرات المحور األ

 74 المجتمعي األمن



 ز

 

ات الوزارة لتحقيق إجراء ثانييوضح تحليل فقرات المحور ال (17) جدول
 77 المجتمعي األمن

والبعد  المجتمعي األمنيوضح تحليل فقرات المحور الثالث واقع  (18جدول )
 األسري  الستقرارل واأل

81 

 83 المجتمعي الستقرار ثانييوضح تحليل فقرات البعد ال (19جدول )

 85 ل فقرات البعد الثالث المبادئ والقيميوضح تحلي (20جدول )

ة المجتمعييوضح تحليل فقرات البعد الرابع المشكالت  (21جدول )
 87 يةالقتصادو 

 89 الدراسة الرئيسية محاوريوضح تحليل أبعاد  (22) جدول

 97 يوضح خطة مقترحة لتنفيد توصيات الدراسة  (23جدول )
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 فهرس المالحق
 

 الصفحة اسم الجدول جدولرقم ال

 109 خطاب التحكيم (1جدول )

 110 المحكمين سماءأ (2جدول )

 111 ستبانةال (3جدول )

 116 يين(األمنأشخاص المقابالت )المختصين  سماءأ (4جدول )

 118 الحقوقية( )المؤسسات أشخاص المقابالت سماءأ (5جدول )

 119 لةالمقاباألسئلة التي تم طرحها في  (6جدول )

 (7جدول )
ن يياألمنجابات المقابالت التي تمت مع إ

 120 الحقوقيةوالمؤسسات  األكاديميين

كتاب المؤسسات الحقوقية المسجلة بسجالت وزارة  (8جدول )
 135 الشق المدني-الداخلية
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 لول األ ـــصــفــال
ــار العــام   للدراســة()اإلطـ

 
ــوي ــ ــ ــمــشـ ــىل ـ ــ ــ  : علـ

 ة ـــدمـــقــم 
 ة ـشكلة الدراسـم 
 ةـداف الدراسـأه 
 ة ـمية الدراسـأه 
 ة ـدود الدراسـح 
 ة ـصطلحات الدراسـم 
 ة ـدراسـعوبات الـص 
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 مقدمة:: أول  
 ةـالمطمئن ةـنـاآلمالحياة ف ن والطمئنانـعم بعد اإلسالم نعمة األمــر النـبـأك من   ن  إ

وفي ا اتهم الدنيـي حيــؤمنين فـباده المـع ىـعليسبغها هللا  ىـتعالو  هناـسبحمن هللا  ليلةـج ةـنعم
لها تجند ـأج منو  ،دولة كل وغاية ،ةـأم كل ومطلبهللا  من كبيرة منة حياتهم اآلخرة وتعتبر

 مطلب األمنف والحروب الصراعات من الكثير تقام سبيلها فيو  األموال، الجيوش و ترصد
فيتعتبر تحقيق األمن في المجتمعات من الثوابت فتسعي الدول  ،نإنسا عنه ل يستغني حيوي

حق يكون للفرد  لكوبذلتحقيقه فهو عامال أساسيا في حفظ اإلنسان وسالمة مجتمعه، 
إحساس  مانواأل األمن أن   اأيًض ويتضح من ذلك  ،كل متغيرات حياته في األمنمتاع بالست
 ،من أجلها ق  ل  التي خ   يتفرغ لمهام حياته األخرى أن  عدها يستطيع بف نسانعندما يتوفر لإل هام

 :ىتعالقال ففقد عبر هللا عزوجل عن حاجة اإلنسان إلي األمن والطمئنان 

( اّلِذي 3ْيِت )ا اْلّبّذّب ّهْعُبُدوا ّرْلّي( ّف2الّصْيِف )اِء ّوالشِّّت ّةاِفِهْم ِرْحّل( ِإيّل1ْيٍش )اِف ُقّرِلِإيّل 

 .سورة قريش() (4ْوٍف )ُهْم ِمْن ّخمنآُجوٍع ّوُهْم ِمْن ّمْطّعّأ
 ،ةـينأنـمـوالط ،رارـالستقو  ،األمنة ـتدور حول توفير حال يـالمجتمع نـاألم مفاهيم فإن  ه ــيلـعو 

وفي  ،عمال العتيادية التي يقومون بهابحيث يستطيع األفراد التفرغ لأل ،المجتمع المحلي في
 في نابداع يزدهر واإل نتاجاإلف ،حالة شلل وتوقف فييكون المجتمع  فإن   األمنغياب  حال

 .)13: 1998عمارة،) الستقرارو حالة السالم 
المهمة  مواضيعمن ارتباطه بال تهأهمي( يـجتمعـالم نــاألم) الحالية يكتسب موضوع الرسالةو 
 انتقلتي متجدد يواكب المتغيرات الت وفكر   ،بحياة الناس، والتي تتطلب نظرة جديدة متعلقةال

الشيخ )صرة معابالحياة نقالت نوعية متأثرة بالتقنية الحديثة والعولمة وغيرها من التطورات ال
 .)5: 2005أحمد،

 األرض تعميرو  ،الحياة وديمومتها لستمرار ؛األمنتحقيق  إلىبفطرته  نساناإل لذلك يسعى 
ول دون ح  القلق والخوف وي   إلىيؤدي  األمن انعدامو  آدم،ها بني يعل تعالىالتي استخلف هللا 

 انهيار إلىوتوقف أسباب الرزق مما يقود  والتشرد،الهجرة  إلىويدعو  والبناء، الستقرار
ت معامن تاريخ المجت كبرىفقد احتل هذا الموضوع أهمية  وجودها. ومقومات المجتمعات

يعبر عن مطلب  أوولم يكن هذا الهتمام وليد الصدفة  اليوم وحتىالبشرية منذ فجر التاريخ 
ن  أخرى، و شريحة دون  لن يستقيم  األمنبدون  إن هيعبر عن مطلب مجتمعي عام، حيث  ماا 

 (.1: 2012،ناالخمس) الستقراروعدم  فوضىال وجود الدول وستسودها
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وأبعاده في ضوء التحولت التي يشهدها العالم بشكل  المجتمعي األمنوقد تعددت مفاهيم 
حصار من األخيرة  اآلونةفي  عانتالتي بشكل خاص، و  اع غزةقطوتشهدها فلسطين و عام 
الحياتية  ساقناألآثارها على جميع  مما ترك ،الوطني ق  ش   انقسامو  وحروب قاسية، ،خانق

التي هي جزء أساسي  يةاألمنعلى المؤسسة  أوالجماعة  أوبحياة الفرد  منها سواء ما يتعلق
 .ج عنهوما ينت المجتمعي األمنتحقيق  فيوجوهري 

 الكثير من المسؤوليات والتحديات الوطني األمنومن هنا تقع على عاتق وزارة الداخلية و 
 وعليهم أن   احترام حقوق المواطنين ضمانفعليهم ، المنفذة ختصاصالجهة باعتبارهم 

 على عكس ما هو شائع عند األمنرجال  فوظيفة ت،بين األفراد والجماعا يصنعوا السالم
ولكن هذه المسؤولية مسؤولية جماعية تستدعي مشاركة  ،للعنف ةداة مضهي وظيف البعض

كبير من هذا  جانبوفي حال أخفق رجال األمن في إحالل األمن والسالم يقع  المواطنين
المشترك الذي يضمن  التعاون نتيجة هو  األمنفنجاح رجال  أيًضا،اإلخفاق على المجتمع 

  .الداخلي ياألمننجاح المجتمع وتطوره واستقراره 
ي األمن الستقرارتحقيق وهي  لبلوغ الغاية المنشودة المشاركة المجتمعية ذنإ فدفاله

 .المجتمعي األمنو إحالل السالم  ضمانلسب نالوسائل األاستخدام بالمجتمعي 

 دراسةمشكلة ال: اثاني  
ذات الحساسية واألهمية  مواضيعمن ال المجتمعي األمن ودراسة موضوعيعتبر 

رة ي بوزااألمنومن خالل عمل الباحث في المجال  ،سطينيلمجتمعنا الف فيخاصة  اليةالع
 األمنلهذه الوزارة المفصلية في تحقيق  مهمال وبسبب الدور؛الوطني األمنالداخلية و 
يشكل ركيزة أساسية  المجتمعي األمن أن  سات العلمية االدر  دتأك   وحيث؛الوطن في المجتمعي

وجود تأثير لدور  على( 2017دراسة )نوفل، أكدت وكما ،وازدهاره المجتمع ونموه ستقرارل
التفتت األجهزة ، وحيث غزةمحافظات  في المجتمعي األمنتحقيق  فيالحكومية  دارةاإل

مثل دراسة  المجتمعي األمنتحقيق  فيالعربية ألهمية دورها  بلدانبعض ال فيية األمن
 (.2005)الشيخ،

ع تواجه وزارة الداخلية في محافظات القطا أن  على أحد  يخفىل ه أن   الباحث يرى حيث 
ية على وجهة الخصوص، نانتيجة الحتالل اإلسرائيلي وممارساته العدو  عوقاتمن المالكثير 

 ىالقو بعض  جانب إلىعيات سلبية، السياسي وما نتج عنه من تدا  نقسامباإلضافة لحالة ال
على وزارة  اأصبح لزامً ه ن  وحيث ا ،القطاع فيي األمن الستقراراإلقليمية المعنية بزعزعة 
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. الشامل األمنشتقات وضع الخطط والبرامج لجميع ملعمل على الداخلية كجهة اختصاص ا
بهدف الخروج  الحالية العلميةالتوجه لعمل الدراسة  انك ،الوطني نتماءبال الشعور مبدأومن 

أصحاب المناصب اإلدارية العليا فيد ت   أن  ها مكانبإوطرح خطة تنفيذية  ،التوصياتببعض 
 .المجتمعي ألمنتحقيق افي وزارة الداخلية في 

وزارة  أوية األمنجهزة األ دور تناولتي دراسة فلسطينية البحث عن أ فيوقد اجتهد الباحث 
ي دراسة أه لم يجد أن   ل  إ ؛المجتمعي األمنتحقيق  فيالوطني بشكل عام  األمنو الداخلية 

ه من الضرورة تسليط الضوء أن رأى الباحثه عليحدود علم الباحث(، و  في) ت ذلكتناول
 .اليالحعلى موضوع الدراسة 

 :يلاالت ىمشكلة الدراسة في السؤال الرئيس تتحدد
 "زة؟ــــغ اتــافظــفي مح يــالمجتمع نـاألم الوطني في تحقيق نـاألمما دور وزارة الداخلية و "
 ة:اليالتسئلة الفرعية السؤال الرئيسي األ من ويتفرع 
ــــغات ــظــافــي في محــعـن المجتمــع األمــما واق .1  زة؟ـ
زة من ــحافظات غـبم يــالمجتمع نــاألمتحقيق  فيالوطني  األمنلية و ـوزارة الداخ دورما  .2

 الداخلية؟أصحاب المناصب اإلدارية بوزارة نظر وجهة 
ــظات غــبمحاف يـالمجتمع نــاألمق تحقي في الوطني األمنية و ـما دور وزارة الداخل .3 زة من ــ

 العالقة؟ية ذات ـقوقـالمؤسسات الح نظر وجهة
 يــالمجتمع نــاألمتحقيق  في الوطني األمنما المعوقات التي تواجه وزارة الداخلية و  .4

 ين؟ــمـواألكاديين ــيـاألمنين ــتصـالمخبالمجتمع من وجهة نظر 
 يــعـجتمـالم نـاألمق تحقي فيز دور وزارة الداخلية ـيعز ـها تأنما المقترحات التي من ش .5

 زة؟ــات غـظـافــبمح
 
 
 
 



5 

 ةـدراسداف الــأه: اثالث  
 :ما يلي إلىالدراسة  تهدف

 زة .ــــن المجتمعي بمحافظات غـــع األمــعرفة واقـم .1
 المجتمعي األمنتحقيق  فيالوطني  األمنالداخلية و  وزارة الذي تقوم به الدور عرفةـم .2

 بوزارة الداخلية. اإلداريةأصحاب المناصب من قبل ة بمحافظات غز 
بمحافظات غزة من قبل وزارة الداخلية بما  المجتمعي األمنتحقيق درجة  إلىالتعرف  .3

 العالقة.وجهة نظر المؤسسات الحقوقية ذات يتوافق مع 
 المجتمعي األمنتحقيق  في الوطني األمنالمعوقات التي تواجه وزارة الداخلية و حديد ـت .4

 الداخلية؟وزارة  فييين األمنلين والمختصين ؤو بالمجتمع من وجهة نظر المس
تحقيق  فيز دور وزارة الداخلية يها تعز أنالتي من ش على المقترحاتليط الضوء ـتس .5

 غزة.بمحافظات  المجتمعي األمن

 ةـدراسمية الــأه :ارابع  
 :لما يلي وفًقاتكتسب الدراسة أهميتها 

 ظرية:الناألهمية 
 الفلسطينية.ة علمية للمكتبة ة إضافً الحاليتشكل الدراسة  أن  ن المتوقع ـم .1
وهادفة لحاجة المجتمع الفلسطيني لمثل هذه الدراسة  ةداج محاولةتأتي الدراسة ك .2

 ا.مازال حديثً  الدراسة مجال أن  وخاصة 
تحقيق  فيية دور وزارة الداخل تناولتالتي نية وخاصة الفلسط ،درة الدراسات السابقةـن .3

 .المجتمعي األمن

 العملية:األهمية 
تحقيق  مستوىفي وزارة الداخلية لمعرفة  أصحاب المناصب اإلدارية العليا الدراسة فيدـتس .1

تحقيق هدف وزارة الداخلية بتحقيق  فيمما يساعد ، القطاعبمحافظات  المجتمعي األمن
 الداخلي. الستقرارو  األمن

 والمؤسسات الحقوقية. المجتمعيي األمنالمجال  فياملون يستفيد منها الع أن  وقع ـيت .2
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دارية أصحاب المناصب اإلمن خالل  المجتمعي األمنا لتحقيق سيقدم الباحث تصورً  .3
 بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية. بوزارة الداخلية

 ةـدود الدراسـح :اخامس  
 الموضوعي:الحد  -
 األمنر وزارة الداخلية في تحقيق  لدو ها الموضوعي تحلياًل جانبالدراسة في  تتناولت

 .غزةبمحافظات  المجتمعي

 ي:ناالزمالحد  -
 م(.2018-2017( العام خاللالدراسة  إجراء تم

 ي:مكانالالحد  -
 محافظات غزة. فيالوطني  األمنوزارة الداخلية و  طبقت الدراسة على

 الحد البشري ويشمل على: -
 أوإدارية  والذين يشغلون مناصباً ( فما فوق )رائدمن رتبة  أصحاب المناصب اإلدارية .1

  تنفيذية.
 العالقة.ذات الحقوقية  المؤسسات .2
 خصائيون األكاديميون واألمنيون.األ .3

ا  ةــدراسات الــلحــمصط: سادس 
 الدور: -

المؤسسة التربوية تجاه موقف  أوالسلوكية التي يتخذها الفرد  نماطالدور هو مجموعة من األ
 (.1998:30، دف )أبو ما وفق إطار نسق اجتماعي محدد

 :وزارة الداخلية الفلسطينية -
ية، تساهم في أمنذات مسؤولية أخالقية واجتماعية وواجبات مدنية و مؤسسة وطنية سيادية،  

 األمن، عن طريق توفير ةسيادتطوير مجتمع حر ديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات 
نشاءو  قانون ال ةسيادوفرض  مانواأل قرة وتقوم الوزارة باإلشراف على حماية ية مستأمنبنية  ا 

الدولي والتشريعات المحلية، وتساهم  قانون الحقوق والحريات العامة واحترامها وفق مبادئ ال
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في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وصون حقوق وواجبات المواطنة دون أي تمييز 
، فالجميع سواسية أمام المعتقد أوالعرق  أو الدين أوالجنس  أوعلى أساس اللون 

  .(1) : نت(2017،وزارة الداخلية)قانون ال

 :نـــاألم -
ينة والهدوء والقدرة على مواجهة األحداث والطوارئ دون أنالطمه بأن   (2005:8) عنانرفه يع   

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

جميع في  نينةأوالطم الستقراريشعر بها الفرد ب التيالحالة هو  األمن أن   الباحث يرى و 
 خوف أوعائق  أواجتماعي  أونواحي حياته المختلفة دون قلق نفسي 

  :يــمعــالمجت نــاألم -
ويطمئنون به على  الستقرارالمجتمع ب فرادأ بهاالحالة التي يشعر  وه المجتمعي األمن

 .)11: 2014،يناالجيز ) حياتهم بشكل طبيعي وأموالهم، ويمارسون فسهم وأهليهم أن

يشعر بها الفرد بإشباع جميع رغباته  تيهو الحالة ال المجتمعي األمن أن   الباحث يرى و 
 ا يجعله يمارسمم ؛خوف وبدون تهديد من المخاطر أوالداخلية والخارجية بدون عائق 

بشتى الجوانب الحياتية المختلفة المتمثلة بالجانب القتصادي، والمجتمعي،  منآ بشكل حياته
 الذات.وتحقيق  الستقرارمما يشعره بو  والقيم،والمبادئ  واألسري،

 زة: ــــات غـــظــافــمح -
؛ على شكل شريط البحر المتوسط على السهل الساحلي الفلسطيني المنطقة الجنوبية من هي

يمتد القطاع على و  ، وهي إحدى منطقتين معزولتينشبه جزيرة سيناء ضيق شمال شرق 
 (.2كم15و 5 )ح بينو ا، أما عرضه فيتر ( 2كم 41)، حيث يكون طوله) 2كم 360 (مساحة

من الجنوب الغربي. ويتكون من  مصر ا، بينما تحده وشرقً قطاع غزة شمالً  إسرائيل حدت
 (.2))نت :2017،)ويكيبديا خمس محافظات أكبرها مدينة غزة

 ية:ـقوقـلحاات ـؤسســالم -
التي تحدث من قبل األجهزة  تجاوزاتال أوات نتهاكتعد ركيزة مهمة للعمل على رصد ال

يصالها ا  برازها للرأي العام و ا  و  تجاوزاتلجتها عبر توثيق هذه المعاوالعمل على  ،يةيذالتنف
 (.1: 2012،لجتها )الشايبمعاللمسؤولين والمطالبة ب

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 (:مفاهيمي ا) ون ــيــناألمون و ـميـون األكاديـائياألخصـ -
ية قانونلألصول المهنية وال اوالمواكبة وفقً  الخبرةمجموعة من األشخاص وصلوا مرحلة من 

ية المفصلية األمنالمواقف  فيمنهم  ةلالستفاد اوأكاديميً  ايً أمن ًعاجعلهم مرج مما ؛كاديميةواأل
 .المجتمعي الستقرارو  األمنالتي تضر ب

 
 صعوبات الدراسة : سابع ا

 ومن أهمها: ،ة مجموعة من الصعوباتالحاليواجه الباحث أثناء قيامه بالدراسة 
  طويلة.انقطاع الكهرباء ألوقات 
  التي تناولت األمن المجتمعي.ندرة الكتب والمراجع والدراسات السابقة 
  المادية.خاصة الظروف المعيشية الصعبة 
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 ثانيل الـــالفص
 ةــراسدــنظري للـار الــاإلط

 
 المجتمعي األمن ل:واألث ــحــالمب. 
 يـــوطنــال األمنداخلية و ــوزارة ال :ثانيالحث ــالمب. 
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ــبـالم  المجتمعي األمن ل:واأل حث ـ

 مقدمة
أهم القضايا  حدأبر فيعت ،بمفهومه العام نـاألممن  اجزءً  يـالمجتمع نــاألم د  ــعــي  
ا بالنسق القيمي السائد وما يحيط به من أفكار ومفاهيم ا وثيقً تباطً التي ترتبط ار  األساسية

يحيط به من  السائد، ومامي يتمثل النسيج الق قاليديتكرس من عادات وت وتصورات، وما
في نفس  األمنتحقق  إذاف الفرد، نسانيبدأ من داخل اإل المجتمعي األمنف وتصورات،أفكار 

 ينة.أنوطما وسالمة أمنً وله ح ن  يفيض على م   أن  أمكن  نساناإل
، البشرية واستقرارها المجتمعات لستمرار األساسيةأحد المقومات  يـالمجتمع نـاألمكما يعد 

ه يعبر عن حاجة ملحة ومستمرة بصورة غريزية للفرد، ومن ثم فقد احتل هذا الموضوع أن  كما 
، ولم يكن هذا اليوم حتىاريخ و البشرية منذ فجر الت المجتمعاتفي تاريخ  كبرىأهمية 

نما، و يعبر عن مطلب شريحة دون أخرى أوالهتمام وليد الصدفة  يعبر عن مطلب  ا 
لن يستقيم وجود الدول وستسودها الفوضى وعدم  األمنه بدون ن  إ، حيث مجتمعي عام

وتستند  نتماءنطلق من الشعور بالــحالة ت المجتمعي األمن أن  لذلك يمكن القول ب ،الستقرار
 .(2012:2،ناوتستمد مقوماتها من النظام ) الخمس ،الستقرار ىإل
 األمنيسوده جو من التفاهم والثقة والشعور ب ااجتماعيً  اواقعً  أوة عتبر حالً ي   يـالمجتمع نـاألمف

والمجتمع ويتسم ة من قبل الفرد واألسرة المجتمعيينة والذي ينشأ من طبيعة العالقات أنوالطم
 (.5: 2009،)نصيف هذا الواقع باإلدراك اليجابي ل

 المجتمعي منبمفهومه العام ولأل منالمفاهيم المتعددة لأل الباحث تناول المبحثفي هذا 
 الستقرارأهميته الملحة والضرورة لستقرار المجتمع وتأثيره على  تناولو  ه الخاصبشكل

 الداخلي.

 األمن: تعريف أول  
وأمين  منآويقال رجل  ،مناآل اآلمنةو ، منآفهو  ةً أمنا و أمنً  أمني فالن أمن لغة: األمن
 أمنومنه  ،ينة والعهد، وهو ضد الخوفأنهو الشعور بالسكينة والطم األمنو  ،منآ ىبمعن
على ماله  أمنا به: صدقه ووثق به، ويقال نً اإيم أمن، منآفهو  إليهوثق به وأركن أي  اأمنً 

)المنجد، د،  عليها اتخده أمينً  أي ا على كذا:فالنً  تمنئأو  ،هضماني جعله في أ تأميناً 
 (.18ت:
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ناجمة عن زوال جميع ال الستقرارينة و أنحالة السكينة والطم :هأن  ب األمنيعرف  :االح  طاص
ا تحقيق أهدافها والمضي قدما نحو التميز واإلبداع عليهيسهل  المقصودة، ممامهددات الدائرة 

 (.9: 2012،تربانوالمنافسة )
المؤسسة لحماية  أوات والتدابير التي تتخذها الدولة جراءمجموعة من اإل ه:أن  ب األمنويعرف 

ا بما يكفل ألفرادها حياة كريمة خارجيً  أوا داخليً  ناسواء كيهددها، أفرادها من أي خطر 
 (.9: 2012)لفي، ومستقرة

 ينة والهدوء والقدرة على مواجهة األحداث والطوارئ دون أنالطم :هأن  ب نـاألمويعرف  
 القوة،لتكتسب  ؛وهو بمثابة القواعد والوسائل الشرعية التي تطبقها مؤسسة ما ،اضطراب

 2005،عنان)تحقق لنفسها الحماية الداخلية والخارجية من األخطار الواقعية والمحتملة لو 
:6.) 

جميع نواحي التي يشعر بها المواطن في  الطمأنينةو  الستقرارحالة أن األمن  الباحث ويرى 
 خوف. أوعائق أو اجتماعي  أوالمختلفة دون قلق نفسي  حياته

 الم  ـودور اإلس يــالمجتمع نــاألممفهوم  :اثاني  
ا لمجالت الحياة صر تبعً معافي واقعنا ال المجتمعي األمنتتعدد اآلراء حول مفهوم 

 لختالف المتغيرات والعوامل التي تحيط بالمفكرين االمفهوم، وتبعً التي يرتبط بها هذا 
 األمنة وتداخل المفاهيم والمصطلحات في تحديد ماهي   ،واختالف أهداف الدراسات ،والعلماء

ومنهم  ،التنظيمي جانبالمن  المجتمعي األمناهتم بتعريف  ن  فمن الباحثين م   .المجتمعي
تطرق من تهج النظرية التكاملية ومنهم من انالنفسي ومنهم من  جانبال ن  طلق م  ني ن  م  

 (.52: 2017إسالمي )نوفل، منظور تربوي

اويعرف  التي يشعر بها أفراد المجتمع الناتجة عن إسهام  طمئنانالحالة  :اصطالح 
والممارسات التي  ياتمكاناإلة في تفعيل جميع الستراتيجيات و المجتمعيمؤسسات التنشئة 

 ،هحماية دينه، ونفس إلىوتسعي تحقق للفرد الشعور بعدم الخوف في حاضره ومستقبله، 
في المجتمع وتتيح له المشاركة  هتمكانوعقله، وماله، وعرضه، وتؤكد له العتراف بوجوده و 

 (.309: 2012استيته،)اإليجابية المجتمعية 
إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها النفسية والعضوية وعلى قمتها ا: ويعرف أيًض 

مظاهر هذا الدافع بالمجتمع  اطمئنانفي المتمثلين  ،دافع األمن بمظهريه المادي والنفسي
والنفسية المتمثلة في  ،والتوافق مع الغير ،والرزق الجاري ،المادي كالسكون الدائم المستقر
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يعبر عنه بلفظ السكينة العامة،  أن  فيه، وهو ما يمكن  مكانتهاعتراف المجتمع بالفرد ودوره و 
 .(2015:51 حيث تمر حياة المجتمع في هدوء نسبي )أبو ساكور،

ينة التي تنفي الخوف والفزع عن األفراد والجماعات في سائر أنالطم :هأن  ب اأيًض ويعرف 
 :قال أحد الحكماء وقد خروي،األد معاالدنيوي وال ناميادين العمر 

 األمنالظلم من أبرز عوامل تهديد  فإن عليهو ( جيش ىهنأ عيش والعدل أقو أ  األمن أن  )
 (.35: 2009مارة ،)ع ونقص دعائمه المجتمعي
يتخطى التأمين ضد المخاطر المحدودة ليشمل كل المخاطر واألزمات  :هأن  ب اأيًض ويعرف 

المجتمع، معنوية للفرد في  أوتسبب خسائر مادية  أن  والنكبات الصغرى والكبرى التي يمكن 
 في حالة حدوثها عادلً  اتعويًض ات لحماية الفرد منها وتعويضه ضمانالووضع نسق من 

 (.212: 2002)فهمي،

       :هأن  ب مفاهيميا المجتمعي األمنوفي ضوء التعريفات السابقة يمكن للباحث تعريف 
يشعر بها الفرد بإشباع جميع رغباته الداخلية والخارجية بدون عائق أو خوف  تيهو الحالة ال

الحياتية الجوانب  بشـتـىمن آبشكل  حياته مما يجعله يمارس ؛وبدون تهديد من المخاطر
مما يشعره ي، واألسري ، والمبادئ والقيم ، المختلفة المتمثلة بالجانب القتصادي، والمجتمع

 وتحقيق الذات .بالستقرار 

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

، غايته في الكون وأن يقيم العمرانطيع أن يحقق اإلنسان ألن اإلنسان إذا عاش آمنا يست
الدين اإلسالمي هو منبع ومصدر األمن وهو يبني الحياة الجتماعية وينظم  لذلك يعتبر

المجتمعات  العالقات بين المواطنين على أساس استتباب األمن في النفوس والعقول وفي
ن  ، و والدول نبغي المساس به تحت أي ذريعة أمن المجتمع والفرد في اإلسالم مقدس ول ي ا 

على المجتمع بأكمله أفرادا وجماعات ودولة و من الذرائع أو محاولة تبرير أسباب العنف ، 
أهمية األمن في المجتمع ورعايته من ، وا عالما أن يدركوا أن عليهم مسئوليات جسام اتجاه 

دعائم األمن واألمان في  من أجل تثبيت، والنصح واإلرشاد ،والتوجيه  ،خالل التربية والتعليم
 (.8:نت()2014) بتصرف ، موقع الشرطة الفلسطنية ، المجتمع
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في مواضع شتى ومنها قوله لى هللا تعا ذكرهاوقد أورد القرآن العظيم ذكر نعمة األمن التي 
َأن نَّْعُبَد  َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ(): تعالى

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َوُيَتَخطَُّف )كما قال في موضع آخر ( 35)ابراهيم:()اأَلْصَناَم

اللَّهِ َيْكُفُروَن( َوِبِنْعَمةِ  َحْوِلِهمْ َأَفِباْلَباِطلِ ُيْؤِمُنونَ  ِمنْ   ( 67)العنكبوت:) النَّاسُ 
َقاَل ف)َوَحاجَُّه َقْوُمُه عن األمن والخوف:  م مع قومهاجة إبراهيم عليه السالوفي مح

َأُتَحاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوَقْد َهَداِن َواَل َأَخاُف َما ُتْشِرُكوَن ِبِه ِإالَّ َأن َيَشاء َربِّي َشْيًئا َوِسَع (

ا َأْشَرْك ُتْم َواَل َتَخاُفوَن َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َأَفاَل َتَتَذكَُّروَن * َوَكْيَف َأَخاُف َم

َقْيِن َأَحقُّ ِباأَلْمِن ِإن  لَِّه َما َلْم ُيَنزِّْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا َفَأيُّ اْلَفِري َأنَُّكْم َأْشَرْكُتم ِبال

ُهم ُكنُتْم َتْعَلُموَن * الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإمَياَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َو

 (.2012:9، التميمي) بتصرف ..)(.82-80األنعام())مُّْهَتُدوَن(
ة على نعمة األمن وأهميتها في حياة ياآليات تدل دللة بين فهذا الجزء البسيط ما ورد من

لقد جعل هللا تعالى األمن والطمأنينة من ثواب المتقين وجزائهم في الدنيا  والمجتمعات،األفراد 
وأثرها في تحقيق السعادة في نفوس  الدارين،ى عظم هذه النعمة في فدل ذلك عل واآلخرة،

  .األفراد والجماعات
 

 -أمور: من خالل عدة الستقرار المجتمعي حرص على أن اإلسالمويري الباحث 
الشريعة اإلسالمية حريصة كل الحرص على معاقبة أولئك الذين يعيثون في األرض الفساد  .1

 .تمع من المجتمعات يؤدي بالضرورة إلى افتقاده لألمنأن انتشار الفساد في أي مجو 
 ذلك. عن د نزل الكثير من اليات التي تحدتثوق المحافظة على حياة الناس وأموالهم .2
على إيجاد جو عام يناسب ممارسة العبادة أو الدعوة إلى هللا تبارك وتعالى ألن  المحافظة  .3

هادئة ومستقرة يكون من شأنها اتاحة  كال من العبادة والدعوة في حاجة ماسة إلى أجواء
 .الفرصة للدعاة أن يمارسوا عملهم في سكينة وروية

المحافظة على إيجاد جو عام مناسب للعمل واإلنتاج وعمارة األرض، فاهلل سبحانه وتعالى - .4
 .كلف اإلنسان بالسعي في األرض واعمارها كي يأكل منها حالًل طيباً 
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  يـعالمجتم نـاألمة ـأهمي :اثالث  
الالزمة  األساسيةالشروط  ومن ،عوامل بناء الحضارات أحد   يـالمجتمع نـاألمد ـعـي  
انصراف المختلفة بسبب  نسانوبدونه تتوقف نشاطات اإل ،لإلبداع والبتكار نسانلتفرغ اإل
بالتصدع  المجتمعيإصابة البناء  إلىمما يؤدي  ؛عائلته أمنه الفردي و أمن توفير إلىتفكيره 
 األمنلذا عملت حضارات الماضي والحاضر على توفير  ؛لستمرارلقدرة على اوعدم ا

تحقيقه  إلىوالعوامل التي تؤدي  األمنمن خالل التأكيد على المقومات الخاصة ب الستقرارو 
 والتحديث.من أجل توجيه جهود أبنائها نحو عملية البناء والتطوير وتحقيق عملية التنمية 

وقد اهتم المفكرون على  ،ةالمجتمعي نسانمن أهم حاجات اإل جتمعيالم األمن إلىفالحاجة 
 أن   إل   ،الوطن واستقالله أمنوحريته التي ل تنفصل عن  نسانالعصور بقضايا اإل ىمد

في العصر الحاضر لتنوع المخاطر وتفاقمها  اإلحاحً أصبحت أكثر  المجتمعي األمنقضية 
 (.4: 2000)رمزي،

 يلي: فيما تتمثل المجتمعاتفي  المجتمعي األمنأهمية  أن  )2002:5)العاني،  بتصرف
 ؛حماية األفراد والجماعات والمنظمات من التهديدات والستفزازات التي يتعرض لها .1

ة وتحلل القيم والمثل المجتمعيوتناقض األحكام والضوابط  ،بسبب تفاقم مشكالت المجتمع
 الحضارية.

 أن   للمجتمع، وذلكالمادي والروحي  جانبالبين والتناغم  نسجامالتحقيق  إلىالسعي  .2
وعدم  ،التناشز الذي يحصل بينهما بسبب اضطراب المجتمع وتعرضه لحالة من سوء التكيف

 األمن انعدام أن  و  ،ية في تراكيبه ومؤسساته البنيويةنسانوظهور المشكالت اإل ،الستقرار
ا المستثناة مؤسسيً  أولعالقات المنوطة تضعف فيها ا أوهي تلك الحالة التي تنهار  المجتمعي

ل تحظى  األساسيةحاجاتهم  أن  بحيث يشعر الناس  ،فيضعف أدائها ؛ما بين األفراد
  .رضاءالب
ذلك المجتمع  حتى يصلبين مختلف الشرائح، د وسائلهم وأهدافهم يم عالقاتهم وتحديتنظ .3
هداف والوسائل بين األ جامنسالويسوده التوافق و  ،المجتمعيحالت التماسك  علىأ  إلى

ساهم المواطنون في  إذايتحقق ذلك إل  تحقيقها، ولن إلىالمجتمع  ىالحضارية التي يسع
على تحقيق  الوطني األمنوزارة الداخلية و  ىو وق   المجتمعيومساعدة منظمات الضبط  مساندة

  .في المجتمع ضاع والنظم القائمةو والعمل على تحقيق التماثل والتوافق مع األ الستقرار
مجتمع متين البنية  يبقى أن  ول يمكن  ،ومجتمعه نسانعامل أساسي في حفظ اإله أن   .4

 .الستقرارفاهية و ينة والر أنبل الطملم تتحقق له س   إذاضاع و مزدهر النمو ومستقر األ
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 األمن ظل في نساناإلف ،معنى للحياة يجعل األمنأهمية  أن  ( 2004:36الشقحاء ) يرىو   
 وعرضه. ودمه ماله ةنابصي ثمارها جهوده ويجني فتثمر راضية، طيبة حياة يعيش

 الستقرارتتحقق  تثمتل في المجتمعي األمنأهمية  أن   مقابلة( :2017) تربان يرىو 
 األمنكل منظومة اجتماعية لها دور في تحقيق  أن  و  والطمئنية لجميع شرائح المجتمع،

 العام. األمنا البعض لتحقيق هعتمد على بعضهي منظومة متكاملة ت إذن ،المجتمعي
 يحقق: المجتمعي األمن أن   : مقابلة(2017الرازق، )عبدي األمنالمختص  دهأك  وهذا ما 

   المجتمعي.م السل 
 والمتاحة.الوسائل الممكنة  جميعالحد من الجريمة ب 
  ياألمن الستقرارثر على ؤ ت أن   من شأنهامحاربة الشائعات في المجتمع التي 

 المجتمعي.
  الجرائم.محاسبة المخطئين ومرتكبي 

 ،والمحبة حاجات أساسية نتماءاألمن وال إلىالحاجة  أن  ( 1997:53الشيخ ) اأيًض ويعتبر 
ا لقلقه وشعوره لتوافق الفرد، بينما يشكل عدم إشباعها مصدرً  ارئيسيً  امطلبً ويعتبر إشباعها 

 سلو.حسب هرم ما بعدم األمن
ه أن  الفرد ينبع من شعوره ب أن   المجتمعيأهمية األمن في ( 1994:53) ويؤكد الحفني

 هفي حيات نفعاليةيستطيع اإلبقاء على عالقات مشبعة ومتزنة مع الناس ذوي األهمية ال
والحكومات  المجتمعاتالفرد و  ىويسع ،معظم الناس لدىويمثل األمن قيمة في حد ذاته 

 تحقيقها. إلى

للفرد  المجتمعي تكمن في تحقيق الحاجات األساسيةة الحقيقية لألمن األهمي أن   ويرى الباحث
ح جزء كبير من أمن واستقرار ل  تحققت ص   ذاإ لبنة األساسية لكل المجتمعاتالتي تعد ال

النمو  دةاوتحقيق الرفاهية وزي ،وخارجه العام داخل المجتمعوما يعود بالنفع  ،المجتمع
 والتنمية ومواكبة الدول المتقدمة.

 ي:ـالمجتمعن ـق األمـوسائل تحقي: ارابع  
 األمن وسائل تحقيق أن   إلى: مقابلة( 2017،الفلسطيني )حميد أني بالشاألمنالمختص  يأكد

 :ةتاليالتكمن في النقاط  المجتمعي
   العام. األمنوتحقيق  قانون ال سياداةسط ب 
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   خالقية.الالأوالمواد  والمسكرات،، كالمخدرات ؛حاربة اآلفاتم 
 ي.القتصاد األمنالوطني وتحقيق  القتصادماية ح 
  تعليميةالحماية مسار العملية. 
  العام. الستقرارالمواطنيين وما يرجع بالفائدة العامة للمجتمع و  حماية حقوق 

من  ( أن  ىعلم : مؤتمر2007) في البحرين المجتمعيضيف توصيات مؤتمر األمن تو 
 ما يلي:  المجتمعيوسائل تحقيق األمن 

 والسياسي. المجتمعيالعدل  .1
 إطالق الحريات المنضبطة. .2
 ية للمواطن.نسانتحقيق الكرامة اإل .3
 الهتمام بالتربية الصحيحة والتوجيه اإلعالمي الهادف. .4
 واإلداري. المجتمعيالشخصي والعائلي و  مستوىنشر األخالق اإلسالمية على ال .5
 بين الشعوب والحكومات. التعاون اعتماد مبدأ  .6
 في الحقوق والواجبات. مساواةأ الالعمل بمبد .7

وسائل غير ثابتة وتتغير بتغير هي  المجتمعيوسائل تحقيق األمن  أن  رى الباحث ـوي
تحقيق في أساسيات ثابتة  توجد بعض الوسائل التي تعتبر ولكن ،الظروف والبيئة المحيطة

 يلي:  وهي كما ،من توفرها د  ول ب   ،ول تتغير بتغير الظروف المجتمعياألمن 
 توفير الغذاء. .1
 توفير المسكن. .2
 توفير الملبس. .3
 ت.ابثو  توفير دخل محدد .4

ب  م  ل  يرويه س  الذي كما ورد بالحديث الشريف  ح ص  ة  ب ن  ع  ، ع  ن  الخ  ي د  هللا  ب ن  م  ي   -ب يه  ن  أ  ط م 
ب  ل   كانتو   ح  ول  هللا  ص  : ر  ال  ق  -ةٌ ه  ص  ْنُكْم أمن  ّمْن ّأْص " :م  ل  س  و   عليه ى للا   ل  س  ، ّبّح م  ْرب ه  ا ف ي س 

ْنّيامعا يّزْت ّلُه الد  ، ّفّكإنما ح  ه  ْنّدهُ ُقوُت ّيْوم  ه ، ع  رواه البخاري في "األدب )"  في ف ي ّجّسد 
 . )2346( والترمذي في "السنن" )300المفرد" )رقم/
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تي تتكون حسب وال ،ثانويةها وسائل أن   يعتقد الباحثومن ثم تأتي األسباب والوسائل التي 
الظروف السياسية، الظروف خر مثل )آإلى وتختلف من مجتمع  ،البيئة والظروف المحيطة

 .ية(القتصادالظروف و الجغرافية، 
ذا يرى المختص  ،وعلى وجهة التحديد محافظات القطاع ،ما تطرقنا للحالة الفلسطينية وا 

المجتمعي ما لوسائل لتحقيق األمن من أهم ا أن   مقابلة( :2017البردويل،) يةقانونبالشؤون ال
 يلي:
 .الشراكة السياسية 
 نقسامال إنهاء. 
  ويجب  قانون ومحاسبة الخارجين عنه والجميع تحت طائلة ال قانون ال سياداةاحترام

 احترامه.
 المجتمعيأهم الوسائل لتحقيق األمن  أن  : مقابلة( 2017ضاف المختص األمني عرفه )أو 

 ،اعتبره السبب الرئيسي والجوهري لعدم وجود استقرار مجتمعيالحتالل الذي  إنهاءهو 
 ،التدهور المستمر بالقطاعسبب و  ،وجوده خلق حاله من عدم الستقرار الداخلي للمجتمعف

الحصار كذلك و  ،في أقل من عشر سنواتالتي حدثت ة تاليذلك الحروب المت على ومثال
 .نقسامتكريس الالمتزامن مع الظالم المستمر 

أهم الوسائل لتحقيق  راء المختصين األمنين أثناء إجراء المقابالت بأن  ذا ما يتفق مع آوه
رباك الحالة الفلسطنية و إنهاء الحتالل الذي اعتبروه السبب الرئيسي إلاألمن المجتمعي ه

تفسير صورة بسيطة عن ب واستكمال لما تم ذكره ل بد من التطرق ولو، بشكل مستمر
تعتبر من  والتيالمجتمعي لتحقيق األمن التي تعتبر من أهم الوسائل و نظرية هرم ماسل

هناك العديد من  بذلك أن  مؤكدة  اإلنسان،سل م أولوي ات التي وضعت  األساسية نظرياتال
فات اإلنسان الحاجات التي يسعى  إلشباعها من خالل قيامه بالعديد من األفعال والتصر 

الحاجات غير المشبعة تسبب إحباطًا وتوترًا وآلمًا نفسي ةً للوصول إليها، كما تنص على أن  
 وهي على النحو التالي:حادًة، 

 في التنفس، والطعام، والماء، والجنس، واإلخراج، والنوم، والفرد الذي  الحاجات الفسيولوجّية
 يعاني نقصًا في إشباع هذه الحتياجات تجعله ي شبعها فيما بعد بشكل  مفرط، فنرى اإلنسان

 الفقير عندما يصبح غني اً ينفق الكثير من ماله على الطعام والشرب.
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 بعد إشباع اإلنسان للحاجات الفسيولوجي ة يبدأ في البحث عن حاجات األمان  حاجات األمان
التي تتمثل فيما يأتي: السالمة الجسدية بعيدًا عن العتداء والعنف. األمان في الوظيفة التي 

األسرة، واألمن الصحي. أمن  خلالنفسي والمعنوي. األمن دا يشغلها اإلنسان. األمن
 الممتلكات الشخصي ة ضد الحوادث 

 بعد إشباع كل من الحاجات الفسيولوجي ة واألمان تظهر لدى الشخص  لحاجات الجتماعّيةا
رغبات في تحقيق الحاجات الجتماعي ة المتمثلة فيما يأتي: العالقات العاطفية والحصول 

العالقات األسري ة السليمة. قدرة الشخص على اكتساب األصدقاء، ورغبته في  على الحب.
 النتماء إلى المجموعات الكبيرة كالجماعات الدينية ، والفرق الرياضي ة، والمنظمات المهني ة. 

 هذه الحاجة في رغبة الشخص في تحقيق المكانة الجتماعي ة  الحاجة إلى التقدير تتمثل
ا يكسبه اإلحساس بالثقة والقوة باإلضافة إلى كسب احترام المرموقة والمنصب  الرفيع مم 

       (.7: نت( )2016،)شرح هرم ماسلو بتصرفاآلخرين. 
ا لتحقيق األمن  أساًسا جوهريً  التي تعتبرأن  نظرية ماسلو من النظريات  ويري الباحث

وهي  ،ستغناء عنهاالمجتمعي خاصة وأنها تتعلق بالحاجات األساسية التي ل يمكن ال
مقومات حياتية وتعتبر ذات أهمية كبيرة لتحقيق األمن المجتمعي خاصة أنها مرطبتة 

، القتصادي، والجتماعيباألبعاد األساسية المتعلقة بتحقيق المن المجتمعي المتمثلة بالبعد 
 والقيم.واألسري، والمبادء 

 المجتمعي األمن: مقومات اخامس  
تتحدد فيما  المجتمعي األمنمقومات  أن  ( 1993:77) العوجيو  (72: 2017نوفل )يرى 
 يلي:
 المجتمع.التماسك بين أفراد  .1
 واحدة.مبادئ سلوكية وأخالقية  علىالتوافق  .2
 التعاطف بين أبناء الوطن الواحد. .3
 .دينيةلاالعقيدة  .4
 السياسي. الستقرار .5
 ي.القتصادو المعيشي والحياتي  األمن .6
والمؤسسات  ،سسات التربوية والجهاز القضائي العادلوالمؤ  األمنتوافر أجهزة  .7

 المنحرفين. ن  م  ح ل  ص   ن  والتسامح مع م   ،ةيرىوالجمعيات الخ ،ةالمجتمعياإلصالحية و 
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ه يصعب فصل أن  و  ،ي والسياسيالقتصاد األمنمرتبط ب المجتمعي األمن أن  ويضيف 
 ) 77: 1993،العوجي) بعضهمالمكملين أنهما و  ،خرعن اآل أحدهم

بحث  إلىمتعددة وكثيرة وتحتاج  المجتمعي األمنمقومات  أن  ( 2007:9) عمارةويعتبر 
 :المقوماتفي مقدمة هذه  وأن   ،كبير
 ني.يلدا األمن 
 الفكري األمن. 
 الروحي األمن. 
 المادي. األمن 

 المجتمعي األمن أن   مما سبق ذكره، كثر تفصياًل أ( بشكل 5-2007:4) القزويني ويركز
 التي يحتاجها لنواحيفي مختلف ا األمنعلى مقومات تعتبر األسس التي ينشأ منها يقوم 
 :هيهذه المقومات و  ،نساناإل
 قانون ال ةداسي. 
  المجتمعيالتكافل.  
 التعايش. 
  العنفالتسامح ونبذ. 
  يالقتصاد التعاون. 
 المشاركة. 
  بالمسؤوليةالشعور. 
 األخوة. 
 المواطنة. 
 الغذاء لكل فرد. 

 المجتمعيه ل يمكن رهن األمن أن   (مقابلة :2017)عبد العاطي،ده الحقوقي وهذا ما أك
ن   ؛ربطه بالقوة الشرطية وسيادة القانون ل يمكن و  ،بمقومات معينة ولية ل المسؤ تحمبما وا 

 .والمشاركة من الجميع

قراءة  ما تم   إذاربما يكون هناك اختالف في مصطلح الكلمات ولكن ه أن   الباحث يرى و 
 المجتمعي منلأل األساسيةالحقيقي لجميع المقومات  ىه يشمل المعنأن   ىلمضمون نر ا

 الستقرارو  ،ي والتكافل المجتمعيالقتصاد الستقرارو  ،قانون ال سياداةالمتمثلة في تحقيق 
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تحقيق ، ويقوم عليها هأمنالمجتمع و ا استقرار عليهقوم يني والتي هي بمثابة األسس التي يلدا
العيش باستقرار أفراده، كحياة أسلوب على و  يعود بالنفع على المجتمع ذيام الالسلم الع

 أمنباألثر العام على  ينعكسمما  ،اإلحباط أوتحقيق أهدافه بدون الشعور بالخوف كو 
 المجتمع وازدهاره.

 المجتمعي األمن: أبعاد اسادس  
 :(2005، ، الفادني2009وشيبي ، ،2012الصمد، )عبد المجتمعي األمنأبعاد 

السياسي للدولة، وحماية المصالح  الكيانوالذي يتمثل في الحفاظ على  السياسي:عد البُ  .1
 .العليا

، األساسية حتياجاتتوفير أسباب العيش الكريمة وتلبية ال إلى يهدف ي:القتصادعد البُ  .2
 الخدمات. مستوىورفع 

يزيد من تنمية الشعور للمواطنين بالقدر الذي  األمنتوفير  إلىيرمي  :المجتمعيعد البُ  .3
 والولء. نتماءبال

بصفته العنصر األساسي  الدينياحترام المعتقد  إلىيهدف  العتقادي: أوعد المعنوي البُ  .4
 .في وحدة األمة التي تدين باإلسالم

حماية البيئة من األخطار التي تهددها كالتلوث وبخاصة  إلىيهدف  البيئي:عد البُ  .5
 ع.نان المصالسكنية القريبة م التجمعات

  المجتمعي األمنمهددات : اسابع  
األخرى، الغرائز  هو الحال في كما اتمامً  المجتمعي األمنيصعب اإلحساس بوجود 

ة المجتمعيوتدمير الحياة بل  الحياتية،لخلق العديد من التعقيدات  اكافيً يعتبر ولكن غيابه 
ذلك ل  ن  أل؛ مته واستمرارهولكن ديمو  المجتمعي األمنتحقيق  فالمطلوب ليس فقط ،بأسرها

خر آيرادفه سعي  أن   ل بد   األمنالسعي لتحقيق  فإن  خر آوبمعني  وجوده،يقل أهمية عن 
مما يعني وبصورة مباشرة البحث في  ،ادائمً ا و ا مستقرً لتي تجعل منه وضعً ا اآللياتوجود ل

 (.73: 2017نوفل،والسالم ) األمنتهدد  أن  تلك البؤر التي يمكن 
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 ومنها:( 2002:235) ا فهميإليهومن هذه المهددات ما أشار 
 يير.معاوالالقواعد  انتهاكوالبتعاد عن المسار المحدد و  نحرافال .1
الغلو في العتقاد  هأخطر أشكال العتدال، ومنلحد  جانبز المو اويعني التج ؛الغلو .2

 خر.اآلوتكفير 
بوابة لرتكاب الجرائم  ت، وتشكلمعاالمجتوهي من أخطر اآلفات التي تهدد  ؛المخدرات .3

 .المجتمعي األمنوزعزعة 
تشكل  الفلسطيني، حيثمجتمعنا  فية وخاصة المجتمعيوهو من أهم المشكالت  ؛الفقر .4

 .المجتمعي نحرافا لالا مناسبً بيئات الفقر مناخً 
 المادية، والمعنوية،ية نسانها مرتبطة بالحاجات اإلأن  ومن خالل المهددات السابقة نجد 

بتحقيق الحاجات  المجتمعي األمنيرتبط تحقيق  تاليوبالة، المجتمعيوالروحية، و ، والفكرية
 األساسية من نقص الحاجات تعانيلخاصة التي والهتمام بالحالت الألفراد، ية نساناإل

الحقوقي  دهأك  وهذا ما  ،والراحة ،والمسكن ،والكساء ،وخاصة المادية للبقاء كالغذاء
 في على وجهة الخصوصو  المجتمعي األمنأهم مهددات  أن   مقابلة(: 2017،)زقوت

 محافظات قطاع غزة تتمثل في:
 مختلفة. مشاكلالحتالل وما يسببه من  .1
 .أخرى مشاكلوغياب الوعي لدوره الحقيقي يخلق  األمنثقافة رجل  .2
 .عليهايترتب  ية وماالقتصادالمشكالت  .3
 .المجتمعي األمن تهددان ناساسيتأ لتانالفقر والبطالة مشك .4
 .األساسيةالحاجات  نالتطرف والتعصب نتيجة فقدا .5
 .نقسامالعكاسات نا .6

في محافظات  المجتمعي األمنأهم مهددات  أن  ب( : مقابلة2017زيارة ) أكدهما  أيًضا وهذا
 في: القطاع تتمثل 

 النواحي.ي في جميع القتصادالتدهور  .1
  .سياسة قطع الرواتب .2
 .اليدب الحقالجاهلية مثل األخذ بالثأر وأخذ  يدلتقالبعض العادات وا .3
 .المجتمعي منكمهدد جوهري لأل األساسيةالسياسي التي تعتبر المشكلة  نقسامال .4
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تحقيق  عدم تتمثل في المجتمعي األمنمهددات األساسي لالجوهر  أن   الباحث رى ـيو 
 الستقرار أساس ن  ا  ية بل و العالقة بينهما تكامل أن  و  ،للفرد والمجتمع األساسية حتياجاتال

، نوالمسك، والمأكل ،المجتمعي هو الفرد فعندما نتحدث عن المهددات المتمثلة بتوفير الغذاء
رها يخلق وبالمقابل عدم توف ،في حال توفرها الستقرارعن  كريمة نتحدثالحياة الو  ،والمال
يين األمنت المختصيين ا مقابالسابقً  هدتأك  المجتمعي، وهذا ما  األمن خصبة لتهديدبيئة 

 والحقوقيين.

  ي ـن المجتمعـيق األمـؤسسات التي من خاللها يتم تحقمال: ثامن ا
افر الجهود بين مؤسسات ظجماعية تتطلب ت مسؤولية المجتمعي األمنتحقيق  إن  

كما مكملة لبعضها البعض  ، وجميعهاخردون اآل جانبالمجتمع المختلفة ول تقتصر على 
 :يلي

 .لألبناء الصالحةالتنشئة من خالل  األمنويكون دورها في تحقيق  :األسرة .1
تكمل المؤسسات التربوية ما بدأت به األسرة من إعداد الفرد المؤسسات التربوية:  .2

  ه.يلدوتنمية القيم والتجاهات اإليجابية  ،هتوصقل شخصي
خطئين بمحاسبة الم األمندورها في تحقيق  ويكون  والقضائية:ية األمناألجهزة  .3

 والتصدي للجرائم.
والتوجيه  العام،ي لما لها دور فاعل في خلق الرأ :المجتمعيعالم والتواصل وسائل اإل .4

من سلطة معرفية ومعنوية في تحقيق  هوما تملك ،نتشارعلى الوقدرة  حضور ها منيلدبما 
 (3)): نت2017ائل،و األ) المجتمعي األمن
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 :ةـــــــــالصـــــالخ
 واألمن المجتمعي الذي يعتبر أحد األمن إلىالحاجة  أن  ين لنا من خالل هذا المبحث يتب  

التي استخلف  األرض ناعمر لالحياة وديمومتها و  لستمرارحاجة أساسية أشكال األمن العام 
ول دون ح  ي  ه أن  القلق والخوف و  إلىيؤدي  األمن انعدام أن  و  آدم،ا بني عليه تعالىهللا 

كما  تمعاالمجت في انهيار إلىمما يقود  والتشرد،الهجرة  إلىيدعو كذلك و  والبناء، الستقرار
 المجتمعي األمنعتبر تحقيق يولذلك في المشاركة في تحقيق ذلك العالقة بينهما تكاملية  أن  

غفال دور ول يمكن إ  ،يةاألمنة وبين الدولة وأجهزتها المجتمعيمهمة مشتركة بين الهيئات 
 األخر.

 فيها تختلفف ،حالة خاصة فهيمحافظات القطاع في  وتحديًدا ،نيةيا عن الحالة الفلسطــأم 
ا دولة ن  نأل ويعود ذلك ؛عن المقاييس العالمية المجتمعي األمنيير ووسائل ومهددات امع

 ،غير ثابث وغير مستقر األمنمعيار ف .تحت الحتالل وتحت المناكفات السياسية المختلفة
لة الخاصة لقطاع غزة من ظروف وحصار واحتالل إل أنها من أكثر بقاع رغم الحاولكن 

يين األمنخالل المقابالت مع المختصيين األرض أمًنا واستقراًرا وهذا ما تم تأكيده من 
 والستقرار األمنمحافظات القطاع تعيش حالة من  وجدنا أن  المؤسسات الحقوقية موظفي و 

 تعيشها.لتي بدرجة مرتفعة رغم جميع الظروف ا
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 الوطني األمنوزارة الداخلية و  :ثانيالالمبحث 
 

 مقدمة
           ل لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنةو األ اليومأت وزارة الداخلية منذ ــشن

والحساسة في الحكومة  المهمةى أهم الوزارات ، وتعتبر وزارة الداخلية إحد1994) )
 األمنو  الستقراروتحقيق  ،للمواطن الفلسطيني األمنتوفير  الفلسطينية لما لها دور في

الخدمات في  كانتيث ح ل القائمين على الوزارة من الصفر،طلق عمناو  الداخلي المجتمعي
من بعض المجالس القروية و  ،المدنية اإلسرائيلية دارةاإلزمن الحتالل تقدم من خالل مكتب 

تحجيم  إلىسلو أو العديدة التي وقعت من خالل اتفاقية الشتراطات والقيود فقد أدت  ،بلديةوال
خاصة على  ةسيادشيء من أشكال ال طينية كسلطة حكم ذاتي ل تتمتع بأيالسلطة الفلس

ال وزارة سحب التحجيم والتقزيم على مجنا ،ا مع هذا المنطققً و اوتس بر،معاوال األرض
والوظائف ، والواجبات  ،والتكوين ،ةوالتي تم بموجبها تحديد البني ،الوطني األمنالداخلية و 

 الوطني األمنوزارة الداخلية و  من خالل وحفظ النظام العام ،التي تنحصر في تقديم الخدمات
 .(2011:42في نطاق الولية الجغرافية الفلسطينية )البسوس،

 ، حتى1994) ) التغيرات منذ التأسيس عاموزارة الداخلية مرت بالكثير من  أن   ويشار إلى
بعد فوز  (2017  ( حتى العام 2006) ) ممرحلة جديدة منذ العا ت، وبدأ( (2006تاريخ 

 ياألمنبالعمل  خاصة استراتيجيات جديدةوفق  في النتخابات حيث بدأ العمل حركة حماس
وزارة الداخلية مراحل  عمل مراحل تعتبر لذلك ،ضالبغي نقسامال استمرار معبالتزامن 
 األمنتحقيق  إلى ىسعيالجميع  ناك إجماًل ولكن  ،أخرى إلىحلة وتختلف من مر  ،مرتبكة
 بها من وجهة نظره. يقتنع التي يةاألمنالستراتيجية وفق المجتمعي  الستقرارالعام و 

وفد حكومة التوافق  أن  با ، علمً نيةيالفترة القادمة حالة من الوحدة الوطنية الفلسطفي  يحدثقد 
ثالث سنوات بعد اتفاق دام قطاع نابعد  (2017-10-2 ) خالفلسطيني قد دخل غزة بتاري

داخلية موحدة ليعم الوزارة  تكون  رجى من خالله أن  الذي ي  و  ،(2014)في عام الشاطئ 
 رجاء الوطن.جميع أ المجتمعي األمنو  الستقرار

تحقيق في والدور الرئيسي لوزارة الداخلية التعريف بالشكل المفصل  تم في هذا المبحثو 
 محافظات القطاع.في  المجتمعي مناأل
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 الوطني  األمن: مفهوم وزارة الداخلية و أول  
مسؤوليات معقدة  تتحملو الفلسطينية، هي إحدى الوزارات األكثر أهمية في الحكومة 

ساهمت في إيجاد . متعددةية وسياسية أمنفي ظل ظروف متشابكة ومعطيات صعبة وأزمات 
يجاد البدائل المناسبةعلى  عملتكثير من المشاكل و لالحلول ل  ،توفير بيئة عمل مناسبة وا 

 سيادةعلى عاتق الوزارة فرض  ويقع .اإلداريةات جراءل العمليات واإلوتطوير العمل وتسهي
 للمواطن، األمنوتوفير  ية،األمنوضبط الحالة  محاباة، أوعلى الجميع دون تمييز  قانون ال

 ية.األمنواألزمات  لجة األحداثمعاوحماية الجبهة الداخلية ـو 
السياسية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أهم  ةداوحظيت وزارة الداخلية باهتمام ورعاية القي

 إلىتسعي كما  .الفلسطينيللمواطن  مانواأل األمنلدورها في توفير  ،الوزارات السياسية
للجمهور  ية أكثر شمولأمن اتخدموتقديم  دورها، ذتطوير قيادات جديدة في سبيل تنفي

 (.4: نت( )2016وزارة الداخلية الفلسطيني )

 الوطني  األمننشأة وزارة الداخلية و : اثاني  
ل لقيام السلطة الفلسطينية عام و األ اليومنشأت وزارة الداخلية الفلسطينية منذ 

 إنشاء الفلسطينية، ثملطة ، بعد توقيع التفاقيات مع العدو اإلسرائيلي، وبدء دخول الس1994
تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة  حتىوظلت هذه األجهزة تمارس عملها  ،يةاألمنجهزة األ

 أتبد، حيث  وتولي سعيد صيام حقيبة الداخلية 2006)-3-29 ) إسماعيل هنية بتاريخ
 تم   ،2007) -2-9 ) بعد اتفاق مكة بتاريخه ن  إ الداخلية حيثوزارة  مرحلة جديدة من مراحل

م استقالته بعد شهرين ما قد   ناسرع الداخلية، ولكنهي بتولي حقيبة ي القواسمناتكليف ه
 .(87:2015 كميل،)أبو مقدرة الوزارة على مواصلة العمل  ية، وعدماألمنبسبب اإلضرابات 

وجود حكومتين الفلسطيني و  نقساممرحلة البدأت  2007))ومنذ يونيو ه  أن الباحث فيديو
حيث  ،( 2017-9-25 )تاريخ حتى، واستمر هذا الحال الوطني األمنووزارتين للداخلية و 

نا ن  إ حيثو ، برئاسة رامي الحمد هللا القطاع إدارةحكومة الوفاق الوطني التي لم توفق ب تشكلت
مصرية بعد  برعاية   ضالبغي نقسامتهاء النامن مراحل نعيش في هذه األيام مرحلة جديدة 

 ودخول حكومة الوفاق قطاع غزة  ( 2017-9-17 ) حل اللجنة اإلدارية بتاريخ
ثار آن القاهرة وفق جدول زمني إلزالة م نقسامتهاء الان نعالا  و ، 2017) -10-(2بتاريخ 

 في األيام المقبلة داخلية واحدةالوزارة  تصبحوربما  ،) 2017-10-12 ) بتاريخ نقسامال
إيجابية  معيةتبعيات مجت ذلك سينتج عن وبالطبع، (  2007 ) قبل كانت عليه منكما 
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 (مقابلة: 2017)زيارة، ينياألمن ون د المختصك  . وأمحافظات القطاععود بالنفع على جميع ت
السياسي والوحدة والمصالحة الوطنية بين  الستقرار أن  ( على مقابلة :2017ن،ترباو)

 عود باإليجابيةوت ،ي المجتمعي العاماألمن الستقرارتعود بالنفع و  أنها أنالطرفين من ش
 .بين أبناء الوطن الواحد والمحبة

 الوطني الفلسطيني  األمنرسالة وزارة الداخلية و : اثالث  
 مسؤولية سيادية، ذاتالوطني الفلسطيني مؤسسة وطنية  األمنوزارة الداخلية و 

تساهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في  ية،أمنو وواجبات مدنية  ،أخالقية واجتماعية
نشاءو  ،قانون ال ةسيادوفرض  مانواأل األمنعن طريق  ،سياداةذات  دولة فلسطينية مستقلة  ا 

وزارة ) الصعيد الوطني واإلقليمي والدوليبالحترام والدعم على  ىية مستقرة تحظأمنبنية 
 (.2016،الداخلية

نها أق بمبادئ الحكم الرشيد التي من شالرسالة الحقيقية لوزارة الداخلية تتحق أن   الباحث يرى و 
ية األمنون ؤ رئيس قطاع الش دهأك  وهذا ما  المجتمعي،الداخلي  الستقرارو  األمنحقق ت أن  

 األهلي.والسلم  المجتمعي األمنتأسيس الحاضنة الشعبية لتحقيق بو  ،اللواء توفيق أبو نعيم

 الرؤية : ع اراب
درجة من المهنية  علىوأ المجتمع، في  الستقرارو  األمنات يمستو  علىأ  إلىالوصول 

 (.5)): نت2011،وزارة الداخلية) لشفافية في األداءوا

  القيم: اخامس  
 الحنيف.ديننا اإلسالمي  تعاليم 
 األخالقية.ية والقيم قانونيير المعاال 
 شورىال. 
  والشفافية.المصداقية 
 والعدالة.والنزاهة واإليثار  مساواةال 
 اإلسالم.في  نسانحقوق اإل 
  والتطور.المرونة 
 (.6)): نت2011وزارة الداخلية،المفرطة ) تجنب استخدام القوة 
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 الغايات: اسادس  
 .تحصين المجتمع من جميع أشكال الجريمة والرذيلة والفساد والتجسس 
  والمؤسسات.فرض النظام العام بما يحفظ الحريات وحقوق المواطنين 
  الوطني. األمنالرتقاء باألداء العام لوزارة الداخلية و 
 الظروف.صل مهما بلغت القدرة على العمل المتوا 
  (2011الداخلية ، )نشرةالعام للجمهور عن أداء الوزارة  الرضا مستوىرفع 

 الوطني  األمنهيكلية وزارة الداخلية و : سابعا  
 وعسكري: ،ن مدنيالوطني من شقي األمنتتكون وزارة الداخلية و 

ت وبعض اإلدارات ايرىمن الوكالء والمساعدين واإلدارات والمد اعددً يمثل  :المدنيالشق  -
الوحدات  إلى ضافةً إ ،ون العشائرؤ العامة لش دارةواإل ،العامة للجوازات دارةالعامة مثل اإل

 الوزارة.تتبع لوكيل  أو مباشرة،صة التي تتبع للوزير المخت

للوزارة، ية التابعة األمنهيئات يتمثل باألجهزة المختصة واإلدارات والو  :العسكري الشق  -
الوطني )موقع وزارة  األمنزير مباشرة وبعضها يتبع للقائد العام لقوات ويتبع بعضها للو 

 .(2016الوطني ، األمنالداخلية و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 محافظات القطاع -طنيواألمن الو هيكلية وزارة الداخلية

 (2016، حرز،2016موقع الداخلية ،)
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   المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمنمحددات عمل وزارة الداخلية و : امن اث
ن ي تتمثل مالوطن األمنمحددات وزارة الداخلية و  أن   (2017:16،17) يرى الشريف

ت عمل الحاضنة الشعبية التي من أهم محددامن  أن  حيث أشار  ،خالل الحاضة الشعبية
 يلي:هي كما ،  المجتمعي األمنق يز وتحقينها تعز أش
النزاهة،  الفرص،تكافؤ  )العدالة، في اللتزام بمبادئ الحكم الرشيد المتمثلة إلى ىتسع -1

 .(مشاركةحسن الستجابة، وال، الشفافية، اإلفصاح، المحاسبة
بحيث يكون هناك تواصل مع شرائح المجتمع قبل  ،ة المشاركة المجتمعيةتبني سياس -2

 مهمةالاتخاذ القرارات 
 الحكومي.الشراكة في العمل  مبدأتعزيز  -3
 والنفوذ.منع تدخل الشخصيات في مجريات العمل الحكومي واستغالل المناصب  -4
 .السابقة اتياسية المحاسبة لمن يخالف السياستبني س -5
 الحكم.تمكين سياسة الرقابة على األداء بما يعزز مفاهيم  -6
 الصالحة.تبني سياسة الرتقاء بثقافة المواطن بكل مفاهيم المواطنة  -7
 به.تبني سياسة الحفاظ على كرامة المواطن متلقي الخدمة الحكومية والهتمام  -8
وزارة  دورا من صميم قً طالأنفكرة الحاضة الشعبية تأتي  أن  ( على 2017:1أبو نعيم )د وأك  

 األمنا منا بضرورة تعزيز الحاضنة الشعبية لتحقيق السلم األهلي و نً ايما  و الداخلية، 
وتقوية الجبهة الداخلية التي يراهن األعداء من كل حدب وصوب على إضعافها  ،المجتمعي

لهيئات ومفاصل وزارة الداخلية بمختلف األجهزة وا ةقادفقد قمنا بتكليف إخوة متميزين من 
 نقدم كل ما نستطيع من حتىواإلدارات المركزية ذات الحتكاك بالمواطنين بتشكيل اللجنة 

على ما سبق  وبناءً يستحق منا كل التقدير والحترام.  ذيأجل خدمة المواطن الفلسطيني ال
 :يليتقرر ما 

سطيني كون الفل قانون ا في هذا اإلصدار من الإليهاللتزام التام بتطبيق المواد المشار  .1
 الوطني. األمنتنفيذها مناط بوزارة الداخلية و 

هذا القرار من  ىوضباط الصف واألفراد العمل بمقتضوالضباط  ةقادعلى جميع ال .2
 تاريخه.

ية بل األمنات والمتغيرات فكرة الحاضنة الشعبية فكرة جديدة ومواكبة للتطور  أن   الباحث يرى و 
 المجتمعي األمنتعزز وتحقق  أن  ها أنيجابية التي من شمن أهم القرارات الوزارية اإل وتعتبر
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أفراد  احتياجاتها مرتبطة بحياة و نأل؛ عنه من تبعيات على المجتمع ككل وما سينتج
 الستقرارو  الوطني األمنوزارة الداخلية و تخلق توازن قوي بمعيار  أن  نها أالمجتمع ومن ش

 المجتمعي.

 بمحافظات قطاع غزة  المجتمعي األمن دور وزارة الداخلية في تحقيق ا:تاسع  
حدى إه يمس ن  لوزارة الداخلية دور فعال وجوهري وأساسي أل أن  فيه  ك  ل شمما 

ما يعود بالنفع على الجميع بتحقيق م المجتمع،واستقرار  نسانة لحياة اإليالحاجات الضرور 
 هدتأك  اة المختلفة وهذا ما ومواكبة التقدم في جميع مجالت الحي ،وتحقيق الزدهار ،الستقرار

 الحقوقية.يين والمؤسسات األمنالمقابالت مع المختصين األكاديميين 
من محور  أكثرعلى  الوطني عملت األمنوزارة الداخلية و  أن   : مقابلة(2017،تربان) يرىو 

 : المجتمعي األمنلتحقيق 
لوزارة في أهمية ا توضيحمن خالل نشر المفاهيم بين الناس و  ،ل التوعويو المحور األ .1

 .المجتمعي األمنتحقيق 
الموجودة والتي  المشاكلل الجهود المستطاعة للحد من اذلب ،جرائياإل ثانيالمحور ال .2

 المجتمع.عود باإليجابية على تو  الستقرارتعزز  أنها أنمن ش
 مجتمعيال األمنالوطني في تحقيق  األمندور وزارة الداخلية و  أن   : مقابلة(2017)زقوت،يضيف و 

 يلي:يتمثل فيما 
 والخارجية.الوطن والمواطن من المهددات الداخلية  أمنحفظ  .1
 المجتمع.المجتمعي بين أفراد  مانينة واألأننشر روح الطم .2
 ا.عليهمكافحة الجريمة والقضاء  .3
 دية.معاالي مع الجهات األمنمنابع التخابر  تجفيف .4
 .المجتمعيةية األمننشر الثقافة  .5

من  المجتمعي األمنلوزارة الداخلية دور كبير وعظيم في تحقيق  أن   : مقابلة(2017)حبيب، كما يرى
 :عدة  محاورخالل 

 وفرض النظام العام بما يتوافق مع  ،قانون صاف النإيجب ه وينص أن   ؛يقانونالمحور ال
 النظام السياسي الفلسطيني المتمثل في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنيين.

  المباشر مع الوجهاء والمخاتير لحل الكثير  التعاون من خالل ويطبق ؛  تمعيالمجالمحور
 الخاصة.التي تتعلق بالحقوق المدنية  المشاكلمن ا



30 

 من خالل التوعية والتوجيه العام للمواطنين اتجاه بعض الظواهر التي  ؛المحور التوعوي
 .المجتمعياألمن تتعلق ب

 :يوهي كما يل عدة ية ينحصر في أموروزارة الداخلدور  أن   : مقابلة(2017،)المغاري يرىو 
 المجرمين.محاصرة الجريمة ومالحقة  .1
من خالل دائرة  األشخاص المتخاصمين أو ائالتسهام في حل الخالفات بين العاإل .2

 العالقات العامة.
ية األمنومتابعة الحاجات  منمن خالل التواجد الدائم لأل مانواأل األمنإشاعة  .3

 للمواطنين.
 ية.األمنل على نشر التوعية العم .4

 أن   (: مقابلة2017 و)صيام ، مقابلة(2017الحقوقيين )القرشلي: ون المختص يرىو كما 
 خالل:حياة المجتمع وذلك من  فية الداخلية دور مهم وجزء أساسي وزار ل
 الجميع.على  قانون تطبيق ال .1
 .نتماءالاألسري لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن  ضمانالتحقيق الحماية و  .2
 .مساواةو بعدالة  قانون حماية ال .3
 المجتمع.حقوق أفراد  ضمان .4
 العامة.العام والسكينة  األمنالحفاظ على  .5
 .قانون الاألساسي الفلسطيني ول أحد فوق  قانون ال على تطبيقالعمل  .6
 وعدل.نصاف إب اخارجه أومحاسبة المخطئين سواء من أفراد الداخلية  .7
على  لتحقيق النفعت الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المشترك مع المؤسسا التعاون  .8

 الجميع.
في  ت الدولة واألجهزة الحكومية عامل أساسيمؤسسا أن  ( 15-2007:14) كد الهيتيأوي

من قيام النظام  د  ه ل ب  أن  وهذا يعني  والخارجيوالتماسك الداخلي  المجتمعي األمنتحقيق 
ية القتصادة و المجتمعيدولة بمؤسساتها السياسية و السياسي بوظائفه التي تكمل قدرة ال

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

 الحق في حرية الرأي. .1
 السياسية.ة والمشارك الشورىتفعيل  .2
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 ة.المجتمعيو ية القتصادتحقيق التنمية  .3
 المواطنين.م لعموم يعلتوفير الت .4
 الصحية.توفير الخدمات  .5

في العمل على وضع يثمتل  الوطني األمنالدور الحقيقي لوزارة الداخلية و  أن   الباحث رى ـيو 
لجرائم ا مل معللتعا ب الحديثةاليواألس طوراتالخطط والبرامج وفق جدول زمني لمواكبة الت

والعمل  ،قانون ال ةسيادتحقيق الحرص على و  ،الوسائل والسبل بجميع والعمل على مكافحتها
 أن   هأنش فذلك من .على تعزيز المشاركة المجتمعية بين جميع أطياف المجتمع الفلسطيني

الل بالمجتمع أو يحاول اإلخ يترصد ن  ا أمام م  منيعً  اقف سدً ي أن  و  ،ية قويةأمنشكل جبهة ي
في تحقيق ية األمنواألجهزة  أفراد المجتمعبين  مشتركة مسؤوليةالفإن لذلك  .العام األمنب

تحقيق بهدف  مسؤوليةمن تلك ال اً جانبيتحمل كل طرف منهما حيث  المجتمعي األمن
 .الشامل الستقرار

 ي،الفكر حالت التطرف وزارة الداخلية كجهة اختصاص  معالجةكيفية في  هُ وهذا ما شهدنا
لمعالجة مثل هذه الحالت التي تشكل  بحكمه ووعي فسعت جاهده مع الجهات المختصة

ولول  وتصدع الجبهة الداخلية، خطًرا أمنًيا واجتماعًيا يؤثر على جميع مناحي الحياة المختلفة
تكاتف الجهود مع بعضها البعض لما تم السيطره على هذه الحالت الشاذه التي تسعى إلى 

وهذا يدلل على أن الوزارة تسعي بكل جهد لتحقيق األمن والستقرار  تمع،المجتدمير 
 تي تعمل الوزارة على معالجتها.الفكرية ال أحدي القضايات ال الحالتوما هذه  المجتمعي

 قطاعالبمحافظات  المجتمعي األمنتحقيق في التي تواجه وزارة الداخلية  وقاتالمع :اعاشر  
 والمؤسسات أ وعلى صعيد األفراد أ ناجد أي عمل سواء كه ل يو أن   رى الباحثـي
 وقاتبد من مواجهة هذه المع ولكن ل العمل،تواجه هذا  معوقات ووجدت إل  الوزارات 

شخص  35من خالل مقابلة و  ،تحقيق األهداف المرجوةللجة معاالحلول المناسبة للع ووض
 معوقاتمن أهم ال هو جد أن   بلة(مقا11) ومؤسسات حقوقيةمقابلة(  24) يينأمنمختصين  من

 هأنمن ش ذيالفلسطيني ال نقسامالهو للوزارة التي تواجه وزارة الداخلية على الصعيد العام 
 .المجتمعي الستقرارعلى قضي على الحياة و ي أن
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من أهم المعوقات التي تواجه وزارة  أن   : مقابلة(2017، نا)شهو  ياألمنويرى المختص  
 ما يلي: المجتمعي األمنتحقيق الداخلية في 

 اته.وتبعالفلسطيني  نقسامال .1
 القطاع.الحصار الظالم المفروض على  .2
 الممارسات والسلوكيات المفروضة من الحتالل الغاشم. .3
مواكبة على لتشغيلية التي تساعد بشكل أساسي يات انزاقلة الكادر البشري والمي .4

 الوزارة.متطلبات 
 بالوزارة.األفراد العاملين من بعض  الدينيضعف الوازع  .5

التي تواجه الوزارة  المعوقاتمن أهم  أن   : مقابلة(2017، )شاهينويرى مساعد عام الشرطة 
 هي:
 واللوجستية.المادية  ياتمكاناإلنقص  .1
ي األمن ينعلى الصعيد مشاكلوما ينتج عنه من  هعكاس الحصار بأبشع صور نا .2
 .المجتمعيو 
 .الوطني األمنوزارة الداخلية و  ىنقص الكادر البشري وضباط قو  .3
وتحمل الوزارة  مشاكلمن  عنهية للمواطنين وما ينتج القتصادعدم استقرار الحالة  .4

 ذلك.تبعيات 
والمراقبين الحقوقيين  : مقابلة( المختصين2017،الدهشان( و): مقابلة2017ويرى )البردويل،

وزارة الداخلية في  معوقاتن أهم م أن  الخارج  أوات بشكلها العام سواء من الداخل نتهاكالل
  يلي:تتمحور فيما  المجتمعي األمنتحقيق 

 الفلسطيني. نقسامال .1
 الحقوقية.غالق الكثير من المؤسسات إ  .2
 الصعب. المجتمعيي و القتصادالوضع  .3
من استنكاف الكثير من الموظفين الحكوميين من خالل قرارات جائرة وما نتج عنها  .4

 .المجتمعي األمنتحقيق  مسؤولة عنساسة خاصة وزارة الداخلية الالحات نقص الكادر بالوزار 
 لها.عناصر تابعة  أووجود روح الثأر عند بعض العائالت والتنظيمات  .5
 العمالء.استمرار الحصار والحتالل ونشاط  .6
 الرقابية.همال من الجهات الحكومية بعض اإل .7
 ن.ليؤو المسالمحسوبين على  أوبداية ظاهرة أبناء المسؤولين  .8
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 .الداعمة ماليةضعف الرقابة ال .9
وزارة  ىسات تفيد بضعف بعضهم ومع ذلك تبقرغم وجود نتائج ودراالمديرين تدوير  .10

 ،أخرى إلىمن وزارة لهم نقل جراء ية إمكانإالداخلية محكومة لهذه الثلة المسؤولة دون 
    مبدعةجلب قيادات جديدة  القدرة على فتبقي الداخلية في دائرة محدودة دون 

 .، مقابلة(2017،الدهشان)
وقلة  ،الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية يظهر األداء المتميز للوزارة في ظل الحصار ولعل  
تقوم بتنفيذ مهماتها  الوزارة أنإل  التكوين، ة، وحداثةتاليالمتوفي ظل الحروب  ،ياتمكاناإل

ممتلكات  ، وتحميقوانينالفذ وتسهر على مصلحة الوطن والمواطن وتنظم الحياة المدنية وتن
 أفرادها فيوفي الوقت نفسه تعمل على تطوير قدراتها وأدائها وتأهيل ، األفراد والمؤسسات

مرجع ) السائدة في القطاع األمنية صعبة بشكل مقصود إلضعاف حالة أمنظل ظروف 
 .(سابق

اخلية تعمل بكفاءة وزارة الد أن   إل   معوقات ما سبق طرحه منه رغم كل أن   الباحث رى ـيو 
ية هنا األمن الثغراتوما سنوات،  على مدار عشر األمنحالة فردية في ضبط بمتميزة و 
 .العام األمنمستوى ا وعلى عليهفردية ول يمكن القياس  حالت   ل  إوهناك 

وزارة  من خالل المجتمعي األمنتحقق  أنها أن: المقترحات التي من شالحادي عشر
 وطني ال األمنالداخلية و 

أهم المقترحات التي من من  أن  ( : مقابلة2017،ي )أبوعيشةاألمنالمختص  يرى
 يلي:بمحافظات غزة هي ما  المجتمعي األمنتعزز وتحقق  أنها أنش
المحاباة وهذا ما  أوعدم التمييز في التعامل مع الناس وعدم الثأثر بعامل الواسطة  .1

 الناس.وس ية المزيد من الثقة في نفاألمنيكسب المؤسسة 
للتسلط على  ية منعاً األمنضرورة المراقبة والمحاسبة وتتبع عمل األفراد وقيادات األجهزة  .2

 المجتمع.أفراد 
الذين لهم احتكاك مباشر مع الجمهور وذلك من خالل برامج  األمنتوعية رجال  .3

 متنوعة.
يمة تستهدف الجر  أن  قناعهم ا  و  ،ي بين المواطنيناألمني نشر الوعي األمنعلى اإلعالم  .4

 الختصاص.صر على جهة تول تق ،ومحاربتها موكلة للجميع ،المجتمع بأسره
 .المجتمعي األمن يدعماإليجابي لوسائل اإلعالم والتصال بما استثمار التأثير  .5
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الة للتنسيق بين أدوار المؤسسات عن الستراتيجيات والطرق الفع   ورؤىعداد تصورات إ  .6
 .المجتمعي األمنية المختلفة والمتكاملة بما يحقق ية والتربوية واإلعالماألمن
ي وتأمين األمنتوسيع مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز العمل  .7

 المجتمع.ينة بين فئات أنبشكل يعزز الطم األمن انتشار
 .المجتمعي األمنالعمل على ترسيخ مقومات  .8

 ) : مقابلة2017،)البطة اأيًض ويضيف 
 ما يلي: المجتمعي األمنتعزز  أنها أنلمقترحات التي من شمن أهم ا أن
 .المجتمعية( )الشرطةيجاد جسم مجتمعي ا .1
 المجتمعي. األمنتدريب فئات وزارة الداخلية على مفاهيم  .2
 اعتبارية،شخصيات  الفئات المؤثرة في المجتمع من خالل لدىبث روح التسامح  .3
 ت.معاالجا أساتذةو مخاتير، و 
الناجحة والمطبقة في بعض  وتطبيق البرامج ةالمجتمعي المشاكلي إيجاد مؤسسة ترع .4

 المتقدمة.الدول 
 الزكاة. ناالتكافل األسري ولجدعم  .5
وذلك كخطوة  ،جزء من المجتمعاألحداث فهم  ىإيجاد بعض المؤسسات التي ترع .6

 .المجتمعي األمناحترازية إليجاد مجتمع ينعم ب
من أهم المقترحات  أن  د بشكل مجمل أك   حيث) مقابلة: 2017،)يونسوهذا ما تقاطع مع 

 :تاليتحقق وتبرز دور وزارة الداخلية من خالل ال أن  ها أنالتي من ش
 الممكنة.مكافحة الجريمة والعمل على محاسبة مرتكبيها بالسرعة  .1
 أشكاله. بجميعالحفاظ على النسيج الوطني  .2
 ية.الصهيونأشكال التهديد من أجهزة المخابرات  جميعمكافحة  .3
 والتعبير.السماح بحرية الرأي  .4
 القضايا.جميع العمل على تحقيق العدالة في  .5
 لستيعابهم.العاطلين والخرجين وعمل خطط وبرامج  جميعاستيعاب  .6
 تذليلها. علىتوفير مقومات الحياة والعمل  .7
 المختصة.تكثيف الزيارات المجتمعية من خالل الجهات  .8
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 مقابلة( :2017،)ظهيرالمؤسسات الحقوقية  مديريى مع مقابلة إحد اأيًض  وهذا ما تقاطع
تعزيز ثقة المواطنيين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات  أن   :أفادحيث 
ب يج أنه وأضاف ،المجتمعي األمنتحقق  أن  ها أنمن ش قانون ال سيادةواحترام  ،الحقوقية

ة في الهيئات القضائية والداخلية المتمثلو  قانون مثلة للوجود دور رقابي على الجهات الم
لعمل على ل اأيًض و  .عن الدور الحقيقي انحراف وأمهنية  تجاوزات ةيأل اوذلك تجنبً  ؛والنيابة
 .للجميع ااستراتيجيً  اتكون هدفً  أن  يجب والتي والوحدة الوطنية  نقسامال إنهاء

 أن  ) مقابلة :2017يام،المؤسسات الحقوقية )ص ىي بإحدقانونالمختص ال اأيًض ده وهذا ما أك  
من خالل وزارة الداخلية كجهة  المجتمعي األمنتعزز  أن  نها أمن ش عدة مقترحاتهناك 

 مختصة من خالل ما يلي:
 المجتمعية.من خالل المشاركة  المجتمعيم والسال األمنتحقيق  .1
والعمل بسبب العادات القديمة  ل تلتزم بالقانون حملة توعية للعائالت الكبيرة التي عمل  .2

 ية.أمنالمواطنين بدور الوزارة كجهة اختصاص  لدىعلى تعزيز الثقة 
  .يقاع العقاب على المخالفين بوزارة الداخليةإ .3
 :المجتمعي األمنتحقق  أنها أنمن أهم المقترحات التي من ش أن   الباحث رى ـيو 
مع وعلى يجابيات على المجتإسينعكس من بما وتحقيق الوحدة الوطنية  نقسامال إنهاء .1

  .الوزارة بشكل خاص
 .المجتمعيالمجتمعي من خالل وسائل التواصل  الستقرارتوعية ثقافة  .2
 .القانون  سياداةتعزيز العمل على فوق الجميع و  قانون الف ىءيخط ن  معاقبة م   .3
بأفراد الوزارة و  تختص بموظفيخطط وبرامج استراتيجية للوزارة وضع العمل على  .4
 .لمجتمعا
لالستقرار المجتمعي  وق ه أكبر مسبب ومعن  أل ؛الحتالل نهاءإلتيجية وضع رؤية استرا .5

 الداخلي.
لتعزيز وتحقيق  مهم جانب ياألمن للوعي أن  ( 2012:44)ما تقاطع مع الغامدي  ذلكو 

 الضعيفة النفوس من أصحاب مرأى على الثمينة األشياء المواطن يترك ل فعندما ،األمن
 مع يشترك سكناه، وعندما محل أو تجارته محل حماية في يحتاط وعندما والمحرومين،

 يعتبر ذلكو األمني بالوعي  قوي إدراك عن ينم وقائي بعمل يقوم هفإن   حيه، حراسة في هناجير 
 .األمنللوقاية وتعزيز  خطوة لأو 
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من األسباب التي تعزز وتحقق األمن الشامل من خالل معرفة  الوعي األمني يعتبرولهذا 
 فهم الواقع والدورفي من أسباب المعالجة والتعزيز تعتبر التي التوعية األمنية  مفهوموتعزيز 

وتحافظ على  والمجتمع،تضر بالفرد  ي إشكاليات ممكن أن  قبل الوقوع بأ المنطوط بكل فرد 
ظرتهم ليس على أساس نحياتهم بما يحفظ لهم حياة أمنة ومستقرة، ونتيجة لذلك تكون 

 ا على حياتهم أولً مخالفتهم تشكل خطرً  ساس القتناع الذاتي بأن  الخوف والعقاب بل على أ
 .ضرار بالمجتمعقبل اإل

 
 

 
 

 ة ـــــالصــــالخ
 األمنبوزارة الداخلية و المتعلق  في المبحث السابقيتبين لنا من خالل ما تم سرده 

عبة ار والحروب والمتغيرات الصق والحصيبرغم التضي ه، أن  محافظات غزةفي الوطني 
وزارة الداخلية ل فإن  لى مدار عشرة سنوات وما يزيد، رباك الدائم واألزمات التي لم تنتهي عاإلو 

عصب تعتبر  ، فهيالمجتمعيفي تحقيق األمن  دور مهم بتشكيالتها وهيكلياتها المختلفة
صوص وعلى وجهة الخ المختلفة،اته وتخصصاته يمستو و كاله بأش األمنالحكومة وعصب 

ما يعرف في  أو المجتمعي األمنالمتمثل بمصطلح األفراد  أمنتعلق بحياة و الم جانبال
يشكل  تحقيقه ن  ألذلك و  ة،األكثر أهميى الذي يعتبر نساناإل األمنببعض المصطلحات 

ــب ـ ضرورة ل على ارتباط وثيق مع هما و الجزء األكبر من بنية المجتمع واستقراره فهو د منها ــ 
سينعكس بشكل  المجتمعيتحقيق وزارة الداخلية لألمن  ،ذكر سابًقاوكما  .بعضهما البعض

 ه.مباشر على استقرار المجتمع وأفراد
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 ثـل الثالـصـالف
 ةـقـسابـات الــدراسـال

 

 تمهيد 
 :المجتمعيو ـي األمن ينجانبالت ـتناولي ـة التـابقـسـات الـدراســال

   الدراسـات اـلمحلية أول : 
   لدراسـات الـعربيةا :اثاني 
   الدراسـات األجـنبية  :اثالث 
 التعـقـيب على الدراسـات اـلسـابـقـة :رابع ا 
 الفـجـوة البـحثـية  
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة
للبحث والدراسة فمن  األساسيةمن نتائج المنطلقات  إليهتمثل الدراسات السابقة وما توصلت 

جه التشابه والختالف أو هم في توضيح اوتس ،خرون اآل ىتهنالباحث من حيث خاللها يبدأ ا
ما بين  في هذا البحث ( دراسة21) عرضحيث تم  .ة والدراسات السابقةالحاليبين الدراسة 

الدراسة ائج ـنتـهذه الدراسات ما يتفق مع نتائج من  أن   ووجد .محلية وعربية وأجنبيةدراسات  
 لتوضيحالباحث  ىسعهذا الفصل ي فيف معها. ومنها ما يتعارض انبجو ال بعض فية الحالي
التركيز على الحرص على مع  ،النظري للدراسات السابقة جانبالالقصور في  جوانب

 .ةالحاليالفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة  توضيحوكذلك  العملي، جانبال

   المحلية:الدراسات : أول 
 :(2017دراسة )نوفل، .1

 المجتمعي األمنعلى االرعاية الالحقة للنزلء وأثره فيالحكومية  دارةاإلدور  :بعنوان
على  االرعاية الالحقة للنزلء وأثره فيكومية حال دارةدور اإل إلىهدفت الدراسة التعرف 

وتكونت عينة الدراسة من  .الباحثة المنهج الوصفي التحليلي تاستخدم، و المجتمعي األمن
( 20من الذكور و) (240منهم ) ونزيلة، اًل ( نزي260) عددهم بلغالذي فرج عنهم و زلء المنال

 النتائج. إلىللوصول  ستبانةالواستخدمت الباحثة  اإلناثمن 

 أهمها: عدة نتائج إلىالدراسة  خلصتوقد 
 بنسبة تصل إلى المجتمعي نمتحقيق األ فيالحكومية  دارةوجود تأثير لدور اإل -
 كافي.الحكومية المبذول غير  دارةدور اإل أنلى مما يدلل ع، (28%)
ها جزء من مهام أن  تحقيق الرعاية الالحقة على اعتبار  فيالحكومية  دارةوجود تأثير لإل -
 المجتمع. في دمجه داةاالحكومية المخولة بتأهيل النزيل وا ع دارةاإل

 التوصيات: 
 محاولة بهاالمقصود و حقة، الال يةمجال الرعا فيالحكومية  دارةأهمية تكثيف دور اإل -

 السلبي.لسلوك ا تعزيز المقصود بها ضل السبيل، وليس ن  الحتواء لم  
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 :(2015دراسة )أبوساكو، .2
العامة  ثانويةلطلبة ال المجتمعيالنفسي و  األمنتحقيق  فيالمدرسية  دارةاإل : دوربعنوان

 .الغربيةجنوب الضفة  في)التوجيهي( 
 فيالطالب بالمدارس خاصة  لدى المجتمعيالنفسي و  مناأل إلىلتعرف اهدفت الدراسة 
المنهج الوصفي  ناحيث استخدم الباحث .التعليميمصيره  تحدد انتقاليةمرحلة صعبة و 

على عينة الدراسة  كانتو  ،التحليلي باعتباره المنهج الذي يقوم بوصف الظاهرة ودراستها
 التعليممدارس التربية و  يفمختلف التخصصات  فيالعامة  ثانويةطلبة المن ( 13233)

  .لتحليل النتائج ستبانةداة الأجنوب الضفة الغربية باستخدام 
 النتائج:أهم  كانتو 
العامة  ثانويةلطلبة ال المجتمعيالنفسي و  األمنتحقيق  فيمهم  المدرسية دور دارةلإل أن   -

 .نتيجتهم النهائيةعلى بما ينعكس 
المدرسية في تحقيق  دارةدور اإل فيصائية دللة إح ذات أظهرت الدراسة وجود فروق  -

 تقلة )الجنس،ا لمتغيرات الدراسة المسالعامة تبعً  ثانويةلطلبة ال المجتمعيالنفسي و  األمن
 (والمحافظة ،ثانويةال فيوالفرع 

 التوصيات:
توفير وسائل الراحة  فيعلى تعزيز دور المدرسة  العالي التعليمتعمل وزارة التربية و  أن   -
 لطلبة.ل األمنو 

 :(2015قادري،) دراسة .3
الضفة الغربية من  فيتشريعات األحوال الشخصية  فيللمرأة  المجتمعي ماناأل: بعنوان

 النسوية.ية والحركة قانونوجهة نظر 
 المجتمعي ماناألالمتعلقة باألحوال الشخصية  قوانينتحقيق  ىمد إلىهدفت الدراسة التعرف 

على المنهج الوصفي التحليلي  اعتمد لتاريخي، كذلكاالمنهج حيث استخدم الباحث  للمرأة،
 عبارة عن عينة الدراسة كانتو  بحثها،البنود المراد  فيمطلوب لستكمال الموضوع  إجراءك

هي المقابلة مع أشخاص األداة المناسبة  كانتالمجال، و  فيمقابلة مع المختصين (  (12
 المختصة.مؤسسات الحركة النسوية  فيعاملين 
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 أهمها: عدة نتائج إلىالدراسة  خلصتد وق 
عام، ي بشكل قانونتعطيل عملية اإلصالح ال إلى ىتعطيل المجلس التشريعي أد أن   -

 الوضع السياسي القائم. إلىمرده  وهذا
القضاة والمشرعين  ديوانليوجد عمل موحد فعال بين جميع المؤسسات المعنية من  أنه   -

 ير.بجدية نحو التغي يتجه السواءعلى 
 فيهما محصلة لثقافة المرأة  اللذاني للمرأة القتصادة والتمكين المجتمعية مكانال أن   -

 .ثار السلبية لعملية الطالقالحد من اآل في ناالغالب يسهم

 التوصيات:
ل الها طو  مانواأل األمنتوفير  فيالمرأة وحقها  ناكيبة شاملة تؤمن استراتيجيتبني  -

 حياتها.

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

 شمال قطاع غزة. ةعلى محافظ
قطاع  ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني وخصوصاً  انتشار ىتحديد مد إلىهدفت الدراسة 

وتأثيره  المجتمعي األمنغياب لو  ،عليهة وحصار مفروض تاليه من حروب متيعانيلما  ؛غزة
المنهج  ناحيث استخدم الباحث .خالقية والفكرية لألسر الفلسطنيةعلى النواحي السلوكية واأل

للدراسة على عينة الدراسة التي  أداةك ستبانةواستخدم المقابالت وال ،الوصفي التحليلي
 في منطقة الشمالفي بشكل عشوائي  ، وذلكمن األسر الفقيرةأسرة (  185 )تكونت من

 غزة.

 أهمها: لعدة نتائج توصلت الدراسة و 
مقابل خروجها للعمل بدرجة  األساسيةتخلي األم عن مسئولياتها  إلىالفقر يؤدي  أن   -

 متوسطه.
 .التعليمي األمنالفقر له أثر سلبي كبير على  أن   -
 ية والفكرية للفقراء.األمنبالتوعية  لتقوم يةاألمنالمؤسسات الحكومية و  أن   -
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 صيات:التو 
هم احتياجاتلألطفال لسد  ماليةرورة قيام المؤسسات األهلية والحكومية بتوفير كفالة ض -

 للحد من ظاهرة عمالة األطفال. األساسية

 :(2014دراسة )مرشود، .5
نشر الحريات وتحقيق  فيية الفلسطنية ودورها األمنالرقابة على أداء األجهزة  :بعنوان

 السلم األهلي.
نشر الحريات وتحقيق السلم  فينية يية الفلسطاألمندور األجهزة   عرف الت   هدفت الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي  حيث ،المجتمعي األمنو  الستقراراألهلي مما يحقق 
 .للدراسة أداةواستخدم المقابالت ك التحليلي

  أهمها:جملة من النتائج  إلىالدراسة  خلصتوقد 
الفجوة ما بين الحكومة  المسؤولة، وسدمواطن والجهات توطيد العالقة ما بين الضرورة  -

 والشعب.
 .مساواةوالتعميق أسس العدالة ضرورة  -
 الرشيد.الحكم وتطبيق مبادئ الحكم  فيالشفافية  مستوىالرتقاء بضرورة  -

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

تنمية سلوك  الرقابة يدفع لتطويرتوطيد عقد تكاملي من ف ية،األمنقته بالمؤسسة وتعميق عال
 .األمنوأدوات 

 :(2008دراسة )نجم، .6
 المجتمعي األمنتحقيق  فياألسرة الفلسطنية  دور :بعنوان

معايير ضوء ال في المجتمعي األمنتحقيق  فيدور األسرة  إلىهدفت الدراسة التعرف 
من وجهة نظر  المجتمعياألمن  تحقيق فيألسرة الفلسطنية بدورها قيام ا ىاإلسالمية ومد
استخدام أداة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ب والتربويين، حيثالشرعيين 

 .(2005( مدرس من أعضاء الجامعة اإلسالمية )37العينة من ) تكونت، حيث ستبانةال
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 :سةالدراأبرز نتائج  كانتو  
 فإن عليهو  .العقوبة مبدأ عليه ىالوقاية من الوقوع بالجريمة وبن مبدأ ىلأو قد سالم اإل أن   -

بما زودتهم به من وسائل  نحرافاألسرة الفلسطنية تعمل على بناء أبناء بعيدين عن ال
 حماية.

 إلىد األسرة الفلسطنية أسرة محافظة لهذا تنهج منهج البتعاد عن أي طريق يدعو ع  ت   -
 .يمةالجر  أو نحرافال

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

ا وليس  إسالميً العلوم الحياتية التي تخدم الناس وتقدم لهم تأصياًل  إلىالكتاب والسنة  فيجاء 
 ا. إسالميً بدياًل 

 العربية:الدراسات : ثاني ا 
 (:2017دراسة )العوفي، .1

 المجتمعيانعكاسات البطالة على األمن  بعنوان:
 ،ثار الناتجة عنهافي المملكة العربية السعودية واآلواقع البطالة  إلىهدفت الدراسة التعرف 

من  ضابط( 200)تتكون من حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي على عينة 
 إلى النتائج. مراكز الشرطة في مدينة الرياض باستخدام أداة الستبانة للوصول

 وكانت أهم النتائج كما يلي:
 البطالة من المشاكل الحقيقية التي تواجه اقتصاد وتنمية الدولة. تعتبر -
الذي  النتقام من مجتمعه إلىعن العمل المجتمع وخاصة العاطلين  يدفعالبطالة وجود  -

 لم يمنحه فرصة الحصول على العمل.

 التوصيات:
 لكوادر الوطنية على األعمال الحرفية والمهنية.إنشاء معاهد ومؤسسات لتدريب ا -
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 (:2017، )المطيري دراسة  .2
  المجتمعيبعنوان: إسهام نظام العمد في تحقيق األمن 

 المجتمعيفي تحقيق األمن  مقدرة العمد على أداء دوره هدفت الدراسة إلى معرفة مدى
 الباحث المنهجاستخدم  حيث .والكشف عن واقع أداء العمد في المملكة العربية السعودية

الرياض مدينة  الشرقية فيمن المنطقة  ( عمدة86الوصفي المسحي على عينة بلغت )
 النتائج. إلىللوصول  الستبانةأداة باستخدام 

 وكانت نتائج الدراسة كما يلي:
وقلة وضوح النظام فيما يتعلق  األمنية،مواكبة المستجدات افتقار أداء العمد للتطوير في  -

 األحياء.لعمد  المجتمعيد الدور بتحدي
هو قلة عدد  المجتمعيمن أهم معوقات قيام العمد بالدور المطلوب في مجال األمن  أن   -

 األحياء.العمد في مراكز 

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

 المجتمع.يق دور فاعل في خدمة معاونين للعمد بمؤهالت مناسبة لتحق

 :(2015دراسة )عبد الفتاح، .3
 المجتمعي األمنطريقة تنظيم المجتمع لتحقيق  فية التدعيم استراتيجياستخدام  :بعنوان

  .للمرأة المعيلة
المرأة  لدى المجتمعي األمنتحقيق  إلىأهمية الحاجة  ىمد إلىلتعرف االدراسة  هدفت

استخدم الباحث  المجتمع، وقدطريقة تنظيم  فية التدعيم اتيجياستر المعيلة من خالل استخدام 
 اإلسماعيليةعلى جمعية تنمية ومساعدة المرأة العائلة واألسرة بمحافظة المنهج التجريبي 

 أهمها: والتي كانالنتائج  إلىللوصول  ستبانةحيث استخدم المقابلة وال
ألسري للمرأة المعيلة قبل ا األمنهناك فروق جوهرية ذات دللة إحصائية لتحقيق  -

 وبعده.التدخل المهني 
لة قبل التدخل المجتمعي للمرأة المعي األمنحصائية لتحقيق إهناك فروق ذات دللة  -

ة التدعيم في طريقة تنظيم استراتيجيالتدخل المهني باستخدام  أن  ذلك  ىومعن ،المهني وبعده
 .المجتمعي األمنالمجتمع قد أثر بشكل قوي على تحقيق 
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 :التوصيات
تقديم الدعم والمساعدة  علىالقائمة كافة المؤسسات  جانبضرورة السعي الجاد من  -

 الصحية.الحصول على الخدمات  فيدعمها  وباألخصللمرأة المعيلة 

 :(2013ومحمد، )حسندراسة  .4
 المجتمعي األمنية كمدخل لتحقيق نسانإدراك الشباب لمنظومة الحقوق اإل  :بعنوان

استخدم  ية، حيثنساناإلإدراك الشباب لمنظومة الحقوق  ىمد إلىالتعرف هدفت الدراسة 
قرارها من أجل تفسير  ،الباحث المنهج الوصفي والذي يستهدف الكشف عن الحقائق الراهنة وا 

 أهمها: التي كانالنتائج  إلى والمقابلة للوصول ستبانةها باستخدام أداة اللالتي تحم جوانبال
بمختلف قطاعات الدولة ذات  نسانالتوعية بمنظومة حقوق اإلعدم وجود رؤية لمكون  -

 ية.نساناإلالصلة بمنظومة الحقوق 
 الوطني. القتصادعدم الهتمام بمواجهة السلوكيات السلبية المؤثرة على  -
 الشباب. لدىالوعي السياسي  مستوىخفاض نا -

 :التوصيات
المتعلقة بمنظومة الحقوق الشباب و  لدىات اإلدراكية نحرافضرورة الحد من تأثير ال -
 األمنة ومدخلها لتحقيق المجتمعيية لتصبح أحد المهام الرئيسية لمهنة الخدمة نساناإل

 .المجتمعي

 :(2012،)الضبعدراسة  .5
 .ي للمرأة الفقيرة المعيلةالقتصادو  المجتمعي األمنسسة في تحقيق ؤ الم دور :بعنوان

 األمنة في تتحقيق المجتمعيج الرعاية هدفت الدراسة للتعرف على دور الدولة عبر برام
 المجتمعيي للمرأة الفقيرة المعيلة حيث استخدم الباحث منهج المسح القتصادو  المجتمعي
قام بتطبيق الدراسة على جميع النساء الفقيرات المعيالت التابعات لمركز طماء و الشامل، 

للوصول  ستبانةباحث الوقد استخدم ال ،مرأةا 350ن مصر، وقد بلغ عدده محافظة سوهاج،
نسبة الغالبية من أفراد مجتمع البحث من األميات  أنالنتائج وقد أظهرت النتائج  إلى
 :كشفت النتائج في مجملهاوقد . عن العمل عاطالتوال
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من الدولة ل  ماليةات ناسسة التي تحصل من خاللها النساء على إعؤ برنامج الم أن  -
ها ل تضمن لهن أي أن  عن  ي، فضاًل القتصاد أو عيالمجتم األمنتحقق لهن أي نوع من 

 .مستقبل

 التوصيات:
التأكيد على أهمية  القائمة، معبرامج الرعاية  جميعتعيد الدولة المصرية النظر في  أن  -

 اا جديدً تتبني الدولة توجهً  أن  و  ،تركيز دائرة الهتمام على بعض الفئات ذات الوضع الخاص
 المختلفة. تهاياجاحتيلبي لهذه الفئة ا

 :(2012،دراسة )التميمي .6
 اإلسالمي التصور  في المجتمعي األمن :بعنوان

أهم األسس  نا، وبيالمجتمعي األمنالرؤية اإلسالمية لمصطلح  ناشملت الدراسة بي
 الدراسةنتائج  كانتمن خالل المنهج التحليلي الستقرائي حيث  المجتمعي منوالمقومات لأل

 :كما يلي
 الحياة.ون ؤ فس وفي جميع شناأل فيينة والسكون أنهو الطم المجتمعي األمن أن   -
الروحي الذي هو من  األمنبه يتم  إذ، نااإليمهو  األمنمن أعظم أسباب وركائز  أن   -

 .المجتمعي األمنأهم مقومات 

 التوصيات:
سبل والووضع الوسائل  المجتمعي منالتخطيط لأل مسؤوليةهيئة وطنية تتحمل  إنشاء -
الفكر ومنظمات المجتمع  قادةية وعلماء الشريعة و األمنتضم ممثلين عن األجهزة  قهتحقيل

 والتربية.المدني وعلماء الجتماع 

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

 فرًدا (1171طبقت العينة على )و  استخدم الباحث المنهج الوصفي للدراسة، و للهاتف النقال
 النتائج. إلىللوصول  ستبانةمدينة الرياض باستخدام أداة ال نامن سك
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 يلي:كما  أهم النتائج كانتو 
تقنية  البلوثوث،ة هي تقنية الهاتف النقال التي تستخدم بصورة سيئأكثر تقنيات  أن  تبين  -

 .خدمة الرسائلو  ،تقنية المكالمات المرئية تقنية تسجيل المحادثات، الكاميرا،

  التوصيات:
ا عن النشاط ا بعيدً فتاحً أنا مع األبناء بأسلوب أكثر يكون تعامل األسرة أكثر حرًص  أن   -

لدور التوعوي بطريقة تمارس ا أن  و  مراقبة سلوكياتهم بأسلوب استفزازي، أووالعنف اللفظي 
الحيلولة دون استخدام السيء  أومنع  فيواألمثل  ىاألسلوب األجدوهذا  مقبولة،تكون 

 للتقنيات بما فيها تقنيات الهاتف النقال.

 (2009،دراسة )نصيف .8
 المستنصرية.الجامعة  أساتذة لدى المجتمعي األمن :بعنوان

الجامعة المستنصرية  أساتذة لدى المجتمعي األمن مستوىقياس  إلى حيث هدفت الدراسة
كأداة للبحث ومن  ستبانةلعاملين بالجامعة باستخدام االعينة من   )120 ( استخدم الباحثو 

 :والتي كان أهمهاالنتائج  إلىثم تحليله للوصول 
المجتمع وذلك بسبب  في المجتمعي األمنا يشعر بضعف األستاذ الجامعي عمومً  أن   -

 .بشكل كبير ساتذةالذي واجه األو يد طر والتهدخالي الذي به األمنالظرف 

 التوصيات:
م وتكافل ة من تراحالمجتمعياإلسالمي التي تؤكد على العالقات  الدين ئالهتمام بمباد -

مجتمعنا من  منومحاربة كل األخالق الجاهلية المقوضة أل ،وتواصل وصدق ووفاء وعدل
 ومحسوبية.ب وواسطة ذية وقطيعة رحم وكناأنغش وغدر وحسد و 

 :(2008الحارس،دراسة ) .9
 .والسنة نآفي القر  المجتمعي األمنأصول  :بعنوان

ومن خالل تتبع  والسنة، نآفي القر  المجتمعي األمنأصول  نابي إلىهدفت الدراسة 
تفسيرها من كتب التفسير وكذلك  ناوبي الكريم، نآفي القر  األمنالتي ذكر فيها  مواضيعال

قرائي واتبع الباحث المنهج الست ،األحاديث من كتبها الواردة فيها تخريجالسنة النبوية والقيام ب
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يات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك باستقراء اآل ، التحليلي
  مجموعة من النتائج من أهمها: إلىوتوصلت الدراسة  .والقيام بتحليلها

بها، التي يجب العناية  مواضيعمن أهم ال المجتمعي األمنموضوع  أن  الدراسة  دتأك   -
في قيم العدل  اإلسالمية، والمتمثلةت معاعن أصولها وتحقيق تلك األصول في المجت والبحث

 .المجتمعيوالتكافل  والشورىوالحرية  مساواةوال
 المجتمعي األمندور منهج الثقافة اإلسالمية في تعزيز مفاهيم  الدراسة ينتب -
 .على المتعلم اعكاساتهناو 

 التوصيات:
 .المجتمعي األمنفي تعزيز مفاهيم جوهري فهو درو المدرسية  دارةدور اإلتعزيز  -

 :(2005،دراسة )الشيخ  .10
 المجتمعي األمنتحقيق  في السودانيةية األمن: دور األجهزة بعنوان

وبصفة خاصة أجهزة  ،السودانيةية األمنجهزة مناقشة دور األإلى حيث هدفت الدراسة 
وقد استخدم  ،الذي يحافظ على النسيج المجتمعي المجتمعي األمنتحقيق  فيالشرطة 

  .النتائج إلىوالمقابالت للوصول  ستبانةاستخدم والو الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 :التالية أهم النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 ة.لدينيااألسرة والمدرسة والمؤسسات  جانبة من المجتمعيأهمية التنشئة  -
 .المجتمعي األمنقضية  فيأهمية الشرطة  -

 التوصيات:
األجهزة  جانب إلىهذا المجال تعمل  فيإدارات شرطية متخصصة  إنشاءضرورة  -

وضع الضوابط ومنع الختراقات األجنبية و  الحدودحماية  علىالتي تعمل  خرىية األاألمن
 ل.األكمالممكنة ألداء األجهزة الشرطية لدرورها على الوجه 
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 :(2005دراسة )الحسيني،  .11
ة المجتمعيالفرد والمجتمع من خالل التنشئة  أمن: دور األسرة التربوي في استتباب بعنوان

 .المجتمعيوالضبط 
مجتمع وابراز دور األسرة في حياة الفرد وال األمنالتأكيد على أهمية  إلىحيث هدفت الدراسة 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي و تمع الفرد والمج أمنلتحقيق  المجتمعي طفي الضب
 والتي كان أهمها:للنتائج للوصول 

ية قانونتتوافر فيه مجموعة من النظم والقواعد العرفية وال أن  د ــ ي لب  نسانالمجتمع اإل أن   -
 .الستقرارو  األمنيسود  حتىبها  المجتمع اللتزامالتي تلزم أفراد 

خلخله متالتقنية وسهولة التصال لعصر ومستجدات المتغيرات المتسارعة وتحديات ا أن   -
 والجريمة.والجنوح  نحراففظهر ال، المجتمع واستقراره أمنعلى  بما ينعكساألسرة في دور 

 التوصيات:
وخاصة في السنوات  المجتمعية والضبط المجتمعيشئة نعلى األسرة الهتمام بعملية الت -
وا أبناء صالحين محافظين على ؤ ة لينشالدينيربية من عمر األبناء مع التركيز على الت ىلو األ
 .لتقاليد اإلسالميةوا عاداتال

 :(2002عي،دراسة )الزيل .12
 والتنمية المتواصلة في المجتمع العربي السعودي  المجتمعي األمن: بعنوان

دي بمدينة جدة بهدف في المجتمع العربي السعو  المجتمعي األمن إلىهدفت الدراسة للتعرف 
بين  هناك ارتباط طردي أن  افترضت الدراسة و ة، المجتمعيتأثير الخدمات  ىمد نالكشف ع
واصلة من والتنمية المت المجتمعي األمنوتحقيق متطلبات  ةالمجتمعيكفاءة الخدمات  مستوى

على عيينتين عينة عشوائية بقت طو  ،دين من هذه الخدماتيالمستف وجهة نظر عينة األسر
المنهج الوصفي الباحث استخدم و ، ( أسرة300حجمها ) عينة عشوائية بلغو ، مقصودة

التي النتائج  إلىوالمقابلة للوصول  ستبانةوبواسطة ال ،والمنهج الكمي بشقيه الجزئي والكلي
 أهمها: كان
ة، المجتمعيالرعاية  الصحية، وخدماتاألساسي وخدمات الرعاية  التعليمخدمات  أن   -

 .المجتمعي منساق لألتمنظومة متكاملة من ال تشكل
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والمدرسة افتقاد العالقة بين األسرة  ، بسببتعليميةالكفاءة الخدمات  مستوىخفاض نا -
  المجتمعي األمنهناك خلل في تحقيق متطلبات  أن  يعني  مما
 .المجتمعي منأهمية دور الخدمات الحياتية كمتطلب لأل -

 التوصيات:
دور وزارة المدني المختلفة، و مؤسسات المجتمع  الحكومة باتجاه تدعيم مسؤولية نابي -

  .المجتمعي األمناألساسي في وضع البرامج والخطط لتحقيق  التعليم

  : لدراسات األجنبيةاثالثا: 
 :(DUNAN-2015دراسة ) .1

 وفرص.روبي تحديات واأل تحادمالطا وال  فيوالدفاع الشائعة  األمن: سياسة بعنوان
والدفاع لتطبق على  األمنروبي لسياسة و األ تحادوضع ال إلىلتعرف احيث هدفت الدراسة 

روبي تتناسب و األ تحادتلك السياسة التي وضعها ال كانت ما إذالتقييم  كانتو  ،جميع الدول
ووضع طرق وسياسات جديدة تتناسب مع  ،مالطا فيوالسياسي  المجتمعي األمنمع 

داة أمن  أكثرباحثة استخدمت ال. و روبيو األ تحادالمجتمع المالطي مع مراعاة ارتباطها بال
 وروبيةاأل شؤون من مركز أبحاث ال بياناتة عملية جمع الثانيوال(  SOWT (تحليل ىلو األ

 والتوصيات:أهم النتائج  كانتو  .مختلفة للتحليلها أخرىواألجنبية ومراكز 
 األمنالسياسي و  األمنا على ا واضحً روبي ترك تأثيرً و األ تحادضمام مالطا لالنا أن   -

 .المجتمعي
ة واقتصاد عظمى على سياستأثير الدول ال تستثنيلخطة التي وضعتها الباحثة لم ا أن   -

 أمنه بدماجنا ىومد لديهاالمجتمع  أمنمالطا والتي بدورها تؤثر بشكل مباشر على 
 .خرىت األمعاالمجت

 :(GIOVANNI-2007)دراسة  .2
  المجتمعي األمنم تجريبي ألحدث أشكال يتقي :بعنوان

حياة األمريكيين وتحديد أشكال  في المجتمعي األمنتحقيق  ىللتعرف على مد هدفت الدراسة
 . حيث تم أخذ عينة عشوائية من المواطنيين األمريكيين ،المجتمعي األمن
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  أهم نتائج الدراسة:وكان من 
 فيمما سبب  المجتمعي األمنم الوعي الكافي بلديهمن العمال ليس  55%) ) نسبة أن   .1
 األمنب المجتمعي األمنمنهم ربطت  30%))نسبة أن مرحلة مابعد التقاعد و  قلقهم من داةزي

هدف بالنسبة لهم، مرحلة التقاعد هو أعظم  فيي القتصادهدف إكتفائهم  ناي فكالقتصاد
 عام.ا بعد رغبة العمال بالتقاعد المبكر تقل بشكل كبير عامً  أنووجدت الدراسة 

 :(DWAIRI،2002دراسة ) .3
 سط والدور األردني فيهو اإلقليمي في الشرق األ األمن: بعنوان

ي إقليمي تشترك فيه دول اإلقليم في أمنإيجاد وتطوير نظام  إلىهي دراسة تحليلية هدفت 
والسالم الشامل والعادل  األمن ضمانة، لالمجتمعيو ية القتصادية و األمنالميادين السياسية و 

 أبرز نتائجها: ومنوالدائم، 
لوية لالستقرار و نظام إقليمي هو إزالة التهديد العسكري وتكون األ الهدف النهائي ألي -

 الثقة.التسلح وبناء  السياسي، وضبط
سط سيمكن المشتركين اإلقليميين وغير و في الشرق األ التعاون و  األمنبناء  أن   -

 .كافة العسكريةاإلقليميين من بحث األمور العسكرية وغير 
 سط.و األ الوعي األردني التام لمشكلة الشرق  -

 التعقيب على الدراسات السابقة: رابع ا:  
o الموضوع: من حيث 

 ،، الطالبراألسمنها ، عديدة جوانبمن  المجتمعي األمنت الدراسات السابقة موضوع تناول
 األمنلم تربط الدراسات السابقة بين لكن و  .اجتماعيةو ية إنسان جوانبمن  معاتالجا أساتذة

ة الحاليالدراسة من خالل م التطرق تولهذا  .الوطني األمنة و ودور وزارة الداخلي المجتمعي
 .معاً ي األمنو  المجتمعي ينجانبالالربط بين  إلى

o نامن حيث الزم: 
يث تنوعت هذه الدراسات بين الحد حيث مختلفة،فترات زمنية  السابقة فيالدراسات  إجراءتم 

ة فيما يتعلق بدور وزارة الداخلية ا لشح الدراسات السابقوذلك بتعمد من الباحث نظرً  والقديم،
 .( 2017-2002 ) لدراسات السابقة ما بينل تراوحت الفترات الزمنيةالوطني حيث  األمنو 
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o مكانمن حيث ال: 
مصر، األردن، السعودية، العراق، ، مثل )فلسطينتنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة 

 (.روبي، أمريكاو األ تحاد، مالطا، الناالسود، البحرين

o :من حيث المنهج 
)عبد  اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي باسثتناء دراسة

ودراسة  (2008ودراسة )الحارس ، المنهج التجريبي، التي استخدمت( 2015الفتاح،
(DWAIRI, 2002) ودراسة  التحليلي، تي اعتمدت على المنهج الستقرائيال

  والكمي.الوصفي منهجيين ال دمتالتي استخ( 2002،على)الزي

o  األدوات:من حيث 
 دراسة استخدمت ، فيمابياناتاللجمع  أداةك ستبانةالمعظم الدراسات استخدمت 

  دراسةأما النتائج.  إلىالمقابلة فقط للوصول  (2014دراسة مرشودو ، 2015قادري،)
 امعً  والمقابلة ستبانةال ااستخدمت( 2002 الزيلعي، 2005والشيخ  ،2015)عبد الفتاح 

 النتائج. إلىللوصول 

o :من حيث الفئات المستهدفة 
 أساتذة ت،معاتنوعت الفئات المستهدفة من قبل الدراسات السابقة مثل :) طلبة الجا

األجهزة  الفلسطينية، المرأة، األسر قوانينتشريعات و  النزلء،ت، طلبة التوجيهي، معاالجا
 الشباب(. المعيلة،المرأة  ية،األمن

o السابقة:من الدراسات  ةداالستفجه و أ 
 .بشكل واضحالدراسة  توضيح مشكلة -
 الدراسة.توضيح أهمية وأهداف  -
 للدراسة.إعداد اإلطار النظري  -
 الدراسة. منهج وأدواتتحديد  -
 الدراسة.مناقشة وتفسير نتائج  -
 جلي.تحديد فجوة الدراسة بشكلي  -
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 الدراسة.صياغة توصيات ومقترحات  -

o  السابقة:ة مع الدراسات الحاليسة جه اتفاق الدراأو 
 أهمها:ة مع الدراسات السابقة في عدد من النقاط الحالياتفقت الدراسة 

 التحليلي.استخدام المنهج الوصفي  -
 البحث.استخدام أدوات  -
 الدراسة.هيكل  -
 .ستبانةوالكالمقابالت، ة بحث للوصول للنتائج ا من أد أكثراستخدام  -

o  السابقة:مع الدراسات  ةالحاليجه اختالف الدراسة أو 
 ة في الهدف.الحاليختلفت جميع الدراسات السابقة مع الدراسات ا -
ة عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث اختار الباحث في الحاليالدراسة  تاختلف -

الداخلية رتبة رائد فما فوق في وزارة  :هذه الدراسة عينة الدراسة من أصحاب الرتب السامية
 القطاع.ني الفلسطيني في محافظات الوط األمنو 
ة عن الدراسات السابقة في أدوات الدراسة حيث استخدم الباحث الحاليالدراسة  تاختلف -

 (.ستبانةالنتائج )المقابالت، ال إلىللوصول  أداةمن  أكثر
ها ن  إ تعالجها، حيثالتي  جوانبالدراسة مع معظم الدراسات السابقة في ال تاختلف -

 .المجتمعي األمنرة الداخلية في تحقيق ت دور وزاتناول

o   ة:الحاليما تتميز به الدراسة 
 األمنودور وزارة الداخلية و  المجتمعي األمنبثل متالدراسة المبين موضوعي  تربطها أن   -

 الوطني كجهة اختصاص.
اختصاص لداخلية كجهة وزارة ا رائد فما فوق في :الرتب الساميةها تركز على فئة أن   -
 الوزارة.خطط وسياسات  تضع يةأمن
الوطني في عدم تحقيق  األمنالتي تواجه وزارة الداخلية و  معوقاتالأهم ح يضاإسيتم  -

 المجتمعي األمنوتعزيز 
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 البحثية( الفجوة 1جدول رقم )

 الفجوة البحثية ةالحاليالدراسة  الدراسات السابقة

 ركزت الدراسات السابقة على

 متعددة بدون تخصيص  شرائح 

 أساتذة، ثانويةال )طلبة مثل

 الشباب، األسرفئة  ت،معاالجا 

 ،النزلء(الفقيرة،  

 يةوالعديد من البيئات التطبيق

 .ىاألخر  

 

 

 ة عن الحاليالدراسة  تاختلف

 من حيث الدراسات السابقة

 تدرسها القطاعات التي سوف 

 ها،تناولالتي سيتم العينة و  ،وتحللها
 رعلى دو  ة تركزالحالي فالدراسة

 الوطني في األمنو  وزارة الداخلية

 ،المجتمعي األمنتحقيق 

 حيث سيتم تطبيقها في وزارة

 الوطني الفلسطيني األمنو  الداخلية

 .القطاع محافظات في

 على التطبيقي والذي سيتم جانبال

في  الوطني األمنالداخلية و  وزارة 
وجهة أخذ  محافظات القطاع حيث سيتم

 ما فرائد  السامية من الرتب نظر

 من الذين يعتبرون و فوق 

 بالوزارة.الوظائف اإلشرافية 

 ت مجموعة من الدراساتتناول

  المجتمعي األمنع يضامو  السابقة

 المختلفة. بعادهأب

 على ىلو تعتبر الدراسة المحلية األ

 حد علم الباحث التي تربط بين

 ودور وزارة المجتمعي األمن

 الوطني كجهة األمنالداخلية و 

 .اختصاص

 الربط بين موضوعي عدم

 ووزارة الداخلية المجتمعي األمن

 .الوطني األمنو 

 

 

 

 من الدراسات السابقة ةداجرد بواسطة الباحث بالستف
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 الفصل الرابع
 العملي للدراسة اإلطار

ــل  ــشــمـ ــ ــ ــى: ويـ ــ ــ  علـ
  مقدمة 
  منهج الدراسة 
  مصادر المعلومات 
  مجتمع الدراسة 
  عينة الدراسة 
  الستبانةات بناء خطو 
  أداة الدراسة 
  ستبانةالصدق  
  ستبانةالثبات  
 اإلحصائية المستخدمة  ساليباأل 
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 مقدمة
ا لمنهج الدراسة وأفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة الدراسة هذا الفصل وصفً  تناولي

ات التي قام جراءا لإليتضمن وصفً  وثباتها، كماصدقها مدى و  ،المستخدمة وطرق إعدادها
لجات اإلحصائية معالل تضمن شرًحا اوتطبيقها، وأخيرً بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة 

 الدراسة.ا الباحث في تحليل هذه عليهالتي اعتمد 

   الدراسةمنهج : أول 
هي وصف الظاهرة و لية أو د من تبني خطوة ــ  ه ل ب  فإن  لدراسة ظاهرة معينة  :المنهج الوصفي

وهذا يتطلب جمع المعلومات حول الظاهرة المراد دراستها والهتمام بوصفها الدراسة، محل 
المنهج في هذه  اوقد تم توظيف هذ ا،وكيفيً ا  كميً شاماًل  ا والتعبير عنها تعبيراً ا دقيقً وصفً 

 ،وأهميتها ،من خالل تعريفها ،الدراسة من خالل وصف المتغيرات التي يتضمنها الموضوع
 (.2008:14 ،منيرةبصورة دقيقة وشاملة ) ،ووسائلها ،اأبعادهو  ،وأهدافها

 المعلومات:مصادر 
 لية كما يلي:و األ بياناتومصادر ال ثانويةعن طريق المصادر ال بياناتتم الحصول على ال

 ثانويةعن طريق المصادر ال بياناتحصل الباحث على ال :ثانويةال بياناتمصادر ال .1
لسابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الدراسات العربية واألجنبية، المراجع ا ،المتمثلة في الكتب

 ترنت.نوبعض المواقع ذات الصلة على شبكة اإل ،مجالت العلمية والمهنية المتخصصةال

لية من خالل تصميم و حصل الباحث على المصادر األ لية:و األ بياناتمصادر ال .2
من  ،ستبانةالومن ثم تفريغ وتحليل  ،أخرى أداةرئيسية للبحث، والمقابلة ك أداةك ستبانةال

 اإلحصائي. SPSSخالل برنامج 
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   مجتمع الدارسة: اثاني 
تكون مجتمع الدراسة من أصحاب المناصب اإلدارية بوزارة الداخلية في محافظات غزة 

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

 الكلي: ةالدراس( يوضح مجتمع 2)رقم  جدول
 

 
 
 

 

 جرد بواسطة الباحث
 

 عينة الدراسة: ثالث ا 
 المستخدمة: دارةواإل ( يوضح توزيع عينة الدراسة3) رقم جدول

 البحث المستخدمةاداة  العدد الجهة م

 ستبانةال 322 أصحاب المناصب اإلدارية 1

 المقابلة 11 المؤسسات الحقوقية ذات العالقة 2

 المقابلة 24 يين األكاديمييناألمن 3

 35))و عينة من ذوي المناصب اإلدارية) (322 المجموع الكلي للعينة والمقابلة
 حقوقين وامنيون  مقابلة مع مختصين

 (2017 ، الشق المدني2017والتنظيم، دارة)اإل 2012 كارانسي امأو حسب               
 

 

 

 

 العدد الجهة م

 2066 العلياأصحاب المناصب اإلدارية  1

 11 المؤسسات الحقوقية ذات العالقة 2

 24 األخصائيون الكادميون المنيون  3
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 :العليااإلدارية  المناصبأصحاب  عينة(: تفاصيل 4)رقم  جدول
  )مجتمع الدراسة الكلي قبل أخذ العينة(

 الوطني األمنالعدد في وزارة الداخلية و  الرتبة م

 10 لواء 1

 52 عميد 2

 196 عقيد 3

 443 مقدم 4

 1365 رائد 5

 رتبة سامية   2066 المجموع الكلي  6

 2017السيد، ،2017، دارةالمصدر: هيئة التنظيم واإل

 

 الشخصية  بياناتالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق ال: رابع ا 
( 5يتضمن جدول رقم )و  .الشخصية بياناتوفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق ال

 :تاليالوهذا موضح على النحو  ،الشخصية بياناتا للفقً عينة الدراسة و  توضيح

 الشخصية بياناتال

 النسبة العدد ناالبي م

1 

 الجنس

 92.9 299 ذكر

 7.1 23 أنثى

 100.0 322 المجموع
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2 

 ةالمجتمعيالحالة 

 3.4 11 أعزب

 96.6 311 متزوج

 100.0 322 المجموع

3 

 المستوى التعليمي

 9.0 29 لثانوية عامة فأق

 65.8 212 دبلوم متوسط

 11.8 38 بكالوريوس

 13.4 43 عليادراسات 

 100.0 322 المجموع

 سنوات الخبرة 4

 4.0 13 سنوات 5أقل من  

 18.6 60 سنوات 9 إلى 5من  

 63.4 204 سنة 14 إلىسنوات  10من  

 14.0 45 سنة فأكثر 15 

 100.0 322 المجموع 

 الرتبة العسكرية 5

 66.1 213 رائد 

 21.1 68 مقدم 

 9.6 31 عقيد 

 3.1 10 عميد فما فوق  

 100.0 322 المجموع 

من الذكور بينما  كانوامن المستجيبين   )%92.9 ) ما نسبته أن( يوضح 5)رقم جدول 
 ويعزو ،( %96.6 ) ، وقد شكلت نسبة المستجيبين المتزوجيناإلناثمن  كانوا (7.1%(
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هذه  ه يغلب علىأنخاصة و  ،طبيعة المجتمع فهو مجتمع مسلم محافظ إلى الباحث ذلك
 ،رهاقا  وقت وجهد و  إلىتعتبر من الوظائف الصعبة التي تحتاج و  ولةالرج صفةالوظائف 

ية األمنها جزء أساسي من المنظومة ن  أل ؛غفال دور المرأة في ذلكإ ومع ذلك ل يمكن 
من حملة  ) 65.8% ) نسبة العينة وقد شكلت. المجتمعي الستقرارو  األمنالمتعلقة بتحقيق 

ويعزو  )%11.8 )حملة البكالوريوس من المستجيبينكانت نسبة الدبلوم المتوسط، بينما 
اهتمام العسكريين  إلى ة، إضافمتعلميني ألشخاص األمنحاجة القطاع  إلى الباحث ذلك
هم أنظيفية خاصة مراكزهم الو مع ناسب توبما ي ،فسهم بشكل علمي وأكاديميأنبتطوير 

، كما تعتبر نسبة حملة الدراسات ويحظون بالعمل في مواقع إشرافيه سامية يتقلدون رتباً 
اللتحاق باهتمام مركز القيادات بوزارة الداخلية  إلى الباحث ذلك ويعزو. )%13.4 )العليا

ياسات األمر الذي يمكنهم من التطوير والتأهيل لخدمة برامج وس العلياببرامج الدراسات 
  .الداخلي للفرد والمجتمع الستقرارما يعود بالنفع على مالوزارة 

 14 إلى 10من المستجيبين الذين تنحصر خبرتهم ما بين (  %63.4 (ةهذا وشكلت نسب
 .سنة فأكثر 15هم خبرة من يلدالذين  المستجيبينامن  ) %14 )شكلت نسبة بينما، سنة

بوزارة الداخلية هم من التحقوا منذ بداية فوز حماس الموظفين  معظم ن  أل ويعزو الباحث ذلك
 .عمر الحكومةبتخابات األخيرة والتي يكون نبال

ستجيبين من من المستجيبين، بينما بلغت نسبة الم ( %66.1 (نسبة شكلت رتبة رائدوقد 
فكانت رتبة عميد فأكثر  أما (  %9.6  (، وشكلت رتبة عقيد نسبة )%21.1 ) رتبة مقدم

الوطني تعمل ضمن  األمنوزارة الداخلية و  أن  ب ويعزو الباحث ذلك.(  %3.1 ) بنسبة
وحسب الخطط  ،داري يتناسب مع توزيع األفراد على األجهزة المختلفةإتسكين ظومة من

يتفق مع الهيكل ما لتفادي تكدس الرتب العسكرية وهذا وذلك  ،والبرامج التي وضعتها
 .التنظيمي للوزارة

ا  ستبانةبناء الخطوات  :خامس 
 :تاليعلى النحو ال الستبانةتم إعداد 

 .الستبانةمنها من أجل بناء  ةداالطالع على الدراسات السابقة والستف .1
في مجال الدراسة من أجل تحديد المجالت الرئيسية  المختصيناستطالع رأي عدد من  .2
 والفقرات الخاصة بكل مجال. ستبانةلال
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 والمعلومات. بياناتل استخدامها في جمع الأولية من أج استبانةإعداد  .3
 .بياناتمالءمته لجمع ال ىعلى المشرف من أجل اختبار مد الستبانةعرض  .4
 بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. الستبانةتعديل  .5
وتم أخذ المالحظات والتعديل حسب ما  ،على المشرف اإلحصائي الستبانةعرض  .6

 يلزم.
ن المحكمين، والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح على مجموعة م الستبانةتم عرض  .7

جراءواإلرشاد، و   التعديالت الالزمة. ا 
الالزمة للدراسة، ثم جمعها  بياناتعلى جميع أفراد العينة لجميع ال الستبانةتوزيع  .8
جراءو   .التحليل اإلحصائي ا 

ا   راسةالدأداة : سادس 
 ستبانةال  .1

الوطني في تحقيق  األمنوزارة الداخلية و  إلىلى لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف ع
من  الستفادةالدراسة ب استبانةحيث تم بناء وتصميم غزة، بمحافظات  المجتمعي األمن

واستشارة ذوي الخبرة والختصاص في هذا المجال وقد اشتملت  ،األدبيات السابقة والمشابهة
 : وهما ،قسمين رئيسيين على ستبانةال

السن،  كالجنس،) العينة المستهدفةالشخصية عن  بياناتهو عبارة عن الو  ل:واألالقسم  -
تفيد مجتمع  بياناتوهي  (والرتبة العسكرية ،ة، سنوات الخبرةالمجتمعيالحالة المؤهل العلمي، 

 .الدراسة

دور وزارة  إلى التعرف يهدفوالذي  ،الدراسة محاوروهو عبارة عن  :ثانيالالقسم  -
وقد احتوي هذا الجزء على مجموعة  .بمحافظات غزة المجتمعي ناألمالداخلية في تحقيق 

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

  فقرات.( 8ويتكون من ) المجتمعي األمنسياسات الوزارة لتحقيق  ل:واألالمحور 
 ( 9ويتكون من ) يالمجتمع األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء :ثانيالمحور ال

 فقرات.

 :ة( فقر 34ويتكون من ) بمحافظات قطاع غزة المجتمعي األمنواقع  المحور الثالث. 
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 وهي: عدة ويشمل المحور الثالث أبعاد
 ( فقرات.9) ويتكون من ،األسري الستقرار ل:واألعد البُ  -
 ( فقرات.9)ويتكون من  ،المجتمعي الستقرار :ثانيالعد البُ  -

 فقرات.( 7) ويتكون من، المبادئ والقيم  عد الثالث:البُ  -
 ( فقرات.9يتكون من )و ة المجتمعيية و القتصادالمشكالت  الرابع:عد البُ  -

الدراسة  جوانبوضع أسئلة تغطي  تم األخذ بعين العتبار ستبانةالوعند وضع هذه 
 أن  عاة تلبي المتطلبات والمتغيرات ذات التأثير على أبعاد الدراسة مع مرا بحيث  النظرية،

ا وسهولة عليهتكون معظم األسئلة واضحة وذات نهايات مغلقة لسهولة وسرعة اإلجابة 
 العينة.ت على أفراد استبانوقد تم توزيع أغلب ال ،تحليلها

حيث  ستبانةال( لتحديد أهمية كل فقرة من فقرات 10-1وقد تم استخدام النظام التدرجي)
موضح في  هو أقل درجة موافقة، كما إلى  )1رقم )درجة موافقة و  علىأ  إلى( 10شير رقم )ي

 (:3( وملحق رقم )6جدول رقم )

 والفقرات   محاورال م
 درجة الموافقة

(10-1) 

 

 المقابلة .2
 أن  خاصة و  عدة جوانبوذلك لتعزيز الدراسة من  ؛للدراسة أخرى أداةاستخدام المقابلة ك تم  

ح المراجع المتعلقة ش  بسبب لم الباحث( و محلية حسب )عال ىلو هذه الدراسة تعد الدراسة األ
تم وضع أسئلة الدراسة لطرحها على  يهعلو  .الوطني األمنبشكل خاص بوزارة الداخلية و 
( من أصحاب المناصب 24 ( مقابلة عدد وتمت .ا( شخًص 35أشخاص المقابالت وعددهم )

الحقوقي  جانبالشخص من المختصين ب 11)) وعدد ،(5يين )ملحق رقم األمناإلدارية 
والمسجلين حسب السجل  ،(6رقم ) غزة ملحق محافظاتفي  نساناإلوجمعيات حقوق 

 .( (2017المدني لوزارة الداخلية 

 ((:7ملحق رقم ))بطاقة أسئلة المقابلة فيما يلي 
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 المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمنما هو دور وزارة الداخلية و  ل:واألالسؤال  -
 غزة؟بمحافظات 

الوطني في تحقيق  األمنما المعوقات التي تواجه وزارة الداخلية و  :ثانيالالسؤال  -
 غزة؟بمحافظات  المجتمعي األمن

 ؟المجتمعي األمنتعزز  أنها أنما هي المقترحات التي من ش السؤال الثالث: -
يوضح الذي ( 8جدول حسب األسئلة المطروحة ملحق رقم )في م تفريغ المقابالت ت   وقد

منها بشكل كبير في جميع فصول  ةدام الستفوالتي ت   ،لتساؤلت السابقةاإلجابات على ا
 الدراسة.

 ستبانةالصدق  :سابع ا 
تـدخل فـي التحليـل مـن ناحيـة،  أن  لكل العناصـر التـي يجـب  ستبانةاليقصد بالصدق شمول 

، بحيـث تكــون مفهومــة لكــل مــن يســتخدمها، كمــا أخــرىووضـوح فقراتهــا ومفرداتهــا مــن ناحيــة 
أداة القيـاس تقـيس مـا وضــعت لقياسـه ول تقـيس شـيئًا آخـر، وت عـد الدراســة  أن  د بالصـدق يقصـ

حددت مـدى صـالحية درجاتهـا، ومـن أجـل التحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة، أجـرى  إذاصادقة 
 ة:تاليالباحث اختبارات الصدق ال

 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": .1
ليـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين بلـغ و تها األحيـث قـام الباحـث بعـرض أداة الدراسـة فـي صـور 

ــ15عــددهم ) الـــنفس علـــم األعمــال والجـــودة واإلحصـــاء و  إدارة، مختصـــين فـــي مجـــال ا( محكًمـ
والــذين قـاموا بــدورهم بتقـديم النصــح واإلرشـاد وتعــديل وحـذف مــا يلــزم  ،األمـنالجتمــاع و علـم و 

 .ستبانةالعلى فقرات 
ئهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آرا

، إليهألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي 
، هذا األساسيةمتغيرات الدراسة  محاورومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من 

 أوحذفها،  أوبارات من تعديل صياغة الع اا وضروريً اقتراح ما يرونه مناسبً  إلىباإلضافة 
 بياناتلية )الو األ بياناتإضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بال

 (Likert-Scale)مقياس  جانب إلىالشخصية والوظيفية المطلوبة من المبحوثين(، 
هائية. الن افي صورته ستبانةال ت، وبذلك خرجستبانةال)ليكرت( الخماسي المستخدم في 
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على بعض  يتحتو  كانت فقد ستبانةالتقاد طول ناتركزت توجيهات المحكمين على قد و 
بعض العبارات  أو حذف حوا بضرورة تقليصبعض المحكمين نص أن  العبارات المتكررة، كما 

ضافة بعض العبارات محاوربعض ال من  أخرى. محاور إلى، وا 

 صدق المقياس: .2
 :ستبانةالصدق التساق الداخلي لفقرات  .2.1

مـع المحـور الـذي  سـتبانةاليقصد بصدق التساق الـداخلي، مـدى اتسـاق كـل فقـرة مـن فقـرات 
على عينـة الدراسـة  ستبانةالهذه الفقرة، حيث تم حساب التساق الداخلي لفقرات  إليهتنتمي 

ــا ) ــالغ حجمهـ ــا( مفـــردة، وذلـــك بحســـاب 30الســـتطالعية البـ مالت الرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة معـ
 :تاليعلى النحو الوذلك  ،ة الكلية للمحور التابعة لهوالدرج

 األمنل: سياسات الوزارة لتحقيق وصدق التساق الداخلي لفقرات المحور األ 2.1.1
 المجتمعي

 (:7جدول رقم )
 المجتمعي األمنل: سياسات الوزارة لتحقيق وصدق التساق الداخلي لفقرات المحور األ

 للةالد مل الرتباطمعا محاورال م.

 0.001 0.688 المجتمعي األمنتتبنى وزارة الداخلية سياسات واضحة لتحقيق  .1

 0.001 0.779 المجتمعيتصنع الوزارة سياسات خاصة بالسلم  .2

تمنح الوزارة مساحة حرية كافية للمؤسسات الحقوقية للقيام  .3
 بعملها

0.75 0.001 

 0.001 0.801 وزارة.توجد لوائح تسهم في قوة الردع لدى كوادر ال .4

قبة معاتتابع وزارة الداخلية األخطاء وتعمل على تصحيحها و  .5
 0.001 0.729 المخطئين.

 0.001 0.796 لوياتها.أو على أسس  وسالمة المجتمع أمنتضع الوزارة  .6

الداخلي  الستقرارعلى التحكم وتحقيق  وزارة الداخلية قادره   .7
 ة.اليبكفاءة وفع

0.732 0.001 

 0.001 0.792 المجتمعي األمنيتوفر لدى الوزارة الهيئات المختصة لتعزيز  .8
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ل: سياسات و مالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األمعا( 7يبين جدول رقم )
مالت معا أنل، والذي يبين و والمعدل الكلي للمجال األ المجتمعي األمنالوزارة لتحقيق 

لكل فقرة أقل من  ماليةالقيمة الحت ن  إ(، حيث 0.05مستوى دللة ) الرتباط المبينة دالة عند
(0.05.) 

 األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء: ثانيصدق التساق الداخلي للمحور ال 2.1.2
 المجتمعي

 (:8جدول رقم )
 المجتمعي األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء: ثانيصدق التساق الداخلي للمحور ال

 الدللة مل الرتباطمعا محاورلا م.

 0.001 0.751 .للمجتمع األمنات دائمة لتوفير إجراءتتبنى الوزارة  .1

2. 
تنسق وزارة الداخلية مع المؤسسات المجتمعية للحد من 

 0.001 0.757 .ةالمجتمعيالمشكالت 

 0.001 0.695 .والهدوء األمنتهتم وزارة الداخلية بتعزيز حالة  .3

لحماية المجتمع من أي تهديد داخلي  اكافيً  اوزارة جهدً تبذل ال .4
 .خارجي أو

0.727 0.001 

تشرك الوزارة الجهات المجتمعية المتخصصة في وضع  .5
 .المجتمعي األمنالخطط لتحقيق 

0.716 0.001 

نية لحماية المجتمع من و اتقدم وزارة الداخلية برامج تع .6
 .األخطار

0.823 0.001 

 الستقرارو  األمنالرادعة للمساس ب قوانينرة التطبق الوزا .7
 .المجتمعي

0.720 0.001 

توعية الجمهور حول القضايا التي  إلىوزارة الداخلية  ىتسع .8
 .المجتمع أمنتمس 

0.761 0.001 

 0.001 0.720 .ية بشكل مستمراألمناتها إجراءتعمل الوزارة على تطوير  .9
 

ات وزارة الداخليـة إجراء ثانيتباط بين كل فقرات المحور المالت الر معا( 8يبين جدول رقم )
مالت الرتبــاط معــا أن  ، والــذي يبــين ثــانيوالمعــدل الكلــي للمحـور ال المجتمعــي األمــنلتحقيـق 
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ــتوى دللـــة ) ــد مســ ــة عنــ ــة الحت ن  إ(، حيــــث 0.05المبينـــة دالــ ــةالقيمــ لكـــل فقــــرة أقــــل مــــن  ماليــ
(0.05 .) 

 المجتمعي األمنمحور الثالث: واقع صدق التساق الداخلي لل 2.1.3
 (9جدول رقم )

 المجتمعي األمنصدق التساق الداخلي المحور الثالث: واقع 

 الدللة مل الرتباطمعا الفقرات محاورال م.

 0.001 0.764 9 األسري الستقرار: لوعد األالبُ  .1

 0.001 0.791 9 المجتمعي الستقرار: ثانيعد الالبُ  .2

 0.001 0.718 7 : المبادئ والقيملثالثعد االبُ  .3

 0.001 0.606 9 ةالمجتمعيية و القتصادالمشكالت  عد الرابع:البُ  .4
 

 المجتمعـي األمـنالرتبـاط بـين كـل أبعـاد المحـور الثالـث واقـع  معـامالت( 9يبين جدول رقـم )
ــ الـة عنــد مســتوى الرتبــاط المبينــة د معـامالت أن  ين والمعـدل الكلــي للمحــور الثالـث، والــذي يب 

 (.0.05لكل فقرة أقل من ) ماليةالقيمة الحت أن(، حيث 0.05دللة )

 األسري  الستقرارل: واأل عدالبُ -الثالثصدق التساق الداخلي للمحور  2.1.3.1
 (10جدول رقم )

 األسري  الستقرارل: وعد األلبُ اصدق التساق الداخلي 

 الدللة الرتباط معامل محاورال م.

 0.001 0.755 األسري. الستقرارر أسرتي بتشع .1

 0.001 0.777 .فراد عائلتيأناك حالة من الراحة النفسية لدى ه أن  أجد  .2

يمكن ألسرتي العيش دون الخوف من المساس بها فترة  .3
 غيابي عنهم.

0.777 0.001 

4. 
 األمنأسرتي تحقق طموحاتها بسبب توفر  أن  أعتقد 

 0.001 0.813 المجتمعي.

 0.001 0.770 الداخلي للمجتمع. الستقرارتشعر أسرتي بوجود  .5
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 الدللة الرتباط معامل محاورال م.

 0.001 0.706 يسود أسرتي الوفاق والحب والمودة. .6

 0.001 0.810 ينة.أنمن الطم ويسود أسرتي ج .7

 0.001 0.721 أسرتي متماسكة في مواجهة الصعوبات. أن  أشعر  .8

 0.001 0.723 أشعر بالراحة في منطقة سكني. .9
 

األسري والمعدل  الستقرارل و الرتباط بين كل فقرات البعد األ معامالت( 9يبين جدول رقم )
الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة  معامالت أنل، والذي يبين و الكلي للبعد األ

 (.0.05لكل فقرة أقل من ) ماليةالقيمة الحت أن(، حيث 0.05)

 تطبيق المعرفة ثانيلبعد الا-محور الثالثلل صدق التساق الداخلي 2.1.3.2
 (11جدول رقم )
 المجتمعي الستقرار: ثانيصدق التساق الداخلي للبعد ال

 الدللة الرتباط معامل محاورال م.

 0.001 0.637 تجنب الشباب التفكير في الهجرة من البالد.ي .1

 0.001 0.719 داخل المجتمع. الستقرارو  األمنأشعر ب .2

 0.001 0.762 للمجتمع الذي أعيش به. نتماءشعر بالأ .3

 0.001 0.735 ني متكيف مع أفراد المجتمع ومؤسساته.أنأشعر ب .4

 0.001 0.725 يتفاعل المجتمع مع أفراد أسرتي بطريقة جيدة. .5

6. 
هناك حالة من اإليجابية والترابط بين أفراد  أن  أعتقد 

 0.001 0.689 المجتمع.

 0.001 0.652 المجتمع الفلسطيني يتمتع بالترابط والتماسك. ن  أاعتقد  .7

 0.001 0.569 .جيدة جيرانية مع المجتمعيعالقاتي  .8

 0.001 0.597 ة بشكل طبيعي.المجتمعيأحصل على حقوقي  .9
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 المجتمعي الستقرار ثانيالرتباط بين كل فقرات البعد ال معامالت( 11يبين جدول رقم )
الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة  معامالت أن  ين ، والذي يب  ثانيعد اللي للب  والمعدل الك

 .(0.05لكل فقرة أقل من ) ماليةالقيمة الحت ن  إ(، حيث 0.05)

 عد الثالث: المبادئ والقيملبُ ا-للمحور الثالث صدق التساق الداخلي 2.1.3.3
 (:12جدول رقم )

 الث: المبادئ والقيمصدق التساق الداخلي للبعد الث

 الدللة الرتباط معامل محاورال م.

 0.000 0.770 .ر بناء في المجتمعأكون عنص   أن  أحرص على  .1

 0.001 0.689 .زدهار وتطور المجتمعاأرغب في  .2

 0.001 0.896 .ني جزء منهنأهتم بمصالح المجتمع أل .3

 0.001 0.862 أتجنب أي فعل قد يضر بمجتمعي .4

 0.001 0.848 .ى المجتمعات المتقدمةكبر لوطني وأحرص علأ انتماءأشعر ب .5

 0.001 0.859 .المتقدمة المجتمعاتيكون المجتمع الفلسطيني من  أنأتمنى  .6

 0.001 0.792 ة السائدة في المجتمع إيجابية.المجتمعيالقيم  أن  عتقد بأ  .7
 

د الثالث: المبادئ والقيم والمعدل الكلي علب  االرتباط بين  معامالت( 12يبين جدول رقم )
(، 0.05الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة ) معامالت أن  للبعد الثالث، والذي يبين 

 (.0.05لكل فقرة أقل من ) ماليةالقيمة الحت ن  إحيث 
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ية القتصادلبعد الرابع: المشكالت ا-للمحور الثالث صدق التساق الداخلي 2.1.3.4
 ةالمجتمعيو 

 (:13جدول رقم )

 ةالمجتمعيية و القتصادصدق التساق الداخلي للبعد الرابع: المشكالت 

 الدللة الرتباط معامل محاورال م.

 0.001 0.737 ضاع.و بسبب سوء األ ماليةي من مشكالت ناأع .1

 0.001 0.764 غير مستقر. لىامصدر الدخل الم أن  سرتي بأتشعر  .2

 0.001 0.78 .هااحتياجاتفي إعالة أسرتي والقيام بتلبية  أجد صعوبة .3

 0.001 0.749 .ون من صعوبة الحصول على العملناأفراد أسرتي يع .4

 0.001 0.705 .من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعانيالمجتمع  أن  أعتقد  .5

 0.001 0.731 قدام على الزواج أمر صعب.اإل أن  أعتقد  .6

 0.001 0.621 ة.المجتمعيبة في حل مشكالتي أجد صعو  .7

 0.001 0.606 أشعر بحالة عامة من ضعف العالقات.  .8

 0.001 0.569 ة.المجتمعيأعمل على تحديد عالقاتي  .9
 

ة المجتمعيية و القتصادبعد الرابع: المشكالت ل  االرتباط بين  معامالت( 13يبين جدول رقم )
الرتباط المبينة دالة عند مستوى دللة  معامالت أن  ين والذي يب  والمعدل الكلي للبعد الثالث، 

 (.0.05لكل فقرة أقل من ) ماليةالقيمة الحت ن  إ(، حيث 0.05)

 ستبانةالثبات فقرات : ثامن ا Reliability: 
 ستبانةالتوزيع  داةانفس النتيجة لو تم إع ستبانةالتعطي هذه  أن   ستبانةاليقصد بثبات 

في نتائج  الستقراربعبارة أخرى يعني  أومرة تحت نفس الظروف والشروط،  أكثر من
خالل  عدة مرات توزيعها على األفراد داةاوعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إع ستبانةال

الدراسة أجريت خطوات الثبات على العينة  استبانةفترات زمنية معينة، وللتحقق من ثبات 
 ألفا كرونباخ. معاملقتين هما: التجزئة النصفية و الستطالعية نفسها بطري

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
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1

2

ر

ر

ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  معاملإيجاد  تم  
ن و ابر  ناارتباط سبيرم معاملالرتباط باستخدام  معامالتتصحيح  وقد تم   ،دالرتبة لكل بع  
 ة: تاليدلة المعا( حسب الSpearman-Brown Coefficientللتصحيح )

هناك  أن   (9الرتباط، وقد بين جدول رقم ) معاملحيث )ر( = الثبات  معامل
، مما يطمئن الباحث على استخدام ستبانةلفقرات ال اكبير نسبيً   ثبات معامل

ة ثانيكطريقة  ستبانةالنباخ لقياس ثبات كما واستخدم طريقة ألفا كرو  ،ينةأنبكل طم ستبانةال
طمئن الباحث على استخدام الثبات مرتفعة مما ي   معامالت أن  ن وقد بي   ،لقياس الثبات

 ينة. أنبكل طم ستبانةال

 (:14جدول رقم )
 كرونباخ ألفالثبات )طريقة التجزئة النصفية( و ا معامليوضح 

 ن وابر  ناسبيرم كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجالت م

 األمنسياسات الوزارة لتحقيق  .1
 0.870 0.898 8 المجتمعي

ات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء .2
 0.855 0.897 8 المجتمعي األمن

 0.865 0.926 34 المجتمعي األمنواقع  .3

 0.819 0.912 9 األسري الستقرار – لوعد األالبُ  3.1

 0.740 0.852 9 المجتمعي الستقرار – ثانيعد الالبُ  3.2

 0.769 0.886 7 المبادئ والقيم – عد الثالثالبُ  3.3

3.4 
ية القتصادالمشكالت  – رابعالعد البُ 
 0.703 0.864 9 ةالمجتمعيو 

( صادقة في ستبانةالأداة الدراسة ) أنويستخلص الباحث من نتائج اختباري الصدق والثبات 
ــا ثابتــة بدرجــة أنقيــاس مــا وضـــعت لقياســه، كمــا  ــلاعهـ ــا لتكــون أداة قيـــاس مة جــدًا، يـ مــا يؤهلهـ

 في صورتها النهائية.  ستبانةالمناسبة وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون 
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 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: تاسع ا 

-Sample K-1سمرنوف –)كولمجروف  يركز هذا المبحث على نتائج استخدام اختبار
S) ذلك سيتم  إلىتتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، باإلضافة  بياناتال كانت إذا ما(( لمعرفة

تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، وسيقوم الباحث 
استنتاجات ترتبط به، ثم  إلىبعرض وتحليل اإلجابات عن كل متغير على حدة، للوصول 

ل اإلحصائية التي توضح نتائج و الك بعد عرض الجدسيتم تفسير تلك النتائج، وذ
 الختبارات.

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

معظم  نأل ،فرضياتالتوزيع الطبيعي أم ل؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار ال بياناتال
 طبيعيًا. بياناتيكون توزيع ال أنالختبارات المعلمية تشترط 

 (15جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1يوضح اختبار التوزيع الطبيعي )

 ماليةالقيمة الحت Z قيمة عدد الفقرات المجالت م

 0.117 0.083 8 المجتمعي األمنسياسات الوزارة لتحقيق  .1

 األمنات وزارة الداخلية لتحقيق راءإج .2
 0.108 0.072 8 المجتمعي

 0.105 0.067 34  المجتمعي األمنواقع  .3

 0.115 0.080 9 األسري الستقرار – لوعد األالبُ  3.1

 0.210 0.108 9 المجتمعي الستقرار – ثانيعد الالبُ  3.2

 0.092 0.042 7 المبادئ والقيم – عد الثالثالبُ  3.3

ـــــــــعالبُ  3.4 ـــــــــد راب ية القتصـــــــــادالمشـــــــــكالت  – ع
 ةالمجتمعيو 

9 0.192 0.284 
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05.0.sig

أكبـر مـن  محاوراللكل  ماليةالقيمة الحت ن  إحيث  ( نتائج الختبار،15يوضح الجدول رقم )
     ) 0.05 ويجب  ،تتبع التوزيع الطبيعي بياناتال أن  ، وهذا يدل على  (

 .استخدام الختبارات المعلمية

   ساليب اإلحصائية المستخدمةاأل: عاشرا : 
( وتم استخدام spssمن خالل برنامج التحليل اإلحصائي ) اتانتم تفريغ وتحليل الستب

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

رية والمتوسط الحسابي، والمتوسط الحسابي النسب المئوية والتكرارات والنحرافات المعيا .1
يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما، مما يفيد و النسبي: 

 الدراسة.في وصف عينة 
 .لمعرفة ثبات فقرات الستبانة (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ .2
لقياس درجة  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون ) .3

استخدامه لحساب التساق الداخلي  الرتباط، ويستخدم لدراسة العالقة بين متغيرين، وقد تم  
 لالستبانة.والصدق البنائي 

متوسط درجة  لمعرفة ما إذا كان T-Testفي حالة عينة واحدة  ) T ) اختبار .4
 ذلك. عن أم زاد أو قل 3الدرجة المتوسطة وهي  إلى د وصلالستجابة ق

 (One Way Analysis of Variance –ANOVA) اختبار تحليل التباين األحادي .5
 .مجموعات البيانات روقات ذات دللة إحصائية بينما إذا كان هناك ف لمعرفة
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 الفصل الخامس
 التحليل والنقاش

ــل  ــشــمـ ــ ــ ــى:ويـ ــ ــ  علـ
  المقدمة 
  ابلة وأسئلة المق ستبانةالتحليل ونقاش فقرات 
 النتائج 
 التوصيات 
 المقترحات للدراسات المستقبلية 
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 مقدمة
 ؛سةاواإلجابة على تساؤلت الدر  ،اإلحصائية بياناتا لتحليل اليتضمن هذا الفصل عرًض 

من خالل  ؛اإليهوالمقابالت التي تم التوصل  ستبانةالوذلك من خالل استعراض أبرز نتائج 
عرضها وتحليلها وتفسير النتائج والتعقيب  على والعمل ،المقابلةة وطرح أسئل ،تحليل الفقرات

 .ه والختالف مع الدراسات السابقةجه التشابأو  نابي إلى، باإلضافة اعليه

 ستبانةتحليل فقرات ال: 
، الستبانةلتحليل فقرات  (One Sample T test)للعينة الواحدة  t ) )تم استخدام اختبار
 )    T )قيمة كانتأفراد العينة يوافقون على محتواها إذا  أن  ة بمعنى وتعتبر الفقرة ايجابي

أقل من  ماليةالقيمة الحت)أو  1.97) (وياالجدولية والتي تس ( T ( المحسوبة أكبر من قيمة
أفراد العينة ل  أن  (، وتعتبر الفقرة سلبية بمعنى %60 (والوزن النسبي أكبر من 0.05

الجدولية والتي  ) T (المحسوبة أصغر من قيمة)  (  Tقيمة كانتا يوافقون على محتواها إذ
(، وتكون %60 (والوزن النسبي أقل من 0.05أقل من  ماليةالقيمة الحت)أو )  (1.97وياتس

 (.0.05لها أكبر من ) ماليةالقيمة الحت تناآراء العينة في الفقرة محايدة إذا ك
 

 لـــــدراســــة ى تســـاؤلت اـلـــــة عــــــابــاإلج 
 

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

 المجتمعي األمنل: سياسات الوزارة لتحقيق وتحليل فقرات المحور األ .1
والذي يبين آراء  (16)بينة في جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج م Tتم استخدام اختبار   

 .المجتمعي األمنسياسات الوزارة لتحقيق : لو أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األ
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 (16جدول رقم )
 المجتمعي األمنل: سياسات الوزارة لتحقيق وتحليل لفقرات المحور األ

 ناالبي م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 نحرافال 
 tمة قي المعياري 

القيمة 
 الترتيب ماليةالحت

1. 
تتبنى وزارة الداخلية سياسات 

 األمنواضحة لتحقيق 
 .المجتمعي

7.0 69.7 2.0 8.78
1 0.000 4 

2. 
تصنع الوزارة سياسات خاصة 

 2.0 65.7 6.6 .المجتمعيبالسلم 
5.15
2 0.000 8 

3. 
تمنح الوزارة مساحة حرية 
كافية للمؤسسات الحقوقية 

 .اللقيام بعمله
6.9 68.9 2.0 7.96

2 0.000 6 

توجد لوائح تسهم في قوة  .4
9.38 2.0 70.5 7.1 الردع لدى كوادر الوزارة.

3 0.000 3 

5. 
تتابع وزارة الداخلية األخطاء 
وتعمل على تصحيحها 

 قبة المخطئين.امعو 
6.6 66.4 2.0 5.66

3 
0.000 7 

6. 
وسالمة  أمنتضع الوزارة 

المجتمع على أسس 
 ا.لوياتهأو 

7.4 73.9 2.1 11.9
77 0.000 2 

7. 
على  ةوزارة الداخلية قادر 
 الستقرارالتحكم وتحقيق 

 ة.يلاالداخلي بكفاءة وفع
7.7 77.1 1.8 

17.2
75 0.000 1 

8. 
يتوفر لدى الوزارة الهيئات 

 األمنالمختصة لتعزيز 
 .المجتمعي

6.9 69.2 2.0 8.38
5 0.000 5 

76.2 15.1 70.0 7.0 جميع الفقرات 
74 

0.000  
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سياسات الوزارة لتحقيق األمن "بلغ الوزن النسبي للمحور األول  (16من خالل جدول )
 .%70.0 "المجتمعي

النتماء والدافعية المرتفعة والعطاء من لديهم وزارة الداخلية كوادر  أن  بويعزو الباحث ذلك 
، المجتمع واستقرار  سالمة مهام وسياسات الوزارة المتمثلة فيمن أجل أن تحقق المستمر 

مساحة كافية للمؤسسات  ها تعطيوأن   ،المجتمعيسياسات واضحة خاصة بالسلم  تتبنيولهذا 
تعزز األمن  أن  نها أقوانين التي من شاللوائح وال لدى الوزارة أن  و  ،الحقوقية للقيام بعملها

ختصة هيئات م لديهاكما وأنه ، وتتابع الوزارة األخطاء وتعمل على تصحيحها، المجتمعي
وتعزيز القدرات اإلدارية واألمنية  ،رفع كفاءات الضباط ومواكبة التغيرات المختلفةعلى تعمل 
ما م حسب اختصاصه ومجاله ية لجميع العاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطني كاًل ناوالميد

والبشرية  ،ةرغم قلة اإلمكانيات الماديالتحقيق ، كل ذلك الداخلي للمجتمع يحقق الستقرار
مع  وهذه النتيجة اتفقت افز وغيرها من احتياجات الوزارة ،بما يتبعها من ميزانيات وحو 

تحقق  أن  ها أنأكدت على وجود هيئات شرطية مختصة من ش التي( 2005 ،دراسة )الشيخ
وزارة الداخلية عملت على  أن  ب (مقابلة :2017،حبيب وهذا يتفق مع ) .الداخلي الستقرار

 المجتمعيي والمحور قانونالمتمثل في المحور ال المجتمعيمن محور لتحقيق األمن  أكثر
 .ر التوعويوالمحو 

على التحكم وتحقيق  وزارة الداخلية قادره  من المحور السابق  ( "7الفقرة ) احتلتوقد 
لها بلغ الوزن النسبي  والتي المرتبة األولى ة"اليالداخلي بكفاءة وفع الستقرار

(77.1%). 
 ،هيئات مختصة تعمل لرفع كفاءات الضباط لديهاوزارة الداخلية  أن   زو الباحث ذلكـعـوي

 كاًل ية لجميع العاملين ناية والميداألمنومواكبة التغيرات المختلفة وتعزيز القدرات اإلدارية و 
، باإلضافة الى دافعية الداخلي للمجتمع الستقرارمما يحقق ومجاله، حسب اختصاصه 

 الشامل.للعطاء والنتماء من وزاع ديني في الحفاظ على الستقرار الكادر 
على وجود هيئات شرطية  أكدت( حيث 2005، )الشيخوهذه النتيجة اتفقت مع دراسة 

 أن مقابلة(، 2017، تربان)وهذا يتفق مع الداخلي،  الستقرارتحقق  أن  ها أنمختصة من ش
ور المتمثل في المح المجتمعي األمنيق وزارة الداخلية عملت على أكثر من محور لتحق

ويعود باإليجابية على  الستقرارعزز ي أن   هأنمن ش ذيالتوعوي والمحور اإلجرائي ال
 المجتمع.
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األخيرة " المرتبة المجتمعي( "تصنع الوزارة سياسات خاصة بالسلم 2بينما احتلت الفقرة )
 ماليةحسب الحتو السابقة قرات فمقارنه بالو  .(%65.7)لها حيث بلغ الوزن النسبي 

 .إيجابيةالنتيجة تكون 

هيئات العديد من ال إنشاءعلى ا مؤخرً  عملتوزارة الداخلية  أن  بذلك  الباحث زوـعـوي
 ،(الحاضنة الشعبية)اسم وقد أطلق عليها  .المجتمعبين وزارة الداخلية و  المتخصصة بالعالقة

دائم مع الجهات التواصل من مهامها اللتي االتي تعتبر حلقة الوصل بين المجتمع والوزارة و 
الخصوص الحقوق المجتمعية المتعلقة  هالقضايا المختلفة وعلى وجه جميع المختصة في

في حل الكثير من القضايا الحساسة  األساسيدور اللها حيث كان . م األهلي المجتمعيلبالس
قات العامة في محافظات عمل دوائر العالا ل نغفل وأيًض  .المتعلقة بالمجتمعوالجوهرية 
قد اتفق و  ،المجتمعيكبير فيما يتعلق بالسلم أثر بارز وفعال و  وما لها من دورقطاع غزة 

كومة والشعب بين الح على توطيد العالقة ماوالذي أكد ( 2014،مرشود) هذا مع دراسة
( لةمقاب ،2017( و)زيارة ،مقابلة ،2017،مع )شاهين اأيًض  واتفق، لتحقيق السلم األهلي

 مانواأل األمنرساء دعائم ا  ه وزارة الداخلية من أجل تحقيق و على الدور األساسي التي تصنع
 ، وتعتبر هذه النتيجة جيدة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها كال من الوزارةللمواطنين
لقلة الموزانات الشغلية وغيرها من الضروريات ، والظروف القتصادية والجتماعية  والمجتمع

 الرواتب على سبيل المثال ل الحصر .لصعبة المتمثلة بقلة ا

     المجتمعي األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء :ثانيالتحليل فقرات المحور  .2
والذي يبين )  16 (للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم)    T) تم استخدام اختبار

 األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء: ثانيلآراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور ا
 .المجتمعي
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 (17جدول رقم )
 المجتمعي األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء: ثانيتحليل لفقرات المحور ال

الوسط  ناالبي م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 نحرافال 
 المعياري 

 tقيمة 
القيمة 

 ماليةالحت
 الترتيب

ات دائمة ءإجراتتبنى الوزارة  .1
 6 0.000 10.355 2.0 71.6 7.2 .للمجتمع األمنلتوفير 

تنسق وزارة الداخلية مع  .2
المؤسسات المجتمعية للحد من 

 .ةالمجتمعيالمشكالت 
6.8 67.8 1.9 7.392 0.000 7 

تهتم وزارة الداخلية بتعزيز حالة  .3
 1 0.000 19.638 1.7 78.8 7.9 .والهدوء األمن

لحماية  اكافيً  اجهدً  تبذل الوزارة .4
المجتمع من أي تهديد داخلي 

 .خارجي أو
7.8 78.3 1.9 17.409 0.000 2 

تشرك الوزارة الجهات المجتمعية  .5
المتخصصة في وضع الخطط 

 .المجتمعي األمنلتحقيق 
6.6 66.0 1.9 5.729 0.000 9 

نية و اتقدم وزارة الداخلية برامج تع .6
 8 0.000 5.785 1.9 66.2 6.6 .لحماية المجتمع من األخطار

الرادعة  قوانينتطبق الوزارة ال .7
 الستقرارو  األمنللمساس ب
 .المجتمعي

7.4 74.0 1.7 14.337 0.000 3 

توعية  إلىوزارة الداخلية  ىتسع .8
الجمهور حول القضايا التي 

 .المجتمع أمنتمس 
7.3 73.1 1.8 13.369 0.000 5 

تعمل الوزارة على تطوير  .9
 4 0.000 13.537 1.8 73.5 7.4 .ية بشكل مستمراألمناتها جراءإ

  0.000 86.314 13.7 72.0 7.2 جميع الفقرات 
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ات وزارة الداخلية إجراء" ثانيالوزن النسبي للمحور ال ( يتضح أن  17من خالل جدول )
إجراءات  ىتتبن وزارة الداخلية أن  زو الباحث ذلك ـعـوي .)% 72.0 (المجتمعيلتحقيق األمن 

وتقدم  ،اتها األمنية بشكل مستمرإجراءتعمل على تطوير فالمجتمعي تحقيق الستقرار لدائمة 
تواكب التي وتضع الخطط الستراتيجية  ،ونية مشتركة مع جهات الختصاصابرامج تع

لحماية المجتمع من أي تهديد  اكافيً  ال جهد  ذوتب ،قليمية والدوليةالظروف والمتغيرات اإل
 ،الداخلي وتحقيق السلم األهلي المجتمعيالستقرار  إلىخارجي من أجل الوصول  وأي داخل

 .رقي المجتمع وازدهاره الذي ينتج عنه
ات المتخذة لتحقيق األمن جراءعلى تعزيز اإل الفترة السابقةفي لذلك عملت وزارة الداخلية 

المجتمع وذلك لحل جميع  ت الهيئات المختصة المتعلقة بالتواصل مع أفرادأنشأف ،المجتمعي
 ىعام قو  صدر مديرأكما . قانون بالطرق والعادات واألعراف والتعامل بروح ال مشاكلال

يمانهاوزارة الداخلية و  حرصا من طالقً ناا فكرة الحاضة الشعبية األمن الفلسطيني مؤخرً   ا 
ن أجل مو  ،المجتمعيالحاضنة الشعبية لتحقيق السلم األهلي واألمن دور بضرورة تعزيز 

على  وبناءً  .األعداء من كل حدب وصوب ضعافهاعلى إتقوية الجبهة الداخلية التي يراهن 
إدارة  إنشاء إلى، باإلضافة طبيق وتعزيز عمل الحاضنة الشعبيةذلك قام بإصدار قرارات لت

لتعزيز األمن  قامت بها الوزارةجراءات التي اإل أهم التي تعتبر منو  ،العالقات العامة
 وفق نسانالمتميز مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإل . باإلضافة لدور الوزارةيالمجتمع
  .ها على عدد من المؤسسات الحقوقية المختصةؤ إجراالمقابالت التي تم  هما أكدت

وجود تأثير ألجهزة الشرطة في تحقيق ب( 2005الشيخ ،مع دراسة ) واتفقت هذه النتيجة
( 2017مع )نوفل ، النتيجة تواختلف .النسيج المجتمعي المجتمعي الذي يحافظ علىاألمن 
حيث بلغت نسبة  ،المجتمعي غير كاف  الدور التي تقوم به الحكومة لتحقيق األمن بأن  

مع  اأيًض  النتيجة واتفقت .تعزيزالهتمام و ال المزيد منإلى األمر يحتاج  أن  ( و %28التأثير )
 المجتمعيجود تأثير سلبي على األمن و ب( 2005،الحسيني ( و)2009 ،نصيف) دراسة
. المجتمع واستقراره عكاساته على أمننااألفراد بسبب الظروف األمنية الغير مستقرة و  لدى

دور وزارة الداخلية في  أن  ب( مقابلة :2017قزعاط ،و)مقابلة(  :2017وهذا ما أكده )شاهين،
حفظ أمن و لمواطنين ا تياجاتاحومتابعة ، مان من خالل التواجد الدائمإشاعة األمن واأل

 ن والمواطن من المهددات الداخلية.الوط
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 األمنتهتم وزارة الداخلية بتعزيز حالة  ) من المحور السابق،( "3وقد جاءت الفقرة )
لها ترتيب فقرات هذا البعد، حيث بلغ الوزن النسبي  فيلى و في المرتبة األ (والهدوء

(78.8%). 

 األمنالمنوطة بعمل وزارة الداخلية تعزيز حالة  األساسيةالمهام  من أن  ب زو الباحث ذلكـعـوي
النتائج  إلى ،وكشف التهديدات والمخاطر الخارجية باإلضافة ،الداخلي الستقراروالهدوء و 

ذلك مع دراسة  ، واتفقصعيد الفرد والمجتمع على حد سواءعلى  الستقرارالمترتبة عن هذا 
غير منية الظروف األ كدان على أن  حيث يؤ  (2005 ،الحسيني)و( 2009 ،نصيف)
، مقابلة( 2017المغاري،) وهذا ما أكده .مستقرة تنعكس بالسلب على أمن الفرد والمجتمعال
من خالل يكون  مانواأل األمندور وزارة الداخلية في إشاعة  أن  ب( ، مقابلة2017زقوت ،و)

ن والمواطن من المهددات الوط منألمواطنين لحفظ ا حاجاتومتابعة  منالتواجد الدائم لأل
 .الداخلية

( "تشرك الوزارة الجهات المجتمعية المتخصصة في وضع الخطط 5بينما احتلت الفقرة )
 .%66.0نسبي  األخيرة بوزن " المرتبة المجتمعي األمنلتحقيق 

ة ي عملية تكامليالداخلي المجتمع الستقرارية و األمنالعملية  أن   إلى زو الباحث ذلكـعـوي
 ومستمر الوزارة بشكل دائم عملتلذلك  ؛لبعضهما البعض نمشتركة فكالهما مكمال

عمل مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة من أجل بناء ورشات في بالمشاركة و 
اختلفت . وقد لجوانبمختلف ا في الستقرارية مما يحقق األمنمن التوترات  يلامجتمع خ
 الحكومية لتحقيقنتيجة التواصل مع الجهات  كانت( حيث 2017 ،)نوفل مع دراسة النتيجة
 .كافيالحكومية غير  دارةدور اإل بأن  ذلك  عزىي  و   )%28 )المجتمعي األمن

 أن   إلىحيث توصلت الدراسة  (GIOVANNI, 2007النتيجة مع دراسة ) تاختلف اأيًض و  
لعدم مشاركة الجهات  معيالمجت األمنم الوعي الكافي بلديهمن العمال ليس  %55 ) )نسبة

 المختصة.
 أن  ب( مقابلة ،2017،األقرعو) مقابلة(، 2017، )زقوت  من الحقوقييناتفقت النتيجة مع كاًل و 

هناك تواصل دائم ومستمر كمؤسسة حقوقية مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية خاصة 
 المجتمعية.المتعلقة بالظروف 

ربما ل تكون  أنه  فاق مع بعض الدراسات والمقابالت من حيث الختالف والت الباحثري ـوي
 المجتمعيفي وضع الخطط لتحقيق األمن من قبل الجهات ذات العالقة  يةعلالمشاركة الف
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ل تواصالو  الفاعلة مشاركةتحققه ال بالقدر الذي يمكن أن   كافية ومحققة للنتائج المرجوة
  مع المدني.المستمر بين الوزارة وبين مؤسسات المجت دارياإل

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

 ،%77.5بلغ  "المجتمعيواقع األمن 
ظل الظروف الراهنة وما يشهده وقتنا الحالي من التوترات  ه فىأنزو الباحث ذلك بـعـوي 

الصعب  المجتمعيت والتجاذبات السياسية الداخلية والخارجية، والواقع األمني واألزما
ه المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص يعانيوما ، تالية والتوترات القائمة واألزمات المت

، لذلك  المجتمعية مشاكلالكثير من ال إلىذلك  ىتالية أدمن حصار ظالم وجائر وحروب مت
تماعية واألمنية المحيطة بالمجتمع الفلسطيني ظروف متوترة ومرتبكة الجالظروف تجد بأن  

مختلفة تماًما عن  واقع األمن المجتمعي نسبة مستوى  فتجد أن  بل قائمة ومستمرة 
الفرد الفلسطيني محددات ل يمكن  لدىيوجد  هل أن  إالمجتمعات المستقرة داخلًيا وخارجًيا، 

يم واألعراف المبادئ والقاحتضانه ألسرته، والتمسك ب وهيبأي حال من األحوال وزها اتج
ة التي يمر بها المجتمعيظروفه النفسية و  نأل؛ ا الفرد الفلسطينيعليه ىالفلسطينية التي ترب

أكثر صالبة أمام جميع  جعلتهمن احتالل وحروب وحصار جعلته يتمسك بقيمه وعاداته و 
 .يالمجتمعي الداخل األمن تؤثر علىالمؤامرات التي 

األسرة الفلسطينية أسرة محافظة لهذا  أن  ( 2008،مع دراسة )نجم  واتفقت هذه النتيجة
واتفقت مع دراسة أو الجريمة،  نحرافال إلىي طريق يدعو أتهج منهج البتعاد عن تن
في تعزيز ثقافة األمن في نفوس األفراد وتربيتهم تربية إسالمية صالحة  (2012،التميمي )

 نة والستقرار في المجتمع.يأنلتحقيق الطم
 ةانتشار الفقر نتيج يعانيقطاع غزة  أن  ب (2015مع دراسة )إدريس، حنونة، واتفقت النتيجة

واتفقت كما  .المجتمعيغياب األمن نتيجة و  عليهمفروض الحصار الة و تاليلحروب المتا
 يالمجتمعوجود تأثير على ضعف الشعور باألمن ب( 2009 ،)نصيف مع دراسة اأيًض 

 .يةأمن تحدياتبسبب وجود ظروف و 
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 األسري  الستقرار: من المحور الثالث لوعد األالبُ  فقرات تحليل .3.1
والذي يبين آراء أفراد  (18)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (T)تم استخدام اختبار

 األسري. الستقرارل: و عد األعينة الدراسة في فقرات الب  

 (18جدول رقم )
 األسري  الستقرارل: ولفقرات البعد األ تحليل

 ناالبي م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 نحرافال 
 المعياري 

 tقيمة 
القيمة 

 ماليةالحت
 الترتيب

 الستقرارتشعر أسرتي ب .1
 6 0.000 14.602 1.8 75.0 7.5 األسري.

2. 

ناك حالة من الراحة ه أن  أجد 
 فراد عائلتيأالنفسية لدى 

 

7.2 71.9 2.0 10.495 0.000 9 

3. 
يمكن ألسرتي العيش دون 
الخوف من المساس بها فترة 

 غيابي عنهم.
7.6 76.3 1.9 15.158 0.000 5 

4. 
أسرتي تحقق  أن  أعتقد 

 األمنطموحاتها بسبب توفر 
 المجتمعي.

7.3 73.0 1.8 12.803 0.000 8 

 الستقرارتشعر أسرتي بوجود  .5
 الداخلي للمجتمع.

7.3 73.2 1.9 12.442 0.000 7 

يسود أسرتي الوفاق والحب  .6
 والمودة.

8.1 81.2 1.9 20.393 0.000 2 

 3 0.000 18.415 1.9 79.5 8.0 ينة.أنمن الطم ويسود أسرتي ج .7

أسرتي متماسكة في  أن  أشعر  .8
 1 0.000 21.956 1.8 81.5 8.2 مواجهة الصعوبات.

 4 0.000 15.197 2.1 77.5 7.8 أشعر بالراحة في منطقة سكني. .9

  0.000 86.716 14.6 76.4 7.6 جميع الفقرات 
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بلغ األسري"  الستقرارل "وعد األلبُ لالوزن النسبي  أن  ( تبين النتائج 18من خالل جدول )

أسرتي متماسكة في مواجهة الصعوبات"  أن  أشعر  ( "8وقد جاءت الفقرة ). (76.4%)
 .(%81.5فقرات هذا البعد، حيث بلغ الوزن النسبي )لى في ترتيب و في المرتبة األ

ا للظروف المعيشية األسرة الفلسطينية متماسكة بطبيعتها نظرً  أن   زو الباحث ذلكـعـوي 
في نتج عنه قوة وصالبة  مما ،اللحظة حتىو  1948 ) ) الصعبة منذ زمن النكبة الفلسطينية

وقد اتفقت هذه النتيجة مع  .األخرى تمعاتختلف عن بقية المجتالتي نية ياألسرة الفلسط
تحقيق دور األسرة في عملية  علىيجابي إوجد توافق ه يأن   التي تؤكد( 2008 ،)نجم دراسة
( حيث مقابلة :2017زقوت ،هذه النتيجة مع الحقوقي ) واتفقت ،بالمجتمع المجتمعي األمن
وات ولكن بطبيعتها هي أسرة األسرة الفلسطينية أسرة تواجه الصعوبات على مدار السن أن  أكد 

 .بعضها البعض جانب إلىقوية تقف 

هناك حالة من  أن  أجد " (2الفقرة رقم ) أضعف الفقرات وهي بالمرتبة األخيرة كانتوقد 
 . )%71.9 ) فراد عائلتي" بوزن نسبيأى الراحة النفسية لد

ها تعتبر أضعف الفقرات أن   لوالوزن النسبي إتعتبر الفقرة السابقة إيجابية بمقياس الحتمالية 
الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها األسرة الفلسطينية في ظل  إلىذلك  زو الباحثـعـوي

ــنقال، ومن قبل جانبمن قبل الحتالل الصهيوني من  وتبعياته خانقالحصار ال  سامـ
 لفلسطينيةا واألسر أهالى المجتمع الفلسطينيالفلسطيني الذي أثر بشكل كبير على جميع 

 المجتمعيتكون هناك حالة من القلق النفسي و  أن  الطبيعي  فأصبح من من جانب آخر.
 .اته ويشل قدراتهمكانالواضحة عن إ ةيحجب الرؤيمما  ق الفرد من المستقبل الذي ينتظرهقلو 

وضع أهداف واقعية تتفق مع طموحاته في تحقيق األهداف المستقبلية التي  وق يع تاليوبال
وعلى أفراد  عليهوالراحة النفسية  الستقرارما يعود ببوالرضا  داةاوالتي تحقق له السع ينشدها
المدرسية في  دارة( في دور اإل2015ساكو، )أبوالنتيجة مع دراسة  واتفقت هذه، أسرته
، الفرع، )الجنس ا لمتغيرات الدراسةالعامة تبعً  ثانويةلطلبة ال المجتمعيالنفسي و  األمنتحقيق 
 األمنتأثير الفقر على  (2015مع دراسة )إدريس، حنونة ، اأيًض واتفقت  (.ظةالمحاف

 غزة.لألسرة الفلسطينية في قطاع  المجتمعي
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 المجتمعي الستقرار: من المحور الثالث ثانيتحليل فقرات البعد ال   .3.2
اء أفراد والذي يبين آر  (19)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

 المجتمعي. الستقرار: ثانيعد العينة الدراسة في فقرات الب  

 (19جدول رقم )
 المجتمعي الستقرار: ثانيتحليل لفقرات البعد ال

الوسط  نياالب م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 نحرافال 
 tقيمة  المعياري 

القيمة 
 الترتيب ماليةالحت

تجنب الشباب التفكير في ي .1
 7 0.000 5.898 2.9 69.4 6.9 د.الهجرة من البال

 الستقرارو  األمنأشعر ب .2
 5 0.000 10.840 2.2 73.2 7.3 داخل المجتمع.

للمجتمع الذي  نتماءأشعر بال .3
 2 0.000 15.866 2.0 77.9 7.8 أعيش به.

ني متكيف مع أفراد أنأشعر ب .4
 3 0.000 12.766 1.9 73.4 7.3 المجتمع ومؤسساته.

المجتمع مع أفراد يتفاعل  .5
 4 0.000 13.822 1.7 73.4 7.3 أسرتي بطريقة جيدة.

هناك حالة من  أن  أعتقد  .6
اإليجابية والترابط بين أفراد 

 المجتمع.
6.7 67.3 1.9 6.920 0.000 9 

المجتمع الفلسطيني  أن  عتقد أ  .7
 8 0.000 8.017 1.9 68.5 6.9 يتمتع بالترابط والتماسك.

ة مع مجتمعيالعالقاتي  .8
 1 0.000 17.945 1.9 78.7 7.9 .جيدة جيراني

أحصل على حقوقي  .9
 6 0.000 8.281 2.2 70.5 7.1 ة بشكل طبيعي.المجتمعي

  0.000 83.176 14.2 71.9 7.2 جميع الفقرات 
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المجتمعي"  الستقرار" ثانيعد الالوزن النسبي للبُ  أن  ( تبين النتائج 19من خالل جدول )
جيدة" في المرتبة  جيرانية مع المجتمعي( "عالقاتي 8وقد جاءت الفقرة )( 71.9%)

 .(78.7عد، حيث بلغ الوزن النسبي )%لى في ترتيب فقرات هذا البُ و األ

  : عدة أسباب إلىزو الباحث ذلك ـعـوي 
   بتعاليم ديننا يعمل  معظمهمسلم ومترابط بطبيعته و  المجتمع الفلسطيني مجتمع أن

 الحنيف.
 نا احترام الجاريعلواألعراف المجتمعية السائدة تفرض  لتقاليدات واالعاد. 
 الفلسطينية.بين األسرة ة واألسرة الممتدة المجتمعي العالقات 
  لمساحة  ةقة نسبيقطن في منطقة جغرافية ضيالمجتمع الفلسطيني مجتمع صغير و

 القطاع.محافظات 
 عالقة مترابطة أكثر  لجيرانالية على القطاع جعلت عالقة االحصار والحروب المتت

 خر.من أي وقت آ
 نآفي القر  المجتمعي األمن( في أصول 2008 ،)الحارسواتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

 اإلسالمية.ت معاوالسنة في المجت
دور األساسي لألسرة الفلسطينية في تحقيق الحول ( 2008،)نجممع دراسة  اأيًض واتفقت 
 العائلي.لترابط والمحافظة على ا المجتمعي األمن

هناك حالة من اإليجابية والترابط  أنأعتقد  ( وهي "6أضعف الفقرات الفقرة ) كانتبينما 
 .%67.3" بوزن نسبي بين أفراد المجتمع

بلغ ذروته الذي و لمعيشية الصعبة والحصار الظالم الظروف ا أن  إلى  زو الباحث ذلكـعـيو
 ما يعرففي ظل و ( ظروف معيشية صعبةفي  ستبانةحيث تم توزيع ال) ا العامفي هذ

أضعف  النتجية تكون  أن  ( فمن الطبيعي اعالعقوبات المفروضة على محافظات القطب)
حسب النسبة حد ما  إلىنسبة جيد  إلىمتوسطة وقريبة  كانتالنسبة  أن  رغم  ،الفقرات
ات المتسارعة المتغير  أن  ب( 2005،)الحسينيمع دراسة  اتفقت هذه النتيجةقد و  .ماليةالحت

 أمنعكس ذلك على نوا ،في دور األسرة اأحدثت ارتباكً التصال  وتحديات العصر وسهولة
  .والجنوح والجريمة نحرافالمجتمع واستقراره فظهر ال
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  : المبادئ والقيممن المحور الثالث عد الثالثتحليل فقرات البُ  .3.3
والذي يبين آراء أفراد  (20)جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة في  tتم استخدام اختبار 

 المبادئ والقيم. :عينة الدراسة في فقرات البعد الثالث

 (20جدول رقم )
 تحليل لفقرات البعد الثالث المبادئ والقيم

 ناالبي م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 نحرافال 
 tقيمة  المعياري 

القيمة 
 الترتيب ماليةالحت

أكون  أنأحرص على  .1
 6 0.000 22.291 1.9 84.2 8.4 .بناء في المجتمع عنصر

أرغب في ازدهار وتطور  .2
 5 0.000 32.766 1.6 89.0 8.9 .المجتمع

أهتم بمصالح المجتمع  .3
 4 0.000 34.576 1.5 89.1 8.9 .ني جزء منهنأل

أتجنب أي فعل قد يضر  .4
 3 0.000 36.286 1.5 89.9 9.0 .بمجتمعي

5. 
ر لوطني أكب انتماءأشعر ب

وأحرص على تماسك 
 .مجتمعي

9.0 90.3 1.4 38.526 0.000 1 

6. 
يكون المجتمع  أن  أتمنى 

 المجتمعاتالفلسطيني من 
 .المتقدمة

9.0 90.3 1.6 34.877 0.000 2 

7. 
ة المجتمعيالقيم  أن  عتقد بأ 

السائدة في المجتمع 
 إيجابية.

8.1 81.3 1.8 21.615 0.000 7 

  0.000 110.95 13.1 87.3 8.7 جميع الفقرات 
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عد الثالث "المبادئ والقيم" لبُ لالوزن النسبي  أن  ( تبين النتائج 20)رقم من خالل جدول 
أشعر بانتماء أكبر لوطني وأحرص على تماسك  "( 5وقد جاءت الفقرة ) .(%87.3)بلغ 

 لها يعد، حيث بلغ الوزن النسبلى في ترتيب فقرات هذا البُ و المرتبة األفي مجتمعي" 
(90.3%). 
ل و ومحاصر  ضطهدالفلسطيني مجتمع محتل ومهجر ومالمجتمع  أن   الباحث ذلك وز ـعـوي 

ك للذ .نسانالدولي لحقوق اإل قانون ية الكريمة حسب النسانمقومات الحياة اإل ىأدن يهلدتوجد 
حتل وظلم من ظلم المنابع  انتماء هذا الوطن إلى نتماءطبيعته ومبادئه وشعوره بال أن  تجد 

 ه وقيمه التي ل تعوضئالحفاظ على هويته ومباد إلشيء لديه  هيبق ملالحصار لذلك 
نهاءو حريته تحقيق  بهدف لحفاظ على المجتمع وترابطها حرصه علىو   .الحتالل ا 

ظة لهذا تنتهج األسرة الفلسطينية أسرة محاف أن  ب( 2008،مع دراسة )نجم  واتفقت هذه النتيجة
 .الجريمة أو نحرافال إلىي طريق يدعو أد عن منهج البتعا

في نفوس األفراد وتربيتهم  األمنتعزيز ثقافة ضرورة ب( 2012،التميمي ) واتفقت مع دراسة
 .في المجتمع الستقرارينة و أنالطمتربية إسالمية صالحة لتحقيق 

حافظ المجتمع الفلسطيني مجتمع مترابط وم أن  ( مقابلة: 2017،عبد العاطى) ويضيف 
  ولديه انتماء وعادات وتقاليد تجبره على التمسك بوطنه. ،بطبيعته

ة السائدة في المجتمعيالقيم  أن  عتقد بأ( وهي "7الفقرة ) ،أضعف الفقرات كانتبينما  
بطبيعته  نساناإل أن  ذلك ب زو الباحثـعـوي. (%81.3 ) " بوزن نسبيالمجتمع إيجابية

فيعتبر المجتمع  .تحقيق الخير التي تساهم في المختلفة موعة من القيم والمبادئتسوده مج
 إلى ويرجع ذلك ،ةالمجتمعيبالقيم والعادات  سكاً وتم ت األكثر ترابطاً معاالفلسطيني أحد المجت

 ىالقيمة الجوهرية التي ترب أن   إلى، باإلضافة والتعاون كونه مجتمع مسلم ويسوده الترابط 
 اللواتيا عنا حرائر فلسطين ليس بعيدً . فم اإلسالمية الجهاديةوالقي تعاليمال هيدنا أولا عليه

المجتمع  أن  د من التأكيد على ــ  ل ب   نامن هنا ك .والستشهاد بعتاد الرباط أولدهنيجهزن 
ف دالدور المنوط بها وتعمل من أجل هنتاج األسرة السليمة التي تعرف  هو المتماسك الحر

 مقابلة( :2017، الحقوقي )صياممع  اتفقت هذه النتيجةوقد  ،أل وهو سالمة المجتمع يسام
 أن  نها شأيجابية التي من ة اإلالمجتمعيالمجتمع الفلسطيني مجتمع تسوده القيم والعادات  أن  ب

مع  أيًضا واتفقت .والسكينة العامة والنظام العام العام األمنوالحفاظ على  الستقرارتحقق 
الحكومية في تحقيق الرعاية الالحقة  دارةإلاأثير على دور توجود ب( 2017، )نوفل دراسة
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دمجه في  ةداالحكومية المخولة بتأهيل النزيل وا ع دارةها جزء من مهام اإلأنعلى اعتبار 
 .المجتمع

  ةالمجتمعيية و القتصاد: المشكالت من المحور الثالث عد الرابعتحليل فقرات البُ  .3.4
والذي يبين آراء أفراد  (21)والنتائج مبينة في جدول رقم  للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 

 ة.المجتمعيية و القتصادعينة الدراسة في فقرات البعد الرابع: المشكالت 

 (21جدول رقم )
 ةالمجتمعيية و القتصادتحليل لفقرات البعد الرابع: المشكالت 

 ناالبي م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 نحرافال 
 tقيمة  المعياري 

القيمة 
 الترتيب ماليةالحت

1. 
 ماليةي من مشكالت ناأع

 4 0.000 18.047 2.1 80.7 8.1 .ضاعو بسبب سوء األ

مصدر  أن  سرتي بأتشعر  .2
 2 0.000 19.945 2.1 83.8 8.4 رغير مستق يلاالدخل الم

3. 
أجد صعوبة في إعالة 
أسرتي والقيام بتلبية 

 .هااحتياجات
7.9 78.9 2.2 15.168 0.000 6 

4. 
ون من ناأفراد أسرتي يع

صعوبة الحصول على 
 .العمل

7.9 79.3 2.5 14.014 0.000 5 

5. 
 يعانيالمجتمع  أن  أعتقد 

من ظروف اقتصادية 
 .واجتماعية صعبة

8.7 87.4 2.0 24.398 0.000 1 

6. 
قدام على اإل أن  أعتقد 
 3 0.000 17.249 2.3 82.0 8.2 .أمر صعب الزواج

7. 
في حل  أجد صعوبة
 8 0.001 3.261 2.7 65.0 6.5 .ةالمجتمعيمشكالتي 

 9 0.155 1.425 2.7 62.2 6.2أشعر بحالة عامة من  .8
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 .ضعف العالقات

أعمل على تحديد عالقاتي  .9
 7 0.000 13.485 2.3 77.3 7.7 .ةالمجتمعي

  0.000 78.847 16.2 77.2 7.7 جميع الفقرات 

 

ية القتصادعد الرابع "المشكالت لبُ لالوزن النسبي  أنئج ( تبين النتا21من خالل جدول )
من ظروف  يعانيالمجتمع  أن  ( "أعتقد 5وقد جاءت الفقرة ). (%77.2)بلغ " ةالمجتمعيو 

لى في ترتيب فقرات هذا البعد، حيث بلغ و اقتصادية واجتماعية صعبة" في المرتبة األ
 .(%87.4الوزن النسبي )

من التوترات  الحاليفي ظل الظروف الراهنة وما يشهده وقتنا  ه  أن زو الباحث ذلكـعـوي
ه المجتمع الفلسطيني على وجه يعانيوما  ات السياسية الداخلية والخارجيةواألزمات والتجاذب

 ، التيمشاكلالكثير من ال ى ذلك إلىة أدتاليالخصوص من حصار ظالم وجائر وحروب مت
نتائج سلبية إلى  ىكل ذلك أدو الصعبة والمؤلمة. ة المجتمعيية و القتصادمنها الظروف  ناك

على استقرار المجتمع من أثر نتج عنه والنفسي لألفراد وما  المجتمعي الستقرارأثرت على 
البطالة من المشاكل الحقيقية  أن  ب( 2017راسة )العوفي،دمع  النتيجةهذه اتفقت قد و . ككل
مما يدفع  ،المجتمعي أمنهالبي على ثر بشكل سي تواجه اقتصاد وتنمية الدولة وتؤ الت
الذي لم يمنحه فرصة  المجتمعلى النتقام من لمجتمع وخاصة العاطلين عن العمل إا

قطاع غزة  أن  ب (2015، حنونة،)إدريسمع دراسة اتفقت . وكذلك الحصول على العمل
ياب غنتيجة و  عليهمفروض الحصار الة و تاليلحروب المتا ةالفقر نتيج انتشارمن  يعاني
الشعور في ضعف  وجودب( 2009،)نصيف  مع دراسة اأيًض واتفقت  .المجتمعي األمن

 .يةأمنبسبب وجود ظروف ومهددات  المجتمعي األمنب
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" بوزن نسبي أشعر بحالة عامة من ضعف العالقات( "8أضعف الفقرات الفقرة ) كانتو 
 .على الحياد اء المبحوثين على هذه الفقرةآر  تناحيث ك 62.2%

بسبب الظروف الراهنة والتحديات الداخلية والخارجية الموجودة في  زو الباحث ذلكـعـوي
األعباء  ةدانتيجة الظروف السياسية وزي يلاالم الستقرارباإلضافة لعدم  ،محافظات القطاع

 إلى ىوهذا أد ،ضبط عالقاته وتحديدها دفع بالفرد إلى ، مماتجاه الجميعاليات ؤو والمس
 .محافظات القطاعفي ة المجتمعيالقات ضعف عام بالع

 تحدياتأثر المتغيرات المتسارعة و  أن  ( 2005الحسيني ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
 .المجتمع واستقراره أمنعكس على نمما افي دور األسرة  سبب ارتباكالعصر 

 الرئسية: الدراسة محاورتحليل أبعاد  .4
 (22جدول رقم )

 اسةالدر أبعاد و  تحليل محاور

الوسط  المحاور م.
 الحسابي

الوسيط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 15.1 72.5 70.0 سياسات الوزارة لتحقيق األمن االجتماعي .1

إجراءات وزارة الداخلية لتحقيق األمن  .2

 االجتماعي
72.0 74.4 13.7 

 10.9 79.6 77.5 واقع األمن االجتماعي .3

 14.6 78.9 76.4 سرياالستقرار األ –البعد األول  3.1

 14.2 74.4 71.9 االستقرار االجتماعي –البعد الثاني  3.2

 13.1 90.0 87.3 المبادئ والقيم –البعد الثالث  3.3

 16.2 78.9 77.2 المشكالت االقتصادية واالجتماعية –البعد رابع  3.4

 
 الرئسيةالدراسة  يوضح الوسط الحسابي لمحاور وأبعاد( 22)رقم جدول 

 يث تم تفسير جميع محاور وأبعاد الدراسة وربتطها بالدراسات السابقة في الجداول السابقةح 
 .درجةمع تفسير الفقرات األعلى واألقل ( 21،20،19،18،17،16رقم )
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 المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمندور وزارة الداخلية و  ما السؤال الثاني: -
 ؟ ب اإلدارية بوزارة الداخليةأصحاب المناصنظر بمحافظات غزة من وجهة 

 استخدام أداتين للدراسة:بعلى هذا التساؤل قام الباحث  لإلجابة
شخص من أصحاب المناصب  (322) عددتوزيعه على و  استبانةنموذج عمل   .1

( حول دور وزارة الداخلية 3ملحق رقم )-ستبانة)مرفق نموذج ال وزارة الداخليةفي اإلدارية 
أصحاب المناصب اإلدارية بوزارة نظر من وجهة  المجتمعي األمنيق الوطني في تحق األمنو 

 :يلي ماأهم هذه النتائج  كانتو  (الداخلية
 األمنإعداد برامج لتحقيق ك المجتمعي األمنلتحقيق  الوزارة وضعت سياسات أن   -

كذلك عملت و  ،بالصالح المجتمعي لالهتمامهيئات مستقلة  تشكيل إلىباإلضافة  ،الغذائي
 األمنات لتحقيق يمستو ال جميعالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية، والمشاركة على على 

حسب آراء أصحاب  ( %70.0 ) بلغالوزن النسبي لهذا المحور  أن  ب اعلمً  ،المجتمعي
 .في وزارة الداخلية العلياالمناصب 

ة وسالم أمنجعلت  أن  من أهمها  المجتمعي األمنات لتحقيق إجراءالوزارة  كما وضعت -
 أولحماية المجتمع من أي تهديد داخلي  بيًراك اجهدً  تبذلو لوياتها، أو على رأس  المجتمع
كما ، ةالمجتمعيمشاركة الجهات ذات العالقة في مواجهة المشكالت حرصت على خارجي، 

 األمنالرادعة للمساس ب قوانينال طبقتنية لحماية المجتمع من األخطار، و ابرامج تع تر وف
المجتمع،  أمنتوعية الجمهور حول القضايا التي تمس حرصت على جتمعي، الم الستقرارو 

بلغ الوزن النسبي و  .المجتمعيي و األمن جانبالإيجاد التخصصات التي تهتم بوعملت على 
 .في وزارة الداخلية العلياحسب آراء أصحاب المناصب  )%72.0 )للمحور

أجهزة وزارة  مستوى علىي األمن لمسؤولين والمختصين في المجالا مع مقابالتجراء إ. 2
في ملحق  موضحة أسماؤهم) ( شخص مختص24) غزة وعددهمالداخلية العاملة بمحافظات 

 يلي:ا مأهم هذه النتائج  كانتو ( (4رقم )
 للمواطنين. مانواأل األمنرساء دعائم ا  و  قانون ال دةابسط سي .1
 المجتمعية.المحافظة على الجبهة الداخلية من خالل المشاركة  .2
األشخاص والمتخاصمين من خالل الدوائر  أواإلسهام في حل الخالفات بين العائالت  .3

 العامة.المختصة بالوزارة كدائرة العالقات 



91 

اإلصالح والمخاتير وفتح باب التواصل بشكل مستمر  ناالعمل على تفعيل دور لج .4
 .يعلفوالمشاركة في بعض القضايا بشكل 

 .المجتمعي األمناظ على عمل دورات ونشرات توعية هدفها الحف .5
ية المعنية في القطاع وخاصة األمنالمستمر مع كافة األجهزة  التعاون التنسيق و  .6

 .المجتمعيمؤسسات الضبط 
 مانينة واألأنحماية حقوق المواطنين والسهر على راحتهم من خالل نشر روح الطم .7

 المجتمع.المجتمعي بين أفراد 
وارث من خالل العمل المشترك مع مؤسسات تأمين المواطنين في حالت الحروب والك .8

 .نساناإلالمجتمع المدني ومؤسسات حقوق 
 والقضاء. قانون العام ومحاكمتهم وفق ال مناعتقال وتوقيف المخالفين لأل .9
 .المجتمعي األمنسالم ونظامه لتحقيق إلا مبدأتعزيز  .10

  المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمنما دور وزارة الداخلية و  :الثالثالسؤال 
 العالقة؟بمحافظات غزة من وجهة المؤسسات الحقوقية ذات 

قام الباحث حيث  المقابلة كأداة دراسةأداة باستخدام على هذا التساؤل قام الباحث  لإلجابة
 مستوىعلى  نسانبمقابلة بعض المسؤولين والمختصين في مراكز وجمعيات حقوق اإل

موضحة أسماؤهم في  الحقوقية(سات شخص مختص بالمؤس 11محافظات غزة وعددهم )
 :يليأهم النتائج كما  كانتو ( 5ملحق رقم )

 الشامل. األمنالمجتمع من المهددات الداخلية والخارجية لتحقيق  أمنو  ستقراراتحقيق  .1
 .مساواةو لة بشفافية امالحقة المجرمين والمخالفين وتقديمهم للعد .2
القرارات الصادرة  ذتنفيمن خالل  ن قانو ال سياداةمساعدة الجهات القضائية في تطبيق  .3

 النيابة.من 
ال يمكن فمشترك المتبادل المحافظة على المؤسسات العامة والخاصة والقيام بالعمل ال .4

 .اركة مجتمعية وحاضنة مناسبة لذلكل بمشإ المجتمعي األمنتحقيق 
 العقبات.تذليل  على همتعدالمصالحة المجتمعية ومسا علىتشجيع الناس  .5
 المجتمعية.ي في المجتمع من خالل المشاركة األمنة الوعي نشر ثقاف .6
 للمجتمع.تأهيل النزلء في مراكز السجون إلخراجهم بصورة نافعة  .7
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  األمنالوطني في تحقيق  األمنما المعوقات التي تواجه وزارة الداخلية و  :الرابعالسؤال 
 الداخلية؟يين في وزارة األمنمن وجهة نظر المختصين  المجتمعي

ي األمنهذا التساؤل قام الباحث بمقابلة المسؤولين والمختصين في المجال  علىإلجابة ول
 .( شخص مختص24) غزة وعددهمأجهزة وزارة الداخلية العاملة بمحافظات  مستوى على
 :ن من أهم النتائجكاو ( 4في ملحق رقم ) موضحة أسماؤهم)
 .ولوجستية( فنية،و  ومادية، بشرية،ات )يمستو على مختلف ال اتمكاناإلنقص  .1
فتاح نعدم ال المختلفة،قلة الموارد  ي،القتصادالحصار الظالم وتبعياته )سوء الوضع  .2

 بر،معاالغالق إ  البطالة،قلة التدريب بالخارج، عدم التمويل الخارجي،  ن،خرىاآلعلى تجارب 
 .جين(يالخر 
المشاركة  عدم الدولي،العتراف  )عدم عنهوما نتج  ضالفلسطيني البغي نقسامال .3

 .الجريمة(عدم مواكبة تطورات  الخارجية،
 .واعتقال( قتل، تدمير، القطاع )قصف،الحروب المتكررة على  .4
ي لها عالقة بالمشاركة ضعف المتخصصين ببعض المجالت الحساسة والمختصة الت .5

 .المجتمعية
المخدرات وما شابه  )كجريمةالمجرمين  لدىق الردع يتحق عن قوانينبعض ال قصور .6

 .(المجتمعي األمنمن القضايا الخطيرة والحساسة ب
عدم قدرة وزارة الداخلية  إلى ىعي الفلسطيني بصورة كبيرة مما أدتعطيل المجلس التشري .7

 .المجتمعي األمن تزيد منالتي  قوانينتعديل بعض ال على
 .متمسكة بهاالجاهلية التي ل تزال بعض العائالت  لتقاليدوجود بعض العادات وا .8
شغال الكادر بهمومه ناي وما يترتب عنه من األمنالصعبة للكادر  ماليةوف الالظر  .9

 الشخصية.
 فكانت نتائج المقابالت كالتالي: الحقوقيينوجهة نظر أما من 

 للمخالفين.صارمة  غير قوانينال بعض أن   .1
 الجاهلية. لتقاليدالعادات واانتشار  .2
 الوزارة.ل يوجد تغذية راجعة لبعض القضايا من قبل  أنه   .3
 البيوت.من قبل أفراد الشرطة خاصة عند العتقال وتفتيش  تجاوزاتيوجد بعض ال أنه   .4
 الحقوقية.ية خاصة اتجاه المؤسسات األمناألجهزة  لدىغياب الوعي بالدور الحقيقي  .5
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 عام.على عمل الوزارة بشكل خاص والمجتمع بشكل  نقسامعكاسات النا .6
 وزارة.للنقص التدريب واألدوات الالزمة  .7
 وجود الواسطة والمحسوبية في بعض القضايا. .8

  تعزز دور وزارة الداخلية في  أنها أنما المقترحات التي من ش :الخامسالسؤال
 غزة؟بمحافظات  المجتمعي األمنتحقيق 

 علىي األمنهذا التساؤل قام الباحث بمقابلة المسؤولين والمختصين في المجال  علىولإلجابة 
هذا في  ( شخص مختص24) غزة وعددهمالداخلية العاملة بمحافظات  أجهزة وزارة مستوى

 يلي:ما أهم هذه النتائج  كانتحيث ( (4في ملحق رقم ) موضحة أسماؤهمالمجال )

 ــهتءعزيز الكادر بشكل مستمر لرفع كفاالضرورية لتأهيل وت حتياجاتتوفير البدائل وال .1
 وجودته وتخصصاته.

 الطرفين.بين  الوطنية السياسيةكل كامل وتحقيق الوحدة بش نقسامال إنهاءالعمل على  .2
طة المجتمعية ليتحمل المشاركة المجتمعية الوطنية المتكاملة وتفعيل خطة خاصة بالشر  .3

 .األمنفي تحقيق  هالمجتمع دور 
لقة باألمور المتعتلك القضايا خاصة بعض تهاء من نتفعيل وتسريع دور القضاء وال .4

المواطنين وتحصيل حقوقهم شكاوى  ذجاز في تنفينباع سياسة سرعة اإلتاو  ،المجتمعية الحساسة
 المحسوبية. وأقضية على حساب الواسطة  أيالمادية والمعنوية وعدم تجاهل 

ووضع الخطط والبرامج  نسانتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإل .5
 الشامل. األمنوليته في تحقيق ؤ عية بشكل مشترك ليتحمل الجميع مسالمجتم

 تلك خاصةو  ،حسب التخصصات توزيعهمالكادر الوظيفي المتخصص والعمل على  داةازي .6
 المجتمعية، )كالحاضنةوالنفسي والتي لها عالقة بأفراد المجتمع  المجتمعي جانبالالمتعلقة ب

دارةو   .العامة(العالقات  ا 
لجمهور لتعزيز التواصل ولين باؤ ت ومؤتمرات من خاللها يلتقي المسالعمل على عقد لقاءا .7

 ت(.امعالجا أساتذةو  )كمخاتيرالفئات المؤثرة في المجتمع  لدىالمشترك وتعزيز ثقافة التسامح 
البرامج التوعوية التي تقوم  داةاالمواطنين من خالل زي لدىتعزيز الدور اإلعالمي والتوعوي  .8

 الوزارة.بها 
 .لذلكعمل دورات تدريبية لكتروني و التطورات بالمجال التكنولوجي واإلمواكبة  .9

ة في المجتمع كظاهرة البتزاز صارمة تحارب الظواهر الخطيرة المستحدث قوانينسن  .10
 لكترونية.اإلوالسرقات  ،فتاح الخارجينوال ،لكترونياإل
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زين من أبناء الوزارة في حق المواطنين و اتفعيل هيئة رقابية قوية سيادية لمحاسبة المتج .11
 للجميع. مساواةلبهدف تحقيق الشفافية وا

 يلي:أهم النتائج كما  كانتفالحقوقيين من وجهة نظر  أما
 السلطات.والفصل بين  قانون ال ةداسي مبدأي للنيابة وتعزيز قانونال جانبالاصالح  ةداإع .1
 ي وا عطاء دورات تدريبية للمتنفذين به.قانونالعمل على تأهيل الكادر ال .2
تكون نظرة الوزارة نظرة تكامل  أن  قوقية و تعزيز التواصل والتصال مع المؤسسات الح .3

 العام.وتنسيق فيما بينها لتحقيق الصالح 
د من وجود سياسة خاصة في ــ  الب  ففي ظل الظروف الحياتية الصعبة  قانون التعامل بروح ال .4

 المواطن.بما يحفظ حقوق  ماليةالذمم الو لوقف القضايا  الحاليالوقت 
 الخارج. إلىالكوادر  ابتعاث .5
 الجميع. المشاركة من قبلالوحدة على أساس  ةداواستع نقسامال إنهاءمل على الع .6
 .إليجاد حلول للقضايا المجتمعية كمنظومة عدلية كافة الجهاتالمشترك مع  التعاون  .7
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 ج ـــــائـــتـــنــال: اـ  يـانـث
 :النتائج أهمهاعدد من  إلى توصلت الدراسة

(  %72.5 ) الوطني األمنتي تقدم من قبل وزارة الداخلية و السياسات ال مستوى بلغ .1
 وهى درجة متوسطة .

تصل ة اليالداخلي بكفاءة وفع الستقرارتحقيق على وزارة الداخلية قادرة على التحكم و  .2
 درجة متوسطة أقرب إلى المرتفعة. وهي )% (77إلى نسبة

يصل والهدوء  األمنوتحقيق  يالمجتمع األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء مستوى أن   .3
 .درجة متوسطة  وهي )%(74.4  إلى نسبة

 األمنمع الجهات المجتمعية في وضع الخطط والبرامج لتحقيق تعمل الوزارة  أن   .4
 ما.هي درجة مقبولة الى حد )%66 (بنسبة تصل إلى المجتمعي

 مرتفعة .وهي درجة  )%(79.6تحقق بنسبة بمحافظات غزة  المجتمعي األمنواقع  أن   .5
 مرتفعة.( وهي درجة %78،(9تحقق بنسبة  األسري الستقرار مستوى أن   .6
درجة  ي( وه%74.4)بنسبة  تحققغزة المجتمعي بمحافظات  الستقرار أن  مستوى .7

 متوسطة.
غير  المجتمعينتيجة التكافل وذلك (  %90) نسبةالمبادئ والقيم المجتمعية  مستوى أن   .8
 هي درجة مرتفعة جدا.و  غزةمحافظات في سبوق مال
بمشكالت  مريالقطاع ( من المستطلعة آرائهم يرون أن محافظات %87.4أن  ) .9

درجة  وهي المجتمعي واألمن الستقرار علىبشكل مباشر  أثرثاقتصادية واجتماعية صعبة 
 مرتفعة جدا وهي درجة مرتفعه جدا.

 
 
 
 
 



96 

 ات ـــيـــوصــالت: اـالث  ـث
تقديم بعض التوصيات  ضرورةراسة من نتائج، فقد رأى الباحث الد إليهفي ضوء ما توصلت 

 القطاع،محافظات في  المجتمعي األمنالمختصة بتعزيز  تفيد الجهات أن  ها أنالتي من ش
 وهي كاآلتي:

الوطني بتعزيز وتدعيم الجهات المختصة  األمنضرورة الهتمام من قبل وزارة الداخلية و  .1
 خالل الضباط العامة منالعامة للعالقات  دارةالشعبية واإلذات العالقة المتمثلة بالحاضنة 

 ا.وعمليً ا المختصين والمؤهلين علميً 
ستيراتيجيات لووضع ا المجتمعي منالتخطيط لأل مسؤوليةهيئة وطنية تتحمل  إنشاء .2

ية األمنممثلين عن األجهزة  الهيئة الوطنية تضم على أن   ،اوتحديد سبل تحقيقه والخطط
 ،ومنظمات المجتمع المدني ،الفكر ةداوق ،وعلماء الشريعة ،مةو الفصائل المقوا ،الحكومية

 ومختصين اجتماعيين ونفسيين. 
لمؤسسات المجتمع المدني ة والمستمرة يعلوضع خطة استراتيجية تتضمن المشاركة الف .3

وضع البرامج والسياسات التي في  المجتمعيوالمؤسسات الحقوقية وجمعيات الدعم النفسي و 
 هذه المهمة أن  يما ول س  ، محافظات القطاعفي  المجتمعي األمنتعزز واقع  أن  نها أشمن 

 .تقع على عاتق الجميع مسؤوليةال أن  متكاملة مع بعضهما البعض و 
جرافي  المختلفةمن تجارب الدول  ةداالستف .4 بشكل  اتهاءإعداد برامجها وتصاميمها وا 

التواصل الخارجي إلرسال والحرص على بل  ،منها بأقصى درجة ممكنة ةداعملي لالستف
 والنظري.بعثات خارجية للتدريب العملي 

ي القائم على المشاركة األمنية في المدارس لستنهاض الوعي أمندخال مناهج تربوية إ .5
يقوم بتدريسها مختصون من قطاعات مختلفة من بينها  أن  على  ،ياألمنفي العمل 
 ية.األمنالقطاعات 

 المجتمعي األمنأهمية  المختلفة حولوعية من خالل أجهزة اإلعالم إصدار نشرات ت .6
 والمجتمع. لألفراد

العمل التعامل مع المواطنين و  حولجهزة وزارة الداخلية أالرتقاء بمهارات العاملين في  .7
ابتكار وسائل لمواكبة التطور التكنولوجي ووسائل مع الخروج عن النمط التقليدي على 

 الحديثة.التواصل 
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تبني ونشر ثقافة الوعي  في والعلماءت والمدرسين معاالجا أساتذةعلى دور  التركيز .8
 الجهات ومشاركة ،المجتمعي األمنمفهوم  إلى التي تدعوالندوات  وعقد ،المجتمعيي األمن
 .الموضوع في الهتمام ذات
لة التي األفراد اتجاه مجتمعهم وعالج مشكلة الفقر والبطا لدى مسؤوليةتنمية الشعور بال .9

ه وسالمته وذلك بتشجيع العمل التطوعي بجميع أمنتسبب في التمرد على المجتمع وتهدد 
وغيرها للقيام بدورها في  ماليةأشكاله في عصرنا الحاضر من جمعيات خيرية ونقابات ع

  .المجتمعي األمنتحقيق 
وارات شرائح المجتمع المختلفة من خالل اللقاءات والح بين السلمي التعايش تعزيز .10

 .الجماعية
 

( خطة مقترحة يتم من خاللها تنفيذ توصيات الدراسة التي توصل 23ويوضح جدول رقم )
 لها الباحث.

 (23جدول رقم )
 ةــدراســات الـيـوصـذ تـيـفـتنـة لـرحـة مقتـطـخ

 المدي الزمني الجهة المسئولة التوصية

ضرورة الهتمام من قبل وزارة الداخلية 
تعزيز وتدعيم الجهات الوطني ب األمنو 

المختصة ذات العالقة المتمثلة 
العامة  دارةبالحاضنة الشعبية واإل

من خالل الضباط  قات العامةللعال
 ا.ا وعمليً المختصين والمؤهلين علميً 

  جهاز التوجيه السياسي
 .والمعنوي

 والتنظيم دارةجهاز اإل 

 جهاز التدريب. 

 طول العام

وضع خطة استراتيجية تتضمن 
لمؤسسات ة والمستمرة يعلركة الفالمشا

المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية 
في  المجتمعيوجمعيات الدعم النفسي و 

نها أوضع البرامج والسياسات التي من ش
في  المجتمعي األمنتعزز واقع  أن  

 أن سيما ل ،محافظات القطاع
 .تقع على عاتق الجميع مسؤوليةال

 وزارة الداخلية 

  مؤسسات المجتمع
 لمدنيا

 اإلصالح نالج 

  األكاديميين المختصين
بالمجالت النفسية 

 ةالمجتمعيو 

شهر واحد بداية كل 
 عام
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من تجارب الدول المتقدمة فادة الست
ي إعداد برامجها وتصاميمها ف

جرا منها  ادةها بشكل عملي لالستفءاتوا 
بأقصى درجة ممكنة بل العمل على 

ت التواصل الخارجي إلرسال بعثا
 .لتدريب العملي والنظريخارجية ل

 وزارة الداخلية 

 وزارة الخارجية 

  التعليموزارة التربية و 

 ل العاماطو 

ية في المدارس أمندخال مناهج تربوية إ
ي القائم على األمنلستنهاض الوعي 
 أني على األمنالمشاركة في العمل 

يقوم بتدريسها مختصون من قطاعات 
 .يةاألمنمختلفة من بينها القطاعات 

  ارة الداخليةوز 

  التعليموزارة التربية و 

  ية األمناألجهزة
 المختلفة

ة أشهر مع ثالث
العمل على اعتماد 
 المواد وتحديثها

من خالل أجهزة إصدار نشرات توعية 
 األمناإلعالم المختلفة حول أهمية 

 .لألفراد والمجتمع المجتمعي

 وزارة الداخلية 

 وزارة اإلعالم الحكومي 
 ل العاماطو 

جهزة أاء بمهارات العاملين في الرتق
وزارة الداخلية في التعامل مع 

المواطنين والخروج عن النمط التقليدي 
وابتكار وسائل لمواكبة التطور 

 .تكنولوجي ووسائل التواصل الحديثةال

 وزارة الداخلية 

  زارة التصالت
 والتكنولوجيا

 ت الفلسطينيةمعاوالجا 

 ل العاماطو 

ت معاالجا أساتذةعلى دور  التركيز
في تبني ونشر  والمدرسين والعلماء

 وعقد المجتمعيي األمنثقافة الوعي 
 األمنمفهوم  إلى تدعو الندوات التي
 ذات الجهات ومشاركة المجتمعي

 .الموضوع في ختصاصال

  التعليموزارة التربية و 

 عالم الحكوميوزارة اإل 

  مؤسسات الحقوقية الو
 ة والنفسيةالمجتمعيو 

 ل العاماطو 

األفراد  لدى مسؤوليةمية الشعور بالتن
اتجاه مجتمعهم وعالج مشكلة الفقر 
والبطالة التي تسبب في التمرد على 

وذلك  ؛ه وسالمتهأمنالمجتمع وتهدد 
بتشجيع العمل التطوعي بجميع أشكاله 

 ماليةمن جمعيات خيرية ونقابات ع

 وزارة الداخلية 

 وزارة العمل 

 ماليةالنقابات الع 

 الجمعيات التطوعية 

 عالموزارة اإل 

 ل العاماطو 
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 األمنوغيرها للقيام بدورها في تحقيق 
 المجتمعي

 العشائر نالج 

 بين البناء التصال تشجيع علىالعمل 
 بين السلمي التعايش وتعزيز الجماعات

شرائح المجتمع المختلفة من خالل 
 .اللقاءات والحوارات الجماعية

 وزارة الداخلية 

  مؤسسات المجتمع
 المدني

 صالحاإل ناجل 

 النقابات المختلفة 

 ل العاماطو 

 مسؤوليةهيئة وطنية تتحمل  إنشاء
ووضع  ،المجتمعي منالتخطيط لأل

 ، على أن  الوسائل وتحديد سبل تحقيقه
ية األمنتضم ممثلين عن األجهزة 
مة وعلماء و االحكومية والفصائل المق

الفكر ومنظمات المجتمع  ادةالشريعة وق
 اعيين ونفسيين.المدني ومختصين اجتم

 وزارة الداخلية 

  بالشتراك مع جميع
الوزارات األخرى 

ومؤسسات المجتمع 
 المدني

 والشخصيات العتبارية 

 شهر واحد

 

 يةـبلـقـتـمسـات الـدراسـات للـرحـتـقـالم: رابع ا
وصيات التي عرضها في هذه وكذلك الت ،ا الباحث في دراستهإليه توصل تيفي ضوء النتائج ال

 :تاليةال المستقبلية بعض الدراسات إجراءهناك ثمة اقتراحات حول ، ةالدراس

في  المجتمعي األمندور العالقات العامة والحاضنة الشعبية كجهة اختصاص في تحقيق  .1
  .محافظات قطاع غزة

 لدىوالنفسي  المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمندور برامج وسياسات وزارة الداخلية و  .2
 ارة.بالوز العاملين 

محافظات في  ثانويةالب الط لدى المجتمعي األمنفي تعزيز ثقافة  التعليمدور وزارة التربية و  .3
 قطاع غزة
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 : خطاب التحكيم.(1ملحق رقم ) -
 المحكمين. سماءأ(: 2ملحق رقم ) -
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 يين(.األمنأشخاص المقابالت )المختصين  سماءأ(: 4ملحق رقم) -
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 المقابلة.(: األسئلة التي تم طرحها في 6ملحق رقم ) -
والمؤسسات  األكاديميينين األمنجابات المقابالت التي تمت مع إ(: جدول 7ملحق رقم) -
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 المدني.( كتاب المؤسسات الحقوقية المسجلة بوزارة الداخلية الشق 8ملحق رقم) -
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 التحكيم خطاب (1ملحق رقم )

 

 

 برنامج الدراسات العليا املشترك بين

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات 

 العليا وجامعة األقص ى بغزة 
 غزة -جامعة األقصى  

 استبانةتحكيم 
 المحترمة،حضرة السيد/ ة: ................................المحترم / 

 .....................................الدرجة العلمية:  .....
 ............................................  العمل: مكان

 تحية طيبة وبعد:
 األمنالوطني في تحقيق  األمن:)دور وزارة الداخلية و بعنواندراسة  إجراءيقوم الباحث ب

الدولة  رةإداتخصص  –وذلك للحصول على درجة الماجستير غزة(بمحافظات  المجتمعي
والحكم الرشيد ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودراية واسعة في موضوع البحث العلمي، 

نا بجزء من علىتتفضلوا  أنني أستميحكم عذرًا بفإنوحرصكم على منفعة العلم والمتعلمين، 
إضافة ما ترونه  أووقتكم، وتقدموا لنا التوجيهات واإلرشادات من أجل تعديل، حذف، 

ها، وتحكيمها من حيث سالمة الصياغة محاور الفقرة ل انتماء، مع توضيح مدي مناسباً 
اللغوية. وذلك لتكون أداة جيدة قادرة على قياس ما وضعت لقياسه شاكرين لسيادتكم تفضلكم 

 أنيكون ذلك في ميز  أنبتقديم النصح، وتحسين وتطوير البحث العلمي، ونسأل هللا 
 حسناتكم.

 والتقدير  وتقبلوا فائق الحترام
 الباحث / بكر خميس العزازي 
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 (2ملحق رقم )

 المحكمين  ةداالس سماءأ

 التخصص الجامعة سماإل م
 الصحة النفسية الجامعة اإلسالمية عبد الفتاح عبد الغني الهمص د..أ 1

 الصحة النفسية جامعة األقصى ن صالحاعايدة شعب د..أ 2

 الصحة النفسية الجامعة اإلسالمية وياد. جميل الطهر  3

 علم نفس جامعة األقصى د. فضل خالد أبو هين 4

 الصحة النفسية الجامعة اإلسالمية ن األغااد. عاطف عثم 5

 إدارة أعمال عميد أكاديمية اإلدارة والسياسة د. محمد إبراهيم المدهون  6

 مختص أمني عميد كلية العودة الجامعية د. هشام سليم المغاري 7

 عميد كلية الرباط الجامعية مد ترباند. كمال مح 8
مختص باألمن 

 المجتمعي

 مختص أمني عميد كلية القدس )القسام( العسكرية ةفطد. محمود مرزوق أبو و  9

 علم اجتماع سياسي جامعة األقصى د. رفيق دواس 10

 مختص أمني كلية الربط الجامعية د. إبراهيم محمود حبيب 11

 علم نفس اجتماعي معة األقصىجا د. درداح حسن الشاعر 12

 إدارة تربوية الجامعة اإلسالمية ياد الدجنىإد.  13

 اإلحصاء والرياضيات وزارة التربية والتعليم السروي عبد هللاد. همام  14

 إدارة تربوية مديرية التربية والتعليم د. منير حسن شقورة 15
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 بالشكل النهائي ستبانةال( 3ملحق رقم )

 

 

 نامج الدراسات العليا املشترك بينبر 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات 

 العليا وجامعة األقص ى بغزة 
 غزة -جامعة األقصى  

  

 األخ الكريم/ األخت الكريمة / حفظكم هللا:
                         وبركاته،كم ورحمة هللا يعلالسالم   

 :انبعنو دراســة  إجراءيـقـوم الـباحــث ب
 غـــــــزة(بـمـحــافــظــات  المجتمعي األمنالوطنــي في تحــقـيق  األمن)دور وزارة الـداخـليـة و 

 المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمنبغرض الوقوف على دور وزارة الداخلية و 
بحرصكم على تطوير أداء وزارة الداخلية  اوثقًة من الباحث بكم، وعلمً  القطاع،بمحافظات 

تكرمكم باإلجابة عنها  اراجيً  ستبانةالني أضع بين أيديكم األمينة هذه فإنالوطني  ألمناو 
 األمننحو األفضل ونحقق  امعً ة، للوصول لنتائج حقيقية وشفافة ولنرتقي أمانبكل دقة و 

إل  ستبانةالإجاباتكم ستكون موضع كل احترام وتقدير. ولن تستخدم  أنالشامل. علمًا ب
 حسناتكم. أنيكون ذلك في ميز  أنالعلمي فقط، فنسأل هللا  ألغراض البحث

 وتقبلوا فائق الحترام والتقدير 
 الباحث / بكر خميس العزازي 

 مالحظة:

ا المجتمعي األمنتعريف   :مفاهمي 

يشعر بها الفرد بإشباع جميع رغباته الداخلية والخارجية بدون عائق أو خوف وبدون تهديد  تيهو الحالة ال
بشتى الجوانب الحياتية المختلفة المتمثلة بالجانب من آحياته بشكل  مما يجعله يمارس ؛طرمن المخا

 وتحقيق الذات .مما يشعره بالستقرار القتصادي، والمجتمعي، واألسري، والمبادئ والقيم، و 
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 : المعلومات الشخصيةول  أ

 (: اإلجابة على األسئلة بوضع إشارة ) ىرجيُ 
 الجنس: .1
 ثىأن ☐ ذكر ☐
 

 ة:المجتمعيالحالة  .2
     متزوج ☐ أعزب ☐
 

 :التعليميالمستوى  .3

 
 عدد سنوات الخدمة: .4

 
 الرتبة العسكرية: .5

 ءلوا ☐ عميد ☐ عقيد ☐ مقدم ☐ رائد ☐

 

 

   بكالوريوس ☐ فأقل ثانوية ☐
   عليادراسات  ☐ دبلوم ☐

 سنوات 9 - 5من  ☐ سنوات 5أقل من  ☐
 سنة فأكثر 15 ☐ سنة 14 - 10من  ☐
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 إلى (10(  حيث تشير القيمة رقم  ) 10- 1( أرجو ادخال درجة الموافقة من  مالحظة:
 .أقل درجة موافقة إلى 1) )أعلى درجة موافقة والقيمة رقم

 م
 ل:والمحور األ

 المجتمعي األمنسياسات الوزارة لتحقيق 

 درجة الموافقة

(10-1) 

  .المجتمعي مناألوزارة الداخلية سياسات واضحة لتحقيق  ىتتبن 1

  .المجتمعيتصنع الوزارة سياسات خاصة بالسلم  2

  تمنح الوزارة مساحة حرية كافية للمؤسسات الحقوقية للقيام بعملها. 3

  توجد لوائح تسهم في قوة الردع لدى كوادر الوزارة. 4

  تتابع وزارة الداخلية األخطاء وتعمل على تصحيحها. 5

  لوياتها.أو ة المجتمع على أسس وسالم أمنتضع الوزارة  6

7 
الداخلي بكفاءة  الستقراروزارة الداخلية قادره على التحكم وتحقيق 

  ة.اليع

  .المجتمعي األمنيتوفر لدى الوزارة الهيئات المختصة لتعزيز  8

 :ثانيالمحور ال

 المجتمعي األمنات وزارة الداخلية لتحقيق إجراء

 درجة الموافقة

(10-1) 

  للمجتمع. األمنلتوفير  ات دائمةإجراءالوزارة  ىتتبن 1

تنسق وزارة الداخلية مع المؤسسات المجتمعية للحد من المشكالت  2
  ة.المجتمعي

  والهدوء. األمنتهتم وزارة الداخلية بتعزيز حالة  3

 أولحماية المجتمع من أي تهديد داخلي  اكافيً  الوزارة جهدً تبذل ا 4
 خارجي.

 

ارة الجهات المجتمعية المختصة في وضع الخطط لتحقيق تشرك الوز  5
 .المجتمعي األمن

 

  نية لحماية المجتمع من األخطار.و اتقدم وزارة الداخلية برامج تع 6

  المجتمعي. الستقرارو  األمنالرادعة للمساس ب قوانينتطبق الوزارة ال 7
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8 
 أمني تمس توعية الجمهور حول القضايا الت إلىوزارة الداخلية  ىتسع

  المجتمع.

  .ية بشكل مستمراألمناتها إجراءتعمل الوزارة على تطوير  9

 م
 بمحافظات قطاع غزة المجتمعي األمنالمحور الثالث: واقع 

 األسري  الستقرارل: وعد األالبُ 

 درجة الموافقة

(10-1) 

  .الستقراربر أسرتي تشع 1

  أفراد عائلتي. لدىهناك حالة من الراحة النفسية  أن  أجد  2

  يمكن ألسرتي العيش دون الخوف من المساس بها فترة غيابي عنهم. 3

  .المجتمعي األمنأسرتي تحقق طموحاتها بسبب توفر  أن  أعتقد  4

  الداخلي للمجتمع. الستقرارتشعر أسرتي بوجود  5

  يسود أسرتي الوفاق والحب والمودة. 6

  ينة.نأيسود أسرتي حالة من الطم 7

  أسرتي متماسكة في مواجهة الصعوبات. أن  أشعر  8

  أشعر بالراحة في منطقة سكني. 9

 المجتمعي الستقرار: ثانيعد الالبُ 
 درجة الموافقة

(10-1) 

  أتجنب التفكير في الهجرة من البالد. 1

  داخل المجتمع. الستقرارو  األمنأشعر ب 2

  ه.للمجتمع الذي أعيش في نتماءأشعر بال 3

  ني متكيف مع أفراد المجتمع ومؤسساته.أنأشعر ب 4

  يتفاعل المجتمع مع أفراد أسرتي بطريقة جيدة. 5

  هناك حالة من اإليجابية والترابط بين أفراد المجتمع. أن  أعتقد  6

  المجتمع الفلسطيني يتمتع بالترابط وبالتماسك. أن  عتقد أ  7

  .يدةج جيرانية مع المجتمعيعالقاتي  8

  .ة بشكل طبيعيالمجتمعيأحصل على حقوقي  9
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 عد الثالث: المبادئ والقيمالبُ 
 درجة الموافقة

(10-1) 

  أكون عنصر بناء في المجتمع. أنأحرص على  1

  أرغب في ازدهار وتطور المجتمع. 2

  ني جزء منه.نأهتم بمصالح المجتمع أل 3

  أتجنب أي فعل قد يضر بمجتمعي. 4

  أكبر لوطني وأحرص على تماسك مجتمعي. انتماءبأشعر  5

  .اا ومتميزً يكون المجتمع الفلسطيني قويً  أنأتمنى  6

  ة السائدة في المجتمع إيجابية.المجتمعيالقيم  أنأعتقد ب 7

 ةالمجتمعيية و القتصادعد الرابع: المشكالت البُ 
 درجة الموافقة

(10-1) 

1 
ية القتصادضاع و األبسبب سوء  ماليةي من مشكالت ناأع
  ة.المجتمعيو 

  غير مستقر.  إلىمصدر الدخل الم أن  تشعر أسرتي ب 2

  ها.احتياجاتد صعوبة في إعالة أسرتي والقيام بتلبية أج 3

  ون من صعوبة الحصول على العمل.ناأفراد أسرتي يع 4

  .من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعانيالمجتمع  أن  أعتقد  5

  األقدام على الزواج أمر صعب. أن  تقد أع 6

  ة.المجتمعيأجد صعوبة في حل مشكالتي  7

  ة.المجتمعيأشعر بحالة عامة من ضعف العالقات  8

  ة.المجتمعيأعمل على تحديد عالقاتي  9
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 (4ملحق رقم )

 يين األكاديميين(األمن )المختصيينأشخاص المقابلة  سماءأ

 الجهاز  سم إلا م
 عميد كلية الرباط الجامعية   تربانعميد. كمال . د  1

   الوطني األمنوزارة الداخلية و  عميد. سامي زقوت  2

  الداخلي األمنجهاز  نائب عميد. صبحي زيارة  3
 مساعد مدير عام الشرطة  عميد. زهير شاهين 4

  ماليةاإلدارية وال شؤون مساعد مدير عام الشرطة لل  ةداعميد. عائد حم 5

 مساعد مدير عام الشرطة لإلدارات التخصصية  ب ديلعميد. أبو همام ا 6

 العامة  عام المباحثمدير   ناشهو  حسامعميد.  7

 الشرطة الفلسطينية  أمنعام مدير  طقزعا عقيد. خليل 8

 مدير عام مكافحة المخدرات عقيد. أحمد القدرة  9

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  عقيد. جبر أبو عيشة  10

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  عرفة  علىعقيد.  11

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  عقيد. رجاء عمر  12

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  عقيد. معين العرابيد 13

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  أبو ناصر  عقيد. ناصر 14

 لعلمي كلية الرباط الجامعية مدير البحث ا براهيم حبيب إد.عقيد.  15

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  عقيد. أحمد البطة  16

عبد القادر  مقدم. 17
 المطري

 يونس أنمراقب وزارة الداخلية محافظة خ

   الوطني األمنوزارة الداخلية و  مقدم. أيمن يونس  18
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   الوطني األمنوزارة الداخلية و  الضيف  يعلمقدم.  19

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  . محمد أبو العوف درائ 20

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  رائد. باسل عبد الرازق  21

  الوطني األمنوزارة الداخلية و  د. رائد. معين حميد  22

 مدير مكتب اللواء تيسير البطش  رائد. حاتم يوسف بصل  23

 امعية عميد كلية العودة الج د. هشام المغاري  24
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 (5ملحق رقم )

 ) الحقوقيةالمؤسسات أشخاص المقابلة ) سماءأ

 الصفة العتبارية –المؤسسة الحقوقية  سماإل م

المركز الفلسطيني للحقوق -ية قانوننائب مدير الدائرة ال األقرعأحالم  1
 نساناإل

 نسانلحقوق اإل نامدير عام بمركز الميز  سمير زقوت 2
 نسانجمعية الضمير لحقوق اإل –ية قانونمدير الدائرة ال حمد البردويلم 3

4 
 عبد الكريمد. 

 نسانالجمعية الشرعية لحقوق اإل –مدير عام  الدهشان

5 
المستشار. حجازي 
 والتنمية قانون ال سياداةالعربية ل الجمعية-مدير عام  محمد القرشلي

 ية لدعم حقوق الشعب الفلسطينيالهيئة الدول –مدير عام  صالح عبد العاطي 6

 محمد عمر صيام 7
رو متوسطي و جمعية المرصد األ –ية قانونال شؤون مدير ال

 نسانلحقوق اإل

 نسانجمعية مركز هدف لحقوق اإل –مدير عام  د. يوسف صافي 8

ي قانونالسالم لإلرشاد ال ىجمعية خط–ية قانونالدائرة ال الزاملي يلاس 9
 والتطوير المجتمعي

 الخيرية قانون مقراطية واللدىالجمعية الوطنية ل –مدير عام  حماد ظهير 10

 جمعية العدالة للحقوق والتمكين المجتمعي-مدير عام  ىموسعطا هللا أبو  11
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 (6ملحق رقم )

 أسئلة المقابلة 

كـم الـلـه حفـظـ                                     /                /الــكــــرامخـــوة الـأ  
 كــم ورحــمــة هللا ،،يعلالســـالم 

 

الموضوع/ التكرم باإلجابة على األسئلة الرئيسية المتعلقة بالبحث استكمــاًل لمتطلبــات 
 ر يالحـصول على درجة الماجست

 
 غزة(بمحافظات  المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمنوزارة الداخلية و  )دور بعنوان

                                                                  
 ة:تاليالحسب وجهة نظركم الكريمة اإلجابة على التساؤلت 

 ل:والسؤال األ 
 بمحافظات قطاع غزة؟ المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمنما هو دور وزارة الداخلية و 

 ثانيالسؤال ال : 
 المجتمعي األمنالوطني في تحقيق  األمنو ما المعوقات التي تواجه وزارة الداخلية 

 بمحافظات قطاع غزة؟

  :السؤال الثالث 
 غزة؟بمحافظات قطاع  المجتمعي األمنتعزز تحقيق  أنها أنما هي المقترحات التي من ش

 

 البـاحــــــث                                                            

 بكـر خـميـس الـعـزازي 
 م2017-ه1438
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(: جدول إجابات المقابالت التي تمت مع األمنيين األكاديميين 7ملحق رقم)
 والمؤسسات الحقوقية

 

 م
سم ا

 المختص
 األمني

 السؤال األول:
ما هو دور وزارة الداخلية 
واألمن الوطني في تحقيق 

بمحافظات  المجتمعياألمن 
 غزة؟

 السؤال الثاني:
ما المعوقات التي تواجه وزارة 

واألمن الوطني في تحقيق  الداخلية
بمحافظات قطاع  المجتمعياألمن 

 غزة؟

 السؤال الثالث:
ما هي المقترحات التي 

من شأنها أن تعزز 
 ؟المجتمعياألمن 

1 

د. عميد 
 كمال تربان
15-8-
2017 
 

  أن وزارة الداخلية واألمن
 الوطني عملت على

 أكثر من محور لتحقيق األمن 
 :المجتمعي

  عوي المحور األول التو 
 من خالل نشر المفاهيم بين 
  الناس وأهمية الوزارة في 
 .المجتمعياألمن  تحقيق 
 المحور الثاني اإلجرائي 
 الممكنة للحد  لبذل الجهود 

 من اإلشكاليات الموجودة 
 والتيمن شأنها أن تعزز

 الستقرار وتعود باإليجابية 
 على المجتمع. 

 .نقص الكادر البشري 
 ة.نقص اإلمكانيات المادي 
 .النقسام البغيض 
 .حجم التهديد الداخلي والخارجي 
 كل ما يترتب على 
 الحصار )البطالة، 

 الوضع القتصادي الصعب، 
 المعابر( الخريجين،

 
 

  العمل على البعد 
 .الثقافي واألخالقي 
  انهاء النقسام 

 وتوفير بيئة مناسبة
 توفير اإلمكانيات 

 المختلفة الالزمة.
  المشاركة المجتمعية 
 الوطنية المتكاملة.و 
 تعزيز قيمة تحمل 
 الجميع المسئولية. 
 

2 

د. هشام 
 المغاري
27-8-
2017 
 

 أن دور وزارة الداخلية
 أمور  ينحصر في عدة 

 كما يلي:
  محاصرة الجريمة 

 ومالحقة المجرمين.
 اإلسهام في حل 
 الخالفات بين العائالت  

 أو األفراد المتخاصمين 
 عامة.العالقات ال من خالل دائرة

 إشاعة األمن واألمان 
 من خالل التواجدالدائم  

 لألمن ومتابعة الحتياجات 

 مال حكومة الوفاق لدورهاإه 
 في إدارة ومتابعة وزارة الداخلية. 
 .عدم كفاية الموازنات التشغيلية 
  هدم وتخريب المباني من قبل 

 قات الحروب وأوقاتالحتالل أو 
 التصعيد األمني. 
  ضعف النفتاح على التجارب 

 العالمية.
  الدخل للكادر بسبب  ىضعف مستو 

الحصار، وما يترتب عليه من انشغال الكادر بهمومه 
 الشخصية.

 عدم توفر األجهزة والمعدات التقنية 

 عيل وتسريع دورتف 
 القضاء في البت في  

 القضايا المعروضة أمامه.
 عيل لجان األحياءتف 
 المنتشرة في القطاع. 
  عداد وتفعيل خطة خاصة إ 

 بالشرطة المجتمعية ليتحمل 
 المجتمع دوره في تحقيق

 األمن. 
 خصيص ميزانية تت 

 )ولو قليلة( لهدف تأهيل
 الكادر في الموضوعات 
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 .األمنية للمواطنين
 العمل على نشر التوعية 
 األمنية. 

 الالزمة ألنشطة الوزارة أو قلة عددها  
 أو قدمها.

 ذات العالقة. 
  بني سياسة تسهم في ت

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.

3 

عميد. زهير 
 شاهين
13-8-
2017 

 يتركز دور الداخلية في عدة نقاط:
 ط سيادة القانون بس 
رساء دعائم األمن   واألمان وا 
 للمواطنين. 
  المحافظة على الجبهة 

 الداخلية وتحقيق سبل التواصل 
 مع المواطنين.

  حماية ظهر المقاومة 
 األمن. أثناء الحروب مع حفظ

 والخارجين مالحقة المنفلتين 
 عن القانون. 
  حماية الجبهة الداخلية 
 التي تفتك من آفة المخدرات 
 بالشباب. 
  مالحقة العمالء 
  والمؤسسين الذين يشكلون 
  .الخطر على المجتمع 
  التنسيق بين كافة 
 الفعاليات الحكومة 
 .ومؤسسات المجتمع المدني 
 وتنظيم العالقة بينهم حسب 
 الختصاص. 
 

  المادية واللوجستيةاإلمكانيات نقص 
 للوزارة.

 الحصار وانعكاساته خاصة على األمن 
 .المجتمعي

 ص البشري.النق 
 عدم استقرار الحالة القتصادية 

 للمواطنين.
 

  زيادة الكادر الوظيفي 
 الشرطة. خاصة في مراكز

  زيادة الموازنات 
 التشغيلية للوزارة.

 وضع الرجل المناسب 
 المناسب. في المكان 
  عقد لقاءات ومؤتمرات من خاللها

 يلتقي 
 المسؤولين بالجمهور.

  تصميم مناهج 
 هيلعداد دورات لتأا  و 

 العاملين بالشرطة.
 نشر برامج توعوية في 
 عالم.وسائل اإل 
 تطوير اساليب ونظم 
 المعامالت. إلنجاز 
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4 

عميد. سامي 
 زقوت
8-8-
2017 
 

 

 أن دور وزارة الداخلية واألمن 
 الوطني في تحقيق األمن

 يتمثل فيما يلي: المجتمعي 
  حفظ أمن الوطن والمواطن 
 من المهدات الداخلية 
   والخارجية 
  نشر روح الطمأنينة 

 واألمان المجتمعي
   المجتمع.بين أفراد 
  عليها.مكافحة الجريمة والقضاء 
  تخفيف منابع التخابر 

 المعادية.األمني مع الجهات 
  نشر الثقافة األمنية 

 والمجتمعية.

 والفنية.مكانيات البشرية والمادية قلة اإل 
  وعدد الكادر البشري قلةعلى الصعيد 

 لألجهزة.نتسبين الم
  المصاريف المادي قلةعلى الصعيد 
 التشغيلية والموازنات واحتياجات العمل 
  لى إ الفني بحاجةعلى الصعيد

المختبرات الخاصة وادخال بعض 
 التقنية.األجهزة 

 
 
 
 
 

 توفير العيش الكريم 
 ألفراد الداخلية واألجهزة

 األمنية.
  والمكافآت.الحوافز 
 رالتطوير التدريبي المستم 

 باألفراد والكادر  لالرتقاء
  نشر الوعي والثقافة 

 الشعب.أفراد  المجتمعية بين
  العمل داخل األجهزة 

 وفق األصول المهنية األمنية
 والتخصص. والتوظيف 
 وضع الرجل المناسب 
 المناسب.بالمكان  
  العمل وفق الخبرات 

 حسب  وتوزيع الكادر
 التخصص.

5 

عميد. عائد 
 حمادة

27-8-
2017. 
 

 دور الداخلية يتمثل في 
   سواسية.التعامل مع الجميع 
 واشكاليات شكاوى تنفيذ 
   تأخير.المواطنين بسرعة دون 
  الناس.رد الحقوق إلى 
  عدم التغطية على أحد 
  ًاوالقانون فوق الجميع بعيد 

  بالسواسية.عدم التعامل مع البعض 
 عدم اإلسراع في تنفيذ مهام 
 المواطنين. وشكاوى 
 والمالية.يات المادية مكانقلة اإل 
 

  احترام الناس في التعامل 
 داخل المؤسسات وفي 

 الطرقات.
 بث روح األمن والطمأنينة 
 والحترام. 
  النفتاح على العالم 

 الخارجي.
  التكنولوجي.مواكبة التطور 
 

6 

عميد. 
 صبحي زيارة

9-8-
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بسط األمن واألمان من 
 خالل العمل في مراكز الشرطة 
 المختلفة. 
  لألمن المخالفيناعتقال وتوقيف 
 والقضاء. ون وفق القانالعام ومحاكمتهم  
  لمجتمعية انشر ثقافة المصالحة 
 الناس.بين  
  ولجانتفعيل دور المخاتير 
 صالح.اإل 
 .تفعيل دور المراقب العام 
 تفعيل المكتب اإلعالمي 
   الحكومي ونشر ثقافة 

 األخرين.

 لة األوليالنقسام السياسي المشك 
 جميعفي والمادي  التدهور القتصادي 

 الحياة  نواحي
  رام  منسواء قطع الرواتب وتقليصها

 غزة.هللا أو 
  والشرع.الجهل بالقانون 
  بعض العادات والتقاليد الجاهلية كاألخذ 
 .بالثأر 
  عدم توفر الموازنات والمكانيات والدعم 
 المناسب. اللوجستي 
 لتدوير الكبير التغيرات الكثيرة للخطط وا 
 .للموظفين 
  الحتالل.العتداءات المستمرة من قبل 

 الوحدة الوطنية والسياسية 
 والمصالحة بين الطرفين 
  وفير المال ألنه عصبت 

 الحياة.
 السياسي. الستقرار 
 الموظفين. رواتب ودفعالمالي و 
 التصال والتواصل  

 المجتمع والنفتاح على
  نشر اللغة اليجابية 

 بين المجتمع وأبناء والمحبة
 السياسي.اللون  
  ارجاع الحقوق المالية 
 ة ألصحابهاالمجتمعيو 
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 عميد.
 أبوهمام ديب
28-8-
2017 

  المحافظة على النظام 
  العام.واألمن 
 حماية األرواح واألغراض 
 والممتلكات. 
 تعزيز العالقة والشراكة 
  المجتمعية 

 والبشرية.ة قلة الموارد المالي 
 زنة مالية لتغطية عدم وجود موا

 الحتياجات.
 .نقص الكادر الداري المتخصص 
 قدم المكانيات اللوجستية مثل السيارات 
 اللكترونية. واألجهزة 

  زيادة الكادر البشري 
 المناسب.للعمل على الضبط الميداني 

  عمل دورات تدريبية 
 األفراد بشكل وري لجميع

 داد دورات أمنية إع 
 متخصصة  واستخباراتية 

8 

عقيد. خليل 
 قزعاط

14-8-
2017. 
 

  ترسيخ مضامين المواطنة 
 وفقا للدستور 

 ونشر مبادئ حقوق اإلنسان 
 واحترامها

  اللتزام بالدور الوطني 
 اتجاه المواطنين.

  اشاعة مبدأ التعددية 
 والشفافية وسيادة القانون والفصل

 بين السلطات. 
 عالجة إي مظاهر للفسادم 

 هيم واإلداري وفرض مفا المالي
 النزاهة.

 حفظ األمن العام في داخل 
 مساعدة األجهزة  الوطن. 

 مهامها.كافة  تنفيذالشرطية في 
 السيطرة على كافة مداخل 
 المدن والمخارج. 
  المحافظة على حدود الدولة 

 ا.ا، وبحرً وحماية المعابر برً 

 الوظيفي وعدم اتباع  خلل في الهرم
 قواعد التوظيف

 عداد.والتسكين الوظيفي حسب األ
  عدم وجود منظومة تشريعية قانونية مع 

 الشرطة. عدم اقرار قانون 
  ا عداد كبيرة غير مؤهلين علميً ا وجود 

 العمل.ا ألداء وتدريبيً  اا ونفسيً وميدانيً 
  للكفاءة.الترقيات العشوائية دون النظر 
  توقيف التسلسل العسكري للرتب

والترقيات وعدم اعتماد البند المالي 
 للرتب.

  والتجهيزات.مكانيات اإلقلة 

  المواطن.تعزيز حقوق 
 توفير أفضل سبل 
 للشعب.الرفاهية  
 شراك المواطنين فيإ 
 صناعة القرار. 
  والتثقيف.التربية 
  الحسنة.القدوة 
 تحقيق النسجام بين أفراد 
 المجتمع. 
 الحفاظ على الكرامة 
 النسانية والكرامة الوطني 
  الطفولة.حماية 
 نشاء مؤسسات ترعيإ 
 واهتماماتهم.ميول الشباب  
  الهتمام بالمراكز الثقافية 

 والفكرية في المجتمع وتعزيز
 القيم 

9 

عقيد. معين 
 العرابيد
21-8-
2017. 
 
 

  وزارة الداخلية تجمع ما 
 والشق  بين الشق األمني

 المدني وكل شق له مهامه 
المعينة خدمة للمجتمع وكل جهاز من 

 وزارة الداخلية له أجهزة
 ه وصالحياته المنوطةمهام

 بهم لتحقيق أمن واستقرار 
 المجتمع. 
 

  عدم قدرة وزارة الداخلية توفير أموال 
 بأعمالها على  يتسننا لها القيام حتى

 أكمل
  .وجه 
  أفراد.عدم توفر العدد الكامل من 
 اللوجستية.مكانيات عدم توفر اإل 
 وجود الحتالل. 
  وانعكاساته.الحصار 

 محاربة الفساد داخل 
 لمختلفة.اأجهزة الوزارة  
 مكانيات إلتوفير ا 

 المادية واللوجستية
  .تنفيذ الخطط والبرامج 
 التواصل مع المواطنين 
   وتفعيل دور 

 العامة.العالقات 
  ترسيخ سيادة القانون 
 الفلسطيني وليس 
   البريطانيالقانون. 
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عقيد. رجاء 
 عمر

21-8-
2017. 
 
 
 
 
 
 

  دور الداخلية هو العمل 
 الستقرار األمني على 

 خالل للمجتمع من
  الجريمة.مكافحة 
 العمل على مكافحة البطالة 
 .بالخريجينخاصة  
 عمل دورات ونشرات 
  توعوية هدفها الحفاظ 
   المجتمعيعلى األمن. 
  السعي ليكون موظفي 
 الداخلية قدورة حسنة يشار 
   المجتمع.إليها البنان في 

  والمادية.اإلمكانيات البشرية 
  المجتمعية.المهددات والمخاطر تزايد 
  زيادة استخدام التكنولوجيا ومخاطرها 
 الهجمة األمنية العالمية المسعورة على 
  .المجتمع 
 

 نشر دوري للنشرات 
 للمجتمعالتوعوية  
  تكثيف البرامج المتلفزة 

 عبر النترنت بالخصوص.
 اشراك مؤسسات المجتمع 
 والمخاتير.المدني والوجهاء  
 ستقرارللعمل على ال 
 ضمن خطة المجتمعي 
 ممنهجة. 
  تعزيز دور المرأة 

 المجتمع.في 
 

11 

عقيد. جبر 
أبو عيشة 
16-8-
2017. 
 

 دور الداخلية يتحدد بالنقاط 
 التالية: 
 األمني الجيد النتشار 
 والمستمر في جميع محاور  

 لتوفير مجتمع  قطاع غزة
 مستقر وأمن.

 مالحقة الخطيرين والعمل 
إلجهاض  السيطرة األمنية تحت على وضعهم 

 مخططاتهم
 رصد الظواهر اإلجرامية 
 وأماكن تجمع 
   األمن.الخطيرين على 
 رصد ومراقبة التغيرات 
 لحتوائها. يسمح بالتدخلاألمنية مما  
  منع وقوع الضرابات 

  ةوالمرافق الحيوي
 ألي عمل مخل  تحسبا 

 التنسيق والتعاون  لألمن
 المستمر مع كافة 

 منية المعنيةاألجهزة األ 
  في القطاع وخاصة 

 .المجتمعيمؤسسات الضبط 
 السيطرة التامة على الحدود 
 والتهريب بشكل  ومنع التسلل 

 كامل.
 تنظيم حركة السير والمرور 

  والفكري لبعضالغلو والتطرف الديني 
 الجماعات واألفراد.

  العنف وانتهاك القواعد والمعايير
 اإلنسانية.

  والفقر.ارتفاع معدلت البطالة 
  األسري.النحراف نتيجة التفكك 
  المجتمع.المخدرات التي تهدد استقرار 
  والواسطة.المحسوبية 
  تعطيل الجراءات الجزائية بحق

 المجرمين.
 لقطاعالنتحار نتيجة ما يمر به ا 
 الحتالل.بفعل  من أزمات مركبة 
 التعصب السياسي وما يترتب عليه من 
 خرعدم احترام اآل 
 النقسام السياسي بين شطري الوطن 

 األمن.الواحدة لقطاع  وغياب المرجعية
 

 عدم التمييز في التعامل 
 التأثر مع الناس وعدم 
 أو المحاباة  بعامل الواسطة 

 وهذا ما يكسب المؤسسة 
 نية المزيد من الثقة فياألم
 نفوس الناس. 
  ضرورة المراقبة والمحاسبة وتتبع

 وقيادات  األفراد عمل
 جهزة األمنية منعااأل
 المجتمع.للتسلط على أفراد  
  توعية رجال األمن الذين 

 لهم احتكاك مباشر مع 
 وذلك من خالل الجمهور

 .برامج متنوعة
  على اإلعالم األمني نشر 

 المواطنين الوعي األمني بين
 الجريمة  قناعهم أن  ا  و 

 تستهدف المجتمع 
 بأسره ومحاربتها

 موكلة للجميع ول تقصر على جهة 
 الختصاص.

 استثمار التأثير اإليجابي 
 لوسائل اإلعالم والتصال 
 تدعيم األمن بما يمكن 
 .المجتمعي 
 توسيع مشاركة المواطنين 
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 والزدحام.لمنع الحتكاك  
  استثمار العمل على تأهيل 

 النزلء
 ليكونوا صالحين في المجتمع 

 فيما بعد.
 

 ومؤسسات 
 المجتمع المدني لتعزيز 
 منيالعمل األ 
 وتأمين انتشار األمن بشكل 
 بين فئات  يعزز الطمأنينة 

 المجتمع

12 

عقيد. أحمد 
 القدرة

16-8-
2017. 
 
 
 
 
 

  الحزم والقوة والعدل 
 القانون.والمساواة في تطبيق 

  تعزيز مبادئ السالم 
 ونظامه لتحقيق األمن

 .المجتمعي 
  العمل على التقارب بين 

 الوزارة ومؤسسات المجتمع 
 ي.المدن
 سياسة المشاركة  انتهاج 

 مع أطياف 
 الفلسطيني.المجتمع 

 العمل على تطبيق سيادة 
 القانون ومكافحة الجريمة. 
 

  الحالة القتصادية السيئة التي يمر بها 
  الفلسطيني.المجتمع 
  غياب الهيئات التي تتولي التخطيط

 ألمن المجتمع
  وجود فجوة بين المؤسسات التربوية 
 األمن.ترسخ ثقافة  واإلعالمية التي 
  غياب الوازع الديني خاصة عند

 التكنولوجيا.المنفتحين على 
  حالة النقسام السياسي وما تبعها من 

 ونفسية.أضرار اجتماعية 

 تعزيز المشاركة 
 المجتمعية في وضع خطط 

 الجميع يتحمل  الوزارة ألن
 المجتمع رمسئوليةأمن واستقرا

 وضع قوانين حادة لبعض 
  ساسة كالمخدراتالقضايا الح 

  والعمالة.
  تفعيل دور الشراكة بين 

 الوزارات المختلفة
 واألوقاف. عالمإلكالتعليم وا

 توفير سبل الحياة الكريمة 
 وصناديق  العمل صوفر  

 التكافل.
 تعزيز ثقافة روح المواطنة والنتماء 

13 

عقيد. علي 
 عرفة

15-8-
2017. 
 

  دور الداخلية دور هام 
 وجوهري والجهة

 سمية للحفاظ علىالر 
  األمن العام للمجتمع 

 وتعتبر الجهة الوحيد
  والمسئولة على المحافظة 

 على القانون 
  والمحافظة على أمن 
 المواطن وأمن  

 المدني مؤسسات المجتمع
 وتعتبر 
 مسئولة بشكل خاص عن 
 األمن الداخلي للقطاع 
 سبل األمن واألمان لتوفير 
 القطاع.في محافظات  

 كبر معيق لتحقيق األمنالحتالل أ 
 من خالل المجتمعي 

 ممارساته اإلجرامية بحق الشعب 
 دائمة،بصورة  غالق المعابرا  الفلسطيني و 

  والحروب المتتالية على القطاع وقصف
 الوزارة.وهدم مباني 

  الوزارة.قلة األعداد البشرية لتعزيز 
  الحصار المفروض على القطاع بسبب 
  عوانه.وأ الحتالل 
 مكانيات والموارد اللوجستية إلقلة ا

 المختلفة.
  قلة التدريب ألفراد الوزارة لعدم النفتاح 

خرى بسبب اغالف اآل على الدول
 المعابر.

 عدم النفتاح على تجارب األخرين 
 النقسام الفلسطيني. 

 
 

 العمل على استراتيجية 
 الحتالل. نهاءإلوطنية  
 النقسام.نهاء إ 
 الستمرار في تأهيل 
 والنفتاح  الكادر 
  المحلي.على المجتمع 
  الجميع.التواصل مع 
  تأهيل الضباط خاصة 

 بالجوانب
  التخصصية التي لها 

 المواطن. عالقة مباشرة مع
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عقيد. ناصر 
 أبو ناصر

.21-8-
2017 
 
 
 
 

  الدور في منع الجريمة 
 قبل وقوعها يكسب المواطن

 باألمن.الشعور  
  المحافظة على النسيج 

 العائالت. ترابطالمجتمعي و 
 .عدالة القانون وحيادته 
  الحفاظ على أرواح 

 المواطنين

  ضعف الثقافة األمنية لدي بعض 
 المواطنين.

 سوء األوضاع القتصادية يؤدي الى 
 التذمر.حالة من 

 مكانيات المادية واللوجستية إلقلة ا
 للوزارة.

  القطاع.سوء األوضاع السياسية في 

  تعزيز الثقافة األمنية لدي 
 المواطنين.

  تعزيز دور الحاضة 
 الشعبية.

 مشاركة المواطنين همومهم 
 وأفراحهم. 
  فتح خطوط التواصل بين 

 .والمواطنالداخلية 

15 

د. عقيد، 
إبراهيم 
حبيب 

.15-8-
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة الداخلية دور كبير وعظيم في تحقيق 
   المجتمعياألمن 
  محاور:من خالل عدة 
 صافالمحور القانوني يجب ان 
 القانون  
   وفرض النظام العام بما 

 يتوافق مع النظام
  السياسي الفلسطيني المتمثل في 

 على أرواح وممتلكات  الحفاظ 
 المواطنين.

  من خالل  المجتمعيالمحور 
 التعاون المباشر مع الوجهاء

 من  لحل الكثير والمخاتير 
 تتعلق بالحقوق  اإلشكاليات التي

 الخاصة.المدنية 
 لتوعوي من خاللالمحور ا 
  التوعية والتوجيه العام  

 للمواطنيين.
 

 أن  ىثقافة المجتمعية التي ل تزال تر ال 
 وزارة الداخلية قوة 
  والعنف.وشكال من اشكال التهديد 
 الصورة الذهنية للمواطن كنظرة سلبية 
   الداخلية.لوزارة 
  باليد.محاولة أخذ القوانين 
  الوضع  اللوجستية بسوءقلة األدوات 
 القتصادي الصعب 
 وقلة التمويل من الدول المانحة بسبب 
  عدم العتراف الدولي كوزارة داخلية 
 وضع السجون الصعب 
 تكدس القضايا وخاصة الذمم المالية 
 ضعف المتخصصين ببعض المجالت 
 والخاصة.الحساسة  
  األفراد.قلة الخبرة والمهنية لبعض 

  العمل على تعزيز ثقة 
 الوزارةالمواطن مع 

  مستمر.تأهيل وتدريب الكادر بشكل 
  والجودة. الكفاءةرفع 
  التواصل.زيادة مساحة 
  الشراكة المجتمعية بين 

 أفراد
 والعائالت.المجتمع المدني  
  حتىبناء الثقافة األمنية 
 على بناء نكون قادرون  
 وتحقيق الستقرار المجتمع 
 للجميع.الشامل  

 

16 
 
 
 

 . اسالمعميد
 شهوان
28-8-
2017. 
 

  المعاملة بحكمة مع جميع 
 سواسية الناس والجميع

  المشاركة في المناسبات 
 ةوالوطنية والوقوفالمجتمعي

 بجانب الناس. 
 تطبيق أحكام العدالة بحق 
 المخالفين بما يضمن العدالة 
  تعزيز التعاون والتنسيق 
  عقد لقاءات وورش عمل 

 عمل ومهامبتعرف المواطن 
 األمنية. األجهزة 

 الشعب.الظالم المفروض على  الحصار 
  وجوده.الحتالل وما ترتب على 
 ضعف امكانيات الوزارة 
 والمادية.مكانيات البشرية إلقلة ا 
  ضعف الوازع الديني عند بعض

 العاملين
 بالوزارة.

 

  تجهيز خطة شاملة 
 واستيعابهم.لحتضان المواطنين 

 عقد ورش عمل ولقاءات 
 مستمرة مع جميع أطياف  

 الشعب.
 ركة المواطنين بأفراحهم مشا

 وأحزانهم.
 تأهيل وزيادة خبرة الكادر 
 الوزارة من خالل البشري في 

 العلمية.الدورات والدراسات 
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17 

عقيد. أحمد 
 البطة

22-10-
2017. 
 

  دور الداخلية في أنها عملت 
  على تأسيس هيئة التوجيه 

 والمعنوي. السياسي
  أخذ التدابير الحترازية 

 ي الجريمة.للتقليص من مستو 
  حث العاملين في الوزارات 

 األخرى كوزارة
 واألوقاف والثقافة على تبني التربية والتعليم
 من خالل المجتمعيفكرة األمن 

 منابرهم المختلفة
  تثقيف العاملين في 

 وزارة الداخلية من خالل برامج
 معينة. 
 المشاركة في بعض القضايا 
 صالح المختلفة.إلمع لجان ا 
  زارة في المناسبات مشاركة الو 

 للمجتمع. العامة

  الصعب.الوضع القتصادي 
  النقسام.وجود 
  المستقرة.األوضاع اإلقليمية غير 
 عدم القدرة على اتخاذ القرارات بصورة 

 .التخطيط الستراتيجي مرحلية وانعدام
  الفلسطيني تعطيل المجلس التشريعي

 كبيرة ما أدي بصورة
من تعديل إلى عدم قدرة وزارة الداخلية 

تساهم في األمن  عض القوانين التيب
 .المجتمعي

 عدم قدرة مؤسسات المجتمع المدني 
ظل الظروف  من القيام بدورها في

ة والقتصادية المجتمعيالسياسية و 
 السيئة.

  مجتمعيأيجاد جسم 
 .المجتمعية( )الشرطة

  تدريب فئات وزارة الداخلية 
 المجتمعي.على مفاهيم األمن 

 مح لديبث روح التسا 
 الفئات المؤثرة في المجتمع 
 من خالل 

 مخاتير، اعتبارية،شخصيات 
 الجامعات. أساتذة 
 ىيجاد مؤسسة ترعأ  

 المصالحة المجتمعي وتطبيق
 الناجحة والمطبقة البرامج 
 المتقدمة.في بعض الدول  
  التكافل األسري ولجان 

 الزكاة.
 

18 

عبد  مقدم.
القادر 
 المطيري
12-8-
2017 
 

 ن الستغناء عن دورل يمك 
 كبير ومهم يتمثل الداخلية دور 
  ًاا وخارجيً حفظ األمن داخلي 
 حفظ األمن من التجسس 
 في األمور المجتمع حفظ أمن 
 الحياتية 
  وما شابه(. )كالحرائق 
  ة.المجتمعيتحقيق العدالة 

 .قلة المكانيات والموارد 
  العائلية.غالبية النعرات والعادات 
  العائالت.تدخل بعض 
  النقسام والحصار والوضع القتصادي

 الصعب
  المتكررة. ةاإلسرائيليالعتداءات 

  تعزيز موارد الوزارة 
 مكانياتها.وا  
  التركيز على التدريب 

 والحرفي.المهني 
  النفتاح على التجارب 

 الناجحة.
  المشاركة مع مكونات 

 المجتمع.
  تعزيز دور الشرطة النسائية

 وتعزيزها.

19 

مقدم. محمد 
 أبو العوف
8-8-
2017. 
 

  دور الداخلية يتمثل في منع 
 وقوع الجرائم والوقاية منها.

  حفظ األمن والوقاية من 
 الحد من انتشارها.و الجريمة 

  التواصل والتفاعل مع مختلف 
 اعناصر المجتمع وفعالياته ترسيخً 

 وحل المشاكل من  لمفهوم المشاركة 
 والعشائر.الصالح  خالل هيئات

 لبرامج التوعوية استثمار ا 
 الجريمة.من  دوالتثقيفية للح

 المتكررة على قطاع غزة  الحروب
 وقصف

 األمنية. راتالمق
 قلة الكادر األمني العامل لدي المؤسسة 

 األمنية.
  عدم وجود اإلمكانيات المادية

 واللوجستية.
 

  تعزيز الدور اإلعالمي 
 المواطنين من ىوالتوعوي لد

 زيادة البرامج لتوعوية  خالل 
 .الوزارةبها التي تقوم 

 ة وتنميةتعزيز دور العالقات العام 
 دورها بالتعاون مع هيئات 

 العشائر وتنمية الدور
 الصالحي. 
  تعزيز البرامج التي تساهم بين

 المواطن 
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 تفعيل دور العالقات العامة 
 والنزاعات.في حل الخالفات  
  الناس والعمل على حلها. شكاوىاستقبال 
 زيادة عدد المراكز األمنية 
 جغرافية.لتغطية أكبر مساحة  
 تفعيل دور مراكز اإلصالح 
   خالل البرامج التيمن 
 تساعد في ذلك. 

 واألمن.
  زيادة الكادر األمني والشرطي لبسط 

 األمن.
  زيادة العمل على الحمالت التي من 

 .المجتمعيشأنها أن تحقق األمن 

20 

 عليمقدم. 
 ضيف
8-8-
2017. 
 

 مة التخابر مع التصدي لجري 
 الحتالل والجهات األجنبية.

  مواجهة ظاهرة الغلو والتطرف 
 واإلرهاب.الفكري  والنحراف

  األخالقيضرب بؤر الفساد 
 القيم. علىوالعتداء  
 القضاء على الفلتان األمني 
 وفوضي السالح. 
  تحسين األوضاع المعيشية 

 العمل. وتوفير فرص ومواجهة الفقر والبطالة
 لناس على حياتهم وأموالهم تأمين ا 

 وأولدهم.
  مكافحة ظاهرة العتداء على النفس 

 ا.والنتحار عمدً 
  بالسالح مواجهة ظاهرة التجار 

 لشرعي.ا غير
  مالحقة الجرائم اللكترونية والعتداء على

 الخصوصيات والسرقات
 وتجريمها قضائيا.

 تجارإلمالحقة ومواجهة ظاهرة ا 
 بالمخدرات وتعاطيها. 

 لة المكانيات المادية والبشرية ق 
 المتخصصة.

  عدم تعاون المجتمع الدولي الرسمي 
 لمواجهة الجرائم مع الحكومة المنتخبة

 للحدود.العابرة  
 قلة الخبرات المتخصصة في مجالت 

 الجرائم.مكافحة 
  الحصار القتصادي وعدم النفتاح 

 على العالم بسببه ما
 المدخالت.قلة  إلىأدي 
 ستقطاب الحزبي والتعصبحالة ال 

 والنقسام وخلق حالة من عدم التعاون مع 
 الكافي.الحكومة بالشكل 

  سرعة انجاز القضايا أمام المحاكم 
  ًمن بقائها لسنواتبدل  
 ألصحابها.وارجاع الحقوق  
  التعامل الالئق مع الناس 

 مواكبة التطورات واحترامهم.
 التكنولوجي.في المجال  
 صلالمزيد من التوا 
 الحكومي المجتمعي 
 مباشرة.وتواصل  وفتح قنوات اتصال 
 مواصلة جهود كسر 
 الحصار القتصادي 

 والمالي 
 بذل مزيد من الجهود 
 لمكافحة البطالة 
 ات والفقر وتدني مستوي 
 لمعيشة بعدالةا 
 حزبي.ودون تميز  

21 

مقدم. أيمن 
 يونس
9-8-
2017. 
 

  تعزيز هذا المفهوم لدي فئات 
 متم عملية قبول هذا المفهو يلالمجتمع 

 والعمل به. 
 توعية المجتمع للعمل على تحقيق السلم 
 عليه.المجتمعي والحفاظ  
  العمل على توعية المجتمع من 

 لختراقات األمنيةمخاطر ا
  تحقيق العدالة والمساواة في كافة 

 المجتمعية.القضايا 

 .الحصار 
 .الحتالل الصهيوني وأجهزته 
 النقسام.ثار آ 
  العمل.قلة فرص 
 والمعالجة.اسبة التراخي في المح 
  عدم متابعة الجهات الرقابية للجهات 

 المطلوب.التنفيذية بالشكل 
  المجتمع.قلة التوعية لفئات 
  انتشار المخدرات التي تساعد في 

 العمل على التوعية 
 المطلوبة بكافة  

 فة.المختلعالمية إلالوسائل ا
  مكافحة الجريمة والعمل 

 على محاسبة 
 الممكنة.مرتكبيها بالسرعة 

 الحفاظ على النسيج 
 أشكاله.الوطني بكافة  
  مكافحة كافة أشكال 
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 السماح بحرية الرأي والتعبير 
 هير بما يخدم القضية دون تش 

 القانون. إطاروشتم في 
  المحاسبة للمجرمين مع توعية كافة 

 للمجتمع.العقوبات 
 انهاء كافة مسببات الجريمة للحد 
 منها. 
  توحيد الصف الداخلي والعمل على 

 الفصائل الوطنية لكافةالوحدة 

 المجتمع.تذمير 
 التمييز بين فئات المجتمع في الوظائف 
 الحكومية. 

 التهديد من أجهزة
 الصهيونية.المخابرات  
  ي أالسماح بحرية الر 

 والتعبير.
 العمل على تحقيق العدال في كافة 
 القضايا. 
 استيعاب كافة العاطلين 
 والخرجين وعمل 

 لستيعابهم. خطط وبرامج
  توفير مقومات الحياة 

 .تذليلهاعلي والعمل 
  المجتمعية.تكثيف الزيارات 

22 

رائد. حاتم 
 بصل

13-8-
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تحقيق الداخلية فييتركز دور 
 نقاط: ةفي عد المجتمعياألمن  
  اكتشاف مرتكبي الجرائم بعد ارتكابها 

 .للعدالةوتقديمهم 
  الحفاظ على الجبهة الداخلية في 

 القطاع من خالل مالحقة العمالء.
 محاربة الشائعات ومثيري الفتن بين أفراد 
 المجتمع. 
  المحافظة على األمن العام 

 العامة.العامة والسكينة  والصحة
  مالحقة المجرمين والمنفلتين 

 الجرائم. ومرتكبي
  إطالقتوعية الجمهور من خالل 
 وغيرها. الت التخابرحمالت مثل حم 
 خلق حلقة وصل بين الجمهور والقضاء 
 التنفيذي.بدورها  والنيابة حيث تقوم 
 متابعة ورصد من يحاول الخالل 

 باإلجماع الوطني.

  البشرية.قلة المكانيات سواء المادية أو 
  حالة الحروب التي تتعرض لها من

 وفقدان مقدراتها. خالل قصف مقراتها
 ر بشكل كبير بينانتشار بعض الظواه 
 وغيره.التريمال  أفراد المجتمع مثل 
  الوطن.حالة النقسام بين شطري 
  كثرة الحالت التنظيمية في القطاع

 ر الوزارة.وعدم النصياع ألوام
  عدم استقرار الحالة القتصادية

الكثير من ر والحصار تؤدي إلى انتشا
 .السرقاتمثل الجرائم 

  ات الميدانيةقلة التدريب ومواكبة التطور 
 بسبب اغالق المعابر 

 المتقدمة.وعدم النفتاح على الدول 
  عدم وجود قوانين مستحدثة مواكبة 

 لتطور الجريمة

  عمل برامج توعوية للجمهور تحذرهم
 من الظواهر السلبية

 مواكبة التطور اللكتروني 
 ورات تدريبيةد وعمل

 الداخلية. ألفراد 
  سن قوانين صارمة 
 تحارب الظواهر 

 الخطير المستحدثة 
 المجتمع. في

23 

د. رائد. 
 معين حميد
8-8-
2017. 
 
 
 
 

  دور الداخلية واألمن الوطني في 
 تحقيق

 يلي: فيمايتمثل  المجتمعياألمن  
 بسط سيادة القانون وتحقيق األمن 
 العام 
 محاربة اآلفات كالمخدرات 
 أخالقية.والمسكرات والمواد الال  
 وطني وتحقيقحماية القتصاد ال 

  والميزانيات.ضعف اإلمكانيات 
 .الحصار وانعكاساته 
 .والنقسام وتبعياته 

  الشفافية والعدالة في بسط سيادة
 القانون.

  مع كافة مؤسسات المجتمع التنسيق 
 العالقة.المدني ذات 

 الهتمام بقيامها بدور 
 تكاملي مع باقي المؤسسات  

 العالقة.ذات 
  تنظيف المجتمع من 
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 القتصادي األمن
  التعليمية.حماية مسار العملية 
  تأمين المواطنين في حالت 

 والكوارث.الحروب 
 حماية حقوق المواطنين والسهر 

 راحتهمعلى  

 اآلفات التي تستهدف
 المخدرات. الشباب خصوصا 
  التصدي لالختراق الثقافي ومحاربة 
 العمل بشكل مركز على 

 لمواطن إلى احترام حقوق 
 أبعد حد. 
 ور بمظهر الخادم الحقيقي الظه

 والتعامل مع  للشعب
 بمستوي رفيع المواطنين

 السلوك واألخالق. 
  إتباع سياسة سرعة 
 شكاوىفي تنفيذ إلنجاز ا
وتحصيل حقوقهم المادية ن المواطني 

 والمعنوية.
 تفعيل هيئة رقابة قوية 
 وسيادة لمحاسبة  

 من أبناء الوزارة لمتجاوزين
 في حق  

 سب ثقةالمواطن بهدف ك
 موما.ع عالشار  
  عمل برامج توعية بالتنسيق مع 

 المختلفة.الجهات 

24 

رائد. باسل 
عبد الرازق 

8-8-
2017. 
 

  دور الداخلية في حماية السلم 
 المجتمعي.

  تحقيق وفرض األمن بمحاسبة 
 الجرائم.ومرتكبي  المخطئين

 الحد من الجريمة بكافة الوسائل 
 .والمتاحةالممكنة  
 مج واألنشطة التي إعداد البرا 

 ىلد من شأنهارفع الروح المعنوية
 المواطنين. 
 

 التي تواجهه  معوقاتالحصار من أهم ال 
 وزارة الداخلية 
  لسيما انتشار المخدرات والبطالة

 والنتحار.
  وجود الفكر المنحرف وانتشاره في

 المجتمع.
  عادات وتقاليد المجتمع القديم والتي

 العائالت.بين  تؤدي إلى الخالفات ما
  مراجعة القوانين الموجودة والتي ل

 تحقق 
 ردع لمجرمين.الردع ل 

 بين المواطن  تعزيز الثقة 
 والحكومة بمكوناتها.

 محاربة الفكر المنحرف 
 الطرق. بشتى 
 مكافحة ظاهرة المخدرات 
 المنتشرة في 
 المنشرة مع  المجتمع لسيما 

 السن.صغار 
 وضع خطط وبرامج لحل 

 .لة والخرجينالبطا إشكاليات
 تفعيل دور لجان الزكاة 

 اهل الناس كللتخفيف من 
 والعمل على المحتاجين

إقامة المشاريع الخيرية التي تخدم  
 الناس.

 منع ظاهرة التسول.  
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 الحقوقية مقابالت المؤسسات
تم طرح السؤال من وجهة نظرهم كمؤسسة حقوقية تراقب األحداث المختلفة التي تجري  

وعلى وجهة الخصوص وزارة الداخلية كوزارة مختصة ولها احتكاك  ع،القطابمحافظات 
 مباشر مع الجميع؟

 م

أسماء 
أشخاص 

المؤسسات 
 الحقوقية

 األول:السؤال 
ما هو دور وزارة الداخلية 
واألمن الوطني في تحقيق 

بمحافظات  المجتمعياألمن 
 غزة؟
 

 الثاني:السؤال 
ما المعوقات التي تواجه وزارة 

ألمن الوطني في الداخلية وا
 المجتمعيتحقيق األمن 

 غزة؟بمحافظات قطاع 
 

 الثالث:السؤال 
ما هي المقترحات التي من 

شأنها أن تعزز األمن 
 ؟المجتمعي

عطا هللا أبو  1
مدير ، موسى

عام جمعية 
العدالة للحقوق 
والتمكين 
 المجتمعي
12-8-
2017 

  دور كبير وفاعل ومهم ويجب 
 راحل.المالتنسيق معها على جميع 

  المجتمع.تحقيق الستقرار وأمن 
  المجرمين.مالحقة  علىالمحافظة 
 الحفاظ على أمن المؤسسات 

 والخاصة. العامة

  الصارمة ل يوجد بعض القوانين 
 للمخالفين  
  الجاهلية.العادات والتقاليد 
  التدخالت الخارجية في بعض 

 القضايا.
  والحصار.النقسام 
 اعتماد المؤسسات الحقوقية على  

 الخارجية.المنح 

  عادة اصالح الجانب إ 
 للنيابة.القانوني 

  عادة هيكلية السلطات إ 
 الثالثة النيابة والقضاء

 والشرطة  
  القانوني.تأهيل الكادر 
 المتابعة والمراقبة على 
 المحامين.مكاتب  

، أحالم األقرع 2
نائب مدير 

الدائرة القانونية 
للمركز 

الفلسطيني 
للحقوق 
 األنسان
14-8-
2017 

 التحقيق الفوري في الجرائم 
 .باألسرةالمتعلقة  
  المناسب.وضع الرجل المناسب في المكان 
  المجتمع.حفظ أمن 
  الحقوقية.المشاركة مع الجهات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لم يتم التعامل في بعض األحيان 
 بعض القضايا اإلنسانية  مع 
 ل يوجد تغذية راجعة لبعض 
 القضايا. 
 راقب العام عدم الرد من قبل الم 
 معنا  معظم القضايا والتجاوب في

 حقوقية.كمؤسسة 
 يوجد بعض التجاوزات من قبل 

  الشرطة عند العتقال أفراد
 البيوت.وتفتيش 

  وجود النقسام وانعكاساته 
 شكلب وما أثر على البيئة المجتمعية

 عام. 
 
 

  بالقانون.عطاء دورات تدريبية للمتنفذين إ 
  إصالح المؤسسات التي 
 القانون.تجاوز ت
  القانون.تعزيز سيادة 
 التواصل والتصال مع 
 الحقوقية.المؤسسات  
  نسانيةإلالقضايا االرد على  

 واحترام المؤسسات كجهة حقوقية
 المدني. لألفراد المجتمع 
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سمير زقوت،  3
مدير عام 

بمركز الميزان 
للحقوق 
 اإلنسان
10-8-
2017 
 
 

  ليست من  المجتمعياألمن 
وتعتبر  مباشر الداخلية بشكلارة مسؤولية وز 

 وزارة الداخلية هي مفعول به لتحقيق األمن
 يتحقق األمن يمكن أن   ول المجتمعي
 ل بتوفير بيئة مناسبة إ المجتمعي

  لوزارة  يالدور الحقيق وأن   لذلك،
 األعداءالداخلية هو في مواجهة 

 التخابر.الخارجين كالحتالل وقضايا  
 ألمن الداخليفيما يتعلق با أما 

 يتحقق بدون  المجتمعي ل يمكن أن  
 تنمية ومشاركة مجتمعية

  للجميع.وحاضنة مناسبة  

  البيئة القائمة في التدهور في 
 مهما فعلت األجهزة األمنية  المعيشة مستوي

  األمن.غياب الوعي لرجل 
  عدم خضوعه للتدريبات وكيفية 

 أكثر.شكاليات إ مر يخلقاأل  تنفيذ
 الصعبة.لقتصادية األوضاع ا 
  غياب ثقة المواطن بالقانون 
 .انعكاسات النقسام وتبعياته 

 

 الستثمار بالتنمية للقضاء على 
 مشكالت اجتماعية تهدد بيئة 
  المجتمعياألمن  
  استثمار في تطوير قدرات 
 للقانون. المنفذين 
 استثمار بتطوير قدرات 
 رجال األمن. 
  تعزيز مبدأ سيادة القانون 

 السلطات.بين والفصل 
 الحريات العامة  إطالق 

 والشخصية
  المجتمع.تحقيق استقرار وأمن 

محمد  4
مدير  البردويل،

الدائرة القانونية 
بجمعية 
الضمير 

لحقوق اإلنسان 
9-8-2017. 

 

  العام.الحفاظ على األمن 
  الوعي.دور كبير في تحقيق 
  العنف.نبذ 
  المخالفين.مالحقة 
  المخدرات.مكافحة أفات 
 

 نقسام بشكل أساسي ال 
  وجود حكومتين وخاصة بعد 

 حكومة الوفاق وعدم اقامتها بدورها 
 الحقيقي 

 جراءات القانونية إلعدم اتخاذ ا 
 المناسبة عند العتقال خاصة جهاز

 الداخلي.األمن  
  نقص الوعي بالدور الحقيقي 

 لوزارة الداخلية اتجاه المؤسسات 
 الحقوقية.

  ة.الصعباألوضاع القتصادية 
  الموظفين.استنكاف الكثير من 

  بحاجة الى توعية المواطنين 
 لحقيقيابكافة السبل لمعرفة الدور 

 لوزارة الداخلية في تحقيق األمن 
 .المجتمعي 
 جراءات القانونية إلاتخاذ ا 

 المناسب.المناسبة لتحقيق الردع 
  فتح باب التعاون بين الداخلية 

 ومؤسسات حقوق اإلنسان  
 جتمع المدني وأن ومؤسسات الم

 تكون نظرة الداخلية نظرة تكامل
 العام.وتنسيق فيما بينها لتحقيق الصالح  
   يكون هناك شراكة مجتمعية  أن 

 واحد.الهدف  ألن  
د. عبد الكريم  5

الدهشان، 
رئيس جمعية 
الشرعية 

 لحقوق اإلنسان
6-9-2017. 

 

  تشجيع الناس على المصالحة 
 .العقباتومساعدتهم في تذليل 

  تطبيق العدالة والمساواة بين 
 تميز.أفراد المجتمع دون 

  وأسبابها.مكافحة الجريمة 
 .مكافحة التجسس ونشاطه 
 الشرطية.ساليب ألتطوير ا 
 

  وجود روح الثأر عند بعض العائالت 
 والتنظيمات أو عناصر تتبع لها.

  استمرار الحصار والحتالل ونشاط 
 العمالء.

 ينبداية ظاهرة أبناء المسئول 
 المسئولين.أو المحسوبين على  
  الداعمة.ضعف الركائز المالية 

 يرينعدم التقيد برزمة المد 
 تعديلوالمسئولين كما هي دون 

 نقل.تغير أو  أو 
  تطوير اإلعالم الفلسطيني 

 أفضل.بصورة 
 الشراكة المجتمعية بين مؤسسات 
 حقوق النسان  

 العقبات.والجهات المختصة وتدليل 
 شراف.واإلبة تشجيع الرقا 
  التعامل بروح القانون في 

 ظل الظروف الحياتية الصعبة
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المستشار.  6
حجازي 

القرشلي، رئيس 
الجمعية 

العربية لسيادة 
القانون 
 والتنمية.
14-8-
2017. 

 جزء أساسي من أمن واستقرار 
 المجتمع. 
  ومساواة.حماية القانون بعدالة 
  األسر.الحماية والضمان لكافة 
 القانون.ة تطبيق سياد 
  والمخالفين.مالحقة المجرمين 

  البشرية.نقص الكوادر والقوي 
  التدريب.نقص 
  والمحسوبية.وجود الواسطة 
  اللوجستية.تقص األمور 
  للموظفين.عدم وجود األمان الوظيفي 

  وطنية.انهاء النقسام ضرورة 
  الداخلي.توحيد الصف 
  سليمة.استغالل الحوار بصورة 
  لخارج.اايفاد الكوادر الى 

 صيام،محمد  7
مدير الدائرة 
القانونية 
بجمعية 
المرصد 

األورمتوسطي 
 لحقوق اإلنسان
9-8-2017. 
 
 
 
 

  من خالل تتبع عمل وزارة الداخلية 
 ركائز:تقع على عاتقها ثالث  
  والسكينة العام،الحفاظ على األمن 

 العام.والنظام  العامة،
  األكبر بالنسبة على األمن العام هو الدور

 عاتق الداخلية   يقع على لذيا
  المجرمين،  الستقرار، مطاردةتحقيق 

 تطبيق القانون الساسي،
  مساعدة الجهات القضائية في 
 ويتم ذلك من  القانون،تطبيق  

 خالل التعاون المشترك السلطات
 الرئيسية والدور األكبر 
   يعتق على دور الداخلية واتخاذ 

 القانونية.جراءات إل

 القانون من جميع غياب سيادة 
 األطراف. 
  دور العائالت كوننا في مجتمع 

 عائالت.
  النقسامالتجاذبات السياسية(.) 
 عدم احترام بعض المتنفذين بوزارة 

 القضايا.بعض  الداخلية للتدخل في
  الصعب.الوضع القتصادي 
  المخدرات.زيادة انتشار 

  حملة توعية للضرورة احترام 
 القانون.

 المجتمعيسلم تحقيق األمن وال. 
  حملة للعائالت والمتنفذة لتوعية 

 العائالت.هذه 
  تعزيز الثقة لدي المواطنين 

 بدور الوزارة باحترام القانون.
  المخالفين ايقاع العقاب على 

 الداخلية. بوزارة

 الزاملي،سالي  8
مدير الدائرة 
القانونية 
للجمعية 
الوطنية 

للديمقراطية 
والقانون 
 الخيرية
13-8-
2017 
 

  جمعية خاصة باستقبال الفئات 
 الهشة وقضايا النفقات

   مشترك فيدور الداخلية دور 
 تسهيل الجراءات القانونية  

 اتجاه القضايا التي ترفع من خالل
 لجلب الحقوق للنساء المعنفات  

 وأصحاب الحقوق 
  تحقيق األمن والستقرار المجتمعي 
  القرارات الصادرة من تنفيذالعمل على 

 التبليغ.ابة من خالل شرطة الني

 .الحصار 
 .البطالة 
 .الحتالل 

  .المشاركة المجتمعية 
  النقسام.انهاء 
 .تحقيق سيادة القانون 
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صالح عبد  9
مدير  العاطي،

الهيئة الدولية 
لدعم حقوق 
الشعب 
الفلسطيني 
10-8-
2017 
 

 أصبحت وزارة الداخلية بعد 
 عبء أكبر من  النقسام تحمل 

 ل خال
   ضبط مكافحة الجريمة 
  العمل على التأهيل النزلء في 

 السجون.مراكز 
  تنظيم األسواق  المرور،تنظيم 
  متابعة القضاء 
  ل يمكن رهن تحقيق األمن 

 فقط ألنهبوزارة الداخلية  المجتمعي
  مفهومه واسع ول يمكن ربطته بالقوة 

نما يتطلب أمني   سياسي الشرطية وا 
 وهذا يعني  واجتماعي واقتصادي

 حياتهم.تأمين الناس على 

 الحصار والنقسام يقفان أمام تقدم 
 .المجتمعيمنظومة األمن 

  اللوجستية.ضعف ونقص األمور 
  نقص التدريب خاصة بالمجال 

 القانوني 
  تداخل المهام بين األجهزة الشرطية 

 واألمنية.

   النقسام من انهاء  د  ـــل ب 
 الوحدة على أساس  واستعادة
 الوحدة 

  المدني الجميع المجتمعاشراك 
 يكون لدينا  حتىالقطاع الخاص  

 مجتمعية.شرطة 
  الحفاظ على مواكبة التدريب 

 ليس على المستوي البدني
 العقلية.نما الجوانب إفقط  
 .محاسبة مرتكبي النتهاكات 
   من وجود سياسة خاصة د  ــــل ب 
 في الوقت الحالي لوقف القضايا 
 لية بما يحفظ حقوق الذمم الما 

 المواطن.
  تعاون مشترك مع الجميع 
 إليجاد حلول للقضايا لمجتمعية 
 عدلية.كمنظومة  

 ضهير،حماد  10
مدير جمعية 
خطي السالم 
لإلرشاد 
القانوني 
والتطوير 
 المجتمعي
13-8-
2017 
 

  يتركز دور الداخلية في شقين 
 لمدني والشق العسكري االشق 

  وهناك دور هام اضافته 
  المدنية المتعلقبالمعامالت 
   بالمطلقات 

 حرية الختيار بالهوية قبل الزواج 
 في حال النفصال.

  أخذ تراخيص الجمعيات تتم 
 معينة.وفق منظومة أمنية 

  وجود األمن بشكل جيد ومحكم 
  عام.حفظ النظام بشكل 

 البشرية.مكانيات والموارد إلقلة ا 
 .نقص الكادر الوظيفي المتخصص 
  التنظيمية.د الرتب السامية كثرة وجو 
 .النقسام 
  الصعب.الوضع القتصادي 
  بعض النتهاكات لمؤسسات 
 نسان إلحقوق ا 
 

  تعزيز ثقة المواطنين بالقانون 
 القانون.وسيادة  
  علي للجانب أ وجود مجلس 

 الرقابي.
 وجود جوانب مشتركة بين 
 الثالث.السلطات  
  القضاء.توحيد 
  النقسام.نهاء إالعمل على 
  العمل على معالجة قضايا 

 األنفاق.
 

د. يوسف  11
صافي، مدير 
مركز هدف 
 لحقوق اإلنسان
9-8-2017. 

  تم التركيز على أبعاد األمن 
 وفي حال تحديدها بالشكل المجتمعي

 الصيح يتم معرفة الدور الحقيق  
  معوقاتلوزارة الداخلية ويتم وضع ال

 سهل.والمقترحات بشكل 
  ما هو دورل أعرف  فعلًيالكن 
 الداخلية.وزارة  
 

  عدم وضوح دور وزارة الداخلية 
 الوطني واألمن

  بعاد الدراسة أتعريف وتوضيح 
 المقترحات  يتم وضع حتى

 بصورة سليمة.

 




