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أ

اإلهداء

إلى طب القلوب ودوائها ،وعافية األبدان وشفائها ،إلى من اشتاقت الروح للقياه ،معلم المجاهدين

كيف الثبات على نصرة الدين ،وقول الحق رغم قلة التابعين ،سيد الخلق اإلمام المصطفى محمد ).)
إلى من جادت فما بخلت وقدمت فما تعبت ،من غمرتني بحنانها وعطائها ،نور عيني ومهجة

فؤادي ،من أحسنت تربيتي ومنحتني كل الود والمحبة ،صاحبة الفضل على بعد هللا تعالى ،من تعجز
الكلمات أن توفيها حقها علي ،والدتي الحبيبة أطال هللا عمرها ومتعها بالصحة والعافية في الدنيا ،والعفو
والمغفرة والرضوان وجزيل العطاء في جنات ونعيم.

إلى من طيب هللا ثراه ،وأراح التراب تحت جنبيه ،فما استحق إنسان عنائي وتعبي مثله ،وكم

تمنيت أن أهديته عملي هذا حياً ،ولكن قدر هللا قد غلبني إليه ،والدي الحبيب ،فرحمة هللا عليه ملء

السماوات وملء واألرض وملء ما بينهما ،سائالً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته في الفردوس

األعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
إلى من صبرت ولم تكل وتحملت فلم تمل ،هدية المولى عز وجل ،من حملت عني الكثير من
األعباء لتوفر لي الوقت والجهد فكانت وال تزال خير سند ،شريكة دربي في كل نجاح ،من يعجز اللسان
عن شكرها ،زوجتي الغالية ،أسال هللا عز وجل أن يجزيها خير الجزاء وأن يعينني أن أعوضها فترة

انشغالي في إتمام الرسالة.

إلى قرة العين ،ومصابيح الحياة ومهج الدنيا أبنائي محمود ويوسف وأيمن ،وسراء وسمية وأسيل،

أسأل هللا أن ينبتهم نباتاً حسناً وأن ينفع بهم اإلسالم والمسلمين.
إلى سندي وذخري وفخري ،وخير رفقاء على مر السنين ،أشقاء الروح والجسد ،أشقائي
وشقيقاتي ،لمساندتهم ودعمهم وصادق دعائهم ،سائالً المولى لهم الخير والرشاد.

إلى من خضبوا ثرى أرضنا بدمائهم ،الخالدين في قلوبنا ،من ابتسمت القبور الستقبالهم فرحاً

واستبشا اًر ،إنهم الشهداء األكرم منا جميعاً ،وأخص بالذكر شقيقي الشهيد رامز وأعمامي وأبناء عمومتي
وشهداء العائلة الكرام ،وأحبتي في هللا الذين اسأل هللا أن يجمعني بهم في الفردوس األعلى.

إلى من الزالوا قابضين على جمرة الدين والوطن والمقاومة ،المجاهدين األوفياء ،المخلصين

األنقياء ،المرابطين على الثغور ،أبطال المقاومة وجندها الميامين ،ثبتهم هللا ونصرهم ونصر بهم.

إلى من غيبتهم عنا سجون االحتالل ،وضحوا بأجمل سني عمرهم خلف القضبان ،أسرى الحرية

والكرامة واإلباء .األسرى البواسل ،أسأل هللا أن يفرج كربهم.

إلى أساتذتي وزمالئي الكرام الذين تعلمت منهم الكثير.

إلى كل هؤالء أهدي ثمرة هذا الجهد عرفاناً وحباً ووفاء...

ب
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شـكـر وتـقـديـر

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد...
ِّ
عمالً بقول هللا تعالى ﴿:ر ِّب أَو ِّزعِّني أَن أ ْ ِّ
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ْ
َن أ ْ
َ ْ ْ
ِّ
ِّ ِِّّ
ِّ
ِّ
َتر َضاه وأ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
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الم ْسلم َ
ْ َُ ْ
َصل ْح لي في ُذ ِّرَّيتي إني ُتْب ُت إَلْي َك َوِّاني م َن ُ
اس﴾) أبو داوود.)784 :2784 ،
وامتثاالً لقول النبي ﴿ :ال َي ْش ُك ُر ه
َّللاَ َم ْن ال َي ْش ُك ُر الهن َ
فإنني أشكرك ربي وأحمدك ،حمداً كثي اًر طيباً كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك أن كتبت

لهذا العمل أن يخرج إلى حيز الوجود وينضم إلى قوائم البحث العلمي بفضل منك وتوفيق.

وال يفوتني أن أسجل الشكر لجامعة األزهر-غزة ،ذلك الصرح العلمي الشامخ لما تبذله من جهد

في نشر العلم والمعرفة ،ممثل ًة برئيس مجلس أمنائها ،ورئيسها واألكاديميين واإلداريين ،كما أتقدم بالشكر
إلى عمادة الدراسات العليا التي أتاحت لنا سبل االلتحاق ببرنامج الماجستير ،وأخص بالشكر كليتي

الغراء ،كلية التربية وأساتذتها األفاضل لجهودهم العظيمة في دعم مسيرة العلم والعلماء.

ثم ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل ،وعظيم االمتنان والعرفان ،إلى الذين وقفوا إلى جانبي

بمساعدتهم وتوجيهاتهم ،وأخص بالذكر كل من الدكتور فايز علي األسود والدكتور عبد السالم محمد

نصار ،الذين تشرفت بقبولهما اإلشراف على الرسالة ،فلم يبخال علي بوقتهما وجهدهما وآ ارئهما السديدة،
فجزاهما هللا خير الجزاء في الدنيا واآلخرة.

كما أتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى األستاذين الكريمين عضوي لجنة الحكم والمناقشة:

والدكتور الفاضل /عبد الكريم محمد لبد

الدكتور الفاضل /حمدان عبد هللا الصوفي

الذين تفضال بقبول مناقشة هذه الدراسة ،فذلك شرف لي وتتويج لرسالتي ،ولدورهما الكبير في

إثراء الدراسة وتجويدها بمقترحاتهم القيمة ،مما زاد الرسالة رفعة فجزاهما هللا عني خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر إلى األساتذة األفاضل المحكمين لالستبانة ،ومن تكرموا باإلجابة على تساؤالت

المقابلة الشخصية ،على ما قدموه لي من مالحظات وتوجيهات في ضبط أداتي الرسالة ومقترحاتهم

القيمة.

كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور/أحمد عبد هللا الكحلوت ،على جهده في مساعدتي في استخراج

نتائج الدراسة وعمل اإلحصاءات للدراسة الميدانية ،والشكر موصول لألستاذ /ممدوح خضر فروانة الذي

وبهاء ،فجزاهما هللا عني خير الجزاء.
ترجم ملخص الدراسة إلى اللغة اإلنجليزية ،مما أضفى عليها رونقاً
ً

وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان ،إلى كل من ساهم في إتمام هذا العمل داعياً هللا أن
يجزي الجميع خير الجزاء ،كما أسأل المولى عز وجل أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ،ومسخ اًر
لرفعة وطننا فلسطين وأمتنا العربية واإلسالمية ،وفي ميزان حسناتي يوم القيامة.
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املتوسط الحسابي والنحراف املعياري والوزن النسبي لكل مجالت
استبانة دور التربية األمنية ودرجتها الكلية
املتوسطات والنحرافات املعيارية والوزن النسبي والترتيب لستجابات
أفراد العينة على فقرات املجال األول (حماية الهوية الوطنية
الفلسطينية)
املتوسطات والنحرافات املعيارية والوزن النسبي والترتيب لستجابات
أفراد العينة على فقرات املجال الثاني (مكافحة التخابر مع الحتالل
اإلسرائيلي)
املتوسطات والنحرافات املعيارية والوزن النسبي والترتيب لستجابات
أفراد العينة على فقرات املجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية
اإلسرائيلية)
املتوسطات والنحرافات املعيارية والوزن النسبي والترتيب لستجابات
أفراد العينة على فقرات املجال الرابع (تعزيز روح املقاومة ورفض
التطبيع)
املتوسطات والنحرافات املعيارية والوزن النسبي والترتيب لستجابات
أفراد العينة على فقرات املجال الخامس (تحري أخبار العدو
اإلسرائيلي/اعرف عدوك)
اختبار(ت) للفروق بين متوسطي تقديرات طلبة جامعات محافظات
ا
غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة املقاومة لديهم تبعا ملتغير
الجنس
نتائج تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات
طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة
املقاومة لديهم تعزى ملتغير الجامعة
اختبار شيفيه اتجاه الفروق على املجالت األول والثاني والرابع
ا
والخامس والدرجة الكلية تبعا ملتغير الجامعة
اختبار(ت) للفروق بين متوسطي تقديرات طلبة جامعات محافظات
ا
غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة املقاومة لديهم تبعا ملتغير
التخصص
نتائج تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات
طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة
املقاومة لديهم تعزى ملتغير املستوى الدراس ي
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اختبار شيفيه اتجاه الفروق في املجالت الثاني والثالث والرابع
ا
والخامس والدرجة الكلية تبعا ملتغير املستوى الدراس ي
نتائج تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات
طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة
املقاومة لديهم تعزى ملتغير النتماء السياس ي
اختبار شيفيه اتجاه الفروق في املجال األول والثالث والرابع والدرجة
ا
الكلية تبعا ملتغير النتماء السياس ي
التكرارات والنسب املئوية والترتيب لستجابات الخبراء على سؤال
املقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز مجال حماية
الهوية الوطنية الفلسطينية.
التكرارات والنسب املئوية والترتيب لستجابات الخبراء على سؤال
املقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز مجال
مكافحة التخابر مع الحتالل اإلسرائيلي.
التكرارات والنسب املئوية والترتيب لستجابات الخبراء على سؤال
املقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز مجال مجابهة
الحرب النفسية اإلسرائيلية.
التكرارات والنسب املئوية والترتيب لستجابات الخبراء على سؤال
املقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز مجال تعزيز
روح املقاومة ورفض التطبيع.
التكرارات والنسب املئوية والترتيب لستجابات الخبراء على سؤال
املقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز مجال تحري
أخبار العدو اإلسرائيلي.
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ملـخص الدراسة

دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة
جامــعـــات محافـظــات غـــزة وســـبل تفعيـــله
إعداد الباحث  /رامـي مـحـمـود أبـو الخـيـر

د فـــايـــز علــــــي األســــــــود

إشراف

د .عبـــد الســـالم حممـد نصــار

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تقدير طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في

تعزيز ثقافة المقاومة لديهم في ضوء بعض المتغيرات ،واتبع الباحث المنهج الوصفي ،وبلغت عينة
الدراسة ( )115طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

وقد قام الباحث بإعداد استبانة لقياس درجة تقدير طلبة جامعات محافظة غزة لدور التربية

األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم ،كما أجرى عدداً من المقابالت المقننة للتوصل إلى سبل تفعيل

دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة جامعات محافظات غزة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1الددرجدة الكليدة لتقددير طلبدة جدامعدات محدافظدات غزة لددور التربيدة األمنيدة في تعزيز ثقدافدة المقداومة
لديهم حص د د ددلت على وزن نس د د ددبي ( )%22.66أي بدرجة متوس د د ددطة ،حيث جاء مجال تعزيز ثقافة
المقدداومددة ورفض التطبيع في أعلى مرتبددة بوزن نسد د د د د د ددبي ( ،)%21.12تاله مجددال حمددايددة الهويددة

الوطنية بوزن نسددبي ( ،)%26.11ومن ثم جاء مجال مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسدرائيلي في
المرتبة الثالثة بوزن نسددبي ( ،)%22.22أما مجال مجابهة الحرب النفسددية اإلس درائيلية فقد جاء في
المرتبة الرابعة بوزن نسددبي( ،)65.69%وأخي اًر حصددل مجال تحري أخبار العدو اإلس درائيلي-اعرف
.6

.3

عدوك على المرتبة الخامسة واألخيرة بوزن نسبي (.)%26.61

توجد فروق ذات داللة إحصد د د ددائية لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة في مجال حماية

الهويددة الوطنيددة ومجددال مكددافحددة التخددابر ومجددال تعزيز ثقددافددة المقدداومددة تعزى لمتغير الجنس،
وكانت الفروق لصالح اإلناث(الطالبات) ،بينما ال يوجد فروق ذات داللة لباقي المجاالت.

توجدد فروق ذات داللدة إحصد د د د د د ددائيدة لددور التربيدة األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة في المجاالت

(حمددايددة الهويددة الوطنيددة ،مكددافحددة التخددابر ،تعزيز روح المقدداومددة ورفض التطبيع ،تحري أخبددار
العددو) والددرجدة الكليدة تعزى لمتغير الجامعة ،وقد كانت الفروق بين طلبة جامعتي اإلس د د د د د د دالمية

واألزهر ،وذلك لص د د ددالح الجامعة اإلس د د ددالمية في جميع المجاالت ،كما وجدت فروق بين كل من

طلبة جامعتي اإلسدد ددالمية واألقصدد ددى وبين طلبة جامعة األزهر في مجال حماية الهوية الوطنية،
ك

وكانت الفروق لصد ددالح طلبة الجامعة اإلسد ددالمية واألقصد ددى ،فيما وجدت فروق بين طلبة جامعة

األزهر وطلبدة جدامعدة األقصد د د د د د ددى في مجدال مكدافحدة التخدابر ،وكداندت الفروق لصد د د د د د ددالح جدامعة

األقصى ،بينما ال توجد فروق تعزى لمتغير الجامعة في مجال مجابهة الحرب النفسية.

.4

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة في جميع مجاالت

.5

توجددد فروق ذات داللددة إحص د د د د د د ددائيددة لدددور التربيددة األمنيددة في تعزيز ثقددافددة المقدداومددة في جميع

االستبانة والدرجة الكلية تعزى لمتغير التخصص ،وكانت الفروق لصالح طلبة الكليات األدبية.

المجاالت ما عدا مجال حماية الهوية الوطنية والدرجة الكلية تعزى لمتغير المس د د ددتوى الد ارسد د د ددي،
وكدانت الفروق بين طلبة المسد د د د د د ددتوى األول من جهة وطلبة المسد د د د د د ددتوى الثالث والرابع في مجال

مكافحة التخابر ،وكانت الفروق لص ددالح المس ددتوى األول ،وكذلك توجد فروق بين طلبة المس ددتوى

الثداني وطلبدة المسد د د د د د ددتوى الرابع فدأعلى في مجدال تحري أخبدار العددو ،وكانت الفروق لصد د د د د د ددالح

.2

المستوى الرابع فأعلى ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال حماية الهوية الوطنية

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة في مجاالت حماية
الهويدة الوطنيدة ،مجدابهدة الحرب النفس د د د د د د ديدة ،تعزيز روح المقداومدة ورفض التطبيع والددرجة الكلية

تعزى لمتغير االنتماء السياسي ،وقد كانت الفروق بين المنتمين لحركتي فتح وحماس والمستقلين

من جهة والمنتمين ألحزاب أخرى من جهة أخرى في مجال تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع،
وكانت الفروق لصالح المنتمين لحركة فتح وحماس والمستقلين ،وكذلك يوجد فروق بين المنتمين

لحركددة فتح وبين المنتمين ألحزاب أخرى في مجددال مجددابهددة الحرب النفس د د د د د د ديددة والدددرجددة الكلي دة،
وكانت الفروق لصالح الطلبة المنتمين لحركة لفتح ،بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في

.6

مجال مكافحة التخابر ومجال تحري أخبار العدو تعزى لمتغير االنتماء السياسي.

نتج عن المقددابالت التي أج ارهددا البدداحددث مع مجموعددة من الخبراء في المجددال التربوي واألمني
العديد من المقترحات حول سد د د د د ددبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة

جامعات محافظات غزة.

كما اشتملت الدراسة على توصيات منها:
)5

أن يتشارك كل من و ازرة التربية والتعليم العالي وادارات الجامعات والمؤسسات األمنية في وضع

استراتيجية تعاون وتكامل ما بين المؤسسات التعليمية والمؤسسة األمنية بما يضمن قيام الجامعات
بدورها الريادي في تحصين وتأهيل الطلبة للتعامل األمثل مع قضاياهم الوطنية واألمنية.

)4

أن تقوم األطر الطالبية بتحييد خالفاتها السياسية من أجل قضية أكبر يتوافق عليها الجميع وهي

قضية التحرر الوطني ،ويقوموا بتنظيم برامج ونشاطات مشتركة تساهم في حماية الطلبة نفسياً
وعقائدياً ووطنياً وأمنياً وتأهيلهم الستالم راية التحرر واالنخراط الحقاً في العمل الوطني لتحرير

الوطن والحفاظ على المكتسبات.

ل

Abstract
The Role of Security Education in Enhancement the Resistance
Culture among the Students of Gaza Governorates
Universities and Means of its Activation
Prepared by
Rami Mahmoud Abu Elkhair
Supervised by
Dr. Fayez Ali Al-Aswad
Dr. AbduSalam Mohammed Nassar
This study aimed to identify the assessment degree of the students of Gaza
governorates’ universities SGGU regarding the role of the security education in
enhancement the resistance culture they have in the light of some variables. The
researcher followed the descriptive approach. The study sample consisted of (550)
students which was a randomly and stratified one.
The researcher prepared a questionnaire to measure the assessment degree of the
SGGU regarding the role of the security education in enhancement the resistance culture
they have. The researcher holding codified interviews to get the ways of activating the
role of security education in enhancement the security resistance culture among the
SGGU.
The study concludes the following results:
1. The total Assessment score of the SGGU to the role of the security education in
enhancement the resistance culture they have got a relative weight (66.27%) which
means a moderate degree. The Field of “enhancement the resistance culture and
refusal the normalization with the enemy” came in the top ranking with a relative
weight (68.16%), followed by the field of “protection the Palestinian national
identity” with a relative weight (67.88%), and then “counter-espionage with the
Israeli occupation” came in the third place with a relative weight (66.66%), while the
field of “confronting Israeli psychological warfare” came in fourth place with a
relative weight (65.69%), and finally “investigation the Israeli enemy News - know
your enemy” came on the fifth and last place with a relative weight (62.71%).
2. There were statistically significant differences for the role of the security education
in enhancement the resistance culture they have in the field of “protection the
Palestinian national identity” and “counter-espionage with the Israeli occupation”
and “enhancement the resistance culture and refusal the normalization with the
enemy” due to gender variable. The differences were in favor of female students in
all the above fields, while there were not differences in the rest of the fields.
3. There were statistically significant differences for the role of the security education
in enhancement the resistance culture they have in the fields of “protection the
Palestinian national identity”, “counter-espionage with the Israeli occupation”,
“enhancement the resistance culture and refusal the normalization with the enemy”
and “investigation the Israeli enemy News - know your enemy” and the total score
due to the university variable. The differences were between IUG’s students and AlAzhar students, and they were in favor of IUG in all fields. Also there were
differences between both IUG’s students and Al-Aqsa’s students in a side, and
between Al-Azhar students in another side, in the field of “protection the Palestinian
national identity” the differences were in favor of IUG and Al-Aqsa students. There
were differences between Al-Azhar students and Al-Aqsa students in the field of
م

“counter-espionage with the Israeli occupation” the differences were in favor of AlAqsa students. There were not statistically significant differences due to the
university variable regarding the field of “confronting Israeli psychological warfare”.
4. There were statistically significant differences for the role of the security education
in enhancement the resistance culture they have in all fields of the questionnaire and
the total score due to the specialization, and the differences were in favor of the
humanities colleges' students.
5. There were statistically significant differences for the role of the security education
in enhancement the resistance culture they have due to the academic level variable in
all the fields except the field of “Protection the Palestinian national identity”. The
differences were between the first level students’ assessment average in a side and
the third and fourth levels students’ assessment average in another side regarding the
second field “counter-espionage with the Israeli occupation” in favor of the first level
students. Also the differences were between both the second level students’
assessment average and the fourth level and above in the field “investigation the
Israeli enemy News - know your enemy” in favor of the fourth levels students and
above.
6. There were statistically significant differences for the role of the security education
in enhancement the resistance culture they have in the fields of “protection the
Palestinian national identity”, “confronting Israeli psychological warfare” and
“enhancement the resistance culture and refusal the normalization with the enemy”
and the total score due to the political affiliation variable. The differences were
between the students who support Fatih, the students who support Hamas and the
independent students in a side and the students who support other political parties in
another side regarding the field “enhancement the resistance culture and refusal the
normalization with the enemy”. The differences were in favor of Fatih, Hamas and
independent students. Also there were differences between the students who support
Fatih and the students who support other political parties regarding the field
“confronting Israeli psychological warfare” and the total score. The differences were
in favor of the students who support Fatih. There were not statistically significant
differences in the fields of “counter-espionage with the Israeli occupation” and
“investigation the Israeli enemy News - know your enemy” due to the political
affiliation variable.
7. During the codified interviews with a group of experts in education and security, the
researcher got many proposals regarding the ways of activation the role of the
security education in enhancement the resistance culture among SGGU.
Study recommendations:
1. It is important that the Ministry of Higher Education, universities administrations and
the security institutions should develop a cooperation and integration strategy
between the educational and security institutions in order to ensure that universities
activate their leading roles in immunization and orientation their students to deal with
their national and security issues.
2. Student bodies and leaders should neutralize their political differences in favor of the
larger issue of national liberation. They should organize joint programs and activities
to protect the students physically, psychologically, ideologically, nationally, and
security, and prepare them to receive the banner of liberation and engage later in
political, security and military national work.

ن

الفصل األول

اإلطـــار العام للدراســـة

أول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  :م ـ ـق ـ ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـ ـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ثـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـا  :مشكلة الدراسة وتساؤالته ــا
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  :أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداف الـ ـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
راب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  :أهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة الـ ـ ـ ـ ـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
خ ـ ـ ــامس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  :ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدود ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
س ـ ـ ـ ــادس ـ ـ ـ ـ ــا  :مصط ـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـات الـ ـ ـ ـدراس ـ ـ ـ ـة
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الفصل األول

اإلطـــار العام للدراســـة
أوالً /مقدمة الدراسة:
األمن حاجة فطرية وضرورة بشرية ،من دونه يفقد األفراد والمجتمعات االستقرار والطمأنينة ،فهو

ال يقل أهمية عن المأكل والمشرب لكافة المخلوقات ،واإلنسان على وجه الخصوص ،بل تسبقه في
ط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجوٍع
بعض الحاالت ،ومما يدلل على ذلك قوله تعالى ألهل قريش في محكم التنزيل﴿ هالِذي أَ ْ
وآمنهم ِمن خو ٍ
ف"﴾(سورة قريش :اآلية .)4
َ ََُ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َص َب َح م ْن ُك ْم آمًنا في س ْربِه ُم َعاًفى في َج َسده ع ْن َدهُ
ويظهر ذلك في قول رسولنا الكريم َ " : م ْن أ ْ
الد ْن َيا ِب َح َذ ِاف ِ
وت َي ْو ِم ِه َف َكأَنه َما ِح َيز ْت َل ُه ُّ
يرَها" (ابن ماجة.)219 :4141 ،1993،
ُق ُ
ومن هذا المنطلق فإن المجتمعات تعمل جاهدة على استخدام كافة األدوات التي تحفظ أمنها
واستقرارها والحفاظ على ذاتيتها ومقوماتها الوطنية والثقافية ،وتعتبر التربية أولى هذه األدوات تأثي اًر،

لكونها عامالً أساسياً في غرس القيم وتعديل المفاهيم ودعم االتجاهات التي تحقق للمجتمع األمن من
المخاطر والتهديدات التي تستهدفه.

ويتفق العلماء على أن التربية قوة ضابطة لسلوكيات األفراد ،إذ يتخذها المجتمع أداة لضمان

استم ارره والحفاظ على مقوماته الثقافية وتحقيق تكيف الفرد مع بيئته االجتماعية ،والتربية بنوعيها الرسمي
وغير الرسمي ،المقصودة وغير المقصودة تعد من أهم أدوات الضبط االجتماعي ،فهي تساعد األفراد

على التكيف مع مجتمعهم ،وعدم الخروج على المعايير والقيم السائدة التي اختطها المجتمع ،مما يساعد

األفراد على التكيف والتقليل من االنحراف االجتماعي ودعم القيم واالتجاهات التي تحقق أمن المجتمع
واستق ارره (عبد الحميد.)www.raya.com :4551 ،

وتعتبر التربية األمنية أحد مجاالت التربية التي تعمل على غرس القيم والمفاهيم اإليجابية في

عقول األفراد وتأهيلهم للتغلب على التحديات التي تستهدف القضاء على المجتمع ،وبالتالي تعمل التربية
األمنية على الجانب المعرفي والوجداني لتنشئة جيل قادر على التصدي لتلك المشاكل التي ستواجهه

في طريقه ،وبالتالي احتواء النتائج الكارثية التي كانت ستصيب المجتمع لو لم يزود الفرد بالقيم والمفاهيم

التي تؤهله للتصدي لتلك المشاكل والتحديات.

وينظر إلى التربية األمنية "على أنها قضية اجتماعية ال تقتصر على المؤسسة األمنية فحسب،

وانما تتكامل جهود كافة المؤسسات كمنظومة متكاملة لدعم قضايا األمن من خالل التعاون وتبادل
الخبرات والعمل الجماعي بصورة متكاملة من أجل إعداد وتأهيل أفراد صالحين قادرين على التكيف مع
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متغيرات العصر وأحداثه بكل كفاءة واقتدار ،قادرين على المساهمة الفعالة في بناء المجتمع والحفاظ
على مقوماته وتنمية حضارته ضد أي اعتداء معادي للفكر اإلسالمي والوطني (النفيعي.)3 :4554 ،

وتلجأ المجتمعات التي تواجه تحديات تحاول اجتثاثها من قيمها وجذورها والفصل بينها وبين

قضاياها الوطنية إلى التربية األمنية كإحدى الوسائل التي تحصن بها المجتمع ،وتعيد له بوصلته لمجابهة
هذه التحديات.

كما أن الدراسات أثبتت العالقة بين األمن والتعليم ،وذلك ما أكده حريري( )5111بوجود عالقة

وثيقة بين التعليم واألمن لكونهما الدعامتين اللتين قامت عليها الحضارات القديمة والحديثة ،إذ أن

استتباب األمن يكون سبباً النتشار العمل والمعرفة ،كما توصلت إلى أن مسئولية الحفاظ على أمن
الوطن مسئولية تضامنية يشترك الجميع في أدائها ألنها واجب ديني ووطني (حريري.)3 :5111 ،

وقد أثبتت التربية األمنية فعاليتها في الدول التي تبنت تفعيلها في مؤسساتها التعليمية في تحقيق

األهداف التي سعت لتحقيقها ،حيث يشير إبراهيم( )4553في تعليقه على برامج التربية األمنية لطلبة

المدارس في دولة اإلمارات بأنه " أجمعت اآلراء في المجتمع التربوي أن برنامج التربية األمنية استطاع
خالل  7سنوات ،تنشئة أجيال قادرة على مواجهة التحديات وبناء الهوية الوطنية في نفوس األبناء"

(إبراهيم.)5 :4553،

ويعتبر المجتمع الفلسطيني أحوج المجتمعات إلى التربية األمنية ،كونه يجابه احتالل غاشم،
يحاول أن يهدم في نفوس أبنائه معاني االنتماء للوطن ،ويحاول أن يشغلنا بقضايانا الداخلية على حساب

قضيتنا األساسية ممثلة بأن لنا وطناً مسلوب ،يحاول االحتالل جاهداً طمس معالمه الجغرافية والثقافية،

وأكبر دليل على ذلك ما يحدث في القدس من تهويد وازالة معالمه اإلسالمية والفلسطينية ليصبح مع

مرور السنوات ومع سياسة األمر الواقع وطناً للمحتل ،وبالتالي نسيان هذه الحقوق المسلوبة من ثقافة
ووعي األجيال القادمة ،وأن أُولى المقومات التي تحاول المجتمعات الحفاظ عليها وحمايتها من أي
اعتداء هي الثقافة الذاتية للمجتمع ،والتي توارثتها عبر األجيال وكونت هويتها الثقافية والوطنية ،كونها

المصدر الرئيسي الذي يستمد منه المجتمع القوة واإلرادة للوقوف في وجه كافة االعتداءات.

ومما ال شك فيه " ه
كبير في تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني في
أن الثقافة الفلسطينية لعبت دوًار ًا
معركته من أجل البقاء ،ومن أجل الحصول على حقوقه الوطنية الثابتة ،وفي خضم معركة حماية الهوية
ودعم فكرة الصمود والمقاومة ولدت ظاهرة أدب المقاومة وثقافة الصمود ،واعتبر ذلك من خصوصيات

القضية الفلسطينية حول دور الثقافة في إحياء القضية وما قامت به من تعزيز آلليات حركة المقاومة

(إلياس.)www.badil.org :2014 ،

وقد حرصت الدول والحضارات القديمة والحديثة على استخدام كافة أدوات مقاومة االعتداء على

حقوقها المشروعة ،وهي ال تقتصر على المقاومة العسكرية فقط كما يتبادر لذهن البعض ،ولكن أشكال

وأدواتها تتعدد ،فهناك المقاومة السياسية والدبلوماسية ،واالقتصادية ،واألمنية ،والوقائية ،واإلعالمية،
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ومقاومة الغزو الفكري والتيارات التكفيرية وغيرها من أنواع وأشكال المقاومة التي تهدف التصدي لكل ما

من شأنه اإلضرار بالمجتمع ،وأكبر مثال على المقاومة غير المسلحة هو ما استخدمه الزعيم الهندي
غاندي من مقاطعته لكافة البضائع البريطانية والتي توجت بتحرير الهند من السيطرة البريطانية.

كما بات زرع ثقافة المقاومة وبث قوة الرفض في جسد أمتنا الذابل ضرورة حتمية في غابة دولية

تزداد طمعا وشراسة وضراوة يوما بعد يوم ،ولكننا نريدها مقاومة واعية مدروسة تقوم على ثقافة حقيقة
ومعرفة شمولية تدعمها إرادة واثقة وضمير حي ،ونريدها صوتا قويا واثقا قاد ار على استنطاق الحجر

وفعل المعجزات (عساف.)5 :4551 ،

وتعتبر التربية األمنية منجية للمجتمع الفلسطيني من الكثير من التحديات واألخطار األمنية

دور
واالجتماعية ،وهذا ما أكدته دراسة صيام( )4552ودراسة عمار( )4555اللتان أشارتا أن أهمية اً
التربية األمنية في حماية الطلبة وفي تجنب وقوعهم في العمالة لالحتالل ،وفي تأثيرها على المواجهة

مع األعداء ،بل أن دراسة معمر( )4552اعتبرت أن هذه التربية فريضة في مجتمعات المواجهة
كالمجتمع الفلسطيني ،فيما أشارت دراسة السلطان( )4557إلى العديد من القضايا األمنية واالجتماعية
التي من الممكن أن تساعد في عالجها ،وأما دراسة الجعب( )4551فقد أكدت على أن للتربية دور

كبير في إعداد الجيل المقاوم مؤكدة على أنه البد من بناء ثقافة مقاومة يلتزم فيها المجتمع الفلسطيني.

ويعتقد الباحث أن المجتمع الفلسطيني تأخر كثي اًر في استخدام هذا السبيل الذي يقوي الصف

الداخلي للمجتمع  ،فقد سبقته إليه الكثير من الدول التي تعاني من تهديدات داخلية وخارجية ،واعتبرته

عنص اًر أساسياً من مناهجها وبرامجها التربوية وأوجدت تعاوناَ بين كافة مؤسساتها األمنية والتعليمية،

لذلك فإن هذه الدراسة تأتي في سياق االلتحاق بركب هذه الدول الساعية إلى غرس القيم المعرفية والثقافية

التي تؤهل طلبة الجامعات للتصدي لكافة التهديدات التي تجابهها ،وذلك من خالل المشكلة التي يحاول
الباحث دراستها والوصول إلى نتائج يمكن توظيفها في تفعيل هذا الدور ،ضمن إطار الدراسة الحالية
والتي تتناول دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة جامعات محافظات غزة وسبل
تفعيله.

ثانياً /مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

مما ال شك فيه أن المجتمع الفلسطيني من أحوج المجتمعات إلى تقوية الصف الداخلي له ،كونه

يتمتع بخصوصية ثقافية عايشها وحافظ عليها في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،ولكونه تعرض لشتى
المحاوالت من االحتالل الستهداف واستالب كل ما يمت بصلة إلى مصادر القوة التي يتمتع بها المجتمع

الفلسطيني ،وهنا ال أتحدث عن قوة السالح فقط ،ولكن كل مصادر القوة ،بما فيها ثقافة المقاومة والصمود

التي تمثل حائط الصد ضد الطغيان واالحتالل واستالب الحقوق بكافة أشكالها السياسية واالقتصادية
والمجتمعية.
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لذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة ،وذلك باإلجابة على

السؤال الرئيس التالي:

ما دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة جامعات محافظات غزة وسبل تفعيله؟
وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .5ما درجة تقدير عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز
ثقافة المقاومة لديهم؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات
طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير

الجنس (ذكر ،أنثى)؟

 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات
طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير

الجامعة (اإلسالمية ،األزهر ،األقصى)؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات
طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير

التخصص (كليات أدبية ،كليات علمية)؟

 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات
طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير

المستوى الدراسي (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع فأعلى)؟

 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات
طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير
االنتماء السياسي (حماس ،فتح ،جهاد ،شعبية ،ديمقراطية ،مستقل ،أخرى)؟

 .8ما سبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة جامعات محافظات غزة
من وجهة نظر الخبراء في التربية والموجهين السياسيين واألمنيين؟

ثالثاً  /أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:

 .5التعرف إلى درجة تقدير عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في
تعزيز ثقافة المقاومة لديهم.

5

 .4الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين
متوسطات تقديرات طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة

لديهم تعزى للمتغيرات( :الجنس ،الجامعة ،التخصص ،المستوى الدراسي ،االنتماء السياسي).

 .3التوصل إلى سبل مقترحة لتفعيل دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة جامعات
محافظات غزة من وجهة نظر الخبراء في التربية والموجهين السياسيين واألمنيين.

رابعاً  /أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من الدور الوطني الذي تحاول تأصيله في المجتمع من خالل تحصين المجتمع

الفلسطيني من االستهداف اإلسرائيلي لكل مقومات القوة التي يتمتع بها مجتمعنا ،وأهمها الشخصية

الفلسطينية المتمسكة بحقوقها التاريخية والوطنية وثقافتها التي احتفظت بها على مر السنين ،ولكون

التربية األمنية والحفاظ على ثقافة المقاومة والصمود لدى المجتمع الفلسطيني مطلباً ضرورياً وأداة
للتصدي لكل محاوالت االعتداء على حقوق المجتمع الفلسطيني ،لذلك فإن أهمية الدراسة تعود إلى

سعيها للمساهمة في تحقيق التالي:

 .5أن تساهم نتائجها في تحصين المجتمع الفلسطيني وخاصة شبابه من جميع التهديدات التي
تستهدف سلخه عن هويته الوطنية واإلسالمية وفي تمسكه بحقوقه التاريخية ضد أي عدوان

خارجي.

 .4قد تفيد المسئولين في و ازرة التربية والتعليم العالي والمؤسسات األمنية واألطر الطالبية والسياسية
في تنفيذ برامج التوعية األمنية من المخاطر التي تحيط بالمجتمع وفي تعزيز القيم اإلسالمية

واألمنية التي تحصن طلبة الجامعات ،وتدفعهم للتمسك بحقوقهم وتعزز صمودهم على أرضهم
ومقاومة كافة أشكال العدوان عليها.

 .3ندرة الدراسات حول التربية األمنية وثقافة المقاومة في فلسطين ،يؤسس إلمكانية استفادة الباحثين
والعاملين في مجال التربية واألمن والثقافة من نتائج وتوصيات واقتراحات الدراسة.
خامساً  /حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:

حد الموضــــــوع " :دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة جامعات محافظات غزة
وسبل تفعيله" ،ممثالً هذا الدور بالمجاالت التالية (حماية الهوية الوطنية الفلسطينية،
مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي ،مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية ،تعزيز

روح المقاومة ورفض التطبيع ،تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك).

الحد المؤسسي  :جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى.
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الحد البشــــــري  :عينة من طلبة جامعات محافظات غزة.

الحد المكـــانـــي  :محافظات غزة (شمال غزة ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح).
الحد الزمـــــــاني  :الفصل الثاني من العام الدراسي 4556 / 4551م.

سادساً  /مصطلحات الدراسة:
الدور:
يعرف الدور بأنه مجموعة من الوظائف والمهام والمسئوليات المتوقعة والتي يمكن أن يقوم بها

تنظيم أو قطاع مؤسسة لتحقيق أهداف معينة داخل المجتمع (أحمد.)31 :4555 ،

التربية األمنية:

تعرف التربية األمنية بأنها "عملية تربوية منظمة هدفها تنشئة وتنمية الوعي بمجاالت األمن

بمفهومه الشامل لدى أفراد المجتمع من خالل إكسابهم مجموعة من القيم والمعارف واالتجاهات لتكوين

شخصية إيجابية متوافقة مع القيم اإلسالمية واالجتماعية (العمري.)55 :4553،

ويعرف الباحث التربية األمنية اصطالحاً بأنها عملية تربوية تهدف إلى ترسيخ القيم والمعارف

والسلوكيات األمنية واالجتماعية والثقافية والوطنية لدى طلبة جامعات محافظات غزة بهدف تدعيم ثقافة

المقاومة في قناعاتهم عبر تحصينهم ضد محاوالت التدمير الجسدي والفكري واالجتماعي الممنهجة من
قبل االحتالل للقضاء على مقومات صمودهم وصمود المجتمع الفلسطيني ككل.

ثقافة المقاومة:

يعرفها الجعب( )4551بأنها " مجموع الخبرات المعرفية والوجدانية المتراكمة التي تتوارثها األجيال،

للحفاظ على هويتها الوطنية من االستالب االحتاللي ،والتي تعمل على تحشيد الطاقات المجتمعية

لمواجهة العدوان واسترداد الحقوق" (الجعب.)1 :4551 ،

ويعرفها جمعة( )4558بأنها " الثقافة التي تقف في وجه كل من يستبيح قيم الحق والعدالة

ويستهين باإلنسان وحقوقه وكرامته ،باعتبارها موقفاً نضالياً وأسلوباً دفاعياً عن الذات والوجود والهوية،
وهي تجسد رسالة اإلنسان في تأسيس مبدأ الحق والخير والسيادة لمحاربة االغتصاب واالعتداء والقهر

واإلهانة (جمعة.)8 :4558،

ويعرف الباحث ثقافة المقاومة اصطالحاً بأنها الثقافة المجتمعية المكتسبة عبر مؤسسات التنشئة

المجتمعية والتعليمية وعلى رأسها الجامعات الفلسطينية ،والتي يحصن بها المجتمع الفلسطيني نفسه
وشبابه ممثلين بطلبة الجامعات من خالل حماية الهوية الفلسطينية ،ومكافحة التخابر مع االحتالل

اإلسرائيلي ،ومجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية ،وتعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع ،وتحري أخبار

العدو اإلسرائيلي.
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كما يعرف الباحث دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة إجرائياً بأنه الوظائف والمهام

المتوقع أن تقوم التربية األمنية بأدائها من خالل كل من إدارة الجامعة وعضو هيئة التدريس واألطر
الطالبية لتعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبتها ،ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على

االستبانة المعدة لذلك.

محافظات غزة:

تعرف و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بأنها " :جزء من السهل الساحلي لدولة فلسطين ،وتبلغ

مساحتها  361كيلو متر مربع ،ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إدارياً إلى خمس
محافظات هي :محافظة الشمال ،محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خان يونس ،محافظة رفح

(و ازرة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية.)52 :5118 ،

1

الفصل الثاني

اإلطـــار النــظـــري للدراســـة
املبحث األول :مفهوم األمن وأهميته للمجتمع الفلسطيني

أول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  :تعريف األمن
ثانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ث ـ ـ ـ ـ ــالث ـ ــا
رابع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
خ ــامســا
سادسا

 :مفهوم األمن الشامل
 :األمن في اإلسالم
 :أهمية األمن
 :مجالت األمن ومستوياته
 :الجامعات في بؤرة الستهداف األمني

املبحـث الثـــاني :التــــربية األمــــــنية

أول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ثانيـ ـ ـ ـ ـ ــا
ثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــا
رابع ـ ـ ـ ــا
خامسا
سادسا
سابع ـ ــا
ثامن ـ ـ ـ ـ ــا
تاسع ـ ــا

 :تعريف التربية األمنية
 :أهداف التربية األمنية
 :عالقة التربية باألمن
 :مبررات تطبيق التربية األمنية
 :معوقات تطبيق التربية األمنية
 :دور الجامعات في تحقيق التربية األمنية
 :أساليب تطبيق التربية األمنية في املؤسسات التعليمية
 :واقع التربية األمنية في محافظات غزة
 :التجارب الدولية في مجال التربية األمنية
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الفصل الثاني

اإلطــــــار النظــــــــــري
املبحــث األول /األمــــــن:

تمهيد:

ليس غريباً أن يعتبر البعض بأن األمن أحد أسد د د دداسد د د دديات الحياة ،فبال أمن ال يهنأ اإلنسد د د ددان في
حياته ،بل تتحول الدول والمجتمعات إلى دول فاشلة في جميع المجاالت ،فبدون األمن ال يبنى اقتصاد
وال تنميددة أو كيددان اجتمدداعي يوح دد المجتمع ،لددذلددك تحرص الدددول والمجتمعددات كددأولى خطوات التنميددة
واالرتقاء أن توفر األمن الشخصي والمجتمعي لمجتمعها.

لذلك وألهمية األمن فإنه أضددحى قضددية كبرى وهاجس داً بات يشددغل المجتمع اإلنسدداني المعاصددر

ويطغى على اهتماماته ،فالدول اليوم تتخذ لتأمينه ترتيبات واجراءات ظاهرة وخفية ،وتخصص من أجل
ذلك موارد ضد د ددخمة وجهوداً وطاقات هائلة ،وهذه القضد د ددية تسد د ددتحق كل ما تلقاه من عناية خاصد د ددة في
الدولة الحديثة .فهي قض ددية ذات أبعاد إنس ددانية وأخالقية وحض ددارية مهمة ،لذا يجب أن تناقش بواقعية،

وهي بكل المقاييس جديرة بأن تبحث بعمق (قاسم وسلطان.)3 :4557 ،

ومن أجددل ذلددك تسد د د د د د ددعى المجتمعددات اإلنسد د د د د د ددانيددة منددذ القدددم على اختالف معتقددداتهددا وتوجهدداتهددا

ومستوياتها الحضارية إلى توفير األمن ،وال يقلقها شيء قدر زعزعة أمنها واستقرارها ،ومن هنا تتخذ ما
في وس د د د د ددعها من إجراءات من أجل اس د د د د ددتتباب أمنها واس د د د د ددتقرار أنظمتها المختلفة ،وال تكتفي بإجراءات

الحماية األمنية والعسكرية التقليدية لتحقيق ذلك (العمري.)4 :4551،

بل تطلب األمر في ظل الدولة الحديثة وفي ظل تعاظم المخاطر األمنية تضدافر كافة مؤسسات

الدولة ،وأولى تلك المؤسدسددات التي لجأت إليها الدولة لتحقيق األمن هي مؤسدسددات التنشددئة االجتماعية

وتحديداً التعليمية منها ،وفي هذا اإلطار فإن هذا المحور من الد ارسد د ددة يسد د ددعى فيه الباحث للتعرف إلى
مددا تندداولدده األدب التربوي واألمني في مجددال معرفددة مدداهيددة األمن ومجدداالتدده وتقسد د د د د د دديمدداتدده وأهميتدده للفرد
والمجتمع والدولة.

أوالً  /تعريف األمن:
 )3التعريف اللغوي لمفهوم األمن:

َمن :اسددم ،هو أ ِّ
الرجل :وَفى وَلم يخن ،وأ ِّ
َم ٌن في
َم َن ه ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ
يأمن ،أمان ًة ،فهو أمين ،وأ ُ
َم َن :فعلُ ،
أُ
َُ
أم َن ُ
مس د َكِن ِه :م ْ ِ
ِّ
ِّ
ِّ
َم َن ًة وأ َْمن ًة وأمان ًة ،فهو آمن
أمًنا و ً
أمن ْ ،
َْ
ط َمئن  ،وأَم َن :فعل من أم َن  ،أ َ
أمانا وأ َ
َم َن/أم َن من َي َ
ُ
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َمن ِم ْنه :سلِم ِم ْنه ،نجا ِم ْنه وأ ِّ
ِّ
وأمين ،وأ ِّ
ط َمأ ه
الرُج َل على َك َذاَ :وِث َق ِب ِه،
َم َن ه
َم َن ه
الرُج ُلِ :ا ْ
َن َوَل ْم َي َخ ْف  ،وأ َ ُ َ َ ُ َ
ُ
ِ
َمنتكم على أ ِ
ِ
طمأ ه ِ ِ
ِ
ِِه
َخيه ِم ْن َق ْب ُل﴾
آمُن ُك ْم َعَل ْيه إال َكما أ ْ ُ ُ ْ
َن إَل ْيه ،أ َْو َج َعَل ُه أَميناً َعَل ْيه كقوله تعالىَ ﴿ :ه ْل َ
ا َْ
(سورة يوسف ،اآلية .)62
ِّ
ط َمأ ه
ْنين ٍة َوُي ْس د د د د د د د ٍر وأمان واطمئنان من بعد خوف،
البَلُدِ :ا ْ
َم ٍن :في ُ
َهُل ُه ،وَي ُ
ط َمأ َ
َن أ ْ
وأَم َن َ
عيش في أ ْ
آمن مصدر ِّإيمان فهو مؤ ِمن ،والمفعول مؤمن ،وآمن إيماناً :صار ذا أَمن ،و ِ ِ ِ ِ ِ
صهدَق ُه،
َ ٌ
ِّ ْ
ْ
َ
آم َن بهَ :وث َق به َو َ
َ
َ َ
ُ َ
ُ
ِ
ِ ِ
اع ُه (معجم المعاني ،د.ت.)www.almaany.com :
آم َن َل ُهِ :ا ْنَق َاد َل ُه وأَ َ
ط َ
آمْن ُت باهلل َوَرُسولِهَ ،
َ
ورغم أن معظم المراجع ركزت في تفسيرها لمعنى األمن بأنه ضد الخوف ،إال أنها لم تتفق على

معنى لغوي موحد لمعنى األمن ،وألن معاني اللغة زاخرة بالمعاني والمفردات فقد أجملها منجود()5116

في المعاني التالي ذكرها:

 .5عدم الخوف :فاألمن واألمان ،واألمانة ،نقيض الخوف ،ولذا يقال أمن فالن يأمن أمناً ،وأمنا إذا
لم يخف ،وقد أمنته ضد أخفته ،ورجل ِ
أمنتُه ،أي يأمن من كل واحد ،وقيل يأمنه الناس وال يخافون
غائلته.

 .1التصديق :فأصل اإليمان التصديق ،وهو مصدر آمن يؤمن إيماناً ،فهو مؤمن ،وقد اتفق أهل
العلم-على ما يذكر ابن منظور :أن اإليمان معناه التصديق ،وضده الكذب ،وقيل التكذيب ،ويقال

رجل أمنه للذي يصدق كل ما يسمع ،وال يكذب بشيء ،وآمن بالشيء صدقه به.

 .3الحفظ :فقد قيل إن األمنة ،وهي جمع أمين هم الحفظة ،والمفرد الحافظ ،وأصل الحفظ األمن من
خوف الضياع ،وقيل هو الحافظ الحارس ،والمأمون هو من يتولى رقابة الشيء والحفاظ عليه.

 .4الطمأنينة :فالرجل األمنة هو من يطمئن إلى كل واحد ،ويثق بكل أحد ،وكذلك الرجل األمن،
وآمن البلد هو من يطمئن به أهله.

 .5عدم الخيانة :فاألمين هو المؤتمن ،وهو الذي ال يخون ،وقيل األمين هو المأمون وأمنته على
كذا ،وقد تقع األمانة-عالوة على ذلك-على الطاعة والعبادة ،والوديعة ،والبقاء ،واألمان.

 .6الدين :فالرجل األمين أيضاً هو الذي له دين ،وقيل مأمون به ثقة ،والتاجر األمين هو ذو الدين
والفضل.

 .8الثقة :فمؤتمن القوم هو الذي يثقون فيه ويتخذونه أميناً حافظاً ،وما أمنتني أن أجد أصحابه ،أي
ما وثقت ،ورجل أمن أي موثوق به مأمون.

 .7القوة :فاألمين هو القوي ألنه يوثق بقوته ،ولذلك يقال ناقة أمون ،أي أمينة وثيقة الخلق ،قد أمنت
أن تكون ضعيفة ،وأمن العثار واإلعياء ،وكل مطية مأمونة ال تعثر وال تفتر هي أمون.

 .1اإلجارة وطلب الحماية :واستأمن إليه استجاره ،وطلب حمايته ،وقيل دخل في أمانه ،ويقال لك
األمان ،أي أمنتك ،وصرت ذا إجارة وحماية ،واألمين المستجير ليأمن على نفسه.
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 .55السلم ،فيقال أمن فيه أي سلم ،كما ذكر ذلك في المعجم الوسيط ،وان لم يستدل عليه في لسان
العرب (منجود.)35 :5116،

ويستخلص الباحث مما سبق بأن اللغة العربية زاهرة بالمعاني والمغردات ،مما يدلل على عظيم

هذه اللغة والتي تعدد فيها المصلح الواحد وهو األمن ليشمل العديد من المفردات والمعاني والتي تصب

في مجملها على عظيم الخصال الحميدة والحض على توفير كل ما من شأنه الطمأنينة في النفس.
 )1التعريف االصطالحي لمفهوم األمن:

األمن أحد المفاهيم التي تتش د د ددعب داللتها ،حيث يتس د د ددع هذا المفهوم ليش د د ددمل مض د د ددامين متعددة،

تتداخل مع ش د د ددتى أنظمة الحياة ،ليش د د ددمل اإلص د د ددالح االجتماعي ،واالرتباط بالقض د د دداء والعدل ،والتربية
واإلرش د د د د د دداد ،كما أن لفظ األمن هو من األلفاظ ذات الدالالت الواض د د د د د ددحة البينة ،إذ تعرف حقيقته عند

النطق به ،ولكن شدددة وضددوحه ،وكثرة اسددتخدامه ،وكثرة تعريفاته واشددتقاقاته ،قد أضددفت عليه شدديئاً من

الغموض (الزهراني.)4 :4552،

وبالتالي من يطلع على التعريفات االصطالحية لمفهوم األمن ،يلحظ تباين وتعدد تلك التعريفات،

ويرجع ذلددك لتبدداين المرجعيددات والمنطلقددات واألهددداف التي انطلق منهددا من عرفوا األمن اصد د د د د د ددطالحيداً
وكذلك التنوع في التصد ددورات بين الكتاب والعلماء في المجال األمني ،ولكنها في المحصد ددلة تصد ددب في

َمعين واحد ،أال وهو تحقيق هدف مش د دترك يتفق عليه الجميع وهو سد ددالمة الحياة واالطمئنان والسد ددكون
النفسد د د د ددي والحسد د د د ددي ألنفسد د د د ددهم وألبنائهم ومجتمعهم ودولتهم ،وفيما يلي أهم التعريفات التي اطلع عليها
الباحث والتي يظهر فيها االختالف والتباين في النظرة لمعنى األمن:

 .3تعريف األمن من وجهة نظر شخصية:

يعطي قاس د ددم وس د ددلطان( )4557األمن عند الفرد العادي معنى موافقاً لمعنى الش د ددعور بالطمأنينة
وعدم الخوف ،وهو غياب العنف والمخاطر التي تهدد الشد د د د د د ددخص وحقوقه ،أو بعبارة أخرى عدم خوف

الشد د د د ددخص من التعرض لىكراه واألذى الحسد د د د ددي ،ويعقبان على الجانب السد د د د ددلبي الذي يراه البعض في

التعريف بأنه ال يعكس المعنى الحقيقي لألمن  ،فش د ددعور اإلنس د ددان باألمن التام ال يحص د ددل بتحرره فقط
من المخاطر الحسد د ددية ،بل ال بد من تحرره أيض د د داً من مشد د دداعر الخوف والقلق والتوتر التي تنشد د ددأ لديه
ألسددباب أخرى ،من تلك األس ددباب تدني ظروفه االجتماعية والمعيش ددية ،وتقييد فعالياته وطموحاته بقيود

غير مشد د د د دروعة ،ونجدهما يطرحان تعريفاً أكثر ش د د د ددمولية يتفادى تركيز التعريف الس د د د ددابق على الجانب

الحسدي فقط ،وهو شدعور اإلنسان باالطمئنان النعدام التهديدات الحسية على شخصه وحقوقه ولتحرره
من القيود التي تحول دون اس د د د د د ددتيفائه الحتياجاته الروحية والمعنوية ،مع ش د د د د د ددعوره بالعدالة االجتماعية
واالقتصادية (قاسم وسلطان.)52-53 :4557 ،
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 .1تعريف األمن كإجراء وقائي تتخذه سلطات الدولة:
تخذ لحفظ أسد درار الدولة وتأمين أفرادها ومنش ددمتها ومص ددالحها الحيوية في
 "اإلجراءات األمنية التي تُ َالددداخددل والخددارج ،واإلجراءات األمنيددة تتطلددب درج د ًة عددالي د ًة من الت ددريددب واليقظددة والحددذر والمهددارة،
للوقاية من نشاط العدو المتربص (النميري.)3 :4555 ،

 -من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني ":حماية األمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية"

(العمري.)7: 4551 ،

 ومن وجهة نظر كسددينجر (وزير الخارجية األمريكية األسددبق) يعني :أي تص درفات يسددعى المجتمععن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء (نقالً عن معمر.)7 :4552 ،

 مجموعة إجراءات تربوية ووقائية وعقابية تتخذها الس د د ددلطة لتأمين األمن واسد د د ددتتبابه داخلياً وخارجياًانطالقاً من المبادئ التي وضعها اإلسالم لضمان األمن الذي يعني األمن على المصالح المعتبرة

(الجحني.)83 :4555،

 .1تعريف األمن كحالة شعورية:

يرى ش د د د د د د دحدادة( )5111أن األمن يعبر عن حدالدة الطمدأنيندة التي تسد د د د د د ددود المجتمع نتيجة الجهد

المبذول من أولي األمر في شددتى الممارسددات الحياتية ،لتحقيق األهداف االسددتراتيجية والتكتيكية ،ومنع

األعدداء من محداوالت االختراق لتلدك األهدداف ،أو وسد د د د د د ددائدل تنفيدذهدا وأدواتهدا ،والسد د د د د د دديطرة التامة على
السد د ددياسد د ددات الموضد د ددوعة ،وبالتالي تكريس النجاح تلو النجاح ،واحباط مؤامرات الماكرين ،حيث عرفها
بأنها حالة يش د د ددعر بها المجتمع ولكنه في نفس الوقت أرجع س د د ددببها إلى اإلجراءات التي تتخذها الدولة،

وبالتالي جمع بين كون األمن حالة شعورية واجراء تتخذه الدولة لتحقيق الطمأنينة للمجتمع

(شحادة.)35 :5111 ،

كما عرفه الحوش ددان( )4552بأنه "حالة يش ددعر فيها أفراد المجتمع باالس ددتقرار والس ددكينة تتناس ددب
طردياً مع االمتناع عن ارتكاب األفعال التي تحرمها التشريعات واألنظمة في ذلك المجتمع"

(الحوشان.)428 :4552 ،

 .4تعريف األمن وفقاً لمجاالته:

جاء في تقسيم أخر لمعنى األمن وفقاً لمجاالته وتقسيماته النفسية والجنائية والسياسية والشرعية،

كالتالي:

أ .األمن في الجانب النفسي :عرف بأنه "الحالة التي يسود فيها الشعور بالطمأنينة والهدوء
واالستقرار والبعد عن القلق واالضطراب.

ب .األمن في الجانب الجنائي :هو قدرة المجتمع على مواجهة ليس فقط األحداث والوقائع الفردية
للعنف ،بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والمؤدية للعنف.

ج .األمن في الجانب السياسي :هو تحقيق كيان الدولة والمجتمع ضد األخطار التي تهددها داخلياً
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وخارجياً وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعياً لتحقيق األهداف
والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع.

د .األمن في الجانب الشرعي :هو االستعداد واألمان بحفظ الضروريات الخمس من أي عدوان

عليها ،فكل ما دل على معنى الراحة والسكينة وتوفير السعادة والرقي في شأن من شؤون الحياة

فهذا أمن (الهذيلي.)56 :4555،

ويضاف إليها وفقاً للجانب االجتماعي ،تعريف األمن بأنه " مجموعة اإلجراءات والنظم التي تحقق

السالمة والطمأنينة والحرمة ،إن األمن يمثل التدابير التي تحفظ النظام على نحو عادل ومتوازن من

أجل أن ينصرف األفراد إلى خدمة الغايات المشتركة في مجال الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية"
(.)Forbes,2008: 181

ومما سبق يتبين لدى الباحث الرؤية القائلة بأن األمن قضية إنسانية ليست بالهينة ،وما تعدد

التعريفات ووجهات النظر حول األمن ،إال دليل على عظم هذه القضية ،والتي تدارسها جميع الباحثين
في جميع المجاالت األمنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية...الخ ،ومن هنا فإن المجتمع الفلسطيني

واألسرة التربوية واالجتماعية قيادة وباحثين مطالبون بأن يثروا هذا الجانب لما له من عظيم أثر على

المجتمع ،واال لما استعانت به كبرى الدول في ترسيخ مكانتها بين األمم.
ثانياً  /مفهوم األمن الشامل:

بدأ المفهوم الضيق لألمن بالتقلص تدريجياً في ظل الدعوات المنادية بضرورة تبني مفهوم شامل

لألمن يساهم في تعزيز األمن واالستقرار في الدولة (النفيعي.)57 :4554 ،

حيث إن المشكالت التي تواجهها المجتمعات متعددة ال يمكن مكافحة بعضها واغفال البعض

األخر فإنه قد برز ما يعرف اليوم باألمن الشامل (العمري.)35 :4551،

والمفهوم الشامل لألمن يتمثل في أنه متكامل ال يمكن تجزئته في المجتمع ،حيث أن المفهوم

الضيق لألمن بمضمونه الشرطي أو الجنائي قد توارى التساع النظرة واإلدراك لشمولية األمن ليشمل
جميع جوانب الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية والغذائية ،..ونشوء مفهوم المسئولية التضامنية لتحقيق
األمن الذي يظهر من مسماه أنه يعني تضامن ومشاركة ومسئولية جميع الجهات الرسمية واألهلية

الفاعلة في المجتمع لتحقيق األمن الشامل ،فضالً عن مشاركة جميع أفراد المجتمع الواعية في تحقيق
األمن(خضور.)56-52 :4555،

كما أن العناية باألمن تتطلب التركيز على مشكالته العملية والنظرية وفق منطق موضوعي ،ومن

منطلق واقعي ،ويتحقق ذلك بالتزام رؤية كلية تراعي جميع المتغيرات ذات الصلة ،فالمتغيرات المتعلقة

بالتهديدات والعنف واإلكراه الذي تتعرض له الدولة ،أو المتعلقة بالعدالة االجتماعية واالقتصادية أو
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المتعلقة باالحتياجات اإلنسانية المشروعة األخرى ،جميعها متغيرات من شأنها أن تسهم في تعزيز أو

إضعاف أمن الدولة (الشقحاء.)58 :4552 ،

إن شمولية األمن بهذا المعنى تعني أيضاً تعدد الجهات المناط بها توفيره كمؤسسات المجتمع

المدني والجمهور ومؤسسات الدولة الرسمية ،إن التوسع في مفهوم األمن ال بد أن يقابله التغيير المناسب
في آليات وأساليب العمل الشرطي ،بحيث يصبح هذا العمل من مسئوليات المجتمع ككل وأن يتبادل

المواطنون األدوار مع مؤسسات الشرطة ،حيث يصبحوا شركاء في توفير األمن" (سرحان.)2 :4556،
إذن فاألمن بمفهومه الشامل يشكل مطلباً رئيساً لكل أمة ،كونه ركيزة استقرارها ووجودها وأساس

أمانها واطمئنانها ،لما له من صلة وثيقة بهوية هذه األمة وشخصيتها الحضارية ،..ويهدف لتحقيق

مناعة وطنية لتفويت الفرصة على المغرضين في إيجاد أي ثغرة في جدارها وترابطها وتماسكها يمكن

أن ينفذوا منه (الدعجة.)587 :4551 ،

وفي إطار هذا السياق لمفهوم األمن فقد خرجت العديد من التعريفات لمفهوم األمن الشامل منها:

يعرفه سرحان( )4556بأنه "مجموعة األسس والمرتكزات التي تدعم تماسك المجتمع واستق ارره
وتقويت ه في مواجهة المشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والصحية باإلضافة
إلى المشكالت المتعلقة باألمن والسالمة العامة"(سرحان.)2 :4556،

أما البشري( )4555فقد عرفه بأنه " مجموعة األسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها

واستقرارها ،وتكفل لها القدرة على تحقيق قدر من الثبات والمنعة واالستقرار في مواجهة المشكالت التي

تعترضها ليس فقط في مجال األمن والسالمة العامة ،وانما أيضاً في مختلف مناحي الحياة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والغذائية والصحية والثقافية وغيرها من المقومات األساسية التي تقوم عليها الدولة
وتمكنها من تحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها وتجاه المجتمع الدولي الذي تنتمي إليه"

(البشري.)35 :4555 ،

كذلك يعرفه الشقحاء( )4552بأنه " شعور الدولة باالطمئنان الستيفاء مواطنيها الحتياجاتهم

ومتطلباتهم المشروعة بما في ذلك احتياجات الروح ومتطلبات تحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية"

(الشقحاء.)51 :4552 ،

وفي محاولة لتفسير مجاالت األمن والجهات المسئولة عن األمن الشامل ،وأولويات نجاحه في

تحقيق الطمأنينة والسالمة للمجتمع والدولة ،فقد نظر (العمري )4551،إلى األمن الشامل من زوايا أربع

هي:

 .5من حيث جوهر األمن

 .4من حيث المكان

 .3من حيث الزمان

 .2من حيث آلية تحقيق األمن.
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 )5من حيث الجوهر:
األمن أمر ال يقبل التجزئة ،وال يمكن أن يحصل الشعور بتحقيقه إذا تخلف عنصر من عناصره،

فمثالً :االضطرابات السياسية ،والمشاكل االقتصادية كالفقر والبطالة وغيرها ،واألفكار المنحرفة والثقافات
الضارة ،ومهددات السالمة العامة من الكوارث والحوادث ،إلى غير ذلك من المشكالت واألخطار .كل

ذلك مثله مثل الجرائم التقليدية في إشاعة الخوف وعدم االطمئنان في نفوس األفراد والجماعات ،ولذا

فهو مهدد لألمن.

 )4من حيث المكان:
األمن ال يمكن أن يتحقق إذا لم يكن مغطياً النطاق الجغرافي للبالد من أقصاها إلى أدناها ،وربما

تتطلب الضرورة امتداده عبر الحدود واألقطار المختلفة خصوصاً في العصر الذي تقاربت فيه المسافات
بفضل تقنيات االتصال ووسائل المواصالت.

 )3من حيث الزمان:

فليس هناك مرحلة تاريخية أو فترة معينة لتحديد حاجة اإلنسان لألمن فيها دون سواها ،ألن تلك

الحاجة دائمة ومستمرة.

 )2من حيث آلية تحقيق األمن:
ويقصد فيها اإلجراءات التي تتخذ إلحالل األمن ومعالجة مشاكله فليس من الحكمة قصرها على

أجهزة األمن التقليدية -مع أهمية ما تقوم به-إال أن األمن الشامل ال يتحقق إال بمساهمة القطاعات

واألجهزة األخرى في الدولة ،ومنها بطبيعة الحال األجهزة التربوية المسئولة عن إعداد األجيال لحياتي

الدنيا واألخرة (العمري.)41-47 :4551،

وبالنظر إلى مجمل التعريفات التي تناولت موضوع األمن والتباين الواضح فيها قديماً وحديثاً،

والذي يعود إلى اختالف النظرة إلى األمن واتساع المفهوم في ظل الدولة الحديثة وزيادة المخاطر األمنية

التي تلحق بالدولة ،فإن الباحث يستخلص جملة من النقاط التي ركزت عليها هذه التعريفات والمتعلقة
بالخصائص والسمات التي يتصف بها األمن ،وهي:

 .5السعي إلى تحقيق األمن لم يكن وليد المجتمعات الحديثة ،ولكنه رافق اإلنسان منذ أن خلق
هللا  أدم  ،وقد سعت كافة المجتمعات اإلنسانية منذ القدم على اختالف معتقداتها وتوجهاتها
ومستوياتها الحضارية إلى توفير األمن.

 .4تحقيق األمن في الدولة الحديثة لم يعد قاص اًر على األجهزة األمنية وما تتخذه من إج ارءات ،ولكن

أصبح الهم الشاغل لكافة مؤسسات الدولة ،وأولها مؤسسات التنشئة االجتماعية وتحديداً التعليمية

منها.

 .3تعددت معاني األمن في اللغة ،ولكن في مجملها ركزت على أن األمن هو مرادف للطمأنينة
ونقيض للخوف ،وأنه ال يقتصر على األمن الحسي فقط ولكن األمن النفسي أيضاً.
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 .2األمن حديثاً لم يعد مقتص اًر على األمن الشخصي فقط ،ولكن تعداه ليشمل جميع مناحي ومجاالت
الحياة ،فأصبحنا نسمع عن األمن االقتصادي واالجتماعي والنفسي والغذائي والثقافي ...الخ.

 .1األمن كما أنه حالة شعورية يشعر بها المواطن والمجتمع ،فإنه أيضاً إجراءات تتخذها سلطات
الدولة لتأمين كافة مقدراتها ومقوماتها الوطنية بمعاونة وتنسيق بين كافة مؤسساتها الرسمية وغير
الرسمية ،فهو كل ال يتجزأ ،وال يتحقق األمن للدولة إال بتحققه في كافة جوانبه ومجاالته.

 .6األمن لم يعد يقتصر على بقعة مكانية محددة أو فترة زمنية تذهب وتنقضي ،ولكنه عملية مستمرة
ال تنتهي طالما بقي اإلنسان والمجتمعات قائمة.

 .8لم تعد المخاطر األمنية للدولة مقتصرة على التهديدات الخارجية ممثلة باألعداء الطامعين ،بل
أنه في بعض األحيان التهديدات والمخاطر الداخلية تكون أشد خطورة على الدولة من المخاطر

الخارجية ،لذا وجب تحقيق األمن الداخلي إلى جانب األمن الخارجي.

 .7تأمين األمن النفسي واالجتماعي واالقتصادي والعقائدي للمواطن يجب أن يكون مقدماَ على تأمين
النظام السياسي القائم في الدولة ،كونه هو حائط الصد المتين الذي يضمن للدولة بقا َءها ،ويجنبها

أي اختراق من أعدائها ،ومن دون األمن في المجاالت األخرى ال يتحقق األمن السياسي.

 .1األمن هو عجلة التنمية والتطور واالزدهار في الدولة ،فبدونه تنحدر الدولة إلى مصاف الدول
الفاشلة التي ال تقوى على الحفاظ على هويتها الوطنية وكرامتها اإلنسانية ورقيها الحضاري.

 .55تحقيق األمن ال يقتصر على الحاضر ،بل يتعداه إلى تحقيق األمن في المستقبل ،وهذا يتطلب
اتخاذ إجراءات وقائية أمنية وأخرى تربوية وتعليمية تضمن تحقيق األمن مستقبالً.

 .55األمن يمتاز بالشمولية ،فهو لم يعد يقتصر على مجال محدد كاألمن الجنائي فقط ،كما لم يعد
مقتص اًر على األجهزة األمنية فقط ،ولكن يتعداه ليشمل كل مكونات المجتمع ،فهو المناعة الوطنية
التي تضمن للدولة سد كافة الثغرات في جدار ترابطها وتماسكها.

وبعددد االطالع على مدداهي ددة األمن وتعريفدده وفقد داً لألدب التربوي واألمني في هددذا المجددال ،ف ددإن

الباحث يعرف األمن بأنه هو الحالة الشد د د د د د ددعورية المتولدة لدى الفرد والمجتمع وسد د د د د د ددلطات الدولة نتيجة

االطمئنان وعدم الخوف على الوضدع السدياسدي واالجتماعي واالقتصدادي والعقائدي والشدخصي حاض ًار
ومسد د د ددتقبالً بفعل الجهود المبذولة والتنسد د د دديق المسد د د ددتمر بين كافة مكونات المجتمع ممثلة في المواطنين
والمؤسدسات الرسمية وغير الرسمية في صد التهديدات الداخلية والخارجية الهادفة إلى اإلضرار بالوطن

والمواطنين.
ثالثاً  /األمن في اإلسالم:

جاء اإلس د ددالم في وقت كان الناس في حالة من الفوض د ددى واالض د ددطراب والعداء المس د ددتحكم ،ولم

تمض إال سدنوات قليلة على دعوة الرسول  حتى دخل الناس في دين هللا أفواجاً ووجدوا فيه الخالص
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مما هم فيه ،وتحقق لهم األمن الذي كانوا يفتقدونه ،وحلت األخوة بعد الفرقة ،والوحدة بعد الشتات ،ألن
اإلس د د د ددالم دين ش د د د ددامل لكافة الجوانب بما فيه جانب األمن الذي تحقق برس د د د ددو الدين في نفوس األفراد

واقامة العدل بينهم .ووجد المس د د د ددلمون في نص د د د ددوص القرآن الكريم والس د د د ددنة النبوية ما يعالج مش د د د دداكلهم

األمنية ،فقد اجتهد العلماء الستنباط األحكام منهما واالجتهاد في ضوئهما للوصول إلى ضوابط لسلوك

الناس تمنعهم من اإلخالل باألمن ولم يقتص د ددر األمر عند هذا الحد ،بل كان الجانب العالجي حاضد د د اًر
فمن أخل باألمن أو سدداهم في زعزعة اس ددتقرار الناس أو اعتدى على شدديء من ض ددرورياتهم األسدداسد دية

فإن العقوبة في انتظاره (العمري.)42-43 :4551 ،

واألمن المقصدود في اإلسدالم هو األمن الشدامل الذي يتضدمن كافة أشكال األمن وأنواعه ،وهو

ذلك األمن الذي يؤدي بالمجتمع في النهاية إلى أن يتحقق له االسددتقرار واالطمئنان ويحقق كل حاجاته

في سالم ويشكرون هللا تعالى أن وهبهم ذلك (البشري.)41 :4555،

وتستعرض الدراسة األمن في ظل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

 .5األمن في القرآن الكريم:

إن القارئ آليات الكتاب العزيز واألحاديث النبوية الشد د د دريفة يتض د د ددح لديه بجالء اهتمام الش د د ددرع

اإلس د د ددالمي المطهر بقض د د ددية األمن اهتماماً بالغاً ،وأن األمن مرتبط بكل ش د د ددؤون الحياة ،وذلك يؤكد أن
الحياة بال أمن ليست بحياة ،وأن عمارة األرض وتحقيق االستخالف فيها ال يتم بمعزل عن األمن

(الهذيلي.)7 :4555،

السياق
َم َن
آَ
َمهنا
آَ

فقد ورد في د ارسد د د ددة اللوح وعنبر ( )431-434 :4556بأن مصد د د ددطلح األمن ومشد د د ددتقاته في

القرآني جاء على عشرين صيغة ،هي:
َم ْنتُ ُكم أ ِ
ِ
َمُن ُك ْم
َمُنوا
َم ْنتُ ْم
أ ْ
آَ
آَ
ِِ
ِ
ْاأل َْم ِن
ين
َم َن ًة
آَمُنو َن آَمن َ
أَ
حيث ورد مصد د ددطلح األمن ومشد د ددتقاته في

وك ْم
ْمُنوا
ْم ُن
ْم ْن ُه
ْمنها
ْمُن ُ
َيأ َ
َيأ َ
َيأ َ
تَأ َ
تَأ َ
مأْم َن ُه مأ ٍ
َم َن ُه ْم
َم َن ًة
َمهنا
ْمون آ َ
َ ُ
َ َ
أَ
آَ
العهد المكي في واحد وثالثين موضد د ددعاً ،مذكورة في

تسع وعشرين آية ،موزعة على سبعة عشر سورة ،موضحة في الجدول التالي:
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جدول رقم ()1.3

اآليات المكية التي ورد بها مصطلح األمن

من إعداد الباحث معتمداً على دراسة (اللوح وعنبر)1006،
م

السورة

اآليات

م

السورة

اآليات

األعراف

11 ،17 ،18

.5

األنعام

74 ،75

.4

31

.3

يوسف

558 ،11 ،62 ،55

.2

إبراهيم

.1

الحجر

74 ،26

.6

النحل

554 ،21

.8

اإلسراء

61 ،67

.7

الشعراء

526

.1

النمل

71

.55

القصص

18 ،35

.55

العنكبوت

68

.54

سبأ

38 ،57

.53

فصلت

25

.52

الدخان

11

.51

الملك

58 ،56

.56

المعارج

47

.58

قريش

2

كما ورد مصد ددطلح األمن ومشد ددتقاته في العهد المدني في سد ددبعة عشد ددر موضد ددعاً مذكورة في أربع

عشرة آية ،موزعة على سبع سور ،موضحة في الجدول التالي:
جدول رقم ()1.1

اآليات المدنية التي ورد بها مصطلح األمن

من إعداد الباحث معتمداً على دراسة (اللوح وعنبر)1006،
السورة

اآليات

م

السورة

اآليات

م
.5

البقرة

473 ،431 ،516 ،546 ،541

.4

النساء

15 ،73

.3

آل عمران

512 ،18 ،81

.2

األنفال

55

.1

التوبة

6

.6

النور

11

.8

الفتح

48

وقددد ذكر منجود ( )24-38 :5116تحددت عنوان معدداني األمن في األصد د د د د د ددول المنزلددة ،بددأن

مص ددطلح األمن ومش ددتقاته جاء في القرآن الكريم بثمانية معان ،ذكرها في كتابه مع االس ددتش ددهاد بالعديد
من اآليددات التي تدددلددل على كددل معنى كمددا ورت في القرآن الكريم مع تفسد د د د د د ددير لهددذه اآليددات ،ويكتفي

الباحث بذكر هذه المعاني مع االستشهاد بمية واحدة عن كل معنى من المعاني وهي كالتالي:
ِِ
ِ
ين ﴾
وسى أَْقِب ْل َوَال تَ َخ ْف ِإهن َك م َن ْاآلَمن َ
 )5عدم الخوف :وذلك في قوله تعالىَ ﴿:يا ُم َ
(سورة القصص :اآلية .)35
19

)4
)3
)2
)1
)6
)8
)7

التصديق :وذلك في قوله تعالى ﴿:وما أ َْنت ِبمؤ ِم ٍن َلنا وَلو ُكهنا ِ ِ
ين ﴾
صادق َ
َ َ َ ُْ
َ َْ
َ
(سورة يوسف :اآلية .)58
ِ
َهلِ َها ﴾
عدم الخيانة :وذلك في قوله تعالىِ ﴿:إ هن ه
ْم ُرُك ْم أ ْ
َن تُ َؤُّدوا ْاأل ََما َنات ِإَلى أ ْ
َّللاَ َيأ ُ
(سورة النساء :اآلية .)17
ِ هِ
ِ
ِ
هه ﴾
َم َانتَ ُه َوْل َيته ِق ه
ض ُك ْم َب ْع ً
الثقة :وذلك في قوله تعالىَ ﴿:فِإ ْن أَم َن َب ْع ُ
َّللاَ َرب ُ
ضا َفْلُي َؤد الذي ْاؤتُم َن أ َ
(سورة البقرة :اآلية .)473
َخ ِ
ِ
َم ْنتُ ُكم عَلى أ ِ
ِ ه
ظا َو ُه َو
يه ِم ْن َق ْب ُل َف ه
اّللُ َخ ْير َح ِاف ً
َمُن ُك ْم َعَل ْيه ِإال َك َما أ ْ َ
الحفظ :وذلك في قوله تعالى ﴿:آ َ
أَرحم ه ِ ِ
ين ﴾(سورة يوسف :اآلية .)62
الراحم َ
ْ َُ
اال أَو رْكبانا َفِإ َذا أ ِ
َّللاَ َك َما َعهل َم ُك ْم َما
َم ْنتُ ْم َفا ْذ ُك ُروا ه
الطمأنينة :وذلك في قوله تعالىَ ﴿:فِإ ْن ِخْفتُ ْم َف ِر َج ً ْ ُ َ ً
ونوا تَ ْعَل ُمون ﴾(سورة البقرة :اآلية .)431
َل ْم تَ ُك ُ
اإلجارة :وذلك في قوله تعالى ﴿:وِان أ ِ
ِ
ين استَجار َك َفأ ِ
َّللاِ ثُ هم أَْبِل ْغ ُه
َج ْرهُ َحتهى َي ْس َم َع َك َال َم ه
َحد م َن اْل ُم ْش ِرك َ ْ َ َ
َ ْ َ
ْم َن ُه َذلِ َك ِبأَهن ُه ْم َق ْوم َال َي ْعَل ُمو َن ﴾(سورة التوبة :اآلية .)6
َمأ َ
ِ
ِ
اعوا ِب د ِه َوَل ْو َرُّدوهُ ِإَلى
اء ُه ْم أ َْمر م َن ْاأل َْم ِن أ َِو اْل َخ ْوف أَ َذ ُ
الســـــــــالم :وذلددك في قولدده تعددالىَ ﴿:واِ َذا َجد َ
ِ هِ
ِ
الرس ِ
ون ُه ِم ْن ُه ْم ﴾(سورة النساء :اآلية .)73
ين َي ْستَ ْنِب ُ
طَ
ول َواَِلى أُولِي ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه الذ َ
هُ

 .4األمن في السنة النبوية:
لقد أكدت السنة النبوية على أمن األفراد والجماعات في مواطن كثيرة ،معززة بذلك دعوة الدعاة

على مر العصور إلى ضرورة ترسيخ أمن المجتمع المسلم بمن فيه من أهله ورعاياه مسلمين كانوا أو
مستأمنين (أبو جحجوح.)43 :4554،

ويظهر ذلك في األحاديث النبوية الشريفة التالية ،والتي تعكس مدى أهمية األمن وحرص الرسول

محمد  على إشاعته بين المسلمين:

 إقران الرسول  نعمة األمن بنعمة الصحة والرزق ،على أهميتهما لىنسان وأن من حاز ثالثتهم كمنحيزت له الدنيا بحذافيرها ،وذلك في الحديث الشريف الذي ورد عن عبيِد ه ِ ِ ِ
ط ِم ِي
ص ٍن اْل َخ ْ
َ ْ ُ َْ
َّللا ْبن م ْح َ
ِ ِ ِ ِ
ضي هللا عنه َقال َقال رسول ه ِ
ِِ ِ
ِ
رِ
ِ
وت
َص َب َح م ْن ُك ْم آمًنا في س ْربِه ُم َعاًفى في َج َسده ع ْن َدهُ ُق ُ
َْ ُ َ َ َ ُ ُ
"م ْن أ ْ
َّللا َ :
َ َ
الد ْن َيا ِب َح َذ ِاف ِ
َي ْو ِم ِه َف َكأَهن َما ِح َيز ْت َل ُه ُّ
يرَها" (ابن ماجة.)219 :4141 ،1993،
 إلحاح النبي  أن ينعم عليه وعلى المسلمين باألمن الشامل ممثالً بكافة مجاالته العقائدية والشخصيةوالنفسية واالقتصادية  ،وذلك كما ورد في الحديث الشريف الذي ورد عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق
َّللاِ  يدع هؤالء الكلمات إذا أصبح
ول ه
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه قالَ " :ل ْم َي ُك ْن َرُس ُ
ِ ِ ه ِِ
ه ِِ
َسأَلُ َك اْل َع ِاف َي َة ِفي ُّ
َسأَُل َك اْل َعْف َو َواْل َع ِاف َي َة ِفي ِد ِيني
الد ْن َيا َو ْاآلخ َرة ،الل ُه هم إني أ ْ
َواذا أ َْم َسى( :الل ُه هم إني أ ْ
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ِ
ِ
ِ
ه
ه
ِ
ود ْنياي وأ ِ
ظِني ِم ْن َب ْي ِن َي َد هي َو ِم ْن َخْل ِفي َو َع ْن
احَف ْ
َُ َ َ َ ْ
استُ ْر َع ْوَراتي َوآم ْن َرْو َعاتي ،الل ُه هم ْ
َهلي َو َمالي ،الل ُه هم ْ
ي ِم ِيني وعن ِشمالِي و ِمن َفوِقي وأَعوُذ ِبع َ ِ ِ
ال ِم ْن تحتي)
َن أ ْ
ظ َمت َك م ْن أ ْ
َ
َ َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ُغتَ َ

(ابن ماجة.)637 :3785 ،5113،

أما فيما يتعلق بالتعريف االص د ددطالحي لألمن في اإلسد د دالم ،فقد اتفق العديد من الكتاب على أن

تعريف األمن في اإلسد د د ددالم هو " االسد د د ددتعداد واألمان ،وذلك بحفظ الضد د د ددرورات الخمس من أي عدوان

عليها ،فكل ما دل على معنى الراحة والسكينة وتوفير السعادة والرقي في أي شأن من شئون الحياة هو

أمن" (الهويمل.)1 :4555،

وبذلك يستخلص الباحث مما سبق بأن اإلسالم أولى قضية األمن أهمية كبرى ،فهو حاضر في

كافة شئون الفرد والمجتمع والحضارات ،ومقرون بأهم االحتياجات التي يحتاجها اإلنسان ليحيى حياة
كريمة أمنة مستقرة.

رابعاً  /أهمية األمن:
ه
إن حاجة اإلنسان لألمن واالطمئنان كحاجته إلى الطعام والشراب والعافية لألبدان ،كيف ال وقد
ونا بالطعام الذي ال حياة لىنسان وال بقاء له بدونه؟! وقد ه
امتن هللا به
جاء
قر ً
ُ
األمن في القرآن والسنة َم ُ
شكروا هذه ِ
الن َعم بإخالص العبادة له (الهنداوي.)www.alukah.net :4555،
أن َي ُ
على عباده ،وأمرهم ْ
ومما يدل على أهمية األمن ،وعظيم أثره في الكون والحياة ،أنه من اللحظة التي أخبر هللا 

المالئكة بأنه جاعل في األرض خليفة " ،أرادت المالئكة أن تطمئن على سالمة األرض من الفساد،

وصيانة األمن فيها ،وعلى أن وجود اإلنسان لن يكون إخالالً بذلك النظام المتناسق الذي ينظم جميع
ذرات الكون ،والذي ينبغي لىنسان أن يلتزم به ويسير وفقه ،فسألت المالئكة ربها وهي خائفة مشفقة من
ِ
ِ
هذا المخلوق الجديد ،فقالت ﴿:أَتَجعل ِفيها من يْف ِسد ِفيها ويس ِف ِ
ك
اء َوَن ْح ُن ُن َسِب ُح ِب َح ْمد َك َوُنَقد ُس َل َ
ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ََْ ُ
ك الد َم َ
َق ِ
َعَل ُم َما ال تَ ْعَل ُمو َن ﴾ (سورة البقرة :اآلية  ،)35فقد خشيت المالئكة من ضياع األمن ،وانتشار
ال ِإني أ ْ
َ
الفساد والظلم على أيدي من يفسد فيها ،بسبب سفك الدماء ،واإلفساد في األرض بكل ما يعنيه من جرائم
واعتداءات"( .الفوزان)84 :4551 ،

ولما أسكن سيدنا إبراهيم  من ذريته بهذا الوادي كان من أول دعائه لربه لهم ما قصه هللا
 علينا في قوله تبارك وتعالى ﴿:واِ ْذ َق ِ ِ
ِ
اه ِ
َهَل ُه ِم َن الثه َم َار ِت َم ْن
اج َع ْل َه َذا َبَلًدا آَمًنا َو ْارُز ْق أ ْ
يم َرب ْ
َ
َ
ال إ ْب َر ُ
اّللِ َواْل َي ْو ِم ْاآلَ ِخ ِر ﴾ (سورة البقرة :اآلية  ،)546ثم لما صار هذا الوادي بلدا ،عاد وطلب من
َم َن ِم ْن ُه ْم ِب ه
آَ
هللا  أن يجعله آمنا" فقال تبارك تعالى ﴿ :واِ ْذ َق ِ ِ
ِ
اه ِ
اجُن ْبِني َوَبِن هي أَ ْن
اج َع ْل َه َذا اْلَبَل َد آَمًنا َو ْ
يم َرب ْ
َ
َ
ال إ ْب َر ُ
ام ﴾ (سورة إبراهيم :اآلية .)31
َن ْعُب َد ْاأل ْ
َص َن َ
وهذا يؤكد أن األمن مطلب مهم يحتاجه اإلنسان ،واال ما حرص سيدنا إبراهيم  على سؤاله

وتكرار طلبه هلل سبحانه وتعالى أن يحقق لهذا البلد األمن (بازمول ،د.ت.)3 :
61

أما من وجهة النظر االجتماعية فقد جاءت دراسة ماسلو ( )Maslowحول تدرج الحاجات

اإلنسانية لدى الفرد مقاربة للرؤية اإلسالمية في هذا المجال ،فقد جاء األمن وفق تدرج الحاجات اإلنسانية
في المرتبة الثانية مباشرة ،بعد الحاجات األساسية الفسيولوجية كالغذاء والماء والتنفس ،تليها الحاجة إلى

االنتماء والقبول االجتماعي ،ثم الحاجة إلى االحترام والتقدير ،ثم أخي اًر الحاجات الجمالية ،وان دل ذلك

إنما يدل على أهمية األمن وحاجة اإلنسان لها ،ويظهر ذلك جلياً في الجدول التالي والذي يوضح تدرج

الحاجات اإلنسانية طبقاً لتصنيف ماسلو حيث تأتي الحاجات األكثر إلحاحاً في أسفل الجدول.
شكل رقم ()4.5

المصدر (خطاب)438 :4555 ،

تدرج الحاجات اإلنسانية طبقاً لتصنيف "ماسلو"

وفي هذا اإلطار الذي يشير إلى األهمية العظمى لألمن ،وحاجة اإلنسان الضرورية له كمدخل

لالستمتاع بباقي نعمة هللا عز وجل والقيام بتكاليف الحياة الدنيوية واألخروية ،يمكن تلخيص أهمية األمن
في البنود التالية:

 .5األمن قيمة عظيمة:

األمن قيمة عظيمة ونعمة كبيرة من نعم هللا تعالى على الكثير من عباده ال تقهدر بثمن ،ومهمة

الحفاظ على هذه النعمة ليست محصورة على رجال األمن فقط ،ولكن هذه المهمة منوطة بكل مؤمن
يعلم أن األمن من أعظم ِ
ِ
آم َن ُهم
النعم التي امتن هللا بها على عباده عندما قال ﴿:هالِذي أَ ْ
ط َع َم ُهم من ُجوٍع َو َ
ِمن خو ٍ
ف ﴾(سورة قريش ،اآلية ( )2الهدال.)www.dawasr.com :4553 ،
ْ َْ
 .1األمن سالمة لألمة:
يعد األمن أحد أهم األسباب التي تُ ْذ ِه ُب عن األمة كثي اًر من عناصر الضعف والسقوط؛ ألنه من
ٍ
ناحية يغرس فيها حمية الوعي بأهمية توافر كل مصادر القوة المتاحة القادرة على ردع أية محاولة
النتهاك أمنها واستقرارها ...وألنه من ناحية ثانية حركة دائبة ،وممارسة فاعلة ،ونشاط متجدد ،ألن تردده
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بين االبتالء بالقوة ،واالبتالء بالضعف ،يتيح الفرصة لمراجعة الذات ،وتدارك الخلل واعادة ترتيب

األوضاع ،وما أحو َج أمتَنا إلى كل ذلك (منجود.)52 :5116 ،
 .3األمن غاية العدل:

والعدل سبيل لألمن ،فاألمن بالنسبة للعدل غاية وليس العكس ،فإذا كان العدل يقتضي تحكيم
الشرع والحكم بميزانه الذي يمثل القسطاس المستقيم ،فإن الشرع ذاته ما نزل إال لتحقيق األمن في الحياة،
وغياب العدل يؤدي إلى غياب األمن ،ولذا فإن الحكمة الجامعة تقول إن واجبات الدولة تنحصر في

أمرين هما( :عمران البالد وأمن العباد).

 .2األمن غاية الشرائع وهدفها األسمى:
لقد أنزل هللا الشرائع متعاقبة متتالية منذ أهبط أول إنسان إلى هذه األرض ،حيث ظلت عناية هللا
تتابعه وتالزمه ،فما تقوم أمة وال يبعث جيل إال ويكون لرسالة السماء شأن معه .قال تعالىَ ﴿:واِّ ْن ِّم ْن
ِّ
يها َن ِّذ ٌير ﴾(سورة فاطر :اآلية  ،)42وقد كانت غاية هذه الرساالت هي إقامة السالم
أ َّ
ُم ٍة ِّإَّال َخ َال ف َ
االجتماعي بين بني اإلنسان ،فتأتي الرسالة مبينة الحالل والحرام والباطل.

مقدم على سواه:
 .5األمن ٌ
تَصهدر األمن دعاء سيددنا إبراهيدم  في قول هللا  ﴿ : واِ ْذ َق ِ ِ
اه ِ
اج َع ْل َه َذا اْلَبَل َد
ُ
يم َرب ْ
َ َ
َ
َ
ال إ ْب َر ُ
ِ
َمنا و ِ
ِ
ام ﴾ (سور إبراهيم :اآلية  ،)31وقدمده على الرزق في سدؤاله ربه في
اجُن ْبني َوَبن هي أ ْ
آ ً َ ْ
َن َن ْعُب َد ْاأل ْ
َص َن َ
قوله تعالى ﴿ :واِ ْذ َق ِ ِ
َمنا وارز ْق أ ِ ه ِ
ِ
اه ِ
اّللِ َواْل َي ْو ِم
َم َن ِم ْن ُه ْم ِب ه
اج َع ْل َه َذا َبَلًدا آ ً َ ْ ُ ْ
يم َرب ْ
َ
َ
َهَل ُه م َن الث َم َرات َم ْن آ َ
ال إ ْب َر ُ
ْاآلَ ِخ ِر ﴾ (سورة البقرة :اآلية .)546
 .6األمن يحقق التنمية واالزدهار:

هن العزيز الحكيم أهمية األمن ،ودوره في دعم عجلة االزدهار االقتصادي ،فقال َع هز ِم ْن قائل
َبي َ
ضنا أَوَلم نم ِكن َلهم حرما آ ِ
ِ
ه ِ
ِ هِ
َمًنا ُي ْج َبى ِإَل ْي ِه
في كتابه الحكيمَ ﴿:وَقالُوا إ ْن َنتب ِع اْل ُه َدى َم َع َك ُنتَ َخط ْف م ْن أ َْر َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ً
ات ُك ِل َشي ٍء ِرْزًقا ِم ْن َلُدهنا َوَل ِك هن أَ ْكثَ َرُه ْم َال َي ْعَل ُمو َن ﴾(سورة القصص :اآلية  ،)18فال تنمية وال
ثَ َم َر ُ
ْ
ازدهار إال في ظالل أمن سابغ ،فالتخطيط السليم واإلبداع الفكري والمثابرة العلمية ،هي أهم مرتكزات
التنمية ،وهي أمور غير ممكنة الحدوث إال في ظل أمن واستقرار يطمئن فيه اإلنسان على نفسه وثرواته
واستثماراته.

 .7األمن محروس بالشريعة:

حيث كفلت تحقيقه ٍ
بحد
أمعنت الشريعة اإلسالمية في بيان أهمية األمن في الحياة اإلنسانية؛ ُ
من حدود هللا ،بقوله تعالىِ ﴿:إهنما جز ه ِ
َّللاَ وَرسوَل ُه وَيس َع ْو َن ِفي ْاأل َْر ِ
ض َف َس ًادا أَ ْن ُيَقهتُلوا
اء الذ َ
ين ُي َح ِارُبو َن ه َ ُ َ ْ
َ ََ ُ
طع أَيِدي ِهم وأَرجُلهم ِمن ِخ َال ٍ
ه
أَو ي ه
ف أ َْو ُي ْنَف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض َذلِ َك َل ُه ْم ِخ ْزي ِفي ُّ
الد ْن َيا َوَل ُه ْم ِفي
صلُبوا أ َْو تَُق َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ َُ
ْاآلَ ِخ َ ِرة َع َذاب َع ِظيم ﴾(سورة المائدة ،اآلية ( )33حميد.)51 :4554 ،
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ويستخلص الباحث مما سبق اقتران األمن بكل مقومات الحياة الجسدية والنفسية واالجتماعية ،بل

وجاء اإلسالم باألمن وتوعد من يسعى لزواله ،وان دل ذلك على شيء فإنه يدل على المكانة العظيمة
وبناء
التي أوالها لألمن ،لما له من عظيم األثر واألهمية للفرد والمجتمع ،بل ولرفعة األمم والحضارات،
ً
عليه فإن الباحث يرى أن من مهام الحكومة العمل على إفشاء األمن في المجتمع الفلسطيني ،وأن تجابه
بكل قوة وعزيمة األيدي التي تمتد للنيل من أمنه وعلى رأسها االحتالل اإلسرائيلي الغاشم.

خامساً  /مجاالت األمن ومستوياته:

إن كلمة األمن تعد من الكلمات اللصيقة بمختلف صور الحياة اإلنسانية التي يزاولها اإلنسان

على األرض ،وهي فكرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشتى صور الحاجات البشرية ووسائل إشباعها ،ولذلك فإن
مجاالت األمن تتعدد بتعدد مجاالت الحياة اإلنسانية ،وصور الحياة البشرية التي يتعين إشباعها بطريقة

مشروعة ،وفي منا آمن مستقر (الجحني.)7 :4556 ،

وظهرت في اآلونة األخيرة مصطلحات ومفاهيم متعددة لألمن تدلل على أن فكرة األمن ال يمكن

حصرها في اإلطار الضيق الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين ،وهو حصرها في مجرد األعمال التي تتوالها
قوات األمن العام الداخلي كالحراسات والدوريات وحماية المنشمت وأعمال السالمة العامة ،إضافة إلى

أعمال ضبط الجرائم من تحقيق وكشف األدلة وغيرها (العمري.)41-42 :4551 ،

لذلك نجد أن الجحني( )4556صنف مجاالت األمن إلى تسعة وعشرين مجاالً ،هي" :األمن

الوطني ،الخليجي ،الجماعي ،اإلسالمي ،الدولي ،الوظيفي ،البيئي ،الصناعي ،الحربي ،الصحي،
المائي ،الغذائي ،األخالقي ،القيمي ،المعلوماتي ،التاريخي ،الدوائي ،السياحي ،الفكري ،الديني،
اإلعالمي ،النفسي ،االقتصادي ،العقدي ،الثقافي ،السياسي ،الجنائي ،األسري ،واالجتماعي".

وباطالع الباحث على ما أورده الباحثون الذين تناولوا موضوع األمن ،نجد أنهم ذكروا العديد

من مجاالت األمن التي تمس الحياة اإلنسانية وفقاً ألبعادها المختلفة وفق التالي:
 .3مجاالت األمن وفقاً لـ (الزهراني:)14-10 :1004 ،

األمن الفردي والجماعي ،األمن الداخلي واألمن الخارجي ،األمن الوطني واألمن اإلقليمي واألمن

القومي ،األمن الموضوعي واألمن النوعي.

 .4مجاالت األمن وفقاً لـ (الشهري:)11-39 :1006 ،

األمن الديني ،األمن الوطني ،األمن السد د د د د ددياس د د د د د ددي ،األمن الفكري ،األمن البيئي ،األمن المائي،

األمن الجنائي ،األمن االقتصادي ،األمن االجتماعي واألسري.
 .1مجاالت األمن وفقاً لـ (الحاج حسن:)14-10 :1007،

األمن االجتماعي ،األمن االقتصد د د د د د ددادي ،األمن البيئي ،األمن النفسد د د د د د ددي ،األمن الغذائي ،األمن

القومي ،األمن الوطني ،األمن الحضري.
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 .4مجاالت األمن وفقاً لـ (الدعجة:)17 :1009،

األمن العددام ،األمن القددانوني ،األمن االجتمدداعي ،أمن اآلداب العددامددة ،األمن اإلعالمي ،األمن

االقتصادي ،األمن الغذائي.

 .5مجاالت األمن وفقاً لـ (العمري:)17-15 :1009،
األمن الفكري والعقددائدددي ،األمن الددداخلي أو الجنددائي ،األمن القومي ،األمن المعيشد د د د د د ددي ،األمن
الصحي ،األمن االقتصادي ،األمن الصناعي ،األمن االجتماعي ،األمن اإلعالمي ،األمن المعلوماتي،

األمن الدولي.

وبعد االطالع على تقسد د د دديمات األمن ومجاالته ،ولكونه يصد د د ددعب حصد د د ددر كافة مجاالت األمن،

بس د د د د ددبب مالمس د د د د ددته كافة مناحي الحياة اإلنس د د د د ددانية ،فإن الباحث يرى أن أهم مجاالت األمن من حيث
األهمية واألكثر تداوالً بين الباحثين هي المجاالت التالية:

أ) األمن العقدي:

هي اإلجراءات التي تتخدذهددا الددولدة لحمدايدة فكرهددا الدديني والعقددائددي من خطر األفكددار الخدارجيدة
ٍ
تأويالت فاسد د دددة تهدف لتشد د ددويه
الهدامة ،أو األفكار الداخلية التي يتبناها أهل البدع واألهواء من خالل
العقيدة بهدف إخراج األفراد عن الوسطية واالعتدال ،وتيسير سبل االنحراف والغواية أمامهم

(الجحني.)84 :4555 ،

هددذا المدددلول لألمن موجددب لحم دايددة عقول الندداس من المؤثرات الفكريددة التي قددد تؤدي بهم إلى

أعمال إجرامية مناهضد ددة للمجتمع وماسد ددة باسد ددتقرار أفراده واطمئنانهم ،هذه المؤثرات متعددة المصد ددادر

ومختلفددة االتجدداهددات منهددا مددا يكون قددادمداً من ثقددافددات معدداديددة ومنهددا مددا يكون عبددارة عن غلو في فهم

الدددين ،المهم في هددذه المؤث ارت أنهددا تؤدي في النهددايددة إلى حدددوث أعمددال إجراميددة تمس أمس الندداس
واستقرارهم ،وبعضها يصل إلى درجة األعمال الجماعية المنظمة (العمري.)41 :4551،

ب) األمن الوطني:

وهو ما يعرف بأنه " حماية الدولة من التهديدات في الداخل أو الخارج ،إليجاد الظروف المالئمة

لكي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها القومية"
ج) األمن االجتماعي:

(أبو الفتوح.)www.download-internet-pdf-ebooks.com :4557،

يش د د د ددمل "كافة الجوانب الحياتية التي تهم اإلنس د د د ددان المعاص د د د ددر ،حيث يعني االكتفاء المعيش د د د ددي

واالقتصد د د ددادي واالسد د د ددتقرار الحياتي ،وتقديم الخدمات األسد د د دداسد د د ددية والمادية والمعنوية ،وتوفير الخدمات

التعليمية والثقافية والتربوية ،وكل ما يحقق رفاهية الفرد والمجتمع" (خضور.)48 :4555 ،

وهو وفقاً للمراياتي( )5118حالة تنطلق من الشعور باالنتماء تستمد مقوماتها من النظام ،بمعنى

أن تلك الحالة تفترض وجود بناء تنظيمي أو تنظيم اجتماعي اتفاقي يشددعر األفراد باالنتماء إليه ويتسددم
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بالثبات واالسددتقرار والدوام ،ويحدد موقع أعض دداء ذلك التنظيم وحقوقهم وواجباتهم بما يس دداعد على توقع

سلوكيات أعضاء التنظيم في الحاالت التفاعلية (نقالً عن الحاج حسن.)45 :4558 ،

د) األمن النفسي:

هو شددعور الفرد بالطمأنينة النفسددية ،من خالل ش دعوره بالكفاءة والثقة بالنفس ،والرضددا عن الذات

وتقبلها ،والقناعة بإشد د ددباع القدر الكافي من الحاجات العضد د ددوية والنفسد د ددية المختلفة ،والتحرر من اآلالم

النفسية وتحقيق القدر الكافي من التوافق مع الذات والبيئة المحيطة ،ومقدار سكينة النفس عند تعرضها

لألزمات والقدرة على مواجهة تلك األزمات (الخضري.)57 :4553 ،

ه) األمن االقتصادي:

هو "تأمين المنشمت االقتصادية ومراكز التعامل المالي ،وحماية رؤوس األموال ،ومكافحة الجرائم

االقتصد د ددادية وجرائم االحتيال والتزوير والتزييف والغش التجاري وجرائم التهرب من الض د د درائب ومكافحة
جميع صور االنحراف التي تؤثر على مسيرة نمو االقتصاد" (الجحني.)455 :4555 ،

و) األمن السياسي:

هو بعد من أبعاد األمن اإلنس د د دداني ،ويقص د د ددد به التحرر من الخوف والحاجة ،وض د د ددمان الحماية

وحقوق اإلنسددان لجميع المواطنين في ذات الوقت دون اسددتثناء أو تمييز على اعتبارها منظومة حقوقية

متكاملة غير قابلة للتجزئة ،وهو حق المواطن وليس الدولة فقط ،في السد د ددالمة الجسد د دددية والشد د ددخصد د ددية
والعيش الكريم المستدام ،وتمتعه بجميع حقوقه وحرياته األساسية (سلمى.)2 :4555 ،

كما يشمل األمن السياسي كفالة الحقوق الدستورية الشرعية للفرد والجماعة بما يحقق التوازن بين

الحقوق والواجبات والمشاركة السياسية والعامة (العايد.)53 :4555 ،

ز) األمن التربوي:

هو تأمين التربية ض د د ددد أية أخطار تهددها داخلياً وخارجياً ،وضد د د ددمان المحافظة على اسد د د ددتقرارها

وتطورها بما يمكنها من تحقيق أهدافها على صعيد الفرد والمجتمع (صافي)8 :4551 ،

كما يعرف أيضد د داً بأنه التعبير اآلمن لألطفال عن المش د دداعر واألفكار واكتس د ددابها في بيئة تربوية

نفسية مريحة بما يتناسب مع العقيدة والقيم االجتماعية السائدة (أدنوف)571 :4555،

ح) األمن الثقافي:

األمن الثقافي يعد عنص د د اًر ال غنى عنه من عناصد ددر النهضد ددة االجتماعية ،ومظه اًر من مظاهر القدرة

على التحرر والمؤث ارت الخددارجيددة الوافدددة ،فهو أعلى مظدداهر اسد د د د د د ددترداد الهويددة ،ويخط من يعتقددد أن
األمن الثقافي هو عبارة عن غلق األبواب واالنطواء على النفس واالبتعاد عن وسائل االتصال الحديثة،

فاألمن الثقافي ال يشكل حالة سلبية تتجسد في صد الناس عن المخاطر المحتملة ،بل هو توفير الثقافة
الصالحة للناس حتى يتمكنوا من خاللها أن يعيشوا حياتهم المعاصرة بشكل سليم وايجابي

(محفوظ.)www.alriyadh.com :4556 ،
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وعبر عنه بالحفاظ على خص ددوص ددية الهوية الثقافية المحلية في مواجهة التحديث والعولمة ،دون

عزلها عن بقية العالم ،وهو يتض د د د د د ددمن الحفاظ على التراث والقيم الفكرية والنمط العام المرتبط بالعادات
والتقاليد اإليجابية وتص د د ددحيح ومراجعة قيم المجتمع ،كما أنه أحد أهم جوانب األمن القومي والدفاع عن

الهوي ددة الثق ددافي ددة ،وال يق ددل أهمي ددة عن ال دددف دداع عن الح دددود ،ف ددالمجتمع المهزوم في كبري ددائد ده وانتمد دائ دده

والمستهدف في إضعاف هويته الوطنية ،يصعب معه تحقيق استدامة في التنمية والعدالة االجتماعية

(النعيمي.)www.noqta.info :4552 ،

يس د د د د ددتخلص الباحث مما س د د د د ددبق ،بأن األمن يتداخل في جميع مجاالت العلوم اإلنس د د د د ددانية ،وهي

مجاالت تفوق ما ذكرها الحجني( )4556لألمن والذي حددها بتسع وعشرين مجاالً ،وبذلك يتأكد ما تم

اإلشددارة إليه سددابقاً بأن األمن عنصددر أسدداسددي ورئيس في الحياة الفردية والمجتمعية ،وبدونه ال تسددتقيم
كافة المجاالت اإلنسددانية ،لذلك أفردت الدول المجال الواسددع لتأمين مجتمعاتها ،مسددتعينة في ذلك بكافة

أجهزة الدولة ،فباإلضافة لألجهزة األمنية والتي تقوم بدور كبير في هذا الجانب ،إال أنها حديثاً تستشعر

ض د ددرورة أن تش د ددارك كافة مؤسد د دس د ددات الدولة في هذا المض د ددمار ،وعلى رأس هذه األجهزة المؤسد د دس د ددات

التعليمية ،لما لها من دور كبير في األمن الفكري والثقافي.
سادساً /الجامعات في بؤرة االستهداف األمني:

يشد ددير أبو فودة( )4554بأن الجامعات الفلسد ددطينية منذ نشد ددأتها في مطلع العقد الثامن من القرن

العش درين تمثل رأس الحربة في مقاومة االحتالل الصددهيوني ،فلم تكن مجرد مؤس دسددات تعليمية وبحثية،
بل كانت-وال تزال-بمثابة منارات للوعي ،...حيث استطاعت أن تعزز معاني االنتماء الوطني ،وقادت
المسديرة النضدالية للشدارع الفلسدطيني في الكثير من المنعطفات السدياسدية الهامة ،عبر أنشددطة وفعاليات
هدفت إلى مقاومة االحتالل وسياساته العدوانية تجاه األرض والشعب والقضية ،ويعتبر طلبة الجامعات

الفلسد د ددطينية أصد د ددحاب الدور الطليعي في التصد د دددي لالحتالل وسد د ددياسد د دداته الهادفة إلى اقتالع الشد د ددعب
الفلسددطيني من أرضدده ،وطمس هويته الوطنية ،..وتعتبر الجامعات الفلسددطينية أحد أهم وسددائط التربية
في فلسطين ،وذلك لالعتبارات التالية:

أ .الجامعات الفلسطينية ولدت في مواجهة مباشرة مع االحتالل ،لذلك فقد أولت القضية الوطنية اهتماماً
كبي اًر من خالل رؤيتها وأهدافها ،وانعكس ذلك في كثير من المقررات الدراسية ،ومحتويات المكتبات

الجامعية ،وسياسة إدارات هذه الجامعات ومساحة الحريات الممنوحة لألطر الطالبية داخل الحرم

الجامعي.

ب .أن مجتمع الدراسة هم الطلبة الجامعيون الذين يقضون جل وقتهم في الحرم الجامعي ،مما يعني أن
الجامعة هي الوسيط األكثر استحواذاً على وقت الطالب من خالل ما تقدمه من مقررات وأنشطة
وفعاليات ،ومن بينها ما يتعلق بالقضية الوطنية بأبعادها السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
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ج .أن األطر الطالبية في الجامعات الفلسطينية هي امتداد للتنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية،
مما يعني أن تناولنا للجامعة كوسيط للتربية يحتوي ضمناً على وسيط أخر من وسائط التربية غاية
في األهمية في المجتمع الفلسطيني ،أال وهو التنظيمات واألحزاب السياسية.

د .أن معظم قادة العمل السياسي الفلسطيني تبلور فكرهم السياسي عبر تلقيهم للثقافة في المرحلة
الجامعية من خالل انخراطهم في األطر الطالبية ،وممارستهم للفعاليات واألنشطة ذات البعد الوطني

المقاوم لالحتالل (أبو فودة.)1-3 :4554 ،

تستثن من االستهداف األمني من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،بل
ولهذه األسباب فإن الجامعات لم
َ
أنها وفقاً لد د د د د د د د معمر( )4552القت اهتماماً خاص داً ،فقد أوضددح المعتقلون الفلسددطينيون ،ومن تم طلبهم
للمخابرات الصدهيونية ،أن الشداباك* أفرد ضابط مخابرات خاص لكل جامعة ،ولم يجعلها تابعة لضابط
مخابرات المنطقة ،ويرجع اهتمام المخابرات اإلسرائيلية بالجامعات لألسباب التالية:

أ) كون الجامعات أكبر تجمع شبابي في الوطن ،يجمع بين الجنسين من شتى ربوعه وشرائحه
االجتماعية ،ومشاربه الفكرية ،والتزاماته السياسية ،مما يجعلها مطمعاً الستهداف مخابرات االحتالل.

ب) لقد أثبتت أحداث الواقع أن القيادات الشابة والفاعلة في شتى أشكال العمل التنظيمي ،تخرجت

وانطلقت من الجامعات ،واكتسبت خبرتها في تلك األروقة ،مما جعل الجامعات على رأس سلم

المواقع المستهدفة صهيونياً واستعمارياً.

ج) أن الجامعات هي الحاضنات التي تخرج القيادات العسكرية واألمنية ،وهي الرافد األساسي الذي يمد
تلك األذرع بالمجاهدين والمناضلين.

د) أن الجامعيين هم من يوجهون حركة الشارع ويؤثرون في توجهاته ،ومن هنا كان ال بد للمخابرات

أن تحاول التأثير في أولئك الجامعيين ،بشكل أو بأخر وحسب استطاعتها (معمر.)57 :4552 ،

وتعقيباً على ما سبق فإن الباحث يرى أن الجامعات أحد أهم وسائط التربية ،وهي الحاضنة

والمدد الذي يمد المجتمع الفلسطيني بقادة العمل الوطني المقاوم ،ولعظم الهجمة االستخباراتية من قبل

االحتالل اإلسرائيلي على جموع الطلبة والذين يمثلون أحد أهم شرائح المجتمع الفلسطيني ،والستشعار
الباحث عظم هذه التهديدات واالستهداف األمني للطبة والدور الريادي للجامعات في العمل المقاوم،

كانت هذه األسباب دافعاً للباحث الختيار الدراسة الحالية لتشارك ولو بالقليل في تحصين الطلبة أمنياً،

وتعزز لديهم ثقافة المقاومة لكل ما من شأنه تدميرهم ،وسلخهم عن قضاياهم الوطنية.

* الشاباك هو جهاز األمن العام في الكيان اإلسرائيلي ،وهو أحد األجهزة األمنية اإلسرائيلية المكلفة بمحاربة المقاومة الفلسطينية.
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املبحـث الثـــاني

تمهيد:

التــــربيــــة األمــــــنية
في ظل التقدم الحضاري الذي تحياه المجتمعات ،والذي تعاظمت فيه المهددات األمنية لتتجاوز

أمن األفراد ،وأصبح للمجتمعات العديد من المقومات اإلنسانية والمجتمعية واالقتصادية التي تحرص

دائماً على أن توفر األمن لهذه المقومات ،سعياً منها للرقي والتنمية واالزدهار ،وبالتالي فإننا نجد أن
الحكومات تسعى دائماً إلى توفير األدوات التي تساعدها على حماية وتحصين نفسها ،دون االقتصار
على األجهزة األمنية فقط ،ولكن حرصت أيضاً على أن يكون للتربية دور كبير في توفير األمن لها

ولمجتمعه ،إلى أن أصبح شائعاً أن نسمع مصطلح التربية األمنية أو الوقائية في المجتمعات الغربية.

حيدث تتجده الددول المتقددمدة إلى معدالجة كثير من المشد د د د د د ددكالت األمنية واالجتماعية من خالل

التربية الوقائية عبر المؤسد د دس د ددات التربوية والتعليمية ،فقد أثبتت التجارب والمش د دداهدات أن تأثير البرامج
التربوية الوقائية كان لها دور كبير في زيادة الوعي لدى الطالب وبناء اتجاهات إيجابية نحو المشاركة
الفاعلة في حماية المجتمع واألسرة واألفراد (المشرف.)www.al-jazirah.com :4553 ،

وفي ظدل النجداحدات التي حققتها الدول الغربية في مجال التربية األمنية عبر المؤس د د د د د د دسد د د د د د ددات

التعليمية ،وفشددل العديد من الدول العربية في ذلك ،فإن الباحث يرى بأن المجتمع الفلسددطيني أولى هذه
المجتمعات باللجوء إلى التربية األمنية لتحص د د ددين وحماية مقدراته البشد د د درية وحقوقه المس د د ددلوبة ،في ظل

تعرض د دده لهجمة ش د ددرس د ددة-ومنذ عقود-ألمنه وأمن أف ارده ،ليس بالتهجير والتشد د دريد الجغرافي فقط ،ولكن
باإلسقاط األمني والغزو الثقافي والتغييب الممنهج للفكر المقاوم المطالب لحقوقه.

لددذا فددإن هددذا المبحددث يتندداول مددا اطلع عليدده البدداحددث من كتددابددات في مجددال التربيددة األمنيددة

وتطبيقاتها في المؤسسات التعليمية.

أوالً  /تعريف التربية األمنية:
ورد في األدب التربوي واألمني العديد من التعريفات لمفهوم التربية األمنية ،يذكر الباحث منها
التعريفات التالية:

 عملية تربوية منظمة هدفها تنشئة وتنمية الوعي بمجاالت األمن بمفهومه الشامل لدى أفراد المجتمعمن خالل إكسابهم مجموعة من القيم والمعارف واالتجاهات لتكوين شخصية إيجابية متوافقة مع

القيم اإلسالمية واالجتماعية (العمري.)55 :4553،
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 عملية التعبئة االجتماعية واألمنية ،وتستهدف تعزيز السلوك والقيم اإلسالمية واالجتماعية السائدةللطلبة ،وحمايتهم من االنحراف األمني األخالقي والفكري ،وذلك من خالل االلتزام بتطبيق نظام
االنضباط ورفض كل الممارسات التي تؤثر على أمن المجتمع واستق ارره (صيام.)15 :4552 ،

 عملية التنشئة االجتماعية التي تتم في إطار المؤسسات التعليمية بالمشاركة مع األجهزة األمنية،وتستهدف ترسيخ القيم اإلسالمية واالجتماعية السائدة في المجتمع ،وحماية النشء من التيارات

السلبية الهادمة (السلطان.)7 :4551 ،

 تلك المعارف والمفاهيم األمنية والقيم التربوية والتي بمجموعها تحقق األمن للفرد والمجتمع المسلمفي جميع شئون حياته من خالل تطبيق تربوي متكامل في مؤسسات المجتمع المسلم لهذه المعاني
األمنية والقيم التربوية (آل عايش ،د.ت.)58 :

وباالطالع على التعريفات السابقة يرى الباحث أن بعضها جاءت لتتساوق مع المهددات األمنية

في الدول التي أجرى الباحثون فيها دراساتهم ،ومع ذلك يمكن الخروج منها بمجموعة من المحددات
والعناصر المشتركة التي توضح لنا معنى التربية األمنية وهي على النحو التالي:

 .5التربية األمنية عملية تربوية تتم بالدرجة األولى بواسطة مؤسسات التنشئة االجتماعية وعلى رأسها
المؤسسات التعليمية ،بمشاركة من المؤسسات األمنية.

 .4التربية األمنية تستهدف تعزيز المفاهيم اإلسالمية والوطنية واألمنية والثقافية واالجتماعية السائدة في
المجتمع لدى األجيال الشابة ،وأهمها تعزيز االنتماء والهوية الوطنية والذاتية الثقافية.

 .3تهدف التربية األمنية إلى حماية وتحصين النشء واألجيال الشابة من كل ما يهدد أمنهم الشخصي
وأمن مجتمعهم ،وعلى رأسها التهديد األمني والثقافي من قبل األعداء.

ويستخلص الباحث تعريف التربية األمنية بأنها :عملية تربوية تهدف إلى ترسيخ القيم والمعارف

والسلوكيات بأبعادها األمنية واالجتماعية والثقافية والوطنية لدى طلبة جامعات محافظات غزة بهدف

تدعيم ثقافة المقاومة في قناعاتهم عبر تحصينهم ضد محاوالت التدمير الجسدي والفكري واالجتماعي

الممنهجة من قبل االحتالل للقضاء على مقومات صمودهم وصمود المجتمع الفلسطيني ككل.
ثانياً /أهداف التربية األمنية:

يتمثل الهدف األسمى لجميع الدراسات واألبحاث والبرامج التطبيقية للتربية األمنية التي تتم في

إطار المؤسسات التعليمية بالتعاون مع المؤسسة األمنية ،إلى تحقيق األمن واستقرار الحالة األمنية
والسالم في المجتمع ،وذلك بزيادة الوعي األمني لدى أفراد المجتمع.

كما تهدف برامج التربية األمنية إلى تشكيل وجدان النشء لما فيه صالح المجتمع ،وذلك بإعداد

جيل طالبي محصن أمنياً راسخ أخالقياً ،ومن ثم يميز بين النافع والضار ،ويتعامل بفهم ووعي مع
تقنيات العصر ومستجداته ،ويستطيع المجتمع إحباط المخططات التي تستهدف تدمير شبابه ،والمغريات
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التي تواجههم لىيقاع بهم وايذائهم ،وخاصة أن االحتالل اإلسرائيلي يواصل محاوالته المستميتة والمستمرة

لىيقاع بالشباب في وحل العمالة وافسادهم أخالقياً (صيام.)14 :4552 ،

وفي هذا اإلطار :فقد وردت العديد من األهداف للتربية األمنية في الدراسات التي تناولت موضوع

التربية األمنية ،ولكن في مجملها راعت األهداف التربوية واألمنية في البلدان التي أجريت فيها الدراسة،
ولم تشمل الخصوصية األمنية لدولة فلسطين ،والمخاطر األمنية التي تتهددها ،ونذكر من هذه األهداف

التالي:

 .5تحقيق األمن والسالم في المجتمع ،وما يترتب على ذلك من سيادة الحالة األمنية في ربوع البالد
نتيجة لزيادة الوعي األمني بين أفراد المجتمع ،..والحد من ازدياد االنحرافات والجرائم المختلفة التي

تهدد األفراد والمجتمع على حد سواء في النواحي النفسية والعضوية واالجتماعية واالقتصادية ..الخ
(العمري.)35 :4551 ،

 .4تحقيق األمن الوقائي لمواجهة الجريمة ،وتنمية الثقة والتفاهم واالحترام بين رجال األمن والمواطنين.
 .3تنمية االنتماء الوطني والهوية الوطنية ،وتعزيز الوعي األمني في أوساط الطالب ،وترسيخ مبدأ
المسئولية المجتمعية وتنمية الثقافية األمنية لدى الطالب والطالبات (السلطان.)7-8 :4557 ،

 .2تحقيق األمن الفكري ،ووقاية الطالب من تعاطي المخدرات ،ومكافحة الجريمة في المجتمع ،وتحسين

صورة رجال األمن ،والحد من العنف األسري وداخل المدرسة ،وتعزيز التعاون بين المدرسة
والقطاعات األمنية.

 .1إكساب الطلبة قيم احترام النظام والقانون وتنميتها ،وغرس قيم االنضباط االجتماعي ،ومساعدتهم
على التكيف مع المجتمع ،وتشجيعهم على التطوع في العمل األمني (السلطان.)38 :4551 ،

 .6تزويد األجيال بالقواعد الصحيحة التي تكفل لهم الحياة اآلمنة والمستقرة ولمجتمعهم ،ومن ذلك فهمهم
القدر الضروري من األنظمة والتعليمات الالزمة (الحوشان.)25 :4552 ،

 .8وأضاف إليها زهران(" )5177تعميق مفاهيم الهوية واالنتماء ،والتوعية بالتهديدات األمنية ،وتدريب
المواطنين على المحافظة على األسرار القومية" (أبو نحل.)65 :4553 ،

ويضيف إليها الباحث الهدف الرئيس بالنسبة للمجتمع الفلسطيني الذي يعاني من االحتالل

اإلسرائيلي ويواجه مخاطر تواجد هذا االحتالل ،أال وهو تحصين الطلبة فكرياً وثقافياً وأمنياً ،ضد محاوالت
االستهداف األمني المتواصل من قبل االحتالل ،من خالل تعزيز القيم الوطنية والهوية الثقافية ،وتعريفه
بكافة وسائل وأساليب االختراق األمني اإلسرائيلي ومخاطره الشخصية واالجتماعية والوطنية.

ولتحقيق أهداف التربية األمنية بشكل سليم فإنه من الضروري إحداث حالة من التوازن في التنفيذ

بين األبعاد التي تعمل عليها التربية األمنية ،والتي تتمثل فيما يلي:

 .5البعد الوطني :من خالل تعزيز روح االنتماء وحب الوطن.

 .4البعد السلوكي :من خالل غرس القيم األخالقية اإليجابية ،والحد من السلوكيات السلبية.
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 .3البعد التثقيفي :ويتمثل في معرفة الطلبة المهارات الحياتية( :الدفاع المدني ،اإلسعافات األولية،
التعامل مع األجسام المشبوهة أو مخلفات الحروب).

 .2البعد األمني :من خالل غرس الحس األمني لدى الطلبة ،والحفاظ على أمن المجتمع.
 .1البعد الديني :من خالل حث الطلبة على االلتزام بتعاليم الدين.

 .6البعد البدني :من خالل التدريبات شبه العسكرية ،وفنون الدفاع عن النفس ،والتمارين واأللعاب
الرياضية المختلفة (صيام.)12 :4552 ،

وبناء على ما سبق يرى الباحث أنه من الضروري ،ولتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني األمنية،
ً

أن تتفق المؤسسة التعليمية والمؤسسات الوطنية ذات العالقة على استراتيجية عمل ذات أهداف واضحة
تحقق للمجتمع الفلسطيني احتياجاته األمنية والتربوية في ذات الوقت ،وتستطيع من خاللها تنشئة جيل

يعي قضيته الوطنية ومحصن أمنياً ضد كافة اآلفات التي تستهدف إضعافه وبالتالي إضعاف المجتمع

ككل.

ثالثاً  /عالقة التربية باألمن:

يتفق العلماء على أن التربية قوة ضابطة لسلوكيات األفراد ،إذ يتخذها المجتمع أداة لضمان

استم ارره والحفاظ على مقوماته الثقافية وتحقيق تكيف الفرد مع بيئته االجتماعية ،والتربية بنوعيها الرسمي
وغير الرسمي-المقصودة وغير المقصودة-تعد من أهم أدوات الضبط االجتماعي ،فهي تساعد األفراد
على التكيف مع مجتمعهم ،وعدم الخروج على المعايير والقيم السائدة التي اختطها المجتمع ،ومع نظرة

المجتمعات الحديثة إلى التربية الرسمية على أنها مؤسسات تعليمية ذات وظيفة اجتماعية تقوم على

خدمة المجتمع واشباع حاجاته ،برز االهتمام بتطوير العالقة بين التربية والمؤسسات األمنية في إطار

العالقة الوظيفية العضوية بينهما ،لكون األمن نتاجاً للبيئة االجتماعية واالقتصادية والفكرية والثقافية،
ولكون التربية المحضن الطبيعي لألفراد الذين تتشكل هويتهم وتتطور مهاراتهم وخبراتهم من خاللها،
ويصبحون بعد تخرجهم عوامل بناء للمجتمعات التي يعيشون فيها وأمنها وتحديثها ،وفي ظل هذا اإلطار

تطورت العالقة بين التربية والمؤسسات األمنية ،وظهرت أهمية التعاون بينهما لتفعيل دور التربية في
المشاركة االجتماعية ،وتنمية قيم االنتماء الوطني ،وتعزيز قيم المسئولية األمنية الفردية.

(السلطان.)5 :4551،

وفي هذا اإلطار فقد توصلت العديد من الدراسات إلى االرتباط الوثيق بين كل من التربية واألمن،

وهذا ما أكدت عليه دراسة حريري( )5111التي توصلت إلى وجود عالقة وثيقة راسخة بين التعليم

واألمن لكونهما الدعامتين اللتين قامت عليها الحضارات القديمة والحديثة ،إذ أن استتباب األمن يكون

سبباً النتشار العلم والمعرفة ،كما أن انتشار العلم يكون سبباً الستتباب األمن وانخفاض معدالت الجرائم،
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كما توصلت إلى أن مسئولية الحفاظ على أمن الوطن مسئولية تضامنية يشترك الجميع في أدائها ألنها

واجب ديني ووطني.

كذلك دراسة المالكي( )4551التي كشفت عن وجود عالقة وثيقة بين األمن والتربية اإلسالمية

وأساليبها بوصفهما جانبين مهمين للمجتمع المسلم ،وأن كالً منهما يكمل األخر فال أمن بغير تربية وال

تربية بغير أمن ،وتلك العالقة استنبطها الباحث من خالل القرآن الكريم والسنة المطهرة وسيرة الصحابة

الكرام والسلف الصالح ،ومن الفكر التربوي اإلسالمي والدراسات اإلسالمية المشابهة ،كما أظهرت الدراسة
أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين العاملين في التربية والتعليم والعاملين في مجال األمن.

أما إبراهيم وعثمان( )4552فقد أوضحت دراستهما أن واقع األمن والحاجة إليه يؤثر في جميع

حاجات الفرد ويحتل مكانة بارزة في الدراسات النفسية الرتباطه الوثيق بالصحة النفسية ،وأن التقصير

في تربية األوالد يتسبب في انحراف الشباب وارتيادهم عالم الجريمة ،وأن األمن مسئولية جماعية يشارك
فيها كل فرد من أفراد المجتمع وكل مؤسسة من مؤسساته ،وأن تنمية الشعور بالوحدة الوطنية صمام

أمان للمحافظة على نسيج المجتمع وتماسكه.

ومن هنا تتضح أهمية المؤسسات التربوية ودورها المتداخل مع المؤسسات األمنية في نشر األمن

واألمان ،وكذلك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها تجاه األمن  ،ودورها الكبير فيه ،وللتربية ارتباط

وثيق بتحقيق أهداف التربية األمنية  ،وأنها صمام األمان في تحقيق األمن الشامل المبني على التمسك
بالقيم الروحية واألخالقية والدينية للمجتمع ،وفي الحد من السلوكيات غير المرغوب فيها التي تؤثر على
مجمل الحياة الشخصية واالجتماعية للطالب ،وتعتبر القاعدة األساسية التي ترتكز عليها كل األساليب

التربوية والمفاهيم المدنية والمجتمعية التي تسعى لحماية الطلبة من االنحراف السلوكي واألخالقي

واألمني ،وتجعلهم يشعرون باألمان وعدم الخوف على مستقبلهم وآمالهم في حياة كريمة وآمنة

(صيام.)15 :4552 ،

ومما سبق يستخلص الباحث العالقة بين التربية واألمن عالقة متينة ،وأنه أصبح من العسير على

الحكومات أن توفر األمن ،إال إذا حرصت على أن يكون للتربية الدور األكبر في مسعاها لتأمين أفراد
المجتمع ،فالنظرة القديمة بأن األمن هو مسئولية األجهزة األمنية أثبتت فشها ،في ظل أن الدول التي

تتبنى التربية حالً لتوفير األمن حققت نجاحات كبيرة في الحفاظ على نفسها ،ونجدها اليوم في مصاف

الدور الكبرى ذات التنمية واالزدهار الحضاري ،لذلك على المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص إن
أرد األمن فعليه أن يسارع إلى استغالل التربية على وجه العموم والتربية األمنية على وجه الخصوص

في تحقيق األمن بين أفراد المجتمع ،وحمايتهم من التحديات األمنية التي يجابهها المجتمع.
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رابعاً  /مبررات تطبيق التربية األمنية:

نحن في عصر ينعدم فيه اليقين ،ويستحيل فيه تصور " الواقع االفتراضي" للمستقبل ...عصر

يلهث فيه الحقه يكاد يلحق سابقه ،وتتهاوى فيه النظم واألفكار ،على مرأى من بدايتها ،وتتقادم فيه
األشياء وهي في أوج جدتها ،عصر تتملف فيه األشياء مع أضدادها ،في هذا العصر يصبح التمسك
بالثوابت الدينية والوطنية ،والخصوصية اإلسالمية والعربية هو العاصم الوحيد من الوقوع في الفوضى

الشاملة ،واالنهيار الكامل (مدكور.)8 :4555 ،

ففي هذا العالم المتسارع المتصارع ،الذي يشهد تغي اًر مستم اًر في المعارف والمعلومات والمهارات،
فإنه من الضروري أن يكون المجتمع الفلسطيني مستعداً لهذا الواقع ،خاصة وأنه يقع في ظل احتالل

إسرائيلي يفاقم من كم المشاكل التي يعانيها المجتمع في كافة المجاالت ،كذلك يرى الباحث أن هناك
من األسباب والمبررات التي تفرض نفسها لتطبيق برامج التربية األمنية في المؤسسات التعليمية بشكل

عام ،وفي الجامعات بشكل خاص هي التالي:

أ .المبررات األمنية:

تعتبر التربية األمنية مكوناً رئيساً في منظومة دعم المقاومة وحمايتها حتى تحقيق أهدافها ،لذا تعد

التربية األمنية مطلباً وطنياً وضرورة واقعية لتخريج جيل من الطلبة قادر على حمل الهم الوطني ولديه
االستعداد لتحمل التضحيات من أجل إعادة الحقوق المسلوبة (صيام.)81 :4552 ،
ورغم أهمية األسباب والمبررات األمنية التي تحتم على المجتمع الفلسطيني تحقيق التربية األمنية

في المؤسسات التعليمة ،إال أن الدراسات التي اطلع عليها الباحث لم تشر إلى هذه المبررات ،لذا فإن
الباحث ومن واقع خبرته المتواضعة في المجال األمني ،يستطيع أن يشير إلى المبررات األمنية التالية:

 .5تسارع االستهداف اإلسرائيلي ،فال يخفى على أحد حجم االستهداف األمني الذي يمثله االحتالل
على المجتمع الفلسطيني ،وهو الذي ال يألو جهداً للنيل من كافة مصادر القوة في الشعب الفلسطيني
وعلى رأسه أبناؤه ،فهو يحاول ليل نهار تدمير الشباب من خالل نشر الفاحشة والرذيلة بينهم

واسقاطهم في الفساد األخالقي والعمالة ،بل وتشويه هويتهم الثقافية والوطنية ،بحيث يحرص على
أن تخرج مؤسساتنا التعليمية جيالً مستسلماً ال يطالب بحقوقه التاريخية والوطنية ،لذا يتطلب األمر
برنامجاً تربوياً أمنياً لحماية الشباب خاصة وتحصينهم من كيد االحتالل اإلسرائيلي لهم.

 .4االنقسام الفلسطيني الفلسطيني بين أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية ،ال يهدد ويضعف البنية
السياسية للمجتمع الفلسطيني فقط ،ولكن يتعداها إلى التأثير في كافة مجاالت أمن المجتمع

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ويولد جيالً منقسماً مشتتاً تحركه الكراهية ،من السهل على
االحتالل استغالله واختراقه ،مما يترتب عن ذلك تهديد أمني لكافة مقومات المجتمع الفلسطيني.

 .3تنامي ظاهرة التطرف والغلو في الدين ،واجتياح تلك األفكار ذات التبعات األمنية الخطيرة على

المجتمعات العربية والفلسطينية ،ووصول هذه األفكار وان كان على نطاق ضيق حتى اآلن إلى
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المجتمع الفلسطيني ،ورغم الرفض المجتمعي لها ،إال أن آثارها باتت واقعاً تشهده بعض المجتمعات

العربية.

 .2تخلخل الوازع الديني واألخالقي للشباب الفلسطيني ،والذي طالما كان حائط الصد أمام جميع

التهديدات التي يجابهها المجتمع الفلسطيني ،ومما يدلل على ذلك تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات

في صفوف الشباب وخاصة حبوب " الترامادول" ،مما يدمر أهم مقومات األمن الفلسطيني ،وال يخفى
على أحد تدخل يد االحتالل اإلسرائيلي في تسهيل دخول هذه المواد المخدرة إلى األراضي الفلسطينية
ونشرها بين الشباب سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو بين الشباب في القدس واألراضي

الدمحتلة عام 5127م.

 .1استهداف األمن الشخصي للشباب ،ممثالً في سياسة االعتقاالت ،واالغتيال الجسدي للشباب ورجال
المقاومة من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،فإن ذلك يستدعي من المؤسسات األمنية والتربوية ،العمل
على التوعية األمنية بأساليب العدو اإلسرائيلي في اإلسقاط األمني والتتبع المخابراتي ،والتطور

المستمر لهذه األساليب يستدعي التوعية الدائمة بالطرق واألساليب التي يستطيعون من خاللها
التصدي لهذا االستهداف األمني.

 .6ثورة المعلومات واالتصاالت التقنية الحديثة وانتشار الهواتف الذكية واالنفتاح على الثقافات والعالم
الخارجي واإلنترنت وما تتضمنه مواقع التواصل االجتماعي ،أوجدت عالماً افت ارضياً ال تستطيع

الحكومة السيطرة عليه أو مراقبته أو الحد من آثاره السلبية ،والذي يعتبر مدخالً مهماً ألجهزة العدو
اإلسرائيلي األمنية في إسقاط الشباب أمنياً في وحل العمالة عبر االبتزاز األخالقي واالقتصادي،
وهناك العديد من الشواهد واألدلة التي كشفتها اعترافات العمالء والتي دلت أن بداية تعاملهم مع
االحتالل كانت عبر مواقع التواصل االجتماعي واالتصاالت الهاتفية ذات الطابع الجنسي ،وتعتبر

التربية األمنية من أنجع الوسائل للتحذير من هذا االختراق األمني.

 .8تنامي المشاكل االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني ،يولد شعو اًر بعدم األمن واالستقرار،

ويؤدي إلى خلخلة البنية االجتماعية والثقافية للمجتمع ،مما يترتب عليه ضعف أمني خطير يتمثل

في تسهيل مهمة األجهزة األمنية لالحتالل في اختراق المجتمع الفلسطيني أمنياً.
ب .المبررات التربوية:
المنهاج الفلسطيني منهاج أعد منذ أكثر من عشر سنوات ،ولم يتم تطويره ألسباب كثيرة ،منها

االنقسام الفلسطيني الحاصل بين غزة والضفة ،ومنها االحتالل ،وقيود الدول المانحة خاصة وأن المناهج

الحالية وضعت لكي تكون تجريبية لمدة ثالث سنوات على أن يتم تطويرها بما يتسق مع متطلبات

المجتمع الفلسطيني ،ولم يحدث ذلك حتى اآلن (أبو نحل.)pulpit.alwatanvoice.com :4552 ،
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ويضيف الباحث إلى ما سبق المبررات التالية:

اع الحاجة األمنية للمجتمع
 .5المناهج الفلسطينية المعدة سواء في التعليم العام أو التعليم العالي لم تر ِ
الفلسطيني ،وبالتالي هناك حاجة لتضمين المحتوى التربوي للمناهج الفلسطينية لمتطلبات المجتمع
الفلسطيني األمنية ،وتجييش المعلمين والنشاطات المدرسية والجامعية لخدمة هذا الهدف المتمثلة

في استعادة اللحمة وانهاء االنقسام والتصدي لظاهرة التخابر مع االحتالل واالستهداف األمني
المتواصل.

 .4ضعف دور المؤسسات التعليمية في تحقيق األمن الفكري والعقائدي ،والمساهمة إلى جانب المؤسسة
األمنية في التصدي للتطرف الفكري المتنامي في المجتمع العربي.

 .3االتجاه التربوي السائد في المجتمع العلمي الحديث ،والذي يتجه للتعليم النوعي ،الذي يلبي حاجات

المجتمع الساعي إلى استق ارره وتنميته ،وذلك تحقيقاً لمبدأ أن المؤسسات التعليمية هي مؤسسات

اجتماعية في المقام األول.

 .2نجاح تجربة البرامج األمنية التي تتم بالشراكة ما بين المؤسسة التربوية والمؤسسة األمنية في العديد
من الدول العربية واألجنبية كالتجربة الفنلندية واألسترالية واألمريكية واإلماراتية ،يشكل حاف اًز لتطبيق

التربية األمنية في المجتمع الفلسطيني ،وذلك لحاجته الماسة لتطبيق برنامج التربية األمنية في ظل
وجود االحتالل اإلسرائيلي.

 .1دعوات عدد من المؤتمرات العلمية لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في تطوير الوعي األمني للطلبة
وادراج مادة التربية األمنية في المنظومة التربوية ،ومنه الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر العاصمة

خالل الفترة 4553/55/45-51م.
خامساً  /معوقات تطبيق التربية األمنية:

في دراسة أجراها السلطان( )4551مستخدماً عينة من معلمي ومديري المدارس والمشرفين
التربويين في التعليم العام بدولة السعودية ،خلصت الدراسة إلى أن أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق
التربية األمنية في المؤسسات التعليمية ،هي التالي:

.5

ضعف التنسيق بين المؤسسات التربوية والمؤسسات األمنية.

.3

قلة الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ برامج التربية األمنية.

.4

كترة المهام التربوية المطلوبة من المؤسسات التعليمية.

.2

نقص المرافق المناسبة لتنفيذ التربية األمنية.

.6

كون التربية األمنية تشكل عبئاً جديداً على المدرسة.

.1
.8

قلة تعاون األسرة وأولياء األمور مع المدرسة.

ضعف إلمام المعلمين بمفاهيم التربية األمنية.
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.7
.1

محدودية اإلمكانات المادية.

عدم وجود أهداف واضحة للتربية األمنية.

 .55عدم تقبل الطالب وضعف تعاونهم.

 .55ضعف القناعة بأهمية التربية األمنية لدى القائمين على العملية التربوية

(السلطان.)21-22 :4551 ،

ومن الدراسات القريبة التي أجريت في هذا المجال ،دراسة أبو جحجوح( )4554والتي أجريت في

مدارس قطاع غزة على مديري المدارس ونوابهم والمرشدين التربويين في كافة المدارس الثانوية الحكومية
في محافظات غزة ،حيث توصلت إلى أن المعوقات التي تحد من إسهام اإلدارة المدرسية في تنمية
الوعي األمني لدى الطلبة (مرتبة حسب األهمية) هي:
.5

ضعف المخصصات المالية المتاحة لألنشطة المدرسية.

.4

محدودية وقت اليوم الدراسي بسبب نظام الفترتين.

.2

افتقار المناهج المدرسية لموضوعات تنمي الوعي األمني لدى الطلبة.

.6

عزوف المدرسين عن الخوض في مجاالت تعتبر خاصة وحساسة ،وخارج نطاق اختصاصهم

.3
.1

.8
.7
.1

افتقار المناهج المدرسية لموضوعات تعزز الثقافة األمنية لدى الطلبة.
انشغال اإلدارة المدرسية باألنشطة اليومية المرتبطة بتسيير العملية التعليمية.

من وجهة نظرهم.

ضعف تجاوب األسرة مع المدرسة في مراقبة وتقويم سلوكيات الطلبة.

محدودية التعاون بين المدرسة واألجهزة األمنية المتخصصة.

محدودية صالحيات اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى الطلبة.

 .55عدم شمول اللوائح الداخلية للمدارس لقضايا تسهم في تنمية الوعي األمني.
 .55ضعف اهتمام اإلدارات التربوية العليا بتنمية الوعي األمني لدى الطلبة.

 .54قلة مالئمة المباني والمرافق المدرسية التي يمكن استثمارها في تنمية الوعي األمني لدى الطلبة
 .53ضعف مستوى التأهيل األمني للعاملين في اإلدارة المدرسية.
 .52تدني درجة استجابة الطلبة لعملية التوعية األمنية.

 .51تعقيد اإلجراءات اإلدارية الالزمة لعقد أي نشاط يسهم في تنمية الوعي األمني.

 .56شيوع النمط المركزي في اإلدارة المدرسية ،وغياب سياسة التفويض في متابعة القضايا ذات
البعد األمني (أبو جحجوح.)551 :4554 ،

ورغم أن الباحث لم يطلع على دراسات توضح معوقات تطبيق التربية األمنية في الجامعات

تحديداً ،إال أنه يرى أن هناك تشابهاً في المعوقات التربوية واإلدارية بين كل من المدرسة والجامعة،
ترجح أن تتشابه أيضاً فيها المعوقات التي وردت في دراسة أبو جحجوح( )4554مع مجتمع الجامعة.
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كما ويضيف الباحث المعوقات السياسية التي تعوق تطبيق التربية األمنية في المؤسسات التعليمية

الفلسطينية ،وهي عامالً مهماً أغفلته الدراسات التي اطلع عليها ،والتي تتمثل في التالي:

 .5االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية كبلت المؤسسات التعليمية والسياسية بتبني سياسات تعليمية
تراعي عدم التحريض في المناهج الفلسطينية-وفق وجهة النظر اإلسرائيلية والغربية ،-وهو ما

اتخذه االحتالل مبر اًر للتدخل في تحديد المحتوى التربوي المعطى للطلبة الفلسطينيين ،وأكبر
شاهد على ذلك تدخله إليقاف برنامج الفتوة والذي كان مزمعاً تنفيذه مع بدايات دخول السلطة
الفلسطينية إلى األراضي الفلسطينية.

 .4لما كان تطوير المناهج مرتبطاً بتوفير تكاليف مالية غير متوفرة لدى السلطة الفلسطينية ،إال
عبر تبرعات الجهات الدولية ،أيضاً أوجد نوعاً من الوصاية على المؤسسة السياسية والتربوية،

وذلك من خالل توجس تلك الدول من تضمين المناهج الفلسطينية ما يشير إلى الصراع القائم
بين الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي ،وتحميل االحتالل مسئولية عدوانه على الشعب

الفلسطيني.

 .3االنقسام السياسي القائم في المجتمع الفلسطيني بين أكبر فصلين على الساحة الفلسطينية ،عطل
معه أيضاً المؤسسات التشريعية والتعليمية ،وأوقف القوانين والتشريعات والخطط التعليمية التي
كان من الممكن أن تقدم خدمة للمجتمع الفلسطيني في هذا اإلطار ،باإلضافة إلى حساسية
طرفي االنقسام نحو االنتماءات التنظيمية للجهات التعليمية واألمنية والدينية التي تدرس مواد

برامج التربية األمنية ،واالختالف القائم في كيفية معالجة الملف األمني والتربوي بين القيادتين،
جعل كال الطرفين يسلك اتجاهاً مغاير لمعالجة المشاكل التربوية واألمنية في كل من الضفة
وقطاع غزة.

وبناء على ما سبق يرى الباحث ومن باب المصلحة الوطنية العليا أن تتفق القوى والفصائل
ً
الممثلة للمجتمع الفلسطيني على دراسة هذه األسباب والمبررات ،والوصول إلى حلول علمية وعملية

لتجاوزها ،والبحث في كيفية استقالل القرار الوطني بما يحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
سادساً /دور الجامعات في تحقيق التربية األمنية:

يمثل التعليم العالي-الجامعات-أهمية كبيرة على صعيد تقدم المجتمعات ونموها ،وثمة اتفاق عام

سائد في األدبيات المرتبطة بالتعليم الجامعي على أن الجامعة منوط بها ثالث وظائف رئيسية ،هي:
التدريس والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع ،وعلى الرغم من أن وظيفة خدمة المجتمع تحتل الرتبة الثالثة

في هذا التصنيف ،إال أن ثمة توجهاً عاماً يذهب إلى أنها يجب أن تغدو الوظيفة األولى بل والقائدة
للتعليم الجامعي (رشاد.)5 :4552 ،
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ويشير العايد( )4551أنه بسبب التطور الحاصل في جميع نظم الحياة ،فقد أصبح للمؤسسات

التعليمية واألكاديمية وباألخص الجامعات دور مهم في بناء شخصية األفراد واكسابهم مزيداً من المهارات

الت ي تمكنهم من الحفاظ على األمن الوطني لدولهم ،فالجامعات بما تطرحه من ثقافات وعلوم وأفكار

هي باألصل نظام تربوي قصد به االرتقاء بمستوى ثقافة شرائح المجتمع ليصبحوا قادرين على المشاركة

الفاعلة في الثقافة المجتمعية التي يعيشون في إطارها ،وليسهموا في تنمية وتعزيز مجتمعاتهم ،وكون
النظام التعليمي واألكاديمي يلعب دو اًر أساسياً في إحداث التغيير المطلوب في ثقافة األفراد وسلوكهم
الفردي والجماعي ،فإن المؤسسات التعليمية يقع عليها العبء األكبر في إحداث هذا التغيير الذي يعتبر

مكمالً للنظام التعليمي التربوي في المدارس ..فعلى الجامعات تقع الوظيفة الرئيسية في قيادة مؤسسات

الوطن في إحداث تغيير سياسي واجتماعي في المجتمع ،آخذين بعين االعتبار أن هناك عوامل أخرى
تلعب دو اًر في تشكيل السلوك الجماعي ،لكن أهمها دور المؤسسات التعليمية (الجامعات) ،..ويعتمد

دور الجامعات في بناء الوعي األمني من خالل ثالثة جوانب متداخلة ومتشابكة هي (جانب معرفي

معلوماتي ،جانب قيمي وجداني ،جانب مهاري سلوكي) ،وحتى تتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها البد

أن يكون هناك اتساق وتكامل وترابط بين هذه الجوانب الثالثة ،واعداد وتنشئة طلبة الجامعات وتزويدهم
بمجموعة كبيرة من المعارف والمفاهيم والقيم التي تحمل في طياتها مفاهيم أمنية تساعد على ترسيخ
األمن الوطني بمختلف جوانبه المادية والمعنوية  ،والتي تعتمد على ترسيخ مبادئ الوالء واالنتماء للوطن

وشعبه ومؤسساته وأهدافه القريبة والبعيدة المدى ،فالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة تعد األكثر تأثي اًر

في تنشئة أبناء المجتمع وطنياً ومن ثم أمنياً من خالل ما تقدمه من مواد دراسية وما تحتويه هذه المقررات
من أفكار حول الوطن والوطنية وبيان األخطار المحدقة بالدولة وشعبها سواء داخلياً أو خارجياً ،ومن
ثم توعية الطلبة بمختلف هذه األخطار ووجوب االنخ ارط في مختلف األنشطة المنهجية والالمنهجية

والتي تطرحها الجامعة سواء داخلياً أو من خالل تعاونها مع المجتمع المحلي أو مع مؤسسات الدولة
األخرى سواء الرسمية أو غير الرسمية ،ومن خالل المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب ،سواء تعامله
مع المنهاج الدراسي أو مع زمالئه من مختلف شرائح المجتمع أو من خالل ما يتلقاه من مدرسيه أثناء
المحاضرات تتشكل لدى هؤالء الطلبة اتجاهاتهم األمنية والتي ال يمكن فصلها عن اتجاهاتهم الوطنية،

اء على الصعيد الوطني أو على
والتي إن أحسنوا توجيهها تصبح داعمة لألمن واالستقرار العام سو ً
الصعيد اإلنساني.
وتقوم الجامعات بدورها الرائد في ميدان التربية األمنية من خالل عدة قنوات ،من أبرزها ما يلي:

 .5تطوير إمكانات الطالب العلمية المتخصصة بالشكل الذي يتناسب مع تحديات وتطورات العصر
وخدمة الوطن وقضاياه.

 .4تأصيل المعرفة الوطنية لدى الطلبة من خالل إقرار مساقات إجبارية تتعلق بالقيم الوطنية والدينية
والقومية للمجتمع ،وتاريخ الدولة وتطورها عبر مراحل زمنية متعددة ،كل هذه المعارف تؤهل الطلبة
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للدفاع عن الدولة وشعبها فكرياً وثقافياً ضد أي اعتداء ،وبيان أهم العوامل المؤثرة على أمن الدولة

الداخلي والخارجي.

 .3تعميق مفاهيم الدستور والقانون والديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة بين الطالب ،وحقوق الطالب
وواجباتهم اتجاه أوطانهم.

 .2المساهمة في تطوير المجتمع المحلي بشكل خاص والدولة بشكل عام من خالل مجموعة البحوث
والدراسات العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،والتي تحدد أسباب وأبعاد المشكالت

والتحديات األمنية التي يواجهها المجتمع ،والدولة ككل سواء المشكالت القائمة أو المحتملة ،وأفضل

الطرق والوسائل المقترحة على السلطة لمواجهتها بشكل يساعد على تحقيق األمن واالستقرار.

 .1إشغال الطلبة في األنشطة واالحتفاالت الوطنية ،وملء الفراغ بالمحاضرات والندوات ،إضافة إلى
تعزيز دور البحث العلمي والتشجيع على االطالع على الثقافات األخرى.

 .6تشجيع أسلوب الحوار وثقافة التسامح وقبول اآلخر وعدم إلغاء وجوده ،وتقبل الرأي والرأي األخر
والتعددية والتنوع في إطار الوحدة الوطنية واإلنسانية (العايد.)21-35 :4551 ،

ويرى الباحث أنه ولكون فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني تمثل نسبة كبيرة من المجتمع،

وغالبيتهم من طلبة الجامعات والمعاهد والكليات ،وهذه المؤسسات التعليمية تحمل الدور األكبر في

توعيتهم بمسئولياتهم وواجباتهم الكبيرة في الحفاظ على ممتلكات المجتمع وقدراته ،كما تمدهم بالفكر
اآلمن الذي يوجههم نحو إعمار الوطن والتضحية من أجله ،ويتلخص دور الجامعات في تحقيق التربية

األمنية في التالي:

أوالً /دور المناهج الدراسية:
تعرف المناهج الفلسطينية بأنها" جملة الخبرات التربوية واألنشطة المخططة الصفية والالصفية
التي تهيؤها المدرسة أو الجامعة للطلبة لمساعدتهم على تحقيق النتاجات التعليمية المنشودة

(النخالة وأبو ليلى.)4 :6119 ،

وفي هذا اإلطار فإن تطوير محتوى المنهاج بفلسطين ،أضحى عملية واجبة تقتضي التخطيط
ٍ
الخُلوق ،العابد
المتعلم التقي الورع المؤدب َ
المتدرج من طور آلخر ومن مرحلة لمرحلة أُخرى إليجاد ُ
ِ
ِ
العامل ،اآلمن في ِ
لنفسه ولآلخرين ،ونحن اليوم في احتياج
وعقله؛ والمحقق الخير والعدل واألمن
نفسه

أكيد لتطوير مناهجنا التعليمية في ضوء نظرية أمنية ووطنية؛ وذلك في ظل منهاج تربوي يعتمد على
ومهما لحماية فكر
بارز
دور ًا
النظرية التربوية األمنية والوطنية ،كما أن لتطوير محتوى المناهج التربوية ًا
ً
الطلبة وعقولهم من األخطار المحدقة من ملوثاث الفكر الدخيل ،عبر تربيتهم تربية إيمانية أمنية ربانية؛

تضمن لهم األمن والطمأنينة ،وتشمل عملية تطوير محتوى المنهاج ؛ جميع عناصر المنهاج من األهداف

إلى التقويم ،ويعد تطوير المناهج الدراسية عامة ،والمناهج التربوية خاصة؛ وفي فلسطين بوجه أخص
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بحاجة إلى أمرين وهما :التطوير في ضوء نظرية علمية إسالمية ،والتطوير في ضوء نظرية أمنية ُمتسقة

مع نظرة الشريعة اإلسالمية ،ومن األسباب التي تستدعي تطوير المنهاج الفلسطيني ما يأتي:

ألنه ال يسير وفق نظرية منهجية محددة؛ لذلك هناك حاجة
 -5القصور في محتوى المنهاج الفلسطينيُ ،
إلى تطوير هذا المنهاج وفق القضايا المعاصرة لواقع مجتمعنا الفلسطيني.

الممنهج ،لطمس معالم الهوية الوطنية واإلسالمية من
 -4إن فلسطين وطن محتل ،ويتعرض للتهويد ُ
َقِبل المحتل الصهيوني ،مما يؤكد حاجة المنهاج للتجويد والتطوير في ضوء متطلبات التربية األمنية
والوطنية المستنبطة من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.

 -3أهمية تضمين محتوى المنهاج التعليمي بفلسطين في ضوء التربية األمنية والوطنية ومتطلبات
مقاصد الشريعة اإلسالمية حاجة ملحة وضرورية في زماننا المعاصر ،وذلك ألن نعمة األمن في
األوطان ،من أعظم نعم هللا على العباد.

 -2عجز المنهاج الحالي عن تحقيق متطلبات التربية األمنية والوطنية واإلسالمية؛ بدليل انقسام الصف

الفلسطيني بين فتح وحماس ،وتخابر بعض الذين سقطوا في ُمستنقع الخيانة ،من ضعاف النفوس،
لحا،
المجرم ،ومما يجعل تطوير المنهاج الفلسطيني ًا
أمر ُم ً
للمحتل الصهيوني ُ
الذين باعوا أنفسهم ُ
وذلك من خالل كيفية التعامل مع المستجدات األمنية والوطنية وسبل مواجهتها ،بما يتالءم

والمستجدات المعاصرة والتحديات المستقبلية .وبحث اإلنسان عن األمن يعد من أشد الحاجات

الضرورية للحياة اليومية؛ لذلك نجد أصحاب السياسة واالقتصاد والعلوم اإلنسانية يركزون على
شعور الفرد باألمن حتى يتمكن من التعلم واإلنتاج واإلبداع في جو من األمن األمان؛ وذلك من

يعيشه
خالل تطوير وتحسين المناهج التعليمية ،على أن تتم عملية التطوير في ضوء الواقع الذي
ُ
المجتمع ،وأهداف ذلك المجتمع (أبو نحل.)pulpit.alwatanvoice.com :4552 ،
كما ورد على لسان سبيرو-باحث إسرائيلي-حول تدريب الطفل لدى االحتالل اإلسرائيلي ،يشير

إلى فقرة من مقالة توضح فلسفة التعليم لدى الكيان اإلسرائيلي نصها" :األهداف التي تعبر عن جماعتنا
يجب التعبير عنها في كل مشروع دراسي ،وفي كل مناقشة وفي كل النشاطات االجتماعية والثقافية ،في
كل موضوع سواء كان في الطبيعة أو أرض الوطن أو التوراة أو االقتصاد" وعليه فإنه يجب أن يكتشف

الفرد األسباب السياسية الكامنة في مثل هذه المواضيع مثل نقد المجتمع ،العدالة االجتماعية ،االضطهاد

القومي (نقالً عن العايد.)26 :4551 ،

ومما سبق يستخلص الباحث أهمية الدور الذي يلعبه المنهج الدراسي في تحقيق األمن ،في حال

تضمينه التربية األمنية القادرة على صقل الطلبة ،ولذلك يجب أن يتم العمل بالتوصيات التي تشير إلى
ضرورة تطوير المناهج الفلسطينية بما يحقق تطلعات المجتمع الفلسطيني األمنية والوطنية.
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ثانياً /دور عضو الهيئة التدريسية:

إن اتصال الجامعات بمجتمعاتها وتقديم مجموعة من األدوار واألنشطة والخدمات لهذا المجتمع

أمر ضرورياً تفرضه المتغيرات المعاصرة  ،فلم يعد قيام الجامعة بخدمة مجتمعها أم ار اختيارياً
أصبح اً
كما في جامعات دول العالم الثالث ،كما أن عضو هيئة التدريس مطالب بدور حيوي في تقديم الخدمات
المجتمعية ويجب أن يراعى ذلك عند اختياره واعداده وتقويمه  ،والوقوف على أهم المعوقات التي تحول

دون قيامه بهذه األدوار على الوجه األمثل واقتراح الحلول لتلك المعوقات بهدف تفعيل دور عضو هيئة
التدريس بالجامعات في مجال خدمة المجتمع (السمادوني وأحمد.)31 :6115 ،

حيث يعد عضو هيئة التدريس من العناصر األساسية التي لها الدور الكبير ،والمميز في تكوين

شخصية الطالب المعرفية ،وتنمية مواهبه العلمية والثقافية بدرجة كبيرة ومؤثرة ،إضافة إلى كونه قدوة
حسنة يقتدى بها ،ويهتم بما يقوله له ،ويزوده بها من معلومات أثناء المحاضرة ،فالطالب يعتبر األستاذ

خزاناً كبي اًر من المعلومات التي ينبغي االستفادة منه ،واستغالله بأفضل صورة لبناء شخصيته في الجانب

المعرفي (شلدان.)27 :4553 ،

ومن األمور المعلومة بالضرورة أن دور عضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ال

تقتصر على نقل المعلومات فقط ،أو تنمية مهارات تقنية معينة ،بل يتعدى ذلك إلى تنمية جوانب متعددة

لدى الطلبة ،وصوالً إلى تنميتهم الشاملة في كل محاور شخصياتهم ،ومن األمور التي ينبغي على
أعضاء هيئة التدريس القيام بها لتنمية الحس الوطني واألمني لدى طلبتهم ،بث القيم الوطنية ورفض

واقع االحتالل ،والتأكيد على التمسك بالمقاومة بكل أشكالها ،ورفض سياسات التدجين والتطبيع ،والعمل

على غرس قيم الوحدة وعدم التفرقة ،ونقل تجاربهم الخاصة إلى طلبتهم كون أعضاء هيئة التدريس-
غالباً -أكبر سناً وأكثر خبرة ،وقد عايشوا مراحل من تاريخ النضال الفلسطيني لم يعايشها طلبتهم ،وقد
مر عدد منهم بخبرات متعددة مثل :االعتقال ،هدم البيوت ،استشهاد األبناء..الخ (النجار.)55 :4553 ،
إال أنه الزالت هناك حاجة ماسة لتفعيل عالقات إنسانية مباشرة بين األساتذة والطالب ،باعتبار

األستاذ الجامعي قدوة للطالب ،يستطيع توجيهه في المشاكل التي تعترضه ،ويمكنه تقديم النصح الواجب
له ،ويرشده إلى سبل الحصول على المعلومات ،واألهم في هذه العالقة هو مساعدة األستاذ الجامعي

للطالب في اكتساب االتجاهات والميول والقيم اإليجابية التي تتناسب مع طبيعة المجتمع ،ومع المتغيرات
والتي تفرض نفسها على الواقع (حسين.)433 :4555 ،

ثالثاً /دور األنشطة الطالبية:

تعمل الجامعات على إيجاد بنى وهياكل طالبية تتعدد في مسمياتها ،مثل الجمعيات واألندية

الطالبية واالتحادات الطالبية في كل جامعة ،وقد اهتمت بذلك دول مثل االتحاد السوفيتي سابقاً وألمانيا-
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هتلر -كما اهتمت بها الواليات المتحدة األمريكية تحت مسميات الجمهوريين بين الشباب والديمقراطيين

الشباب وجماعات الحقوق المدنية ...إلخ (العايد.)21 :4551،

وتعد األنشطة الطالبية من أهم الفروع التي يجب على الجامعات والكليات االهتمام بها نظ اًر

لكونها تستوعب عدداً كبي اًر من الطلبة داخلها ،فضالً عن قدرتها على تشكيل شخصية الشباب ،وبث
مجموعة من األفكار والقيم التي يمكنها أن تعود بالنفع على نفوسهم ،وتعمل على تقليل حاجز االغتراب

النفسي بينهم وبين المجتمع ،وتتمثل هذه األنشطة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والرحالت العلمية
والثقافية ،واحياء المناسبات الدينية والوطنية وغير ذلك ،وتقدم الجامعات من خالل األنشطة الطالبية
سلسلة برامج وفعاليات مختلفة(دينية ،سياسية ،علمية ،ثقافية ،اجتماعية ،ترويحية ،تربوية) هدفها تنمية

شخصية الطالب الجامعي في إطار التنمية البشرية الشاملة ،واعداد الطالب للحياة الجامعية ولما بعد
التخرج ،وتزويده بالمهارات والخبرات الالزمة ،حتى يتمكن من معايشة متطلبات الحياة المليئة بالمتغيرات،

والتي ال تغطيها المناهج الدراسية أحياناً ،وعادة ما تقدم األنشطة والفعاليات بطريقة مشوقة وملبية

لحاجات الطلبة ،كما أن األنشطة الطالبية أصبحت جزءاً من العملية التعليمية في معظم الجامعات
والمؤسسات العلمية المتقدمة (شلدان.)21 :4553 ،

ومن هذا المنطلق فقد ورد عن تركي( )4557أن المجتمع بأمس الحاجة لجامعات وطنية تقدم له

مبادرات تسهم في تلبية حاجات وتطلعات أبنائه ،ونحن كشعب فلسطيني بحاجة لجامعات على صلة
بالمجتمع تعرف أهدافه وحاجاته ،قريبة من همومه وتطلعاته ،تطرح أفكار وحوارات تساعد على فهم

الواقع أوالً ،ومحاولة تغييره نحو األفضل ثانياً ،وبخالف ذلك تبقى هذه الجامعات مصانع تنتج جيل من
المتعلمين غريبين عن وطنهم وأمتهم وثقافتها وحضارتها ،وتبقى الجامعات مجرد جزر معزولة ال عالقة

لها بالبيئة المحيطة أو المجتمع المحلي(نقالً عن هللو.)25 :4553،

لذلك فإن الباحث وتعقيباً على دور مؤسسات التعليم العالي ممثلة بالجامعات في تحقيق التربية

نداء إلى القيادات السياسية والتشريعية
األمنية ،وما سبق الحديث عنه من أهمية المؤسسات التربوية ،يوجه ً
والتربوية في وطننا الحبيب فلسطين ،بضرورة االهتمام واالستفادة من األدوات واإلمكانات التي توفرها

الساحة الجامعية في معالجة القضايا ليس فقط التربوية لدى الطلبة ولكن االجتماعية منها واألمنية،

فجموع الطلبة هم خير ممثل لهذا المجتمع ،وان استطاع المجتمع الفلسطيني تحصينهم أمنياً وثقافياً
يكون قد قطع شوطاً كبي اًر في تجنيب المجتمع الكثير من الويالت والمؤامرات التي تحاك ضده.
رابعاً /دور إدارة الجامعة:

تسعى اإلدارة الجامعية في الجامعات الفلسطينية للعب دور الوسيط المنظم الذي يساعد على

تنمية شخصية الفرد من جميع جوانبها الشخصية ،العقلية واالنفعالية والوجدانية ،بشكل متكامل ومتوازن،
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وتعمل على إكسابه القيم واالتجاهات ،وأنماط السلوك التي تجعل منه فرداً سوياً في المجتمع ،باإلضافة
إلى حمايته من االنحراف والفساد والخلل القيمي الذي تسببه عوامل الهدم في المجتمع

(العاجز.)311 :4556 ،

ومن هذا المنطلق فإنه اإلدارة الجامعية يقع على عاتقها مهام جسيمة كوضع القوانين واللوائح التي

تحكم طبيعة العالقة بين الجامعة والطلبة والعاملين فيها ،كما تقع على عاتقها وضع المناهج الجامعية
بما يتوافق مع االحتياجات التنموية للمجتمع الذي تنتمي إليه هذه الجامعة ،مما يفرض عليها أن تستمد
فلسفتها التربوية من فلسفة هذا المجتمع وقيمه ،وتكتسب هويتها من هوية هذا المجتمع ،وتسعى إلى

تطويرها حسب متطلبات العصر الحديث ،ومن ثم نقلها إلى األجيال القادمة مع الحفاظ على المبادئ

األساسية التي تشكل هوية المجتمع الوطنية.

كما أن دور اإلدارة الجامعية متداخل مع أدوار عناصر التعليم العالي ،فال يمكن الحديث عن

المناهج بمنأى عن دور اإلدارة الجامعية في تصميم المناهج وتطويرها وتعديلها وفق احتياجات المجتمع،
وليس من المنطق الحديث عن الهيئة التدريسية بمعزل عن اإلدارة الجامعية فهي التي تمنحهم الصالحيات

التي تساعدهم في تحقيق التنمية السياسية للطلبة جنباً إلى جنب مع التأهيل العلمي الالزم في مختلف
التخصصات ،كما أنه من غير المنطقي الحديث عن الحركات الطالبية دون اإلشارة إلى دور اإلدارة
الجامعية في تعزيز هذا الدور من خالل السماح للحركة الطالبية بممارسة األنشطة التي من شأنها تنمية

الطلبة سياسياً وتعزيز الهوية لديهم وزيادة مشاركتهم السياسية في سائر القضايا الوطنية التي تهم المجتمع
وأمنه ،وعلى الجانب اآلخر يمكن أن تحد اإلدارة الجامعية من هذا الدور بأن تقمع األنشطة الطالبية،

وبالتالي تقلل من دورها في إحداث التنمية السياسية المطلوبة(عبد الرحمن.)12 : 4555،

وفي ظل حالة االنقسام الوطني الخطير في المجتمع الفلسطيني ،وتبعاته على وحدة النسيج

االجتماعي ومنظومة قيم المجتمع الفلسطيني ،وأمن المجتمع والسلم األهلي فيه ،حيث بات عرضة للتهدد
واالحتراق ،مما يلقى على عانق الجامعات الفلسطيني ،ممثلو باإلدارات الجامعية والهيئات التدريسية فيها

مسئولية إنقاذ المجتمع مما يتهدده من تشرذم وضياع في غمرة حالة االنقسام الحادة التي تجثم على
صدر الشعب ،وتزداد مع األيام حدة وعمقاً (المزين.)14 :4551 ،

كما ورد عن تركي( )4557أن المجتمع بأمس الحاجة لجامعات وطنية تقدم له مبادرات تسهم في

تلبية حاجات وتطلعات أبنائه ،ونحن كشعب فلسطيني بحاجة لجامعات على صلة بالمجتمع تعرف
أهدافه وحاجاته ،قريبة من همومه وتطلعاته ،تطرح أفكار وحوارات تساعد على فهم الواقع أوالً ،ومحاولة
تغييره نحو األفضل ثانياً ،وبخالف ذلك تبقى هذه الجامعات مصانع تنتج جيالً من المتعلمين غريبين
عن وطنهم وأمتهم وثقافتها وحضارتها ،وتبقى الجامعات مجرد جزر معزولة ال عالقة لها بالبيئة المحيطة

وبناء عليه ينبغي للجامعات الفلسطينية أن تراعي حاجات
أو المجتمع المحلي(.هللو،)25 :4553،
ً
وخصائص الشباب الجامعي الفلسطيني ،باإلضافة إلى تقدير الحالة الخاصة للظرف السياسي الذي
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يعيشه الشعب الفلسطيني ،ومتطلباته وتبعاته الثقيلة ،السيما على قطاع الشباب المثقف–الجامعي،-
وبالتالي البد أن تقوم الجامعات الفلسطينية بتنوير عقولهم ،وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ،وتنمية مشاعر الفخر
واالعتزاز بهم وبالوطن ،وكذلك تعزيز مشاعر االنتماء إلى هذه األمة ،وموروثها االجتماعي والوطني

واألخالقي والقيمي (العاجز.)441 :4554 ،

لذلك فإن الباحث وتعقيباً على دور مؤسسات التعليم العالي ممثلة بالجامعات في تحقيق التربية

نداء إلى القيادات السياسية والتشريعية
األمنية ،وما سبق الحديث عنه من أهمية المؤسسات التربوية ،يوجه ً
والتربوية في وطننا الحبيب فلسطين ،بضرورة االهتمام واالستفادة من األدوات واإلمكانات التي توفرها

الساحة الجامعية في معالجة القضايا ليس فقط التربوية لدى الطلبة ولكن االجتماعية منها واألمنية،

فجموع الطلبة هم خير ممثل لهذا المجتمع ،وان استطاع المجتمع الفلسطيني تحصينهم أمنياً وثقافياً
يكون قد قطع شوطاً كبي اًر في تجنيب المجتمع الكثير من الويالت والمؤامرات التي تحاك ضده.
سابعاً /أساليب تطبيق التربية األمنية في المؤسسات التعليمية:
تتنوع طرق تطبيق التربية األمنية في المؤسسات التعليمية ،إال أن أغلب األدبيات تشير إلى أن
تطبيقات التربية األمنية األكثر انتشا اًر تتم من خالل أسلوبين هما :األسلوب المستقل ،وأسلوب

الدمج(التكامل).

 .3األسلوب المستقل:
ويعنى تطبيق برنامج التربية األمنية بصورة مستقلة بعيداً عن دمجها في البرنامج الدراسي اليومي،

ما يعني تخصيص وقت من أوقات اليوم الدراسي (حصة دراسية مثالً) لتطبيق التربية األمنية ،ومن

التجارب الناجحة في هذا االتجاه :البرنامج الذي تم تطبيقه في دولة اإلمارات العربية المتحدة لطالب

التعليم العام وطالباته بالتعاون بين و ازرة التربية والتعليم فيها وشرطة دبي عام 4558م ،وقد تم تنفيذ
البرنامج من خالل محورين أساسيين هما :المحور التوعوي اإلرشادي ،والمحور التدريبي االنضباطي،
فقد تم تعريف المشاركين في البرنامج باألخطار التي تحيط بهم وتهدد مستقبلهم حال الوقوع في براثنها..
كما تم تعزيز الجانب الوقائي لدى المشاركين في البرنامج من خالل إرشادهم إلى الوسائل الناجحة التي

يمكن أن تعينهم على عدم الوقوع ضحايا لألخطار المحدقة بهم ،وكيفية تجنب أصدقاء السوء الذين قد

يوجدون حولهم ورفض المغريات التي تعرض عليهم.
 .1أسلوب الدمج أو التكامل:

وهو األسلوب األكثر تطبيقاً وانتشا اًر ،ويعنى تطبيق التربية األمنية ودمج مفاهيمها وأهدافها في
أوجه العملية التربوية كافة ،بما في ذلك محتوى المادة الدراسية ،وطرق التدريس وأساليبه ،واألنشطة
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الطالبية والفعاليات التربوية ،وبيئة الفصل ،واإلرشاد الطالبي ،والثقافة المدرسية ،وأساليب اإلدارة التربوية،

وغير ذلك من عناصر العملية التربوية.

ويتطلب أسلوب(الدمج) توفير الدورات التدريبية لمعلمي المدارس ومشرفيها التربويين ومديريها،

وللمعنيين بتطبيق التربية األمنية في المؤسسات التعليمية من أجل استيعاب المفاهيم والتطبيقات الخاصة

بها مثل:

 .5تحديد األهداف التربوية التي يجب أن تقوم عليها التربية األمنية.

 .4توضيح مفهوم التربية األمنية والبعد األمني للتعليم وأهميته ألمن المجتمع واستق ارره.
 .3تحديد األسباب والمبررات التي تدعو إلى ضرورة إدخال التربية األمنية في مناهج التعليم العام.
 .2اإلسهام في اختيار الموضوعات والمحتوى التربوي للتربية األمنية.

 .1توضيح عالقة التربية األمنية بالمناهج التعليمية األخرى (السلطان.)34-41 :4551 ،

لذلك الباحث يرى أنه من الضروري أن يسارع المجتمع الفلسطيني لعقد الورش والندوات والمؤتمرات

العلمية بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية والباحثين ذات الصلة بما فيها المؤسسة األمنية لوضع أنسب
السبل واألساليب التي من الممكن اتباعها بعد وضعهم األهداف والمفاهيم األمنية المراد لها أن تسود

لدى الطلبة ،وان كان الباحث يرى بأنه من الممكن الدمج بين األسلوبين السابق ذكرها ،كون المفاهيم
والسلوكيات األمنية كثيرة ومتشعبة ،فمنها ما يحتاج أن تخصص له مساقات خاصة به ،وهناك عدد من

المفاهيم التي من الممكن دمجها في المساقات واألنشطة الطالبية والتعليمية األخرى.
ثامناً  /واقع التربية األمنية في محافظات غزة:

المجتمع الفلسطيني عانى ويعاني من مشكلة أمنية منذ بدايات القرن العشرين وتفاقمت هذه

المشكلة مع االحتالل اإلسرائيلي عام 5127م ،واستكمال االحتالل باقي أراضي فلسطين ومنها محافظات

غزة عام 5168م ،مهدداً بذلك كل مقومات األمن الفلسطيني ،لذا وجب على المجتمع الفلسطيني اتخاذ
مصدات لمقاومة االحتالل والحفاظ على حقوقه المسلوبة ،وفي هذه الفقرة يرصد الباحث دور المؤسسة

التربوية في محافظات غزة في مجال التربية األمنية وفق التقسيم الزماني.

فقد ورد في دراسة صيام( ،)4552ثالث فترات زمنية لواقع التربية األمنية ،هي مرحلة وجود

االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة ،ومرحلة وجود السلطة الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو ،وأخي اًر مرحلة
وجود حركة حماس على رأس الحكومة ،وذلك على النحو التالي:
 .3مرحلة وجود االحتالل اإلسرائيلي:

لم يتم تنفيذ برامج التربية األمنية في هذه المرحلة لوجود االحتالل اإلسرائيلي ،الذي كان يمنع

وجود مثل هذه البرامج ،ويعتبرها تمثل خط اًر عليه ،وكان يحاسب ويعتقل كل من يثبت قيامه بعمل
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تنظيمي أو يمارس أي عمل يتعارض مع وجود االحتالل ،وما كان يتم هو توزيع بعض النشرات الخاصة

بالتوعية األمنية كأحد مكونات التربية األمنية وللعناصر التنظيمية فقط وبسرية تامة.
 .1مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية:

بعد عقد اتفاق أوسلو وقدوم السلطة الفلسطينية في العام (5113م) إلى أرض الوطن ،وبدء تشكيل

مؤسسات السلطة ،تم تكليف جهاز األمن الوطني وبالتعاون مع مديرية التدريب بتنفيذ مشروع مقترح
لبرنامج التربية األمنية(الفتوة) الذي سينفذ على الطلبة في المرحلة المتوسطة(السابع-الثامن-التاسع)

والمرحلة الثانوية (العاشر-الحادي عشر-الثاني عشر) اعتبا اًر من العام ( )5116-5111وتم تنفيذه في
بعض المدارس في محافظة خانيونس ،وتم تجميد المشروع بعد أن طلب االحتالل من السلطة الفلسطينية

ذلك ،بحجة أنه يتعارض مع بعض مبادئ اتقاف أوسلو المتعلق بالشق األمني ،ومنذ تلك اللحظة حتى

عام  ،4554لم يتم تنفيذ البرنامج.

 .1مرحلة وجود حركة حماس في قطاع غزة:
شهدت برامج التربية األمنية طفرة كبيرة في قطاع غزة في ظل وجود حركة حماس ،وذلك على

المستوى الشعبي وفي المساجد وفي كافة مؤسسات المجتمع المحلي والو ازرات ،وكانت في البداية عبر
برامج التوعية األمنية كأحد مكونات التربية األمنية وبالذات توعية المجتمع الفلسطيني من خطر العمالء

وطرق اإلسقاط في العمالة ،والقيام بأكثر من حملة وطنية لهذا الغرض بين عامي( )4554-4555وقد
تم تنفيذ هذه األنشطة بدعم من الحكومة الفلسطينية في غزة والو ازرات ذات العالقة

(صيام.)556-551 :4552 ،

ومن هذه األنشطة المناهج التي أقرتها و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية عام 4553م ثالثة مناهج

جديدة تُدرس ألول مرة في المدارس بالقطاع ،وهي حقوق اإلنسان ومهارات الحياة ،والتربية الوطنية،
والفتوة ،فمهارات الحياة هي مادة تعليمية اختيارية للصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر ،ومادة التربية
الوطنية للثامن والتاسع والعاشر ،أما الفتوة فهي منهاج مستقل مصاحب لمشروع الفتوة الذي يطبق في

الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر ،منهاج جديد مصاحب لمشروع الفتوة الذي تم البدء في
تطبيقه منذ بداية عام 4554م بدون منهاج ،لكن مع بداية عام 4553م تم إجراء تعديالت وتحسينات

على المشروع ،ومن ضمن هذه التحسينات إعداد منهاج خاص للفتوة إضافة إلى تخصيص حصة خاصة
للفتوة غير حصة الرياضة ولها( )15درجة مثلها مثل حصة الرياضة ،وهو منهاج تم إعداده من قبل

و ازرة التربية والتعليم بالتعاون مع و ازرة الداخلية ،وتم وضعه في كتاب موحد للصفوف العاشر والحادي

عشر والثاني عشر ،والمنهج يضم عدة فصول لكل صف دراسي مثل التعبئة والتوجيه ،والمشية العسكرية
واألسلحة الخفيفة ومهارات قتالية والثقافة العسكرية والدفاع المدني واإلسعاف األولي وغير ذلك ،وهو

منهاج يهدف إلى إعداد الشباب المؤمن القادر على خوض غمار الحياة المتصف باألخالق والصدق

واألمانة والشجاعة والتضحية وحب الجهاد ،وتحقيق أهداف التربية المقاومة ومبادئها ولو بحدها األدنى،
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وتنمية الوعي المقاوم لدى الطلبة بما يكفل تنشئة أجيال من الشباب القادرين على المقاومة عند التحاقهم

بها ،كما يكتسب الطلبة خالل فترة التدريب حب النظام وااللتزام واعداد الطالب إيمانياً ومعنوياً وبدنياً
بحيث يكون صالح ومدافع عن حقوقه الوطنية واشباع االحتياجات النفسية لدى الطلبة وتنمية المعارف
المقاومة وتوسيع المدارك وزيادة ثقافة المقاومة لدى الطلبة وتأهيلهم لتحمل المسؤولية واتخاذ القرار

(جاد هللا.)www.mohe.ps :4553 ،

أما على مستوى التعليم العالي ،فإن الباحث يرى بأن محافظات غزة شهدت خالل الخمس سنوات

األخيرة ،نشوء العديد من الكليات والجامعات ذات الطابع األمني ،والتي تدرس برامج الدبلوم المتوسط
والبكالوريوس في العلوم األمنية ،كأكاديمية فلسطين للعلوم األمنية والتي تغير اسمها الحقاً إلى كلية

العودة ،وكلية الشرطة والتي تغير اسمها بعد اعتمادها ضمن الكليات األكاديمية إلى كلية الرباط ،وجامعة
األمة للتعليم المفتوح والتي تتضمن برامج متخصصة في العلوم األمنية والشرطية والقانونية ،أما على

مستوى الجامعات التقليدية والعريقة في محافظات غزة كالجامعة اإلسالمية واألزهر واألقصى ،فلم يرصد

الباحث ،سوى تجربة واحدة في هذا المجال وهي احتواء مساق التربية النوعية وهو مساق اختياري يعطى
لطلبة الجامعة اإلسالمية على وحدة بعنوان التربية األمنية.

لذا فإن الباحث يعتقد أن القائمين على شئون التربية والتعليم العالي مدعوون إلى إعادة النظر إلى

كم المخاطر التي تحيط بطلبة الجامعات والكليات ،وتطوير المناهج والبرامج التعليمية الصفية والالصفية
بما يحقق األمن للطلبة ،ويربط بين المعارف واالتجاهات التي يتم اكتسابهم لها وبين احتياجات المجتمع

االجتماعية والوطنية واألمنية.
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شكل رقم ()4.4
أحد صفحات منهج الفتوة المقرر

على المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة

تاسعاً /التجارب الدولية في مجال التربية األمنية:

أ .التجربة الفنلندية:

اعتمدت فنلندا منذ مدة طويلة سياسة الوقاية من الجريمة كأسلوب إجرائي ميداني للمكافحة،

والسيطرة على الجريمة ،والسلوكيات المنحرفة ،واعتمدت للقيام بذلك عدة مؤسسات اجتماعية أهلية
وحكومية مثل :المراكز والمؤسسات الصحية واالقتصادية ،والتربوية التي تعد من أهم المؤسسات التي

ساهمت في ذلك المجال ،ويقوم شرطي فلندي بالزي الرسمي يساعده مدرس مدني بتدريس مادة الوقاية
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من الجريمة ،وشرحها للتالميذ داخل الصفوف الدراسية ،بهدف توضيح الدور الحقيقي للشرطة داخل

المجتمع ،باعتبارها حامية لألفراد وممتلكاتهم ،ومنفذة للقوانين وحارسة لها ،باإلضافة إلى تدريس المادة

يتم توضيح وادراك أهمية العالقة بين رجل األمن والمواطن في الحفاظ على أمن المجتمع وسالمته ،وقد
نتج عن تطبيق فنلنديا لتلك السياسة العديد من الثمار المفيدة على أمنها الوطني فتقلص معدل الجريمة،

وانخفضت مستوياتها ،وأصبح لدى فنلندا أقل معدل من جرائم السرقة مقارنة بكل دول أوروبا الشمالية

بفضل حمالت الوقاية من الجريمة والسلوك المنحرف المنفذة في المؤسسات التربوية.

ب .التجربة األسترالية:

تعد أستراليا من الدول الرائدة في العمل الوقائي من الجريمة والسلوك المنحرف ،حيث تم تنفيذ
العديد من األعمال الوقائية للشباب من خالل المدارس والمؤسسات التربوية بها ،وتتمثل التجربة األسترالية

في تجربة مقاطعة أستراليا الجنوبية وتحديداً في منطقة أداليد( )Adelaideحيث أنش

نادي نواب

الشرطة في العام 5171م ضمن البرنامج الشامل للسياسة الوقائية ،وبترتيب من شرطة المقاطعة ،ودعم
مالي من تجارها ،وقد هدف ذلك النادي إلى االتصال بتالميذ المدارس من سن خمس سنوات إلى أربع

عشرة سنة ،مع تقبل عضوية التالميذ المعوقين األكبر سناً.

وبعد تدخل السلطات الحكومية فعلياً في أعمال النادي تحولت حملته إلى حملة احترافية وعلى

نطاق واسع ،حيث أصبحت تهدف إلى التالي:

 بعث روح المسئولية االجتماعية تجاه الوقاية من الجريمة لدى كافة المواطنين. -تنمية عالقات الصداقة الدائمة بين الشباب ،واألطفال ،ورجال األمن.

 تعليم التالميذ مبادئ المسئولية الجماعية ،واحترام النظم والقوانين وتوضيح فائدة ذلك. -نشر فلسفة وأهداف الوقاية من الجريمة في المدارس.

 -تشجيع وتحفيز األطفال المنتسبين للنادي بالهدايا والجوائز التشجيعية ،ومنها بعض الكتب التي

تعالج بعض المشكالت والظواهر االجتماعية السلبية ،أو تعالج بعض المواضيع المرتبطة بقضايا

الوقاية من الجريمة والسلوك المنحرف كاألمن الوقائي ،وأهمية النظم والقوانين ،وأضرار السلوك

المنحرف (اليوسف.)364-311 :4554،

ج .التجربة األمريكية:

في أمريكيا يعد رجل األمن جزءاً أساسياً من العملية التربوية ،وهناك كثير من التنسيق المنظم
والمستمر بين المدارس ورجال األمن الذين يقومون بتقديم اإلرشادات واالستشارات للطالب والطالبات

في مختلف القضايا األمنية خصوصاً ما يتصل منها بظاهرة العنف ،وخطورة تعاطي المخدرات ،وغيرها
من القضايا االجتماعية واألمنية ،ويشارك رجال أمن متخصصون في علم النفس وعلم االجتماع وبعض
رجال الدين ،ولقد نجحت هذه البرامج في الحد من موجة العنف في المدارس األمريكية ،والتقليل من

اآلثار النفسية المصاحبة (السلطان.)3 :4551 ،

51

د .التجربة الفلسطينية:
تعتبر تجربة برامج الفتوة والتطوير الحاصل على مناهج التربية الوطنية في محافظات غزة خالل

العام الدراسي  ،4553/4554هي التجربة الرائدة في مجال تطبيق التربية األمنية في المدارس
الفلسطينية ،والتي قام الباحث بتفصيلها سابقاً عند الحديث عن واقع التربية األمنية في فلسطين.
ه .التجربة اإلماراتية:

جاء برنامج التربية األمنية كأحد برامج شرطة دبي ليعالج الظواهر السلبية في المدارس ومنها

(العنف ،ضعف الهوية ،التطرف الفكري ،االنحالل والتقليد ،حوادث السير..،الخ) ،ويهدف من خالله
للوصول إلى الطالب المعتز بهويته ،المحب لوطنه ،المتفوق ،الواعي المحصن ذاتياً ،وقد بدأ تطبيق

البرنامج كتجربة أولى عام 4551/4552م بمدرسة اإلمام الشافعي للصف الثامن فقط على هيئة تدريبات
عسكرية ومحاضرات توعوية متنوعة ،محققة نتائج كبيرة ممثلة في زيادة الكم المعرفي ،ارتفاع معدالت

التفوق الدراسي ،وانخفاض معدالت التسرب الدراسي والهروب ،ورفع مستوى االنضباط ،وكذلك ارتفاع

الحس األمني لدى الطالب.

ويسير البرنامج وفق رؤية تتمثل بإعداد أجيال طالبية واعية ومحصنة أمنياً وأخالقياً تفخر بهم
الدولة والعالم ،وبهدف تحقيق أهداف تربوية وأخرى أمنية ممثلة في:
 .5خلق جيل من النشء يشارك الشرطة في منع الجريمة.

 .4تعزيز روح االنضباط المسلكي بفرض نوع من الضبط والربط العسكري لديهم.
 .3رفع الحس األمني لدى الطالب.

وانطالقاً من تطبيق البرنامج على مدرسة واحدة عام 4551/4552م ،إلى تطبيق البرنامج على

جميع مدارس دبي بجميع مراحلها خالل العام الدراسي 4551/4557م ،ومن مشاركة( )4141طالب
إلى مشاركة ( )42761طالب من المدارس الحكومية ،و( )55823طالب من المدارس الخاصة ،عام
4554/4555م.

وقد حاز البرنامج على عدة جوائز منها:
 حصول القيادة العامة لشرطة دبي على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميزفئة المؤسسات الداعمة للتعليم.

 عرض التجربة في الملتقى الدولي السابع ألفضل التطبيقات الشرطية ،والتوصية بتعميم التجربةعلى الدول المشاركة.

 توصية مؤتمر مجلس التعاون الخليجي بتوزيع نسخ من تجربة التربية األمنية على دول مجلسالتعاون الخليجي لالستفادة منها.

 -توجيه رسالة من السفارة البريطانية لتنفيذ التجربة على المدارس البريطانية.

(دبل.)53-4 :4554 ،
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شكل رقم ()4.3

إحصائية توضح مراحل تطور برنامج
التربية األمنية المنفذ من قبل شرطة وحكومة دبي باإلمارات

وبذلك يتضح لدى الباحث بأن تجربة تطبيق البرامج األمنية في المؤسسات التعليمية لم تكن بدعة

لدى المؤسسة التعليمية في فلسطين دون الدول األخرى ،بل هي مستمدة من نجاحات سابقة للعديد من
الدول ،وما تلك الهجمة الشرسة على هذه التجربة في مدارس محافظات غزة ،بادعاء عسكرة الطلبة

اع أمنياً،
واستغاللهم ،ما هي إال افتراءات هدفها إفشال الجهود الرامية إلى تحصين الطلبة وتخريج جيل و ٍ

مثقف وطنياً ،قادر على المشاركة في الحياة االجتماعية ،متمسكاً بحقوقه التاريخية وقضاياه الوطنية.

53

املبـــحـــث الثــــالث :ثقـــافة املقــــاومــــة

أولـــــــــــــــــــــــــاً  :مفهوم الثقافة ،خصائصها ومكوناتها
 )5تعريف الثقافة

 )4خصائص الثقافة
 )3مكونات الثقافة

ثانـــــــــــــــــــــــياً  :مفهوم المقاومة وشرعيتها
 )5تعريف المقاومة

 )4التأصيل الشرعي للمقاومة في اإلسالم
 :ثقافة المقاومة الفلسطينية

ثالثــــــــــــــــــــاً

 )5تعريف ثقافة المقاومة

 )4العالقة بين ثقافة المقاومة والوالء للوطن
 )3خصائص ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني

 )2أسس ثقافة المقاومة واسقاطاتها على الحالة الفلسطينية

-

 )1تحديات ثقافة المقاومة الفلسطينية

-

-

-

 )6دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة المقاومة-

-

-

 )8مجاالت ثقافة المقاومة
-
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املبحث الثالث

ثقــــــــــافــــــــة املـــــقاومـــــــة
أوالً /مفهوم الثقافة وخصائصها ومكوناتها:
تمثل الثقافة الثروة القومية التي تستطيع من خاللها الحفاظ على كيانها ،فهي الوعاء الذي يستوعب

ويشكل الوعي المجتمعي للدول والمجتمعات ،وبدونها تتماهى فيه الشخوص والكيانات ،لذلك تحرص

المجتمعات على الحفاظ على ثقافتها وتراثها كجزء من الحفاظ على كياناها المادي واالجتماعي.

حيث أصبحت الثقافة أم أر عاماً كالتعليم والصناعة والزراعة ...إلخ ،وانها بحاجة إلى جهاز تنفيذي

واسع ومتكامل يتولى اإلشراف على أمرها ،هذا فضالً عن القضايا العديدة المرتبطة بالثقافة والتي كثر

البحث عنها وعقدت الندوات والمؤتمرات الواسعة لمناقشتها ،مثل :التنمية الثقافية ،واألمن الثقافي ،والهوية
الثقافية ،والغزو الثقافي ،ودور المثقف في المجتمع ،والمثقف والسلطة ،والتطبيع الثقافي..الخ ،وقد وصل

األمر بالثقافة أن أصبحت قضية عالمية اهتمت بها األمم المتحدة ،حيث عقدت منظمة اليونسكو الدولية
 UNESCOمؤتم اًر عالمياً خاصاً بموضوع الثقافة من  8/6إلى 5174/7/6م ،وكذلك قامت جامعة

الدول العربية بعقد عدة مؤتمرات للثقافة ،ووضعت ما أسمته :الخطة الشاملة للثقافة العربية ،والتي أقرها

وزراء الثقافة في شهر نوفمبر 5171م (جامعة القدس المفتوحة.)1 :4555 ،

وبناء على ما سبق فإن من األهمية دراسة الثقافة لما لها من مردود على المجتمع واال ما اهتمت

بها الدول وأصبحت قضية عامة تتدارسها.
 )3تعريف الثقافة:

أ) التعريف اللغوي لمفهوم الثقافة:
المعارف والفنون التي ُيطلب الحذق فيها،
العلوم و
ورد في المعجم الوسيط :الثهقافة بمعنى:
ُ
ُ
ِ
ف َيثُقف ،ثَقاف ًة ،فهو ثَِقف وثَُق َ ه
فطنا ،ثهقف
خص :صار حاذًقا ً
والثقافة :المالعبة بالسيف ،وثُق َ
ف الش ُ
الشيء :أقام المعو هج منه وسواه ،وثهقف اإلنسان :أدبه وهذبه وعهلمه ،وثَِقف الشيءِ :
ظفر به.
َ
َ
ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
تثقيفا ،فهو ُمثقف ،والمفعول ُمثهقف ،وثهقف
ف يثقفً ،
وورد في معجم اللغة العربية المعاصر :ثهق َ
وقومه ،وثهقف ِ
ودربه ،وثقف الشيء بمعنى ِ
ظفر به أو وجده وتمكن
التلمي َذ :أهدبه ورباه ،علمه ه
المعو هج سواه ه

ف الرجل من باب ظرف صار حاذقا خفيفا فهو ثَْقف
منه ،كما ورد في معجم الصحاح (ث ق ف) :ثَُق َ
ِ
ِ
وتثقيفها تسويتها
اف ما تسوى به الرماح
ُ
ض ُخم فهو َ
مثل َ
ف كعضد والثَق ُ
المثَاَقف ُة وثَق َ
ض ْخم ومنه ُ
(قاموس المعاني ،د.ت.)www.almaany.com :
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وفي القرآن الكريم استخدم الفعل ثقف بمعنى ظفر بالشيء ووجده على جهة األخذ والغلبة ،كما
ِ
وه ْم ﴾(سورة البقرة :اآلية  ،)515أي حيث تجدونهم
وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم ُ
استعمل في اإلدراك ،قال تعالىَ ﴿:وا ْقُتُل ُ
وتدركونهم في حل أو حرم (السيد وآخرون.)41-42 :4554 ،
ويعتقد (مقداد )4557،أن " استعمال العرب لكلمة " الثقافة" كان للداللة على معان متعددة :منها

الحذق ،ومنها الفطنة والذكاء ،ومنها سرعة التعلم ،ومنها الظفر بالشيء والتغلب عليه ،ومنها التقويم
والتهذيب ،وعليه فكل ما قد يؤدي إلى تهذيب السلوك فهو يعد ثقافة وكل ما يرتقي باألخالق ويسمو بها

فهو ثقافة (مقداد.)33 :4557 ،

ب) التعريف االصطالحي للثقافة:

يعد أقدم التعريفات للثقافة وأكثرها ذيوعاً هو تعريف األنثروبولوجي اإلنجليزي إدوارد تايلور

(5158-5734( )E.B.Tylorم) والذي قدمه في كتابه (الثقافة البدائية) عام 5785م والذي أورد فيه

التعريف التالي " :الثقافة أو الحضارة بالمعنى االثنوجرافي الواسع :هي كل مركب يشتمل على المعارف

والمعتقدات والفن والقانون واألخالق والتقاليد وكل القابليات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان
كعضو في مجتمع" ،وقد تخصصت العديد من البحوث في رصد نشأة المفهوم وتطوره من الناحية

التاريخية ،وأخرى ركزت على الجانب المعرفي ،وقد أحصى عالما األنثروبولوجيا األمريكيان

كروبير( )A.L.Kroberوكلوكهون( )C.kluchohnما ال يقل عن ( )565تعريفاً للثقافة صنفت إلى
سبعة أصناف :وصفية وتاريخية وتقييمية وسيكولوجية وبنيوية وتكوينية ،وجزئية غير كاملة

(عماد.)35-47 :4556،

وكثير من التعريفات التي جاءت الحقاً ال تبتعد كثي اًر عن تعريف إدوارد تايلور(،)E.B.Tylor

وللوصول إلى ماهية " الثقافة" اصطالحاً ،فإن الباحث يجمل ما اطلع عليه من تعريفات لمفهوم الثقافة

مراعياً ترتيبها من القديم إلى الحديث ،وهي:

 .5كل ما في اإلنسان من قيم وأفكار وسلوك وكل ما يحيط به من مدارك غير محسوسة تعينه على
فهم واقعه والتفاعل معه (عدوان.)5 :4555 ،

 .4ظاهرة اجتماعية نفسية تحتل مكانها في عقول األفراد ،ولكنها تختلف عن الشخصية الفردية ،وتخرج

عن إطار التركيب الفطري للفرد ،ولكنها تصبح جزء ال يتج أز من شخصيته خالل مراحل نموه،
والثقافة شيء غير ملموس ،وال يمكن استيعابها عن طريق اإلحساس المباشر من قبل األف ارد الذين

أسهموا في تشكيلها وانما تتجسد في السلوك الناجم عنها ،والثقافة كيان مركب حظي باهتمام الباحثين

في مختلف المجاالت لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع (الفالح.)55 :4555،
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 .3يعرفها كلباترك بأنها "كل ما صنعته يد اإلنسان وعقله من أشياء ومن مظاهر في البيئة االجتماعية،
أي كل ما اخترعه اإلنسان وكان له دور في العملية االجتماعية ،فاللغة والعادات والمؤسسات

االجتماعية ،والمفاهيم واألفكار ،كلها عناصر ثقافية ألنها من صنع اإلنسان

(نقالً عن همشري.)515 :4555 ،

 .2وعرفها هوفستيد( )Hofstedeبأنها :ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن واألخالق
والقانون والعرف والعادات وأي قدرات أخرى يكتسبها اإلنسان باعتباره عضواً في المجتمع

(.)Hofstede, 2001: 233

 .1عرفها براون( )Brownبأنها "العملية التي تنقلت بها اللغة والمعتقدات والذوق الجمالي ،والمعرفة

والمهارات واالستخدامات من مجموعة أو طبقة اجتماعية معينة ،ومن شخص إلى أخر ،ومن جيل

إلى أخر" (نقال عن الساعاتي.)12 :4554،

 .6الثقافة هي السلوك المكتسب ،ويتضمن كل األساليب المألوفة واألفكار والقيم التي يمارسها الناس،

ويحرصون عليها كأعضاء في مجتمع منظم ،والثقافة بطبيعتها ال تتجلى لنا كظاهرة إال بعد إدراك

تأثيراتها ،ولكل ثقافة خصائصها التي تميزها وتحدد شخصيتها عن غيره" (صالح.)3 :4554،

 .8عرفت اليونسكو الثقافة بمعناها الواسع "أنها جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي

تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها ،وهي تشكل الفنون واآلداب وطرائق الحياة ،كما تشمل
الحقوق األساسية لىنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات (نقالً عن السيد وآخرون.)48 :4554 ،

 .7مجموعة مكتسبة من الخصائص والصفات تحدد لىنسان نوعاً متمي اًز من السلوك يقوم على مجموعة
من القيم والمثل تتوفر لديه على مر العصور واألجيال نتيجة لتطور عضوي يتالءم مع بيئته،
ونتيجة لتطور عقلي يكسبه من المهارات الذهنية واليدوية ،ونتيجة لتطور وجداني يحمله على

االنفعال بما في الحياة من قبح وجمال ،ونتيجة لتطور نفسي يقوي شعوره بالقيم ،ويزيد من قدرته
على التمييز بين ما هو شر وما هو خير وما هو خطأ وما هو صواب ،ونتيجة لتطور اجتماعي

يربطه بسواه من وحدات متفاوتة تتخذ شكل األسرة أو العائلة أو القبيلة أو الوطن

(الصاوي.)35 :4552 ،

 .1كل ما ينتج عن تفاعل البشر مع معطيات الواقع المادي والمعنوي المتغير ،والتي تشكل مجموع
عاداتهم وقيمهم ومعتقداتهم ومثلهم واتجاهاتهم واهتماماتهم ومعارفهم وفكرهم والتي اتفق عليها

المجتمع ،والتي تيسر لمن يتعلمها ويحملها فهم الموقف الذي يشتركون فيه ،وبذلك يستطيعون أن
يستجيبوا لبعضهم البعض بطريقة إيجابية تميزهم عن غيرهم (الغريب وآخرون.)31 :4551،

وهناك تعريف للثقافة شائع مترسب في أذهان الكثيرين من المتعلمين والناس عامة ،ويصعب علينا

تجاهله ،وهو ال ينسب إلى شخص معين وال يعرف له واضع على وجه الدقة ،وهو ذلك التعريف الذي

يرى أن الثقافة هي "األخذ من كل علم بطرف" وهذا كان تعريف األدب عند بعض العلماء السابقين
56

وذكره ابن خلدون في المقدمة في تعريف األدب ،وفي ضوء هذا التعريف يكون المثقف هو الذي يعرف
نتفاً من علوم كثيرة أو من كل العلوم (جامعة القدس المفتوحة.)52 :4555 ،

وبناء على ما سبق ،فإن الباحث يستخلص أن الثقافة ما هي إال منظومة القيم والعادات واألخالق
ً

والقوانين السائدة في المجتمع وكافة المعارف التي أنتجها على مر األجيال ،بحيث ترسخت لديه وأضحت

قوة مقاومة تحافظ على المجتمع من التفكك والضعف ضد كل القوى والتيارات الهادفة إلى تفكيك المجتمع
والقضاء عليه.
 )1خصائص الثقافة:
.5

تتميز الثقافة وفقاً لعيسى( )4552بعدة خصائص ،منها:

الثقافة ذات خاصية مادية ومعنوية معا :ثقافة المجتمع تحدد نمط وأسلوب الحياة في هذا المجتمع،

والعناصر المادية هي عبارة عن تلك العناصر التي أتت نتيجة للجهد اإلنساني العقلي والفكري،
وفي نفس الوقت ال تكتسب الثقافة وظيفتها ومعناها إال بما يحيطها من معاني وأفكار واتجاهات

ومعارف وعادات هذا فضال عن أن العناصر المادية تؤثر بدورها في مفاهيم األفراد وقيمهم
واتجاهاتهم وعالقاتهم أي أن الحالة متبادلة بين العناصر المادية والالمادية داخل البناء الثقافي،

.4
.3

ومن ثم فإن البناء الثقافي يشمل العنصرين معا في آن واحد.

الثقافة اكتساب إنساني عن طريق مفهوم التنشئة الثقافية ،وتتولد نتيجة البيئة الثقافية التي ينشأ
فيها الفرد.

الثقافة عضوية :إذا كانت الثقافة تشتمل على العناصر المادية والالمادية معا فإن كال من العناصر

المادية وغير المادية يرتبط بعضها ببعض ارتباط عضوياً فيؤثر كل عضو في غيره من العناصر

كما يتأثر به ،فالنظام االقتصادي يتأثر بالنظام السياسي والعكس صحيح ،كما أن النظام التعليمي
يتأثر بالنظامين معاً ويؤثر فيهما ،ومن جهة ثانية فإن العادات والتقاليد تؤثر في نظام األسرة من

حيث طريقة الزواج والعالقة بين الكبير والصغير واذا تغير أي عنصر من هذه العناصر فإنه

سيتبعه تغي اًر حتمياً في النظم األخرى أضف إلى هذا أن التغير في أساليب المعيشة يتبعه تغيي ار
في القيم والعادات ومن ثم فإن عناصر الثقافة يرتبط بعضها بالبعض ارتباطا عضويا ويتسم هذا

.2

االرتباط بالديناميكية وليس باالستاتيكية.

الثقافة مكتسبة :الثقافة ليست فطرية في اإلنسان بل يتعلمها األفراد وينقلونها من جيل إلى جيل
ويخط من يذهب إلى اعتبار الثقافة فطرية في اإلنسان ،يكتسب الثقافة منذ سنواته األولى حتى
تصبح جزءا من شخصيته كما يصبح هو عنص ار من عناصر هذه الثقافة.
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.1

.6

.8

الثقافة تراكمية :تتميز بعض عناصر الثقافة بالتراكم ،ذلك أن اإلنسان يبدأ دائما من حيث انتهت

األجيال األخرى وما تركته من تراث ،وبتراكم الجوانب المختلفة تتطور بعض جوانب الثقافة
وتختلف درجة التراكم والتطور من عنصر إلى آخر.

إمكانية انتقال عناصر الثقافة باالحتكاك :فكلما زاد االحتكاك والتعامل بين مجتمع وآخر كلما

زادت درجة االنتقال الثقافي بين هذين المجتمعين ،ولكن المجتمع ذو الثقافة األقوى واألفضل يؤثر
بدرجة أكبر في المجتمع ذي الثقافة األقل نجاحا وقوة وبالتالي فالثقافة ديناميكية متغيرة.

أن الشخص يحصل على الثقافة باعتباره فرداً في المجتمع .فالحياة االجتماعية تصبح صعبة

ومستحيلة من غير العالقات والتبادل والتواصل والتفاهم والممارسات المتبادلة التي يشارك فيها

.7

األفراد والمجتمع جميعاً.

الثقافة حقل معقد تتمثل وحداته بما يطلق عليه الصفات أو السمات الثقافية .وهي قد تشتمل
على الماكينات واآلالت ،كالمحراث مثالً ،أو إيماءة ،كالمصافحة باأليدي .وتسمى الصفات

المتقاربة بالنمط الثقافي .كالتقاليد السابقة للزواج

(عيسى.)www.alwatanvoice.com :4552 ،

وبتخصيص الحديث عن ثقافة فلسطين ،فإنها "تنفرد بمفهوم الثقافة عن مثيالتها في مناطق أخرى

في العالم بخصائص فرضتها حقائق استثنائية تتمثل في وقوعنا تحت احتالل استيطاني وعسكري .وفي
فلسطين أيضا شرعنا في مواجهة المشروع الصهيوني عبر التأكيد على هويتنا الثقافية .هذه الهوية تشمل

عناصر مختلفة وتجمع بين أنماط حياة مميزة وبين الفنون والثقافة التي نتميز بها ،كما أنها تتعلق بالتراث
والعمارة والتاريخ واألدب والشعر والقصة والرواية والموسيقى والرقص والمسرح والفنون التشكيلية والفلكلور
واللغة والسلوك والقيم واألخالق ،والتي تم استخدامها كسالح واستراتيجية دفاع عن الوجود ،ولتعزيز

المقاومة ضد كل أشكال االضطهاد التي تمارس بحقنا كشعب ،وال شك ه
دور
أن الثقافة الفلسطينية لعبت ًا
كبير في تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني في معركته من أجل البقاء ،ومن أجل الحصول على حقوقه
ًا
الوطنية الثابتة (الياس.)www.badil.org :4555،

ويستخلص الباحث مما سبق أن على خاصية أن الثقافة مكتسبة ،وبالتالي فإنها قابلة للتعلم،

وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الثقافة لدى األجيال لما لها من قدرة على تعزيز الصمود

والحفاظ على الهوية ومقاومة الغزو الفكري والمادي الهادف لهدم العقيدة اإلسالمية والوطنية من عقول

المجتمعات للقبول والخنوع لما تفرضه عليهم القوى العظمى ،خاصة وأن من خصائص الثقافة تأثرها
بالثقافات األخرى واألقوى ،لذا وجب أن يحصن المجتمع الثقافة السائدة فيه للحفاظ على كيانه المادي
والمعنوي ،وبالتالي تتحول الثقافة إلى عنصر مقاومة وحائط صد للدفاع عن المجتمع.
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 )1مكونات الثقافة:
تتمثل مكونات الثقافة في التالي:

 .5األفكار :هي النتائج المتحصل عليها من خالل معالجة الدماغ للبيانات المتحصل عليها من
البيئة المحيطة.

 .4العادات :هي الطرق المعتادة التي يؤدي بها أبناء مجتمع معين األشياء المختلفة.

 .3اللغة :هي عبارة عن مجموعة من الرموز الكالمية المتفق عليها ،والتي يستخدمها األف ارد لغرض
التفاعل مع بعضهم.

 .2القانون :يمثل القانون قيمة التنظيم االجتماعي للسلوك اإلنساني ،حيث يحدد ما يجب على الفرد
عمله ،وما يجب االمتناع عنه.

 .1األعراف :عبارة عن أشياء تعارف عليها اإلنسان ،حتى أصبحت ملزمة لألفراد داخل المجتمع

(ويكيبيديا ،د.ت.)ar.wikipedia.org :

ثانياً /مفهوم المقاومة وشرعيتها في اإلسالم:

الحديث عن المقاومة هو الحديث عن الشعوب التي رفضت وترفض أي شكل من أشكال الهيمنة

والتسلط واالستعمار ،الشعوب التي قدمت أبنائها ومواردها رخيصة من أجل تحقيق حريتها واستعادة

كرامتها المهدرة على أيدي الغزاة والمعتدين ،ممن يسعون لتحقيق نفوذهم ومصالحهم بمنطق القوة واستعباد

البشر ،والمقاومة عملية مستمرة ومتجددة في إطار الوعي بالسنن ،وعلى رأسها سنة التدافع اإلنساني
للدفاع عن اإلنسان والعمران ضد الحيوانية واالستخراب ،والمقاومة في حقيقتها عملية إصالح العوجاج

مسار التاريخ بسبب انتصار منطق حق القوة وليس منطق قوة الحق (عسكر.)3 :4554 ،

كما أن مقاومة االحتالل قديمة قدم التاريخ البشري ،حيث سجل هذا التاريخ العديد من حاالت

االعتداء من قبل شعوب على شعوب أخرى ،احتلت أرضها ،وقهرت سكانها ،فما كان من هذه الشعوب
إال أن تمترست حول حقها في الدفاع عن نفسها ،والذود عن حياض وطنها ،فكانت المقاومة هي النتيجة

المنطقية لوجود هذا االحتالل ،وقد سطر التاريخ مالحم من البطولة سجلها المقاومون عن وطنهم ،افتخر
بها تراثهم ،باعتبارهم قد مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس ،كحق فطري مكرس في كل فرد ،بحسب

تكوينه الفطري ،والذي عضدته الشرائع السماوية ،ورسخته المعايير اإلنسانية ،وأثبتته القوانين الدولية،
ويقف الشعب الفلسطيني على أرس هذه الشعوب التي قاومت االستعمار واالحتالل ،واستبسلت في

المقاومة بجميع أشكالها المتاحة ،وفقا للظروف واإلمكانات الموجودة (عباس.)2 :4553 ،
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 .3تعريف المقاومة:

أ .التعريف اللغوي لمفهوم المقاومة:

قوة معيهنة ،ومقاومة التجربة :المعارضة ورفض
اجهها ه
صعوبة تو ُ
قاوم ،وهي ُ
ُ
المقاومة :مصدر َ
ِ
ِ
اء
قاوم ،وَق َاوَم أ ْ
اما ،فهو ُمقاوم ،والمفعول ُم َ
الخضوع إلرادة الغير ،والفعل َ
قاوَم :يقاومُ ،مقاوم ًة وقو ً
َع َد َ
ِِ
ِ
ضهم ِباْلُق هوِة ،وَقاوم ُه ِفي اْلمصارَع ِةَ :غاَلب ُه ،والمَق ِاوم :اْلمو ِ
اج ُه للعدو ،المقاتل،
ِبالَدهَ :ن َ
َ
َُ َ
َُ
اض َل ضهد ُه ْمَ ،ع َار َ ُ ْ
ُ
ََ
اْلمج ِ
تأثير المرض أو يخفف من ضرره
الجسم
اهُد ،وقاوم
َ
المرض :قام برد فعل ليزيل َ
َُ
ُ
(قاموس المعاني ،د.ت.)www.almaany.com :
وعلى الصعيد اللغوي لمفهوم المقاومة فإن اإلنسان بطبيعته يمارس المقاومة بجميع صورها

وأشكالها لمواجهة أي تهديد قائم أو محتمل لمصالحه ،وكلمة مقاومة في أساسها تدلل على طبيعة
ممارستها فإذا أرجعنا كلمة مقاومة إلى أصلها الثالثي (ق و م) فإنها تدل على معنيين :أحدهما يدل

على انتصاب أو عزم ،واألخر بمعنى قام بعض لبعض ،والمقاومة لغة هي الممانعة وعدم الرضو

لتغييرات وقوى مفروضة من الخارج ،وبذلك يتبين أن المقاومة لغوياً تدلل على القيام بانتصاب وعزم
لمناهضة فرض تغييرات تهدد المصالح (شقور.)56 :4551 ،
ب .التعريف االصطالحي للمقاومة:

تعرف المقاومة بأنها "عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة

النظامية دفاعاً عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سواء أكانت تلك العناصر تعمل في
إطار تنظيم يخضع إلشراف سلطة قانونية أو واقعية وتوجيهها أم تعمل بناء على مبادرتها الخاصة سواء

باشرت هذا النشاط فوق اإلقليم الوطني أم من قواعد خارج هذا اإلقليم"

(الذنيبات.)ali12345abusmra.yoo7.com :4555،

كما يمكن اعتبار المقاومة أنها فرض إنساني الستعادة القدرة على حرية االختيار فاختيار عدم

الحرية ليس حرية ،كما أنه في غالب األحيان ال يمكن اعتبار الجانب الذي يقاوم هو الجانب الضعيف،

فالضعف والقوة تختلف باختالف المعيار الذي يتم اتباعه في قياس ذلك (بشارة.)22 :4551 ،

وهي عبارة عن أفعال تنشأ نتيجة أوضاع راهنة ويمكن تبيان هذه األوضاع على أنها محاولة

طرف ما سلب حرية االختيار لطرف أخر ،فتكون هذه األفعال بهدف القدرة على استعادة هذه الحرية،
فالمقاومة هي أفعال عسكرية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية تنشأ كوسيلة الستعادة حق أو حرية أو

كرامة إنسانية (الصايغ.)62 :4558 ،

وهي رفض لمنبه من البيئة غير مقبول وغير مناسب ،أو لتنظيم معين لموقف ما يكون ،أي ذلك

التنظيم ،غير مقبول وغير مناسب لمصالح الذات المعينة ،بحيث يتجه العضو الحيوي أو الذات إلى
صد النشاط غير المقبول وغير المناسب هو ونتائجه وردهما إلى درجة القضاء أحيانا على ذلك النشاط
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ومصدره ونتائجه ،بما في ذلك تأمين عدم تجدده في المستقبل ،وكل هذا حماية لسالمة العضو الحيوي

أو مصالح الفرد أو الجماعة ،أي الذات الفردية أو الجمعية (قرني.)13-14 :4551،

وتعرف المقاومة بأنها " العمليات القتالية التي يشنها أفرًاد أو جماعات من السكان المدنيين من
غير المقاتلين النظاميين أو غير النظاميين ممن لهم روابط تنظيمية-عندما يحملون السالح بصورة

عفوية أو بناء على دعوة عامة دفاعاً عن الوطن عند اقتراب العدو دون أن يكون لديهم الوقت الكافي

لتنظيم صفوفهم لمقاومته" (العسبلى.)545 :4554،

وعند الحديث عن المقاومة من زاوية فكرية ،فإنها تطرح عندما يتعرض تجمع إنساني لمحاولة

طمس هويته ،والتأثير على مكوناته الثقافية والفكرية والتراثية والعقائدية بهدف سلخه عنها كونه الطرف
األضعف وغيره هو الوصي عليه إلكسابه هذه المكونات ،من هنا تبرز محاوالت هذا التجمع لمقاومة

إذابته في ثقافة الغير وصهره بمكوناته الفكرية والثقافية والعقائدية ،وذلك انطالقاً من قاعدة أنه ال يوجد
هناك تفاضل بين األفكار ،وانما هدف البلد المستهدف لهذه العملية إضعاف المجتمع محل االستهداف

ودحر مكوناته أكثر فأكثر ،من هنا يسعى المثقفون والمفكرون ورجال الدين للقيام بنشاط مناوئ بهدف
وضع حد لهذه الهجمة على مكونات جماعته ،من منطلقات األصالة وعدم االستعداد للتخلي عن

الموروث الفكري والثقافي والعقائدي المكون ألمته (الشاكر.)www.kitabat.com :4552 ،

وفي الدخول إلى الخصوصية الفلسطينية لمفهوم المقاومة فإن المقاومة الفلسطينية تعرف بأنها

مصطلح يشير إلى " الحراك والسياسات والدعوات والعمليات التي تدعو إلى /أو تدعم مقاومة االحتالل

واالضطهاد واالستعمار الصهيوني للفلسطينيين واألرض الفلسطينية وتسعى لرفعه"

(ويكيبيديا ،د.ت.)ar.wikipedia.org :

كما تعرف بأنها عبارة عن " عمليات سلوكية (قولية أو عملية) ،يتم التصدي بها لالحتالل

الصهيوني ،من قبل المقاوم الفلسطيني بشكل (فردي أو جماعي) ،مستخدما العديد من األشكال المتاحة،
عبر مراحل متالحقة من العمل المقاوم" (عباس.)6 :4553 ،

ويمكن اختصار معنى مفهوم المقاومة بالقول بأنها " جملة ردود الفعل التي يمكن أن تكون تدابير

إجرائية أو عالجية أو وقائية تتخذها جماعة أو نظام أو فرد في مواجهة التهديدات واألخطار واالعتداءات

الخارجية أو الداخلية التي تتربص به أو تعترضه وتهدد كيانه باإلذابة أو الزوال ،أو تعطل أعماله ومن
شأنها أن تكبح تطلعاته وآماله (شقور.)45 :4551،

ويستخلص الباحث مما سبق أن المقاومة ما هي إال مجموعة األقوال واألفعال الصادرة من األفراد

والجماعات غير النظامية في المجتمعات باتجاه صد التهديدات الداخلية والخارجية التي تهدد أمن
واستقرار وحرية المجتمع ،وكل ما من شأنه المساس باستقالله المادي والثقافي.
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 .1التأصيل الشرعي للمقاومة في اإلسالم:
وردت المقاومة في القرآن الكريم ضمن عدة معان ،يمكن عرضها على النحو التالي:

 .3الدفاع الشرعي:

أتت المقاومة بمعنى الدفاع الشرعي ،والذي يأتي كرد فعل على اعتداء باتخاذ التدابير الالزمة
عن طريق استخدام القوة ،حيث وردت في القرآن الكريم اآليات التي تبيح الدفاع الشرعي ،كقوله تعالى:
﴿ و هالِذين ِإ َذا أَصابهم اْلب ْغي هم ي ْنتَ ِ
ص ُرو َن ﴾(سورة الشورى :اآلية .)31
َ َ
َ َُ ُ َ ُ ُْ َ
ِ
يل ه ِ ه ِ
ِ
ِ
﴿ وَق ِاتُلوا ِفي سِب ِ
ين ﴾(سورة البقرة :اآلية .)515
ون ُك ْم َوَال تَ ْعتَُدوا ِإ هن ه
ين ُيَقاتُل َ
َّللاَ َال ُيح ُّب اْل ُم ْعتَد َ
َّللا الذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ِ
ص ِرِه ْم َلَقدير ﴾(سورة الحج :اآلية .)31
ظل ُموا َواِ هن ه
ين ُيَق َاتلُو َن ِبأَهن ُه ْم ُ
﴿ أُذ َن للذ َ
َّللاَ َعَلى َن ْ
ويشترط في أعمال الدفاع شرطان:

 )5شرط اللزوم :وذلك بأن تكون أفعال الدفاع الزمة لرد العدوان.

 )4شرط التناسب :وذلك بأن تكون أعمال الدفاع متناسبة مع أعمال العدوان مصداقاً لقوله تعالى:
الشه ِر اْلح ار ِم واْلحرم ِ
ِ ه
ه
اعتَُدوا َعَل ْي ِه ِب ِم ْث ِل َما
ََ َ ُُ َ ُ
اعتََدى َعَل ْي ُك ْم َف ْ
صاص َف َم ِن ْ
﴿ الش ْه ُر اْل َح َرُام ب ْ
ات ق َ
ِ
اعَل ُموا أ ه
ين ﴾(سورة البقرة :اآلية .)512
َن ه
اعتََدى َعَل ْي ُك ْم َواتهُقوا ه
َّللاَ َم َع اْل ُمتهق َ
َّللاَ َو ْ
ْ
وهذه هي أهم شروط الدفاع الشرعي في الشريعة اإلسالمية ،..وهي ذاتها المقررة بالقانون الدولي

المعاصر ،ويتضح منها أن اإلسالم أباح الدفاع الشرعي بشقيه الفردي والجماعي ،إذا توافر شرطاه:

وقوع عدوان ،والرد المناسب عليه.
 .1رد العدوان:

ويعرف العدوان على أنه حالة اعتداء مباشر ،أو غير مباشر ،على المسلمين ،أو أموالهم ،أو
بالدهم ،بحيث يؤثر في استقاللهم أو اضطهادهم ،وفتنتهم عن دينهم ،أو تهديد أمنهم ،وسالمتهم،
ومصادرة دعوتهم أو حدوث ما يدل على سوء نيتهم بالنسبة للمسلمين.

وذلك لقوله تعالى:
ِ
ِ
ِ
ِ
اعَل ُموا أ ه
ين ﴾(سورة التوبة :اآلية .)36
َن ه
ين َكاهف ًة َك َما ُيَقاتُل َ
َّللاَ َم َع اْل ُمتهق َ
ون ُك ْم َكاهف ًة َو ْ
﴿ َوَقاتُلوا اْل ُم ْش ِرك َ
ِ
وكم واْل ِف ْتن ُة أ َ ِ
ِ
ِ
وه ْم ِع ْن َد اْل َم ْس ِجِد
وه ْم ِم ْن َح ْي ُث أ ْ
وه ْم َوأ ْ
َخ َرُج ُ ْ َ َ
َشُّد م َن اْلَق ْتل َوَال تَُقاتُل ُ
َخ ِرُج ُ
وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم ُ
﴿ َوا ْقُتُل ُ
ِ
ِ
ِ
ين ﴾(سورة البقرة :اآلية .)515
وك ْم ِفيه َفِإ ْن َق َاتُل ُ
اْل َح َار ِم َحتهى ُيَق ِاتلُ ُ
اء اْل َكاف ِر َ
وك ْم َفا ْقُتلُ ُ
وه ْم َك َذل َك َج َز ُ
ِ
ِ
وه ْم َوأُوَلِئ ُك ْم َج َعْل َنا َل ُك ْم
وك ْم َوُيْلُقوا ِإَل ْي ُك ُم ه
﴿ َفِإ ْن َل ْم َي ْعتَ ِزلُ ُ
وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم ُ
وه ْم َوا ْقُتلُ ُ
السَل َم َوَي ُكُّفوا أ َْيد َي ُه ْم َف ُخ ُذ ُ
ط ًانا ُمِب ًينا ﴾(سورة النساء :اآلية ( )15أبو الوفا.)387-388 :4555 ،
َعَل ْي ِه ْم ُسْل َ
ومن مسوغات القتال ضد العدوان بين الجزاء والدفاع تقسم إلى ثالث حاالت:

أ) الجزاء على العدوان الذي وقع :واألمثلة على رد العدوان في السيرة النبوية كثيرة.
ب) الدفاع ضد العدوان الواقع والمستمر :وذلك حال تعرضت بالد المسلمين لعدوان عليها بشكل

مستمر اقتضى ذلك األمر أن يهب المسلمون للدفاع ومواجهة هذا العدوان ،وذلك في قوله
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اء واْل ِوْلد ِ ه ِ
الرج ِ ِ ِ
َّللاِ واْلمستَضع ِف ِ
تعالى ﴿:وما َل ُكم َال تَُق ِاتُلو َن ِفي سِب ِ
ين َيُقوُلو َن
ال َوالن َس َ َ
ان الذ َ
يل ه َ ُ ْ ْ َ َ
ين م َن ِ َ
ََ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ير
اج َعل َل َنا م ْن َلُد ْن َك َنص ًا
َرب َهنا أ ْ
َخ ِر ْج َنا م ْن َهذه اْلَق ْرَية الظال ِم أ ْ
اج َعل َل َنا م ْن َلُد ْن َك َولِيًّا َو ْ
َهُل َها َو ْ
﴾(سورة النساء :اآلية .)81

ج) العدوان المتوقع :في حال توقع المسلمون من أحد األطراف خيانة العهد ،فقد أمرهم هللا تعالى

بأخذ التدابير الالزمة لمواجهة هذه الخيانة ومشروعيتها في قوله تعالى:
ِِ
ِ
ين ﴾(سورة األنفال :اآلية .)17
﴿ َوِا هما تَ َخاَف هن ِم ْن َق ْو ٍم ِخ َي َان ًة َف ْانِب ْذ ِإَل ْي ِه ْم َعَلى َس َو ٍاء ِإ هن ه
َّللاَ َال ُيح ُّب اْل َخائن َ
وتقاطع مفهوم المقاومة مع مفهومي الدفاع الشرعي ورد العدوان ،حيث يشتمل رد العدوان على
الدفاع المشروع ،باإلضافة إلى مقاومة العدوان الذي وقع ،ومقاومة العدوان القائم والمتوقع ،وهذا التقاطع

بين المفاهيم الثالثة يأتي حسب القاسم المشترك األكبر بين هذه المفاهيم وهو كونها رد فعل

(شقور.)42 :4551 ،

وخالصة القول فإن " جوهر المقاومة في اإلسالم :نفاذ الحق ومقارعة الباطل ،وهو مصطلح وارد

في اآليات القرآنية والحديث النبوي الشريف ،وسانده الكثير من المرجعيات الفقهية اإلسالمية ،عالوة
على كونه يتشابه مع مصطلح الجهاد في جانب أنهما يحققان مقاصد اإلسالم ،وتنظم المقاومة ضوابط

عدة منها :عدم التعدي ،عدم قتال الذين يجنحون للسلم أو تعذيبهم ،النهي عن إلحاق الضرر بالمنشمت
أو األشجار أو خيانة العهد ،فهي ليست غاية بحد ذاتها ،بل هي عملية هادفة من أجل إعمار األرض،
وعلى جانب من األهمية في مواجهة االحتالل وفرض عين على المسلمين كافة رجاالً واناثاً

(السيلي.)www.islamonline.net :4555 ،

إذن فالمقاومة كما يستخلص الباحث بمفهومها العقدي تمثل النتيجة الطبيعة لرد العدوان والدفاع

عن األفراد والمجتمع والدولة ككل ،شرعها هللا عز وجل ،ووضع أصولها وأوقاتها ونواهيها وعلى من

تجب ،وفي أي الظروف تحل ،والمقامة الفلسطينية تدخل ضمن المقاومة التي شرعها هللا عز وجل على
الشعب الفلسطيني ،بل وعلى العالم اإلسالمي رجاالً واناثاً ،وهو ما يجمع عليه كافة المرجعيات

اإلسالمية ،ويأثم من يقصر في حق الدفاع عن أرض فلسطين ،والتي هي أرض اإلسالم وبها ثالث
أقدس األماكن اإلسالمية ،آال وهو المسجد األقصى الشريف.
ثالثاً /ثقافة المقاومة:

المحلل لواقع المقاومة الفلسطينية بصورة خاصة ،يجد أنها انطلقت من األوساط المثقفة والتي

استطاعت أن تدير المعركة مع االحتالل ضمن رؤية ثقافية منتمية للعمق العربي واإلسالمي ،ومثلت

المدارس والجامعات والمساجد محضناً ومنطلقاً لكل الثورات واالنتفاضات في التاريخ الفلسطيني الحديث،
مما يدل على أن المثقف هو أول من يقاوم االحتالل ،وهو الذي يقود ويثبت ويوجه المقاومة

(الجعب.)3 :4551 ،
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ولكي نصل إلى المقاوم المثقف الذي يستطيع أن يوجه المقاومة بما يحقق المصلحة الوطنية

فإننا "،بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في المصطلحات ،واألفكار ،والممارسات ،واالنتقال بثقافة المقاومة
من حالة حمل السالح فقط إلى الفهم الرحب لها ،ووضع األسس واالستراتيجيات التي تكفل انتشار ثقافة

المقاومة ،ويجعلها تتحقق على أرض الواقع؛ ألنها من أولويات العمل الوطني (السنوار.)8 :4551 ،

فثقافة المقاومة مشروع ال تكفي الجهود الفردية إلنجازه وانجاحه ،عن طريق مقال يكتب في جريدة

هنا أو هناك أو لقاء تلفزيوني أو ما شابه ذلك .مشروع ينبغي أن تأخذه على عاتقها مؤسسات وقوى
جماعية متكاتفة متعاضدة مؤمنة بأن المقاومة هي السبيل الوحيد الضامن لتحقيق النصر وتحرير

األوطان" (جاد الحق.)www.alnedal.org :4552 ،

لذا فإن الباحث يتناول في هذا المبحث تعزيز وتدعيم وترسيخ ثقافة المقاومة لدى طلبة الجامعات

من خالل التربية األمنية المنهجية والالمنهجية التي تقدمها الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لطلبتها.
 .3تعريف ثقافة المقاومة
شاع مصطلح ثقافة المقاومة وتعددت تعريفاته ،وقد اطلع الباحث على العديد من التعريفات التي

تناولها اآلدب التربوي في مجال ثقافة المقاومة ،ومن هذه التعريفات التالي:

 -خبرة تحياها األمم الحية ،التي تتصدى للعدوان والبغي؛ فتنهض في وجه التحديات ،عبر شتى وسائل

ومستويات المواجهة؛ من أبسط أدوات المقاومة وحتى التحليل االستراتيجي الثاقب الذي يعطي

المقاومة مسا اًر ورؤية ومعنى (السنوار.)4 :4551 ،

 -تراكم وموروث يتشكل وينمو-كما الهوية الوطنية-ضمن حواضن تاريخية ،وتأثيرات معاصرة تلعب

دو اًر في صياغتها وبلورتها ضمن كيان جامع للتراث والتاريخ والتربية والسلوك ،بسلبه وايجابه"
(أبو رحمون.)www.akhbarna.com :4555 ،

 حالة اجتماعية ثقافية تتعامل مع جميع شئون الحياة ،والمواقف وهي مورد اجتماعي بالغ الثراء،تحافظ به المجتمعات على حريتها وحقوقها العامة ،وتحمي بها العدالة واإلصالح ،وتقاوم الفساد

واالستبداد (غرابية.)www.alghad.jo :4558،

 الثقافة التي تقف في وجه كل من يستبيح قيم الحق والعدالة ويستهين باإلنسان وحقوقه وكرامته،باعتبارها موقفاً نضالياً وأسلوباً دفاعياً عن الذات والوجود والهوية ،وهي تجسد رسالة اإلنسان في
تأسيس مبدأ الحق والخير والسيادة لمحاربة االغتصاب واالعتداء والقهر واإلهانة

(جمعة.)8 :4558،

 نتاج ت اركمي لعملية مستمرة من المواءمة والتطوير لثقافة المجتمع في مختلف مجاالت النشاطاإلنساني ،وتوظيفها لتكون أدوات للمقاومة الهادفة إلى التحرر من واقع الظلم واالستبداد الذي تمارسه

قوى داخلية أو خارجية (أبو فودة.)5 :4554 ،

25

ويتبنى الباحث تعريف (الجعب )4551 ،لثقافة المقاومة وهو " مجموع الخبرات المعرفية والوجدانية

والمهارية المتراكمة التي تتوارثها األجيال ،للحفاظ على هويتها الوطنية من االستالب االحتاللي ،والتي

تعمل على تحشيد الطاقات المجتمعية لمواجهة العدوان واسترداد الحقوق (الجعب)1 :4551،

مع اإلشارة بأن هذه الثقافة تتأثر بالبيئة والتنشئة المجتمعية التي يعايشها الفرد ،وقابلة لالكتساب

من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية والتعليمية.
 .1العالقة بين ثقافة المقاومة والوالء للوطن:

يجب أن تهتم النظم العربية بواجب تربية شعوبها على قوة الوالء ألوطانها ،وأن يرضع الصغير
من أمه وبيئته ثم من المدرسة واإلعالم؛ إن حب الوطن من اإليمان؛ ولكن يجب أال نرضى بالتغني
بحب الوطن وبحب السابقين الذين ضحوا من أجله ،فهذا والء سلبى  ،بل البد من االستعداد للتضحية

من أجل الوطن ورقيه وحمايته من أي قهر على يد أي قوة أجنبية وهذا هو "الوالء اإليجابي" الذي يساهم

في تقدم األمة وحماية أمنها وال يقوى "الوالء اإليجابي" إال بغذاء “ثقافة المقاومة” ، ..وتهدف ثقافة

اء كان احتالل العقول ،أو احتالل األراضي ،أو احتالل
المقاومة إلى منع االحتالل بكل صوره ،سو ً
الموارد ،واذا حدث احتالل في أحد هذه المواطن الثالث فالبد من المقاومة واستمرار المقاومة ،دون

النظر إلى التضحيات مهما تعاظمت حتى يتم تحرير ما تم احتالله من عقول أو أراضي أو موارد،..
ِ
وغنى عن القول أن نذكر أن أخطر أنواع االحتالل هو احتالل العقول؛ ألن احتالل العقول هو اغتيال
إلرادة اإلنسان وبالتالي فال مقاومة ،وهناك نوع من احتالل العقول ال يتم فيه اغتيال اإلرادة ،ولكن توجيه
اإلرادة ضد مصلحة الوطن ،وهو وصف ينطبق على عمالء االستعمار في بالدنا ،..ويهدف نادي
االستعمار الجديد بقيادة أمريكا و إسرائيل إلى تجفيف منابع ثقافة المقاومة في العالم العربي ،وخاصة

في المؤسسات التعليمية واإلعالمية ،فمن شروط حكومات إسرائيل المتعاقبة في أي سالم مع العرب
شرط تطبيع العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها ،وعند تطبيق شروط ومواصفات التطبيع

التي تطالب به الحكومات اإلسرائيلية ،فسيكون دور الحكومات العربية على أرض الواقع هو القضاء
على كل ما يخلق في الفرد أي نوع من المقاومة ،..إن المقياس الوحيد للوالء الصادق للوطن هو مقدار

ما يملك المواطن من أسلحة المقاومة ضد أعداء الوطن وأعداء مصالح الوطن ،والمواطن الصالح حقاً
ليس هو الذى ال يتسبب لوطنه في أي ضرر  ،إنما المواطن الصالح هو الذي يتحمل الضرر في سبيل

الحفاظ على أمن وسالمة الوطن ،هو ذلك المواطن الذي يملك االستعداد النفسي ليدفع روحه وما يملك
في الدنيا من مال وجاه ومنصب من أجل الحفاظ على أمن وسالمة الوطن ،وهو الذي يعيش هموم أمته

مثلما يعيش هموم نفسه  ،بل وينسى أحياناً هموم نفسه فتذوب في هموم أمته ،..إن الواجب المهم في
مرحلتنا الحالية والذي يقع على عاتق مؤسساتنا التعليمية واإلعالمية هو عالج الضعف الذي يعانيه

العربي المعاصر ،والذي يتمثل في سلبيته واسترخائه ،..واذا كانت السلبية هي أبرز عالمات ضعف
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العربي المعاصر؛ فإن أبرز عالمات سلبيته هو تقصيره في ممارسة الحقوق والواجبات المتعلقة بشخصه
أو بأمته أو بوطنه ،وظاهرة السلبية التي يعاني منها العربي المعاصر قد ترجع إلى ضعفه في تحصيل

ثقافة المقاومة ووقوعه فريسة لوسائل ثقافة الضعف وهو ما يجب تطهير مؤسساتنا التعليمية واإلعالمية

منها(الشريف.) azharengineering.yoo7.com :4555 ،

وانطالقاً مما سبق  ،فإن " المقاومة ال تعني فقط االنخراط في الحرب ،وانما أيضا التربية على

المقاومة ونشر ثقافة المقاومة على نطاق واسع في المجتمع األهلي والمدني ،وثقافة المقاومة تعني
اإليمان بقدرة المقاومة ،واحتضان المقاومين ،وتحمل التبعات الممكنة للمقاومة والصبر عليها وتكوين
الرأي العام والمؤمن بها ،والبيئة االجتماعية الحاضنة لها ،وتوفير كل ما يساعد على االستمرار والصبر

وفضح القوى الصامتة والمتخاذلة والمتواطئة ،تلك هي عناصر ومفردات ثقافة المقاومة ،..كما أن
المقاومة هي سبيل استعادة كرامتنا ،إنها مشروع وجودي شامل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا

واعالميا ،إن ترسيخ هذه الثقافة هو مطلب وجودي للعرب اليوم وهو الضمانة األنجع الندماج الجماهير

بالمقاومة ،كما هو الضمانة األكيدة لردع من يمكن أن يفكر باالستهانة بحقوقنا وبقدراتنا ،وهو في نفس
الوقت ضمانة فشل أكيد ضد من يفكر بعزل المقاومة عن جماهيرها وعن من تقاوم ألجلهم

(عساف.)2 :4551،

لذا فإننا مطالبون اليوم ،في العمل على تأطير شكل وحدوي لمختلف الشرائح الوطنية ،من
مؤسسات ،وشخصيات ،وأحزاب ،تتداول فيما بينها شأن الداخل فعليا – وليس مجرد توليفة شكلية-ما

يعني ضرورة التكاتف حول برنامج وطني توافقي ،يجمع هذه األطراف ،على أن يحدد البرنامج مهام

العمل الوطني بوضوح ،وما تتطلبه المرحلة ،آخذاً بعين االعتبار التحوالت الجذرية التي حدثت وتحدث.
ومن شأن هكذا برنامج تكريس الثقافة الوطنية لدى الشباب ،بما تمثل صمام األمان لمواجهة وتحدي

المحاوالت الصهيونية ،التي تريد أسر المجتمع الفلسطيني حيناً ،وأحياناً تهويد الدولة بطردنا إلى ما
خلف الحدود (أبو رحمون.)www.thaqafa.org :4557 ،
 .1خصائص ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني:
لقد ولدت أجيال عديدة من الفلسطينيين وتربت وعاشت وعايشت بشكل يومي ولعقود طويلة صنوفا

من التممر والعدوان ،ورأت بأم عينها كيف كانت تنفذ مؤامرة اغتصاب الوطن ،وعاش معظم شعبنا م اررة

التهجير والطرد ،وجزء آخر عاش تجربة الشتات والغربة وما زال ،وجزء ثالث عاش تجربة الخضوع
لالحتالل ،ومورست عليه كل أشكال الظلم والقتل واالعتقال وال يزال ،وكل ذلك تحقق للمغتصب والمحتل

بالقوة المسلحة وبكل أشكال القوة األخرى ،وبالتالي من الطبيعي أن يكون للشعب الفلسطيني في هذه
الفترة الطويلة ردود فعل متوقعة ،فكانت االنتفاضات والثورات المتتالية سمة بارزة في حياة شعبنا حتى

أصبحت المقاومة والفعل الجهادي جزءا من ثقافته العامة ،وبالتالي يمكن القول أن سلوك الكيان
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الصهيوني حتى قبل تأسيسه وعلى مدى السنوات الماضية تعتبر أسبابا كافية لترسيخ القناعة لدى أبناء
الشعب الفلسطيني بأن "ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة " ،وهكذا نشأت المقاومة في ضمير الشعب

وثقافته منذ صدور وعد بلفور ،وفي فترة االنتداب البريطاني ،فمن انتفاضة 5145م إلى انتفاضة 5141م

المعروفة بانتفاضة البراق ،إلى انتفاضات 5135م و5133م وصوال إلى ثورة الشهيد الشيخ عز الدين

القسام في العام 5131م ،إلى اإلضراب الكبير فالثورة الكبرى في العام 5136م ،إلى عمليات المقاومة
المسلحة التي شهدتها فلسطين في فترة  ،5127-5121ولم تتوقف كذلك عمليات المقاومة المسلحة بعد
5127م ،بل توسعت بعد الغارة اإلسرائيلية على قطاع غزة في شباط 5111م حتى أنه سجل في ليلة

السادس من نيسان 5116م أكثر من( )575عملية فدائية شارك فيها ( )355فدائي غطت واخترقت

العمق اإلسرائيلي حتى وصلت تل أبيب وسقط فيها  55شهيدا ،ولم تنقطع العمليات الفدائية حتى أعلنت
حركة فتح عن أول عملياتها الرسمية في األول من كانون الثاني 5161م ،ثم أخذت المقاومة منحى

مختلفاً وظهرت أطرافاً جديدة دخلت إلى ساحة النزال مع انطالقة االنتفاضة األولى في العام 5178م
وأصبحت فيه حركتا حماس والجهاد اإلسالمي رأس حربة في مقاومة االحتالل في فلسطين ،هكذا يمكن

القول إنه على مدى قرن كامل لم تتوقف المقاومة الفلسطينية بكل أشكال المقاومة ،ولم تتخلف فئة
اجتماعية واحدة من فئات الشعب الفلسطيني عن المشاركة في شكل أو أكثر من أشكالها ،أما االنتفاضة

الثانية في العام 4555م ،فكانت مؤشر على أن معين الشعب ال ينضب ،وأن المقاومة جزًء من ثقافة
الشعب الفلسطيني (رضوان.)3-4 :4551 :
ويرى (أبو فودة )4554 :أن األحداث السياسية قد لعبت الدور األبرز في تشكيل الثقافة الفلسطينية

المعاصرة ،حتى غدت توصف بأنها ثقافة سياسية بامتياز ،وبات ينظر للشعب الفلسطيني على أنه شعب

مقاوم ،نظ اًر لواقع االحتالل وما يترتب عليه من ممارسات عدوانية ،وبالمقابل رد الفعل الطبيعي لشعب

حي يقاوم هذا االحتالل على كافة الصعد ،ويوظف إمكاناته البسيطة ويطورها دفاعاً عن حقوقه الوطنية،
ومع تراكم الخبرات النضالية في مقاومة االحتالل ،وتعدد مجاالت المواجهة معه ،اصطبغت الثقافة

الفلسطينية بصبغة المقاومة ،فثقافة المقاومة الفلسطينية ليست جزءاً من الثقافة الوطنية ،بقدر ما هي
صفة مالزمة لها في شتى مجاالت الحياة ،السياسية ،والعسكرية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،واإلعالمية،

وحتى األدبية والفنية ،..ولقد تشكلت ثقافة المقاومة الفلسطينية عبر سياق تاريخي للمواجهة مع العدو

الصهيوني ،بحيث عكست طبيعة الصراع نفسها على خصائص ثقافة المقاومة الفلسطينية فك اًر وممارسة،
من خالل محددين اثنين ،أحدهما طبيعة االحتالل ،واألخر الثقافة الوطنية الفلسطينية ،وفي إطار هذين

المحددين تكون المواجهة خاضعة لقانون الطبيعة من حيث الفعل ورد الفعل"

وفي إطار هذه التشبع الفلسطيني لثقافة المقاومة فإنه يمكن اإلشارة إلى أهم الخصائص التي

تميزت بها ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني ،وهي كما يلي:
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 .5أنها ثقافة تحمل فكر المقاومة في كافة المجاالت ،كون الصراع مع العدو الصهيوني مفتوح على

كافة الصعد والمجاالت ،..لذا فقد تراكمت وتطورت خبرات المقاومة عبر عقود من الصراع،
وشكلت أنماطاً ثقافية -فكرية وسلوكية -عملت على توظيف كل هذه المجاالت في إطار

المقاومة.

 .4أنها ثقافة سائدة بحكم استمرار الواقع االحتاللي وممارساته على مدار عقود طويلة ،مما ميزها
بتراكم الخبرات ،ومن حها قدرة اإلبداع ،وهذا ما يتضح من خالل التطور النوعي الذي ط أر على

أساليب المقاومة ،وتكتيكاتها عبر المراحل الفارقة في مسيرتها المعاصرة.

 .3أنها ثقافة شعبية وليست نخبوية ،كون االستهداف الصهيوني يطال كل شرائح المجتمع
الفلسطيني ،ويتسبب وبشكل قصدي وممنهج بمعاناته في كل شئون الحياة اليومية ،وهذا ما

يطور لدى الفلسطيني مجموعة الخبرات والمهارات التي تشكل ثقافة المقاومة

(أبو فودة.)556-555 :4554 ،

 .2تفرد ثقافة المقاومة في فلسطين عن باقي الثقافات في بلدان العالم ،بأنها ثقافة وجود وليس ثقافة

حدود ،كونها نشأت نتيجة احتالل استيطاني وعسكري دام أكثر من ( )67عاماً.
 .1ثقافة تبنت كل أشكال المقاومة ،فلم تقتصر على الجانب العسكري فقط ،ولكنها استخدمت العديد
من األشكال اإلعالمية والثقافية وغيرها من الوسائل ،وفي كل يوم يبدع الشباب الفلسطيني من

الوسائل التي تشكل صداعاً لدى االحتالل اإلسرائيلي.

 .6ثقافة تستمد قوتها وصمودها بفضل المرتكزات التاريخية والدينية والواقعية التي ترتكز عليها
(عكيلة.)3 :4551 ،

لذلك ال بد من القول إنه إذا ما أريد للقضية الوطنية أن تظل حية وعصية على التصفية ،فال بد

من التمسك بثقافة المقاومة مهما كلف األمر ،وال بد من العمل إلعادة االعتبار للمقاومة
 .4أسس ثقافة المقاومة واسقاطاتها على الحالة الفلسطينية:

(عساف.)4 :4551 ،

المتتبع لثقافة المقاومة في الحالة الفلسطينية يستطيع أن يستقي بأن لهذه الثقافة أسس تقوم عليها
تضمن استم ارريتها ورسوخها في المجتمع الفلسطيني ،أجملها (السنوار )4551 :في التالي:

 )5االرتكاز إلى قوة هللا :فالذين يعتقدون أن اآلجال واألرزاق بيد هللا تعالى ،يعلمون أنه مهما بلغت
قوة وجبروت وغطرسة العدو ،ال يمكنه أن يقطع رزقهم ،أو أن ينهي حياتهم؛ مما يدفعهم إلى بذل

التضحيات واراقة دمائهم في سبيل قضيتهم التي يتحركون من أجلها ،واضعين نصب أعينهم قول
هللا تعالىُ ﴿:قل لهن ي ِ
ص َيب َنا ِإاله َما َكتَ َب َّللاُ َل َنا ﴾(سورة التوبة :اآلية .)15
ُ
 )4عدالة القضية ،واإليمان بذلك :في الحالة الفلسطينية ،آمن الشعب الفلسطيني بعدالة قضيته ،وسلب
الصهاينة أرضه ومقدساته منه دون أدنى وجه حق؛ لذا تحرك مطالباً باستعادتها ،وكلما ازداد يقين
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األجيال بذلك الحق تواصل الفعل المقاوم ،وال يتحقق ذلك اليقين بالحق ،وعدالة القضية إال بتواصل

نشر ثقافة المقاومة.

 )3اإليمان بأن المقاومة حق مشروع :تنبثق شرعية المقاومة من منطلقين اثنين هما :البعد اإلنساني،
والبعد الديني؛ فالمقاومة حق كفلته جميع الشرائع والقوانين الدولية لألمم والشعوب التي تُحتل
أرضها ،أو أجزاء منها ،..وكلما انتشرت ثقافة المقاومة أكثر ،وازداد يقين الشعب الفلسطيني بشرعية
المقاومة ،ازدادت دافعية العمل المقاوم.

 )2اإليمان بأن المقاومة مشروع حضاري :إن الحالة الفلسطينية بحاجة إلى تعزيز ذلك المفهوم ،بحيث
يشعر الطلبة والنساء واألطفال واالقتصاديون والمفكرون ومدرسو الجامعات والمدارس والعاملون

في مجال الصحة وغيرهم أنهم عناصر فاعلة في المقاومة؛ ألنها مشروع حضاري ،فيرسمون
خططهم واستراتيجيات عملهم وفق ذلك التصور ،وال يتحقق ذلك إال من خالل نشر ثقافة المقاومة
بأسسها وأصولها.

 )1امتالك المقاومة المعرفة العلمية العامة :إن الحالة الفلسطينية اليوم تحتاج إلى مزيد من االهتمام
بامتالك معرفة علمية عامة ،في شتى المجاالت ،وهذا يعني االهتمام الوطني بتوجيه الطاقات
الشابة للدراسة في شتى العلوم ،بما يخدم المقاومة بمفهومها الشامل.

 )6امتالك العلم التقني والعسكري :في الحالة الفلسطينية ،هناك محاوالت لتطوير قدرات المقاومة في
العلم التقني والعسكري ،لكن مفهوم (ثقافة المقاومة) يتطلب مزيداً من االهتمام بذلك المجال،
ومطلوب من فصائل المقاومة أن ترشح أشخاصاً ذوي اهتمامات وتميز ،للدراسة وامتالك العلم

التقني والعسكري ،بعيداً عن العمل العسكري نفسه ،بهدف تطوير قدرات المقاومة ،وال يتحقق ذلك
إال إذا اتسعت دائرة فهمنا لثقافة المقاومة.

 )8العمل من خالل مجتمع المقاومة :وال يتحقق ذلك إال من خالل الحفاظ على صيرورة الحياة اليومية
للناس بأقصى درجة من االستقرار والفاعلية ،وبذلك تبدأ حالة التماس بين الجماهير والمقاومة،

وتتصاعد تدريجياً ،وال يتحقق ذلك إال بالفهم السليم لثقافة المقاومة.
 )7وضوح هدف المقاومة :في الحالة الفلسطينية ،هدف المقاومة واضح ،هو دحر االحتالل ،لكن
الوسائل عند فصائل المقاومة تختلف ،وهذا التباين في الوسيلة يتطلب إعادة النظر للوصول إلى
تحديد الهدف بشكل سليم ،وال يتم ذلك إال من خالل الفهم الدقيق لثقافة المقاومة بمفهومها الشامل،

وعندها تتكاتف الجهود ،ومسارات العمل المقاوم؛ السياسي والعسكري والثقافي واالجتماعي
واالقتصادي ،وصوالً إلى الهدف المنشود ،وهذا األمر مطلب مهم من متطلبات وأسس ثقافة

المقاومة.

 )1وضوح العدو :إن امتالك ثقافة المقاومة يجعلنا قادرين على تحديد العدو ،أو األعداء ،وكيف يمكن
أن نتعامل مع ٍ
كل منهم على المستويات السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
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 )55تعدد الوسائل :في الحالة الفلسطينية هناك العديد من وسائل المقاومة ،لكن المقاومة تتركز بشكل

واضح في العمل العسكري ،وال يوجد توازن بينه وبين الوسائل األخرى للمقاومة ،األمر الذي يتطلب

مزيداً من االهتمام وايجاد حالة التوازن ،سعياً لتحقيق هدف المقاومة ،وال يمكن أن يتحقق ذلك إال
إذا سادت ثقافة المقاومة بمفهومها الشامل.

 )55ضرورة البعد عن الشخصنة :في الحالة الفلسطينية لألسف ،ال زلنا نعمل وفق الرمزية والشخصنة،
ويتعزز ذلك أكثر فأكثر يوماً بعد يوم ،فبعض الفصائل تهتف لقادتها ،على حساب القضية الوطنية

العليا ،وهذا يعني إشكالي ًة في فهم معنى ثقافة المقاومة بمفهومها الشمولي الواسع ،الذي يفسح
المجال لجميع أبناء الشعب للمساهمة في المقاومة
(السنوار.)6-4 :4551 ،

 .5تحديات ثقافة المقاومة الفلسطينية (دور الكيان اإلسرائيلي في محاربة ثقافة المقاومة):

يعلم الكيان اإلسرائيلي بأن ال مقاومة بدون حاضنة شعبية ودعم مجتمعي وسياسي من داخل

المجتمع الفلسطيني والعربي ،وأن هذه الحاضنة هي الكنز االستراتيجي لفصائل المقاومة الفلسطينية

الذي تستمد منه قوتها ،لذا فإن العدو اإلسرائيلي حرص ليس فقط على محاربة الفعل المقاوم من رجال
المقاومة فحسب ،ولكن دأبت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة كسياسة متبعة ال تتغير بتغير القادة

السياسيين على محاربة كل ما من شأنه تعظيم شأن المقاومة الفلسطينية واضعافها من المنبع الذي
تستمد منه قوتها ،وذلك بتشويه المقاومة والحرب النفسية الهادفة إلى زرع ثقافة االنهزام في وسط المجتمع

الفلسطيني ليتولد لديه قناعة بأن المقاومة لم تحقق لهم أي نتيجة ،واستغلت في ذلك كل الوسائل المتاحة
لديها.

ويمكن اإلشارة إلى مجموعة من الوسائل التي اتبعها الكيان اإلسرائيلي في محاربة ثقافة المقاومة

لدى الفلسطينيين وهي وفقاً لد (محسن )4551 :تتمثل في التالي:
 .5الدعاية ،وذلك من خالل تنمية الشعور المعادي للعرب والفلسطينيين ،بنشر كل ما يحط من قدرهم،
بالصحف والمجالت ،أو عبر البرامج كاإلذاعة والتلفزيون وغيرها .وذلك بهدف منع أي مساعدة

ألي دولة عربية ،تدعم وتساند الحقوق الشرعية للفلسطينيين ،وتحط من قدر المقاومة ،وافشال ثقافة

المقاومة التي يتبناها الفلسطينيون اليوم.

 .4كسب تأييد القوى المحايدة ،وتعزيز الصداقة مع الدول الحليفة ،وتحويل الرأي العام من موقف
التفهم للوجود اإلسرائيلي ،إلى موقف الدفاع عنه والتحالف معه ،وتبرير كل تصرف له ،وقطع
الطرق على كل خطة تهدف لىضرار بموقف الكيان الصهيوني في المنطقة.

 .3تشويه رموز وقيادات المقاومة :ومن أبرز المجاالت التطبيقية لهذا األسلوب ما تبثه وسائل اإلعالم

اليوم عن زعماء الدعوة والمقاومة ،وزعماء الشعب الفلسطيني من تشويه وحرق ،من خالل تصويرهم
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بكل الصفات والمواصفات السيئة ،ومنها الدعاية التي شنت ضد شخصية الشيخ المجاهد" أحمد

ياسين " والدكتور" عبد العزيز الرنتيسي"  ،ومن قبلهم الدكتور "فتحي الشقاقي" والمناضل" أبو على

مصطفى" ،ومن بعدهم الرئيس" ياسر عرفات " قبل اإلقدام على اغتيالهم.

 .2التضليل اإلعالمي للرأي العام :من خالل العمليات المضللة التي تولد لدى الرأي العام معلومات
مغلوطة تضلل وجهته الحقيقية ،وتتلخص فكرته الجوهرية بشن حملة فكرية من الدرجة األولى على

الخصوم ،تؤدي لتجاوز مرحلة الدعاية ،التي تعتمد على اإلثارة والتحريض ،واستغالل الحقائق
لتضليل الواقع ،إلى تحطيم قدرة الفرد والمجتمع على مواصلة المقاومة.

 .1بث اإلشاعة :وذلك من خالل خلق جو من البلبلة والشك وزعزعة الثقة بالنفس ،وبث الروح االنهزامية
والتفرقة ،والحط من ثقافة المقاومة التي تمارس في األراضي الفلسطينية ،واستغالل الظروف للتشكيك
بكل شيء ،وخاصة المواقف والخطط التي يضعها النظام السياسي ،وكذلك إسقاط شخص غير

مرغوب فيه ،واثارة اضطرابات داخل المجتمع إلشغال النظام السياسي بها ،عن قضاياه األساسية.

ويمرر الكيان الصهيوني أسلوب اإلشاعة ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر ثالث مراحل:
أ) مرحلة إثارة الخوف والقلق والصراع النفسي الداخلي.

ب) مرحلة التخلص من القلق والصراع ،وذلك بنشر إشاعة أخرى بأن االجتياح والموت والدمار بعيد
وقوعه ،لخلق حالة من التراخي.

نوعا ما ،حيث يعود لصدمها مرة أخرى
ج) مرحلة الصدمة بعد أن تستقر النفوس وتهدأ وتطمئن ً
وقعا من السابق.
بإشاعة أخرى ،تقول بأن قوات العدو على أبواب المدن ،مما يجعلها أشد ً

 .6إثارة الفوضى واألزمات :وذلك باستغالل العدو لبعض األحداث والظروف بنجاح من أجل خلق
أزمة ،تؤثر في نفسية خصمه ، ..عبر استغالل القلق لشعب من الشعوب في افتعال أزمة معينة
ألن الناس في مثل هذه الحاالت ربما يصدقون بعض االفتراءات أو الشائعات.

 .8غسيل الدماغ :وهي بشكل عام العملية التي يمكن بها تحويل الفرد أو مجموعة ،عن اتجاهات وقيم
وأنماط سياسية ،وقناعات سابقة ،وتبني اتجاهات وقيم جديدة يفرضها عليه آخرون ،أو هو " أسلوب

متبعا وسيلة تقنية محدودة ،وذلك عن
من أساليب الحرب النفسية ،يستخدم لتغيير اتجاهات األفرادً ،
طريق اإلقناع القسري المقنن ،وقد استخدم الكيان الصهيوني هذا األسلوب على الصعيدين الفردي
والجماعي:

أ .على الصعيد الفردي؛ كان أكبر مجال له داخل السجون اإلسرائيلية ،حيث تعرض السجين
الفلسطيني لعمليات تحقيق مبرمجة وهادفة ،تسعى إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من تفكك هذه

الشخصية التي قاومته.

ب .على المستوى الجمعي؛ فقد مارس الكيان الصهيوني عمليات القهر والتجويع والعزل والترهيب
في آن واحد ،مما قد يخلق حالة من الوهن التي تقود لتفكك الشخصية الجمعية ،وبالتالي
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االستسالم اإلجباري من قبل هذا المجموع لكل ما يفرض عليه ومن ثم القبول الطوعي لما
يدعيه هذا العدو ،ونسيان ما يسمى ثقافة المقاومة.

 .7خلق المصطلحات المضادة :برع الكيان الصهيوني في بث كثير من المصطلحات في جميع
المجاالت ،بشكل جعل البعض يردد هذه المصطلحات والمفاهيم ،بنوع من التقليد األعمى بدون

فهم مدلوالتها ومراميها ،حيث من الخطأ الفادح تجريد أي مصطلح أو مفهوم عن طبيعته وعن
بيئته ،بأي شكل من األشكال.

ومن أمثلة هذه المصطلحات والمفاهيم :اإلرهاب بدل المقاومة ،النزاع بدل الصراع ،أورشليم بدل

القدس ،يهودا والسامرة بدل الضفة الغربية ،االنتحاريين بدل االستشهاديين ،االستهداف بدل االغتيال،
األحياء السكنية على المستوطنات( .محسن.)58-52 :4551 ،
 .6دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة المقاومة:
لقد كان لدعاة فكر المقاومة ،الذين واكبوا تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة ،أن يطبعوا في أذهان
اتباعهم صورة نمطية موحدة عن المقاومة ،تتمثل في المبارزة العسكرية المادية مع العدو على التخوم،

متجاهلين المقاومات على الجبهات الحياتية األخرى (األزعر.)528 :4557،

ويرى الباحث أنه مع انطالق انتفاضة األقصى ،فقد تحررت الكثير من المؤسسات ذات المهام

الثقافية والتعليمية سواء الرسمية منها أو األهلية الثقافية ،من القيود التي كانت تضعها أمامها االتفاقات

الموقعة مع االحتالل ،وانخرطت بشكل أو بأخر في الفعل المقاوم ،وهو ما وجدناه في دور عظيم أدته
وسائل اإلعالم واإلذاعات الفلسطينية من دور في تجييش المواطنين ليكونوا داعمين لنهج المقاومة،

وكذلك المؤسسات التعليمية والتي خرجت عن شروط االحتالل وقامت بتحديث كتاب التربية الوطنية

ليتالءم مع ثقافة المقاومة وهو ما حدث في محافظات غزة دون الضفة الغربية ،وعلى الرغم مما تعرض

له الفلسطينيون طوال فترة االحتالل من عقبات إال أن لديهم موارد مهمة تساعدهم في الحفاظ على
هويتهم ووجودهم ،أهمها :ما ذكرته (و ازرة شئون المرأة )4551 :وهو "مؤسسات التنشئة االجتماعية التي

تلعب دو اًر هاماً في تشكيل السلوك اإلنساني وتكوين المعايير والقيم واالتجاهات والمهارات لألفراد حتى

تتناسب مع دورهم االجتماعي ،ولذلك فليس للمجتمع أن يتركها ،وهي من أهم عوامل بقائه واستمراريته

دون تنظيم أو تحديد أو تحسين أو تطوير".

وفي إطار ما سبق يمكن اإلشارة إلى أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية ودورها في تعزيز ثقافة

المقاومة ،وذلك على النحو التالي:
 )3األٍسرة:

هي الممثلة األولى للثقافة ،وأقوى الجماعات تأثي اًر في سلوك الفرد ،وهي المدرسة االجتماعية

األولى للطفل ،والعامل األول في صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعية ،فتشرف على توجيه سلوكه،
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وتكوين شخصيته ،وتعتبر األسرة مؤسسة اجتماعية تحمل منظومة القيم الثقافية الحضارية في إنتاج

البشر واعدادهم ومكانتها كخلية أساسية في المجتمع يتم داخلها بناء الشخصية وتكوين االتجاه ،ولألسرة

دور عظيم في التنشئة االجتماعية كلها ولها الدور األهم في تعزيز مفهوم المقاومة ،ويبرز دورها في

عدة نقاط أهمها:

أ) العمل وفق منظومة قيمية تغرس من خاللها االعتزاز بالهوية وعمق االنتماء وحب المقاومة
والجهاد

ب) لها دور عظيم في تحصين األبناء ضد التأثر برعاة االنحراف (سواء فكري أو عقدي أو سلوكي)
وخصوصا وهي تواجه خطر االنفتاح الثقافي غير المحدود.

ج) هي التي تملك حق وامكانية الرقابة على األبناء للتعرف على التوجهات الفكرية من أجل تهذيبها
في مرحلة مبكرة ،وتعزيز قيم حب العطاء والتضحية وحب الجهاد.

د) التعاون مع مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى بما يدعم ويقوى مفهوم المقاومة للفرد
الفلسطيني

(و ازرة شئون المرأة.)8-3 :4551 ،

 )1المؤسسات التعليمية:

التربية هي جزء من الثقافة ،وهنا تظهر العالقة بين الثقافة والتربية لتعني أن الثقافة تسبق التربية،

وتأتي المؤسسة التعليمية لتنقل الثقافة إلى المواليد الجدد ،حيث تتوسط المؤسسة التعليمية بين المجتمع
والثقافة ،..وفي سياق دور المؤسسة التعليمية في تعزيز ثقافة المقاومة كانت الحكومة في غزة  ،..قد

أدخلت بداية العام 4553م تغييرات جوهرية على مساق" التربية الوطنية" للطلبة في الصفوف من الثامن
حتى العاشر ،تركز من خاللها على "المقاومة وتحرير فلسطين" ،إال أن المنهاج افتقر إلى التنسيق مع

و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية في إعداد الكتاب وامكانية تعليمه في مدارس الضفة الغربية ،وسبق أن

أقرت الحكومة في غزة قانوناً للتعليم نص في مادته الخامسة على أن هدف النظام التعليمي" إعداد
الطالب ليكون له شخصية وطنية وملتزماً بالثقافة الفلسطينية والعربية واإلسالمية وتنشئته على اإليمان
باهلل واالعتزاز بدينه ووطنه فلسطين بحدودها التاريخية" ،وجاء المساق المدرسي متحدثاً عن مشروع"
التحرر الوطني والمقاومة ومشروعيتها وأشكالها وتطورها ،وقضايا الثوابت الوطنية الفلسطينية مثل القدس،

وحق العودة لالجئين الفلسطينيين ،وصفقة وفاء األحرار لتبادل األسرى عام 4555م ،وكذلك يتناول

المنهاج الجديد الذي يقتصر تدريسه على المدارس الحكومية في قطاع غزة ،فيما لم تشمل المدارس التي

تديرها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين(األونروا) في القطاع ،التعريف بنكبة العام ،5127

وحرب عام  ،5168بوصفه المشروع الصهيوني لالستيالء على أرض فلسطين التاريخية ،وفي نفس

المادة للصف الثامن احتوى الكتاب على وحدة تتحدث عن مفاهيم المقاومة وتعزيزها كمبدأ أساسي في
مواجهة االحتالل ونبذة عن مجموعة من الشخصيات الفلسطينية الوطنية مثل" أحمد الشقيري وأبو عمار
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وأحمد ياسين" ،وفي إطار ما سبق ال ننسى أن االحتالل قام باستغالل المناهج الدراسية والتعليمية ،وبث
من خاللها معلومات مشوهة عن التاريخ والوجود ،وسيطر على معالم تراثية ومعمارية ،وسماها بمسميات

يدعى انتمائها إليه ،محاوالً سرقة كل ما له عالقة باألصل التاريخي والوجودي للبلد المحتل ليمسح الذاكرة

ويشوهها ،ومن الصور األخرى أيضاً أن قام االحتالل بإلغاء الثقافة بمعادالتها العملية كالمسرح ودور
النشر وكذلك في مستوياتها الرسمية والشعبية وحتى المؤسسة السياسية ،وبالتالي كان تأثير البرنامج

التخريبي على الثقافة الرسمية والثقافة الشعبية كبي اًر (األزعر.)518 :4557 ،

وبالحديث عن دور المؤسسة التعليمية في تعزيز ثقافة المقاومة ،يجب اإلشارة إلى دور مؤسسات

التعليم العالي وتحديداً الجامعات ممثلة في كل من المنهج الدراسي وعضو الهيئة التدريسية ،واألطر
الطالبية في تعزيز ثقافة المقاومة وفق التالي:

أ .المناهج الدراسية وثقافة المقامة:

تؤكد الغول( )4551على الدور الكبير للمناهج الدراسية في ترسيخ ثقافة المقاومة ،وذلك من
خالل تضمينها متطلبات-مجاالت-ثقافة المقاومة من خالل تقديم المفاهيم والمعارف والقيم والمهارات

التي تصل إلى عقول ونفوس الطلبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بثقافة المقاومة ومنها :رفض

الظلم واالستبداد ،الديمقراطية ،الحرية ،التعاون ،التسامح ،الوعي السياسي ،الوعي األمني وكافة مجاالت

ومتطلبات ثقافة المقاومة ،حتى ينشأ جيل قاد اًر على التعبير عن حقوقه بحرية مطلقة دون الخوف من
القوى المهيمنة في المجتمع ،ولذلك يقع على التربويين وواضعي المناهج ،مراعاة عدة أمور عند وضع
المنهج ،وهي:

 )5أن يؤكد على أهمية المحافظة على الهوية الوطنية.
 )4أن تعرض المقررات كيفية المحافظة على التراث الفلسطيني.
 )3أن تؤكد على أهمية الديمقراطية في حياتنا.

 )2أن يعرض االنتماء والوالء لفلسطين من خالل ثقافة المواطنة.
 )1أن تؤكد على الوعي السياسي ،واالقتصادي واإلعالمي واألمني (الغول.)33 :4551 ،

وكذلك أكدت دراسة النخالة وأبو ليلى ( )6119بوجوب تفعيل ثقافة المقاومة في المجتمع
الفلسطيني من خالل المناهج الدراسية التي ترسخ ثقافة المقاومة بين األجيال الفلسطينية الواعدة.
ب .عضو هيئة التدريس وثقافة المقامة:

يتفق التربويون على أن عضو الهيئة التدريسية هو العنصر الرئيس في العملية التعليمية ،ألنه

العنصر األكثر تأثي اًر في الحصيلة النهائية ،والتي تمثل مدى تحقق األهداف التعليمية ،ويقول ابن خلدون
في هذا الصدد إن العمران بحاجة إلى العلم ،والعلم بحاجة إلى التعليم ،والتعليم يبرز بالضرورة الحاجة

إلى المعلم (الشبلي.)8 :4555 ،
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ومن أجل إعداد المعلم-عضو هيئة التدريس-المقاوم فال بد من ربط واقع تدريب المعلمين بالبيئة

الفلسطينية من خالل طرح مواد تدريبية لموضوعات القضايا الحديثة المتعلقة بواقع المجتمع الفلسطيني
وارتباطها بالعلوم التربوية مع تناول المشكالت البيئية في المجتمع الفلسطيني كمحاور للتدريب لتخدم

بشكل وظيفي المناهج الفلسطينية الجديدة (الجعب.)56 :4551 ،

ويستخلص الباحث أن المعلم في المدرسة وعضو هيئة التدريس في الجامعة هو العنصر األهم

في نجاح العملية التعليمية ،لذا فإنه من الضروري حسن إعداده لهذه المهمة الشريفة والخطيرة في نفس
الوقت ،وعليه تتوقف طبيعة المخرجات من هذه العملية.

ج .األطر الطالبية وثقافة المقامة:

مع تنامي دور الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية ،وفاعلية نشاطاتها ،ارتأت األحزاب

والقوى السياسية الفلسطينية-منذ أواخر العقد السابع من القرن الماضي-أال تبقي هذا المجال بعيداً عن
نفوذها وسيطرتها ،األمر الذي عكس نفسه على تشكيل األطر الطالبية في الجامعات ،والتي جاء

تشكيلها ليمثل امتداداً للفصائل والقوى واألحزاب ،وغدت الجامعات ساحة للتنافس الحزبي ،وأصبحت
األطر الطالبية في الجامعات الفلسطينية قواعد تنظيمية لألحزاب ،ومنابر لتعميم مواقفها وبرامجها

وأيديولوجياتها الحزبية (غياطة.)556 :4555 ،

وأسهمت األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية-التي تقوم بها األطر الطالبية -في إفشال

سياسات االحتالل الرامية إلى بث قيم السلبية ،واثارة الفرقة بين الطلبة ،ومحاولة إلسقاط بعض الطلبة
أمنياً وأخالقياً ،كما أسهمت هذه األنشطة في الحفاظ على القيم الوطنية ،وأحيت التراث الفلسطيني ،كما
نجحت الجامعات من خالل هذه األنشطة في االنفتاح على المجتمع والتفاعل اإليجابي مع قضاياه

وهمومه ،مما ساهم في أن تتبوأ الجامعات الفلسطينية دو اًر قيادياً في تنمية المجتمع ،وتعزيز صموده،
وتصليب جبهته الداخلية ،وترسيخ هويته الوطنية (الزرو.)88 :4553 ،

وألن دور التربية الحديثة ال يقتصر على تزويد الطلبة بالمعلومات من خالل ما يقدم لهم داخل

قاعة المحاضرات بهدف تنميتهم عقلياً وقيمياً وسلوكياً ،فهناك الكثير من األهداف التي يتم تحقيقها من
خالل األنشطة الطالبية التلقائية التي يمارسها الطالب داخل الجامعة ،ولهذه األنشطة إمكانية كبيرة في
تنمية بعض الجوانب التي ال تجد الوقت الكافي من خالل قاعات المحاضرات ،..وتمارس األنشطة

الطالبية في الجامعات الفلسطينية من خالل األطر الطالبية المختلفة بموافقة المجالس الطالبية ،التي
تنسق بدورها مع عمادات شئون الطلبة ،وتغطي هذه األنشطة مجاالت عدة ،منها:

أ) األنشطة العلمية والثقافية :ومنها المعارض ،والمهرجانات السنوية ،والندوات ،والنشرات،
والمؤتمرات السياسية ،والدينية ،والثقافية ،وكذلك المحاضرات ،والمسابقات.

ب) األنشطة التي تتعلق بالتعليم :كالدورات العلمية المتخصصة ،وورش العمل.
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ج) األنشطة التي تتعلق بالتفاعل مع المجتمع :كالمشاركة في الفعاليات الجماهيرية ،والعمل
التطوعي لخدمة المجتمع ،وحمالت التبرع بالدم ،وحفالت تكريم المناضلين ،والمشاركة في
المعسكرات الصيفية ،وتبادل الوفود الطالبية مع الجامعات األخرى ،وغيرها من األنشطة.

د) األنشطة االجتماعية :ومنها االحتفاالت الترفيهية ،وحفالت التعارف بالطلبة الجدد مع بداية كل
عام ،وحفالت التخرج.

ه) األنشطة الدينية :مثل إحياء ذكرى اإلسراء والمعراج ،االحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية،
واألمسيات الرمضانية ،ومسابقات حفظ القرآن الكريم.

و) األنشطة السياسية :مثل المهرجانات الخاصة بانطالقة الثورة الفلسطينية ،وانطالقات الفصائل
الفلسطينية ،ومهرجانات تأبين الشهداء ،والمسيرات ،والندوات ،واالعتصامات.

ز) األنشطة الرياضية والرحالت.

ويتضح مما تقدم أهمية الدور الذي تقوم به األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية في إكساب

الطلبة للقيم الوطنية ،ولعل األهمية تُعزى هنا إلى أن هذه األنشطة تمارس من خالل أطر طالبية تشكل

امتداداً للتنظيمات الفلسطينية (أبو فودة.)512-514 :4554 ،
 )1المساجد:

للمسجد دور كبير في عملية التنشئة االجتماعية لما يتميز به من خصائص فريدة أهمها إحاطته

بهالة التقديس ،وثبات وايجابية المعايير السلوكية التي تعلمها لألفراد واإلجماع على تدعيمها ،ويقوم
المسجد بدد:

أ) توعية المجتمع باألحكام المتعلقة بالجهاد والمقاومة والتأصيل الفكري والشرعي لها.

ب) المبادرة كلما اقتضت الحاجة إلى بيان موقف اإلسالم من القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع
وترتبط بالمقاومة والجهاد (كالهدنة مثال).

ج) رسالة المسجد الشاملة ،بحيث يتجاوز الدور الديني إلى األدوار االجتماعية ،الثقافية ،التربوية،
األمنية.

د) أما الجهات المعنية باإلشراف على المساجد فدورها هو اختيار األئمة والخطباء وفق معايير دقيقة
مع استم اررية المتابعة وتقويم األداء ،ووضع البرامج المناسبة لرفع مستوى ثقافة األئمة والخطباء

والوعاظ (و ازرة شئون المرأة.)57 :4551 ،

والمسجد يلعب الدور األكثر تأثي اًر في بناء الثقافة والمحافظة عليها داخل المجتمع الفلسطيني،

سيما في تعليم األجيال وتوعيتهم لكثير من األحداث السياسية المحلية والعالمية وما يدور حول القضية

الفلسطينية من قبل االحتالل الصهيوني وحلفائه ،فالمسجد يعطي سرعة في رفع الوعي وتنوع المعرفة

والثقافة باستمرار ووجود جلسات العلم المتنوعة وخاصة بما يتعلق باألمور الفقهية التي تمس حياة الناس
اليومية وما يتعلق بالقضية ومشاكلها ،ووجود نشاطات مختلفة ترويحية بمسابقات علمية وغير ذلك مما
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يؤدي لزيادة اإلقبال على المساجد وخاصة من قبل األطفال الذين يفضل كثير من األهل في أغلب
األحيان وخاصة في اإلجازات المدرسية أن يتربى أبنائهم على حفظ كتاب هللا ومعرفة الثقافة العربية

والهوية الوجودية التي تربطهم بالجانب اإلسالمي واإليماني والتاريخي

(أبو خديجة.www.qudsnet.com :4554،

 )4المؤسسات الثقافية:

ويقصد الباحث بالمؤسسات الثقافية تلك المؤسسات والمراكز الفكرية ذات الطابع الثقافي،
كالمكتبات العامة والمتاحف ودور السينما والمسرح ،ورغم أنه من الممكن أن تلعب هذه المراكز الثقافية

دو اًر كبي اًر في تنمية ثقافة المقاومة ،إال أن هناك اعتبارات سياسية واجتماعية تحول دون أن تؤدي هذه

المؤسسات دورها المنوط بها كما يجب.

وتعتبر المتاحف الثقافية صاحبة تأثير قوي في حفظ الذاكرة الوطنية التاريخية وتثبيتها في أذهان

األجيال المتالحقة ،فالمتحف يشتمل على تحف ومنحوتات ورسومات وخرائط ووثائق ومخطوطات وغير
ذلك تدل على الحضارة الخاصة بالمجتمع ،فتبرز ثقافتها العمرانية ،وتراثها ،وأشكالها الهندسية والتحف
النادرة ،واألدوات التي استخدمت ،واللباس المتميز ،والمأكوالت الخاصة ،وكل ما يرتبط بالتاريخ القديم

للمجتمع ليثبت هوية وجوده ،وكذلك المسرح والسينما لهما دور ال يقل أهمية عما سبق بتطوير الوعي

الثقافي والمعرفي للمواطن إذا تم استغالله بصورة صحيحة ،فكلما توجهت تلك المراكز لعرض األفالم
والمسرحيات ذات الفكر الهادف لبناء قيم سليمة وسوية واالهتمام بقضايا المجتمع الفلسطيني وهمومه

وما يعانيه تحت سطوة ظلم االحتالل اإلسرائيلي بطرق عرض فنية رائعة ومتزنة تبنى على القيم واألخالق

الراقية ،كلما كان التأثير الثقافي لها كبي اًر بما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومشاكل المجتمع وما يدور
بالعالم ،وكذلك من المتوقع أن تكون المكتبات العامة ذات دور كبير في تنمية الثقافة والمعرفة لدى
المواطن الفلسطيني ،ورغم ذلك فإن عدد المكتبات ليس بالحجم الكافي والمناسب مع عدد المحافظات

والسكان في األراضي الفلسطينية ،هذا إلى جانب وجود أزمة ثقافية حقيقية في اإلقبال على القراءة تعزز
وجود الثقافة السوية ،فكثير من الشعب الفلسطيني يكتفي بما حصل عليه من معلومات خالل الدراسة

الجامعي ة أو الدورات والتي ما تلبث أن تنسى وال يسعى لتطوير ذاته وتحسين ثقافته وتنمية شخصيته

ودراسة تاريخه وحضارته ونقلها لألجيال من خالل ممارساته الحياتية ،وعلى الرغم ما ذكر سابقاً من

موارد ثقافية شأنها تعزيز الهوية والوجود واالنتماء الفلسطيني للوطن والدفاع عنه ،إال أن محاوالت الهدم

للثقافة بشكل عام كانت وال تزال حاضرة في نهج االحتالل اإلسرائيلي ،وعصريته لتغيب ثقافة الفلسطينيين

من الذاكرة والذهن الفردي والجمعي ،وصوالً إلى سرقة المعالم الثقافية والتراثية بكل أشكالها وتشويهها

والعمل على دمج الفلسطينيين بثقافة أخرى غريبة لتحفظ في ذاكرة األجيال القادمة

(األزعر.)516-512 :4557 ،
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لقد مارست الثقافة الفلسطينية دو ار هاما في إعادة الشخصية الوطنية واإلسالمية ،وعملت على

تأصيلها بعدما تعرضت لكثير من عمليات التشويه والتذويب في خالل تاريخها ،فكان همها منذ البداية
إرساء شخصية شعبية مكافحة ،منتمية ،واثقة  ،فاعلة ،وتعد الثقافة من أهم أدوات التثوير والتنوير التي
تعب األجيال وتأخذ بيدها بقوة ورصانة ،ومن المنابر الثقافية التي كان لها أثر قوي في توعية اإلنسان

الفلسطيني ،وابراز الشخصية الوطنية واإلسالمية في مجتمعنا الفلسطيني الكتاب واإلذاعة والمسرح

والتلفزيون والفضائيات ،كما شاعت ظواهر ومنابر ثقافية أخرى في مجتمعنا الفلسطيني عكست الروح
الوطنية واإلسالمية ،من هذه المنابر نذكر  :الندوات السياسية واألدبية  ،واألمسيات الشعرية ،والصالونات

األدبية ،واللقاءات الفكرية ،والتجمعات الشعبية في المناسبات الوطنية واإلسالمية (محسن.)8 :4551،
 )5المؤسسات اإلعالمية:

اإلعالم على أشكاله المختلفة الوسيلة األقوى في بث القيم وزيادة الوعي واحداث التغيير لكثير

من المفاهيم والسلوكيات الفردية والجماعية ،والمحافظة على الثقافة الخاصة بالمجتمع والتوعية بها

(األزعر.)511 :4557 ،

ووفقاً لما يراه عدد من المختصين ،يمكن أن يلعب اإلعالم دو اًر كبي اًر في تعزيز ثقافة المقاومة،

وذلك عبر السعي إلحداث تغيير إيجابي في الجانب المعرفي ،والمواقف واالتجاهات ،والتنشئة

االجتماعية ،..ففي ظل في ظل واقع التشتت العربي والتفرق اإلسالمي واالستكبار األمريكي والتجاهل
العالمي يمكن لىعالميين أن يقوموا بدور كبير في إحداث تغيير معرفي حول ثقافة المقاومة ،وبيان

الموقف الصحيح من األحداث الجارية ،ودحض شبهات األعداء ،وفضح مخططات األعداء ،وذلك من

خالل :فضح اليهود وطبيعتهم ،ومواجهة التطبيع وأخطاره ،ويمكن إلعالمنا العربي واإلسالمي
والفلسطيني أن يلعب دو اًر كبي اًر في وذلك عبر:
 )5توحيد الخطاب اإلعالمي وتصحيحه.

 )4دعوة القيادات العربية والرسمية إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني ،وتبنى الخيار الصحيح
في التعامل مع العدو الصهيوني ،وهو خيار المقاومة والصمود وتعبئة األمة.

 )3محاولة تأثيم الضمير اإلنساني العالمي لسكوته عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وغضه

الطرف عن الصلف اليهودي ،وتحري مخاطبة المنظمات اإلنسانية العالمية بأسلوب مؤثر جذاب
بغية توجيهها والتأثير عليها لنشر رسالة إعالمية تخدم الهدف اإلسالمي.

 )2توضيح أن اإلرهاب هو ما يقوم به الكيان الصهيوني ،وليس ما تقوم به الحركات الجهادية من
مقاومة مشروعة لالحتالل الغاشم.

 )1تحميل أمريكا مسؤولية ما يحدث للشعب الفلسطيني ،وفضح تحالفها مع العدو خصماً على
حقوق أمتنا ،واستخدامها المعايير المزدوجة التي تتبناها دوماً لصالح بني صهيون.
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 )6مطالبة المنظمات الدولية أن تتحرى العدل في ق ارراتها ،بعيداً عن اختالل الموازيين الذي يؤدي
إلى فقدان مصداقيتها.

 )8فضح أكاذيب وادعاءات اليهود حول أسطورة المحرقة النازية والمذابح التي تعرضوا لها ،والعمل

على إظهارهم على حقيقتهم العدوانية اإلرهابية ،ونزع قناع البراءة والمسكنة واالستضعاف عنهم

 )7إشعار األجهزة اإلعالمية بمسؤوليتها تجاه إبقاء قضية وحدة األمة اإلسالمية حول قضاياها

الكبرى خاصة فلسطين حاضرة في أذهان الناشئة ،وتعزيز ثقافة المقاومة عندهم ،والسعي لتنبيه
قطاعات المجتمع كافة بمسؤوليتها في هذا الصدد.

 )1دعوة القيادات العربية والرسمية إلى تعزيز ثقافة المقاومة عبر التركيز على :أساس الصراع مع

اليهود وخلفياته الفكرية والتاريخية والسياسية ،مراحل تطور القضية الفلسطينية ،أهمية القضية
ومكانتها في أولويات العمل اإلسالمي ،وجرائم اليهود ضد الشعب الفلسطيني.

 )55السعي إلنفاذ برنامج إعالمي ثقافي متكامل عبر األجهزة اإلعالمية المختلفة (المقروءة،

والمسموعة ،والمرئية) يهدف إلى توعية أبناء المسلمين وتعزيز ثقافة المقاومة ،وحث األمة على

دعم المقاومة مادياً ومعنوياً واستقطاب الكفاءات والطاقات السياسية واإلعالمية لدعم وتعزيز
ثقافة المقاومة في الجانب السياسي واإلعالمي (محسن.)46-8 :4551 ،

كما ال نغفل دور اإلنترنت كأحد وسائل اإلعالم الحديثة وأكثرها فاعلية في وقتنا الحاضر ،في

تعزيز ثقافة المقاومة وابراز دور المقاومة البطولي ،فلقد استطاع الفلسطينيون داخل األراضي المحتلة

وخارجها أن يستخدموا اإلنترنت لنقل أخبار االنتفاضة ،حيث تقول الدكتورة نادية العوضي إن الفلسطينيين
قد استطاعوا أن يشكلوا وكالة أنباء فلسطينية شعبية قامت بنقل أخبار االنتفاضة بطريقة فريدة ال يمكن

ألي وسيلة غير اإلنترنت توفير مثلها ،وذلك عن طريق تخصيص مندوبين فلسطينيين في عدة مدن

فلسطينية يدخلون إلى اإلنترنت من منازلهم أو من مواقع عملهم لينقلوا للجماهير أخبار االنتفاضة أوالً
بأول ،..وبات مطلوب من األمة أن تكافح لزيادة قوتها اإلعالمية ومواردها االتصالية ،واقامة صناعتها
المستقلة لىعالم واالتصال ،وذلك أن الضعف العربي كان أهم العوامل التي أدت إلى الهزائم المتكررة،

كذلك فإن ثقافة المقاومة البد أن تشكل البديل لثقافة التسلية واالستهالك ،وكذلك يمكنها أن توفر األساس

لصناعة إعالمية واتصالية تشكل بديالً لصناعة التسلية (صالح.)436-432 :4555 ،
 .7مجاالت ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني:

ال تقتصر المقاومة على المجال العسكري فحسب ،بل تطرق مجاالت متعددة من مجاالت النشاط

اإلنساني ،لكنها تعمل مجتمعة في إطار الهدف االستراتيجي للمقاومة ،وتتباين أهمية وفعالية هذه

المجاالت تبعاً الختالف طبيعة االحتالل من بلد ألخر ،وكذلك تبعاً للثقافة الوطنية للمجتمع المقاوم،
وتراكم تجربة المقاومة عبر م ارحل الصراع (أبو فودة.)558 :4552 ،
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وتتعدد مجاالت ثقافة المقاومة لتشمل :المجال العسكري ،والسياسي ،واالقتصادي ،واإلعالمي،

واالجتماعي ،د والتربوي ،ومجال األدب والفنون ،وغيرها من مجاالت النشاط اإلنساني ،الذي يوظفه

الشعب المقاوم ليكون أداة فاعلة في مقاومة االحتالل والعدوان (العجيلي.)66 :4555 ،

وقد تناولت دراسة الغول( )4551مجاالت ثقافة المقاومة :الفكرية والثقافية ،التربوية ،السياسية،

االقتصادية ،اإلعالمية ،األمنية.

وكذلك تناولت دراسة أبو فودة( )4552المجال السياسي ،والمجال االقتصادي ،والمجال اإلعالمي،

والمجال االجتماعي ،والمجال التربوي ،فيما تناولت دراسة المناصرة( )4551المجال السياسي ،المجال
القانوني ،المجال االقتصادي ،المجال االجتماعي ،المجال اإلعالمي ،المجال الثقافي ،المجال العسكري،

معدداً مجموعة من صور المقاومة في كل من المجاالت التي تناولتها الدراسة.
وألن المقاومة كما يرى الباحث ال تقتصر على مجال من المجاالت وهو متروك لعموم المجتمع
المعتدى عليه ليستخدم جميع األدوات التي لديه للدفاع عن نفسه ،فإن المجتمع الفلسطيني المقاوم ال

يغفل الجانب األمني كأحد المجاالت أو األدوات الهامة لثقافة المقاومة في الدفاع عن المجتمع ،خاصة
وأن طبيعة الصراع مع االحتالل أمنياً بطبعه ،كما أنه يتداخل في بعض األحيان مع جميع المجاالت،

فنجد الكثير من المفاهيم الحديثة التي يربط بينها األمن ،كاألمن الثقافي ،واألمن االقتصادي .واألمن

السياسي ،لذا يشير الباحث إلى مجاالت التي تتقاطع مع الجانب األمني ،وهي على النحو التالي:

أوالً) مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية:
تعرف الحرب النفسية بأنها " أنشطة سيكولوجية مخططة تمارس في السلم والحرب وتوجه ضد

الجماهير المعادية والصديقة والمحايدة من أجل التأثير على مواقف وسلوكيات هؤالء لكي توثر إيجابياً
نحو إنجاز هدف سياسي أو عسكري معين" (هالل.)58 :4556 ،
وكذلك عرفت بأنها " عملية منظمة شاملة يستخدم فيها األدوات والوسائل وما يؤثر في عقول

ونفوس واتجاهات الخصم ،بهدف تحطيم اإلرادة واإلخضاع ،أو تغييرها وابدالها بأخرى مما يؤدي
لسلوكيات تتفق مع أهداف ومصالح منظم العملية" (الحيدر.)31 :4554 ،

وقد عرف (أبو بكر )4552 :الحرب النفسية اإلسرائيلية بأنها" الحرب التي شنها االحتالل

اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ العام 5127م حتى وقتنا الحاضر ،عبر الوسائل غير العنفية

لتحقيق أهدافها مثل الدعاية اإلعالمية (أبو بكر.)41 :4552 ،

وقد وجدت الحرب النفسية منذ القدم وان لم تكن معروفة قديماً بهذا االسم فهي ليست شيئاً

مستحدثاً ،والحرب النفسية كانت موجودة في العصور القديمة عند األشوريين ،حيث لم تكن إال أداة
مساندة للقتال العسكري (سميسم.)631 :4552 ،
طعتُم ِمن ُق هوٍة و ِمن ِرب ِ
ِ
اط
استَ َ ْ ْ ْ
َ ْ َ
كما عرفت الحرب النفسية في اإلسالم لقوله تعالى﴿ َوأَعُّدوا َل ُه ْم َما ْ
ِ
َّللاِ وعد هوُكم وآَخ ِر ِ
َّللاُ َي ْعَل ُم ُه ْم َو َما تُْن ِفُقوا ِم ْن َشي ٍء ِفي
ون ُه ُم ه
ين م ْن ُدوِن ِه ْم َال تَ ْعَل ُم َ
اْل َخ ْي ِل تُ ْرِهُبو َن ِبه َعُد هو ه َ َ ُ ْ َ َ َ
ْ
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سِب ِ
ظَل ُمو َن﴾ (سورة األنفال :اآلية  ،)65فنجد اآلية الكريمة لم تأمر بالقتال
َّللاِ ُي َو ه
يل ه
ف ِإَل ْي ُك ْم َوأ َْنتُ ْم َال تُ ْ
َ
مباشرة بل جعله غاية مباشرة لىعداد والحشد لجيش كبير يثير في نفوس األعداء الرهبة والخوف وتحطيم
المعنويات فتكون النتيجة أحد أمرين:

 .5إما يبلغ الخوف في نفوس األعداء حد إحجامهم عن مواجهة المسلمين بالقتال فيحقق المسلمون
نصرهم بدون قتال.

 .4إما أن يالقي العدو المسلمين بنفس مضطربة من آثار الرهبة التي حشدها المسلمين ،وفي تلك
الحالة يحقق المسلمون النصر (حماد.)28 :4555 ،

ورغم أن الحرب فرضت نفسها على البشرية منذ أقدم العصور ،وتبلورت أهميتها ودورها في الحرب

العالمية األولى وفترة ما بين الحربين إال أن استخدامها في الوقت المعاصر أصبح أكثر اتساع وتعقيد

مع توفر وسائل اإلعالم والتواصل الجماهيري والتي أمكن بواسطتها الوصول إلى الماليين لمحاولة

التأثير عليهم وتغيير سلوكهم وزادت أهميتها أن القوى العالمية جمدت الصراع المادي واستعاضت عنه
بالحرب النفسية (حجاب.)42 :4554 ،

كما أن الفكرة األساسية في الحرب النفسية تكمن في شن حملة فكرية متنوعة على الخصوم ،وهي

أحياناً تعتبر اكثر نجاعة وفعالية ،وقدرة على إلحاق األذى بالخصم ،وتكبيده خسائر من ذاته ومعنوياته،

بما لها من قدرة على فهمه ،ومعرفة طرق تفكيره ،ومستوى ثقافته ،وطبيعة عاداته وتقاليده ،وأنماط

سلوكه ،وحالته النفسية ،وكل ما يحيط بواقعه على جميع المجاالت والمستويات ،لما تمتاز به هذه الحرب
من السرعة والدقة ،وقلة الكلفة ،والحرب النفسية ال تلحق الهزيمة العسكرية بالجيش فقط ،بل هزيمة
نفسية تنخر في كل فرد من أفراد المجتمع ،باعتبار أن الهزيمة الحقيقية هي تلك الحالة النفسية السلبية

التي يصبح عليها المواطن ،والتي تحكم مسار حياته ،من حيث الخنوع واالستسالم والركون ،..وتلجأ

الحرب النفسية لجمع المعلومات التي تنشرها وتؤولها تأويالً يخدم أغراضها التي تثير الشعور بالهزيمة
في نفس الخصم أو تخفض من معنوياته أو تثبط من همته أو تجعله يتكالب على جمع المؤن والمواد
الغذائية وتخزينها وقت الحرب ،استجابة لدعاية تطلقها ،أو إلشاعة تبثها ،أو لتضليل إعالمي ،..وليس
بالضرورة أن تستند الحرب النفسية على معلومة حقيقية ،فقد تختلق القصص واألساطير وتعمل على

إذاعتها بين صفوف الشعب معتمدة في ذلك على عدم تحصين عقول أفراد المجتمع ،فمثالً قد يذيع
العدو بيانات عسكرية عن وقوع معارك واحراز انتصارات باهرة ،توهم بأن لديه قوة ال تقهر ،وجيشاً ال

يهزم (عباس.)1-2 :4554 ،

وفي كثير من األحيان تؤدي الحرب النفسية إلى انعدام ثقة الشعب في الهيئة الحاكمة ،وعدم الثقة

في قدرة القيادة السياسية والعسكرية ،والى عدم التفاف الشعب حول قيادته ،ولذلك كثي اًر ما كانت تلجأ
أساليب الحرب النفسية في الحرب العالمية الثانية إلى قول الحلفاء مثالً أنهم ال يعادون الشعب األلماني،
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وانما يعادون هتلر وحده وليس ذلك إال وسيلة من وسائل تصديع قوة الشعب األلماني في ذلك الوقت

واثارته نحو االنفضاض من حول قائده هتلر (أبو ناموس.)82 :4551 ،

وتعتمد الحرب النفسية في المحل األول على معرفة طبائع الشعب الذي ستوجه إليه حمالتها،

ولذلك تسعى إلى دراسة عقائد وميول واتجاهات وأساليب تفكير هذا الشعب ،وذلك حتى يتسنى لها التأثير

فيه والضرب على مواطن الضعف عنده ،كما تلجأ أساليب الحرب النفسية إلى جمع المعلومات واألخبار
التي تحدث فعالً ثم تستغلها أو تغيرها كلية ثم تنشرها وتؤولها تأويالً مغرضاً يخدم أغراضه

(قديح.)samanews.com :4552 ،

وقد استفادت الحركة الصهيونية العالمية من أساليب الحرب النفسية التي استخدمت في الحرب

العالمية األولى والثانية ،وقامت بتطويرها من خالل ما يعرف (بالدعاية الصهيونية) التي انبرت للدفاع

عن الوجود الصهيوني في أرض فلسطين ،وقام بتجسيد هذه الفكرة وتطويرها إلى حلم الدولة الصهيونية

الصحفي هرتزل في القرن العشرين ،وعلى اثرها قامت ما تسمى دولة (إسرائيل)-الكيان اإلسرائيلي

المحتل -عام 5127م على أراضي فلسطين ،وذلك عن طريق المذابح والمجازر التي نفذت بحق السكان
الفلسطينيين العزل كمجزرة دير ياسين وغيرها ،وفي تلك األثناء ذاع صيت القوات الصهيونية الدموية
التي تقتل األطفال والشيو والنساء وتدمر البيوت على رؤوس أصحابها من خالل مجزرة دير ياسين،

مما أدى إلى انتشار هذه المعلومات المخيفة والمرعبة والتي أدت إلى تهجير سكان القرى والمدن في
المناطق المحتلة عام 5127م إلى الدول العربية الشقيقة ،وقد استخدمت (إسرائيل) أسلوب التضليل

اإلعالمي في حربها عام 5168م حيث أعلن كبار سياسيها بأن جنوده يقضون إجازاتهم في هذه األوقات،

ونحن طالب سالم ،وفي اليوم التالي قام الطيران (اإلسرائيلي) بتدمير الطيران المصري برمته ،مما

أحدث صدمة نفسية عند الشعوب العربية التي استيقظت على وقع هزيمة حزيران والتي أدت إلى احتالل
الضفة الغربية وسيناء والجوالن ،وقد هدد(إسرائيل) -الكيان الصهيوني -باستخدام البطش الشديد

للشعوب المحتلة في الضفة الغربية إذا ما قاموا بأعمال عنف على حد زعمها ،أما األسرى العرب
والفلسطينيين فقد مارست عليهم عمليات لغسيل الدماغ ،عن طريق استخدام العزل االنفرادي في زنازين
صغيرة ،وعن طريق التجويع والتهديد المستمر لألسير وعائلته ،كي يدلي باعترافه أمام المحققين الذين

يقومون بعمليات غرس أفكار جديدة في ذهن األسرى مفادها :أن (إسرائيل)-الكيان اإلسرائيلي -دولة ال
تقهر وهي قادرة أل ن تصل أيديها إلى كل المقاتلين في كل مكان ،فيشعر األسير باإلحباط والندم على
ما فعل ،إال أن هذه السياسة فشلت ،ومن مالمح فشلها عودة المعتقلين لنفس أعمال المقاومة ،أما

اإلشاعة -احد أدوات الحرب النفسية -فقد حاول االحتالل اإلسرائيلي ترويج اإلشاعات من خالل
عمالئه إلضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني ورضاه بسياسة األمر الواقع وعدم مقاومة االحتالل،

كما اهتمت (إسرائيل) -الكيان اإلسرائيلي -باإلعالم الذي يقلب الحقائق لصالحها ويغير المفاهيم والقيم
حسبما تريد ،فقد استخدمت السينما للتعبير عن الظلم التاريخي الذي لحق باليهود على يد النازي هتلر،
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واستفادت من هذه المنابر لكسب تأييد العالم وعطفه ،ولكن نحن الفلسطينيين تنقصنا اإلمكانات المادية

الهائلة للقيام بهذه األعمال ،ولكن المقاومة الفلسطينية تمكنت من مخاطبة الرأي العام العالمي عن طريقة
أشرطة الفيديو التي تبث فيها وصايا االستشهاديين إلثارة الرعب في قلوب اليهود ،وقد استخدمت
(إسرائيل) مواقع اإلنترنت في حربها النفسية عن طريق إنشاء المواقع المعلنة والمستورة للتعبير عن

سياستها ،إال أن المقاومة الفلسطينية نجحت في الرد على هذه المواقع عن طريق مواقعها التي تزود

الجمهور بالمعلومة الصادقة والحية ،واستخدمت (إسرائيل) كذلك الكتب والمنشورات والصحف ومكبرات
الصوت وغيرها ،في حربها النفسية ضد الفلسطينيين (شقير.) pulpit.alwatanvoice.com :4552 ،
كما قام الكيان الصهيوني بتأسيس هيئة خاصة بفبركة أخبار الحرب هدفها التضليل والكذب

والحرب النفسية ،بالتزامن مع عدوانه المتكرر على غزة ،وقام بحملة تضليل وخداع وحرب نفسية متعددة
األوجه وعبر وسائل متعددة ،تمثلت في اختراق اإلذاعات المحلية وبث مواد دعائية بأن المستهدف من

العدوان هو حركة حماس وحدها ،وبأن عناصر الحركة يختبئون في المساجد والمستشفيات بزي األطباء
والممرضين ،وبأن المعابر المؤدية إلى غزة مفتوحة إلدخال المواد الطبية والتموينية

(اإلفرنجي.)83 :4551 ،

أ .خصائص الحرب النفسية:

بالحديث عن الحرب النفسية اإلسرائيلية فإنها شقير( )4552أشار بأنها تتميز بالخصائص التالية:

 .5المركزية :وذلك من خالل جهاز يضم الخبراء المختصين الذين يضعون التخطيط الشامل للحرب
النفسية ،ثم يرسمون الخطط المرحلية التي ستنفذ مع وضع بدائل للخطط المفترضة ،وذلك كله ضمن
استراتيجية عامة للعمل اإلعالمي الدعائي النفسي وفق سياسة الدولة.

 .4التخصص :من جهة نجد في دراسة الحرب النفسية اإلسرائيلية أنها شاملة وذات طابع سياسي يرفدها
تصور عام حضاري بمعنى أنها تمارس أساليبها المختلفة من دعوة ودعاية ضمن خلفيات من نماذج

عدة.

 .3التركيز :تعتمد الحرب النفسية عامة على التركيز في عملياتها الدعائية واإلعالمية التي تهدف إلى
تنفيذها.

 .2التوقيت :نالحظ أن عامل التوقيت في اإلعالم الدعائي النفسي الناجح يجب أن ينطلق في الوقت
المناسب مع تهيئة الجو وشحنه بعوامل القبول والتصديق.

 .1المرونة :تظهر مرونة حرب العدو النفسية من خالل تعاملها مع الواقع وأسلوب المرحلة ،حيث لكل

ظرف ولكل مرحلة أسلوبها ومرتكزاتها وأهدافها وتكون وفقاً للهدف الدعائي النفسي الذي يرسمه
أخصائيون في الحرب النفسية (شقير.)pulpit.alwatanvoice.com :4552 ،
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كما يشير (أبو بكر :د.ت) بأن الحرب النفسية تتميز بالتالي:
 .5ال تسعى لىقناع ،بل تحطيم القوة المعنوية للخصم.
 .4موجهة أصالً نحو الخصم(العدو).

 .3تسعى لزعزعة الخصم وثقته بأهدافه ومبادئه بتصوير عدم إمكانية تحقيق هذه األهداف والمبادئ.
 .2تحطيم الوحدة المجتمعية والنفسية للخصم ،ببعثرة الجهود وبلبلة القوى السياسية والسعي لتناحرها.
 .1التشكيك في سالمة وعدالة الهدف أو القضية.

 .6زعزعة الثقة لدى الخصم بإحراز النصر وبقوته.
 .8استغالل أي انتصارات في إضعاف عقيدة الخصم.

 .7تفتيت حلفاء الخصم وكسب المحايدين (أبو بكر ،د.ت.)12 :
ب .أهداف الحرب النفسية كما يلخصها (سعدات:)1031 :
تهدف الحرب النفسية إلى:

أ) العمل على إضعاف الروح المعنوية للعدو وبث اليأس من النصر في صفوفه عن طريق:
)5

المبالغة في وصف القوة ،وفي وصف االنتصارات لبث الرعب في قلب العدو.

)3

توضيح أن كل مجهودات التقدم والنهوض في صفوف العدو ضائعة سدى.

)4
)2

المبالغة في وصف هزائمه حتى يشعر العدو أنه أمام قوة ال يمكن أن تقهر.

استخدام مبدأ الحشد في عدد الصواريخ والتلويح بالتفوق العلمي والتكنولوجي.

ب) إضعاف الجبهة الداخلية للعدو واحداث ثغرات داخلها ،وذلك عن طريق:
)5

إظهار عجز النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية عن تحقيق آمال الجماهير.

)3

تشجيع بعض الطوائف على مقاومة األهداف القومية والوطنية.

)4

الضغط االقتصادي على نظام العدو ،والعمل على انهياره.

)2

تشكيك الجماهير وزعزعة ثقتها بقيادتها السياسية ،وعجز قواتها المسلحة عن الصمود ضد

)1

الدس والوقيعة بين طوائف الشعب المختلفة.

)8

محاولة كسب جميع العناصر المعزولة في مجتمع الدولة المعادية ،بتشجيع المعارضة

)6

عدوهما المشترك.

تشجيع األحقاد والضغائن بين أفراد القوات المسلحة وباقي الشعب من المدنيين.

والتمرد والتخريب داخل البالد.

)7

تفتيت وحدة الجبهة الدولية واإلقليمية المعادية.

)1

تشجيع أفراد القوات المعادية على االستسالم.
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 )55تضخيم أخطاء قيادات العدو لزعزعة الثقة بينهم وبين مناصريهم مما يؤدي إلى تفسخ
العالقات الرابطة بينهم وضعف االنضباط والتماسك.

 )55إحداث الفوضى والبلبلة والثغرات والضعف في معسكر العدو للتأثير على ق اررات القادة
ومبادئ واتجاهات األفراد (سعدات.)11 :4553 ،

ج .أدوات الحرب النفسية كما يلخصها (الرازي:)1031 ،
من أدوات الحرب النفسية التالي:

.5

الدعاية السياسية :بإيجاد المعارضة داخل الصفوف.

.4

التسمم السياسي :بتحطيم اإليمان بالعقيدة والتماسك ،وتمزيق مكونات الشخصية.

.2

االغتياالت :بقتل قادة الرأي والميدان والسياسة.

.3

الشائعات :بخلق البلبلة والفوضى.

.1

تشجيع التمرد  :عن طريق الهلع والقالقل والفتنة.

.8

استخدام األقليات :العرقية والطائفية والعشائرية وغيرها.

.1

التزوير :للعملة والجوازات والهويات إلرباك المجتمع.

.6
.7

غسيل الدماغ  :بخلق شخصيات جديدة منسلخة عن مبادئها.

استخدام المنظمات :بشرائها مالياً وعقائدياً.

 .55التجسس :بالحصول على المعلومات والتشهير

 .55الضغط االقتصادي أو التلويح باستخدام العقوبات االقتصادية.
 .54تعطيل وسائل االتصاالت :بضربها أو تشويشها

(الزراري.)www.maganin.com :4553،

د .أساليب مقاومة ومجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية:

من الخطأ الكبير تجاهل خطر الحرب النفسية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته فهذه
الحرب جزء هام من الحرب اإلسرائيلية الشاملة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني بكافة جوانبها
العسكرية واألمنية والنفسية واالقتصادية ،ولقد الحظنا حتى اللحظة أن السلطة الوطنية الفلسطينية قيادة
وأجهزة ومؤسسات واجهت هذه الحرب الشرسة بكامل الوسائل المتاحة باستثناء الحرب النفسية التي لم

تحظ باالهتمام الواسع وظلت المعركة في هذا المجال بدون استراتيجية واضحة ،حيث تشرذم الخطاب

اإلعالمي رغم وجود الحصن القوي متمثال في وعي الشعب الفلسطيني وخبرته التي اكتسبها خالل فترة
االحتالل ،وبالذات أثناء إدارته لمعركة الصمود خالل االنتفاضة األولى ،وكذلك تصدي هذا الشعب

جدار
البطل خارج فلسطين لالعتداءات اإلسرائيلية المتتالية ،لكن صمود الشعب الفلسطيني الذي شكل
اً

صلباً ضد محاوالت االعتداء ظل يعتريه بعض الخلل في وجود بعض الثغرات التي ُيخشى تسلل العدو
12

منها ليلحق الضرر بالمجتمع الفلسطيني بعد أن أصابه التخبط ،حيث ارتفعت تناقضاته الثانوية الداخلية

وبدأت تطفو على السطح لتشكل بداية لتناقض رئيسي لديه

(الصالح ،وحسونة.)www.alwatanvoice.com :4552 ،

وبناء على ما سبق يمكن اإلشارة إلى عدد من النقاط التي يمكن من خاللها مقاومة ومجابهة
ً
الحرب النفسية اإلسرائيلية ،وتتمثل في التالي:
)5

بما أن الفرد يستمد قوته النفسية والفكرية من جماعته ،فإن المحافظة على روح الجماعة والتعاون

)4

الهدوء والبرود والتمحيص والتدقيق تجاه كل خبر وقصة واشاعة ،فمن أسرع األسلحة ضد

)3

اإليمان بالقيادة الثورية الوطنية وتفهم سياستها تجاه القضايا العالمية والقومية والمحلية ،أي أن

)2

الحذر من الغزو الثقافي المخرب والمستتر من خالل أدب محايد أو مجالت غامضة أو كتب

والتكاتف هي الوقاء العام ضد الحروب النفسية.

اإلشاعات هو عدم االكتراث بها واالمتناع عن نقلها إلى شخص أخر.
يكون المواطن منصفاً عادالً يزن األمور ويفرز الغث من السمين.
ومؤسسات بريئة المظاهر.

 )1االعتزاز بالتراث واألصالة والتاريخ القومي ،والبحث عن كنوزه ومجاالته دون فقدان الصلة ،واالنفتاح
على العالم والتعامل والحوار مع الثقافات الحديثة

)6

(شقير.) www.alwatanvoice.com :4552 ،

القيام بعمل إيجابي فعال في ميدان التوعية القومية ،وتفنيد اإلشاعات المسموعة باالستناد إلى

الحجج والبراهين المنطقية والحقائق الملموسة الواقعية التي تحصن الشعب ضد سموم اإلشاعات

المغرضة التي يروجها األعداء ،وذلك بعقد الندوات والقاء المحاضرات في التوعية واإلرشاد

القومي.
)8

)7

العمل على تنمية الشعور بالثقة بالنفس ،وكذلك اإليمان باهلل وبالوطن ،فإن الثقة بالنفس أساس

كل نجاح كما إنها الدعامة القوية التي يقوم عليها صمود الشعب واستمرار نضاله وغرس القيم
الدينية والخلقية حتى ال تدع الفرصة لتسرب المبادئ االنهزامية.

الدعوة لمواصلة الكفاح والصمود وعدم اليأس وحث الناس على المساهمة اإليجابية في المعركة

كل في موقعه ،فالعامل والموظف والفالح كل يستطيع أن يضرب بمعوله في اإلنتاج الذي يرتد

أثره وال شك على الجندي الرابض على خط النار ،فإن الجهاد في اإلنتاج ال يقل أهمية وال شرفاً

عن الجهاد في ساحة القتال.

 )1االهتمام بالتدريب العسكري وكذلك على أساليب الدفاع المدني ،ألن التدريب من شأنه أن يبعث
على الثقة بالنفس واالعتزاز بها ،كما يقوي اإلحساس بالقدرة على مواجهة الخطر ،وعلى تزكية روح

المبادرة في مهاجمة والحاق الهزيمة به (قديح.)www.samanews.com :4552 ،
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 )55تحصين األمة وبناؤها وتقويتها واستثارة عناصر القوة فيها ،والعمل في المستوى الفلسطيني على
صقل المواطن وطنياً وقومياً ودينياً ،ليصبح صخرة صلبة أمام محاوالت التفريغ واالختراق وتقوية
اإليمان بقدراتها وتاريخها ومستقبلها.

 )55اعتماد سالح الوعي وتبصير الجنود باألساليب الدعائية المعادية وطرق خداعها وتضليلها ،األمر
الذي يجعل الجندي والمواطن أصلب عوداً وأكثر تماسكاً وصموداً.

 )54استخدام الدعاية المضادة المباشرة ،وجوهر ذلك يقوم على دحض المعلومات العرضية التي ينشرها

العدو جملة وتفصيال ،وذلك بإعادة ذكر محتواها واذاعة أكاذيبها ،وأن يكون الدحض دقيقا وال يترك
مجاال لدحض ادعاءاتنا بدوره ،وكذلك الدعاية المضادة غير المباشرة ،وذلك بتحليل وشرح أغراض
دعاية العدو بصورة عامة واألهداف التي يتوخاها من حربة النفسية ،وتوضيح المزالق الخطيرة التي

تنجم في حالة انخداع أفراد الشعب بها

(الصالح ،وحسونة.)www.alwatanvoice.com :4552 ،

كما أن المؤسسات التعليمية يقع عليها دور كبير في تحقيق ما تم اإلشارة إليه في مجابهة الحرب

النفسية اإلسرائيلية ،ويضيف (موسوعة مقاتل :د.دت) إلى ما سبق ما يمكن أن تساهم به المؤسسات

التعليمية في مجال مجابهة الحرب النفسية ،وهي:

اصة كي ال ينفذ منها الوكالء وعناصر الطابور الخامس.
 .5السعي لتحقيق الوحدة الوطنية المتر ه

 .4إعداد منهاج توعية واضح وشامل يستهدف تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين مبيناً نوايا
العدو ،مع التركيز على الدور التخريبي الذي يلعبه هذا الطابور وايضاح أساليبه في العمل.

 .3تدريس مادة العمليات النفسية التي من عناصرها اإلشاعة في الكليات والمعاهد والمراكز.

 .2االهتمام والعمل على خلق الوعي الثقافي والفكري والسياسي تجاه اإلشاعة ومخاطرها عن طريق
إلقاء المحاضرات عن اإلشاعة ومخاطرها وطرق الوقاية منها ،والنشرات والمطبوعات التي تضم
الشعارات المختلفة منها( :لتقبر اإلشاعة وهي في مهدها).

 .1غرس الروح الوطنية والتفاني والوالء للوطن.

وما يساعد في مجابهة العمليات النفسية اإلسرائيلية أمور نحصرها في اآلتي:
 -دراسة العدو من حيث التكوين النفسي.

 دراسة الخلفية الثقافية والنمط اإلنساني الذي يمثله. دراسة ظروفه السياسية واالقتصادية واالجتماعية. -دراسة ورصد جميع السلبيات الخفية لديه.

واستغالل كل ذلك يساعد في المجابهة وفي توعية المواطنين ورفع روحهم المعنوية ،وشن عمليات

نفسية مضادة تعمل على تحطيم إرادة العدو القيادية والشعبية وتزرع بذور التخاذل واالنهزام والفتنة

والشقاق بين طوائفه ،وتضع شرخاً ال يلتئم بين أفراد جماهيره وقادتهم .ويساعد ذلك أيضاً في كشف زيف
11

دعاية العدو ومالحقتها أوالً بأول ،ومن ثم مجابهة العدو بخطة دعائية شاملة تنطلق من استراتيجية
واضحة األهداف محددة المقاصد ،يضعها خبراء متخصصون في كافة المجاالت العسكرية والنفسية
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ،ثم يتبلور هذا التخطيط الشامل في خطط مرحلية تنفذ حسب

توقيتاتها مع وضع كافة االحتماالت والبدائل المقترحة ،بحيث ينضوي كل ذلك تحت االستراتيجية العامة

للعمليات النفسية(موسوعة مقاتل ،د.ت.) www.moqatel.com :

ولقد برهن الشعب العربي الفلسطيني في الماضي والحاضر أنه على مستوى عال من الوعي،

والتصميم على بلوغ غايته .مهما اشتدت شراسة الحرب النفسية اإلسرائيلية والغربية المتحالفة معها .كما
أن تتبع مسارات هذه الحرب وفضح أغراضها ومراميها ووقاية شعبنا الفلسطيني من تأثيراتها ،من األهمية

التي تتوجب ضرورة االهتمام بها ،ولقد أثبتت تجارب الحروب الماضية العالمية منها والمحلية بأن إرادة

الشعب في الكفاح والصمود ومناعة المقاتلين وحصانتهم المعنوية والنفسية ضد الدعاية المعادية ،إنما

ترتبط بقوة العقيدة التي يؤمنون بها وبقناعتهم بعدالة القضية التي يقاتلون من أجلها

(الصالح ،وحسونة.)www.alwatanvoice.com :4552 ،

وانطالقاً مما سبق ،فإن الباحث يرى بأنه بات من مصلحة المجتمع الفلسطيني بكافة مؤسساته

الرسمية والمدنية ،التوافق على استراتيجية موحدة لمجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية لما لها من خطورة

على تماسك المجتمع ،تكون على رأس هذه المؤسسات المؤسسة التعليمية كونها رأس الحربة في تحصين
الفرد وا لمجتمع من كافة اآلفات التي قد تلحق به ،ولكن الدور الوقائي الذي تقوم به هو أولى األدوار
التي يجب أن يعمل بها.

ثانياً) حماية الهوية الوطنية الفلسطينية:

تعرف الهوية بأنها شعور جمعي ألمة أو لشعب ما ،يرتبط ببعضه مصي اًر ووجوداً ،حيث الهوية

هي مجموع السمات الروحية والفكرية والعاطفية الخاصة التي تميز مجتمعاً بعينه وطرائق الحياة ونظم
القيم والتقاليد والمعتقدات وطرائق اإلنتاج االقتصادي والثقافي (القلقيلي وأبو عوش)51 :4554 ،

وكذلك تعرف الهوية بأنها مجموعة الصفات التي تالزم كياناً ما أو شخصاً ما ،وهذا ما يشير إليه

مفهوم الهوية بأنها " حقيقة الشخص المتضمنة صفاته الجوهرية ،والتي تميزه من غيره وتجعل له ذاتاً

مستقلة  ،ولقد تم استخدام الهوية على نطاق واسع على يد كثير من العلماء وذلك باالرتباط بإحساس

الفرد بنفسه ،ولكنها فيما بعد تنوعت معانيها واستخداماتها المركبة ،والهوية مستمدة من المجتمع
ومؤسساته ،إذ أن العائلة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وأجهزة اإلعالم الجماهيرية تؤدي دو اًر حاسماً

ومؤث اًر في تشكيل الهوية ،ومن هنا فإن المجتمع يستمد ممارساته منها ،وتعرف الهوية الوطنية بأنها

مجموعة السمات والخصائص المشتركة التي تميز أم ًة أو مجتمعاً أو وطناً معيناً عن غيره ،يعتز بها
وتشكل جوهر وجوده وشخصيته المتميزة(الكحالني.)www.26sep.net :4551 ،
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وتعرف الهوية الوطنية الفلسطينية بأنها مجموعة السمات الخاصة التي تميز الشعب الفلسطيني

عن غيره من الشعوب األخرى ،في العادات والتقاليد والمعتقدات واالتجاهات واللغة والدين والقيم وآداب

السلوك العامة والتاريخ ،أي أنها تتضمن جوانب الثقافة ،وال بد من التمسك بها والمحافظة عليها رغم

تعدد الثقافات" (الغول.)36 :4551 ،

وتتمثل الهوية الوطنية الفلسطينية في االنتماء إلى الشعب الفلسطيني كله ،ال إلى أجزاء منه،

فجميع الشعب الفلسطيني يجمع على رواية وذاكرة تشكلتا بسبب االنتماء إلى الشعب الفلسطيني والى
فلسطين ،ومازالتا النواة الصلبة لالنتماء الوطني ،والهوية الفلسطينية قد ال تختلف في تركيبتها عن الهوية

الجماعية للشعوب العربية في أقطار جغرافية أخرى مثل لبنان أو سورية أو مصر ،إال أن استهداف

الوطن الفلسطيني بالذات ،وتشريد الشعب الفلسطيني وما تبعه من تجارب ،وأمور أخرى تعمق لدى
الفلسطينيين تبنى أبعاد متميزة الهوية تختلف بطبيعتها عن هويات عربية أخرى ،..ويقدم التاريخ

الفلسطيني نفسه كانتماء إلى وطن مفقود واحساس عميق بالفقدان لم يتحول إلى هزيمة ألن المقاومة
هي التجربة التي ميزت تعامل الفلسطيني مع الفقدان ،إذ لوال المقاومة لتشكلت الهوية الفلسطينية كهوية
جماعية منكوبة ،ومصدومة ،ومجزأة ،ومحزنة تستحق الشفقة مثل كل ضحية ،ذلك بأن المقاومة أنقذت

الهوية الجماعية من أن تطغى عليها هوية الضحية (روحانا(www.qadita.net :4554 ،

وفي واقعنا الحالي نستطيع أن نستخلص أن تأزم الهوية الوطنية الفلسطينية الراهن هو تحصيل

حاصل لحال تشتت المجتمع ،ولغياب هدف وطني جامع للفلسطينيين ،واخفاق حركتهم الوطنية في

مهماتها ،سواء بالتسوية والمفاوضة ،أو باالنتفاضة والمقاومة المسلحة ،وهو أيضاً نتاج التأزم في تبلور
الوطنية الدولية والمجتمعية ،في المنطقة العربية ،وتأزم عملية مواجهة المشروع الصهيوني ،بما هو عليه

كمشروع استعماري استيطاني واحاللي وعنصري ،وبحكم تمتع "إسرائيل" بعناصر الغلبة في موازين القوى
والمعطيات العربية والدولية ،هذا ويمكن التأكيد على أن الهوية الوطنية والكيانية السياسية للفلسطينيين

تتعرضان في هذه المرحلة لتحد كبير ،وامتحان تاريخي ،بتعرضهما لنوع من التأكل والضمور والتشظي،

فضالً عن نوع من التحول ،بسبب غياب هدف وطني جامع للفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم،
وبواقع ضمور ،وحتى غياب المؤسسات الموحدة لهم ،والمؤسسة لهويتهم ،من منظمة التحرير إلى

الفصائل ،إلى المؤسسات المركزية والمنظمات الشعبية األخرى ،أما الكيان السياسي/السلطة ،فهو ليس

احسن حاالً ،إذ أنه يفتقد مقومات الحياة ،ويعتمد في بقاءه على عوامل السيطرة والسلطة ،المتمثلة في
القوى األمنية والمساعدات الخارجية والموقف اإلسرائيلي منه الذي يضعف صدقيته الوطنية

(كيالي.) www.palestine-studies.org :4554 ،

أ) األبعاد التي تميز مفهوم الهوية كما يجسدها (آل نهيان:)1031 :

 .5أنها تجسد مجموعة العناصر الجوهرية التي تميز الفرد أو الجماعة عن غيره من األفراد أو الجماعات
األخرى.
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 .4أنها تتشكل اجتماعياً ،بل أنها تكون مرادفة للوعي االجتماعي ،بحسبان أنها تمثل القاسم المشترك
الذي يجمع بين أبناء المجتمع الواحد.

 .3أنها ترتبط بعناصر الثبات التي يتسم بها الفرد أو الجماعة.

 .2ليست واقعاً معطى يتشكل مرة والى األبد بل هي تتشكل عبر صيرورة اجتماعية وتاريخية ،تجعلها
ذات طبيعة متغيرة ومتجددة ومتطورة بتطور الواقع االجتماعي والتاريخي.

 .1أنها ترتبط بمفهوم المواطنة ،فهي المجال الذي يعي فيه الفرد ذاته ،كما تعي الجماعة ذاتها ،وتشعر

الفرد باالنتماء لهذه الجماعة ،ويكتسب-بمقتضى هذا االنتماء-مجموعة من الحقوق :التعليم،
المشاركة التملك..الخ ،ويلتزم بمجموعة من الواجبات.

 .6أنها ال تعيش بمعزل عن غيرها من الهويات األخرى ،فالهوية التي تميز جماعة اجتماعية ثقافية
بعينها ال يمكنها أن تنمو وتتطور بمعزل عن االتصال بغيرها ،بل إنها تذبل وتموت عندما تفرض

عليها العزلة.

 .8أنها تجمع بين الذاتي والموضوعي ،وبين الفردي والجمعي ،وبين المحلي والعالمي ،لذا فإن دوائرها-
دوائر الهوية-تضيق وتتسع ،وتتقاطع وتتداخل حسب الدائرة المشار إليها أو بحسب القواسم المشتركة

التي تجمع ،أو تفصل هذه الدوائر.

ب) مصادر تشكل الهوية وفقاً لـ (آل نهيان:)1031 :

كيف تتشكل الهوية؟ وما المصادر الفاعلة في تشكلها؟ ،ال شك أن مصادر تشكل الهوية تتسم

بالسمات نفسها التي تتسم بها الهوية ،ومن حيث تعددها وتنوعها وتداخلها ،ولكننا سنشير إلى أهم هذه

المصادر:

 .3المكان(الجغرافيا):
يلعب المكان أو الجغرافيا دو اًر محورياً في تشكل الهوية واالنتماء ،لكن المكان الذي نقصده هنا
ليس هو المكان الطبيعي فقط ،بل هو المكان االجتماعي الثقافي أيضاً ،الذي يتكون من خالل عالقة
الفرد والجماعة االجتماعية ،وتفاعلهم مع بيئتهم الطبيعية والجغرافية ،وكيف تفضي هذه العالقة إلى
انتمائهم إلى المكان وارتباطهم به ،وكيف يترتب على هذا االنتماء آمال وطموحات وأهداف وذكريات

مشتركة.

 .1الزمان(التاريخ):
التاريخ المشترك مصدر أساسي من مصادر تشكل الهوية ،ذلك التاريخ الذي يصنعه األفراد

ويجسد مسيرة تطورهم في عالقتهم بماضيهم وتفاعلهم مع حاضرهم ،وتطلعهم نحو المستقبل.

 .1اللغة:

تلعب اللغة دو اًر أساسياً في تأسيس الهوية وفي الحفاظ عليها ،فهي التي تحدد انتماء الفرد أو

الجماعة إلى هوية بعينها ،وهي الوسيلة التي تمكن الفرد من التعبير عن هويته ،كما أنها تعد في الوقت
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نفسه ،من أهم وسائل الحفاظ على الهوية ،ذلك ألن اللغة هي الوعاء الحاوي ألنظمة التفكير واإلدراك،
فنحن نفكر باللغة ،ونتواصل من خاللها ،بل إن اللغة هي الوعاء الحاوي للثقافة ووسيلة التفكير الذي

يحدد رؤية العالم ونواميسه ،لذلك شكلت معرفتها ركيزة لتحصين الهوية.

 .4الدين:

الدين ركيزة أساسية من الركائز التي تساهم في تشكيل الهوية ،بل إنه معيار أساسي من المعايير

التي تحدد انتماء الفرد أو الجماعة إلى هوية معينة ،ألن الدين يجسد نسق المعتقدات التي يؤمن بها
أفراد المجتمع ،وهو الذي يشكل مصدر القيم والتصورات والممارسات األخالقية التي يشترك فيها أبناء

الديانة الواحدة ،والتي تساهم في توجيه سلوكهم ،وتحثهم على التماسك والتالحم الروحي ،وتشعرهم
بانتمائهم إلى هوية مشتركة.

كما أن المصادر التي تساهم في تشكيل الهوية تتداخل وتتفاعل وتتقاطع ،فال يمكن أن تنشأ ثقافة

أو حضارة-وما تشمل عليه من لغة وفنون وآداب وعادات وتقاليد..إلخ -خارج نطاق الزمان(التاريخ)
والمكان (الجغرافيا) ،وهذا بدوره يؤدي إلى تكوين مجتمع ذو تاريخ وتراث وهوية خاصة به يشعر أفراد

المجتمع باالنتماء إليها (آل نهيان.)61-63 :4553 ،
ج) مقومات الهوية الوطنية:

هي مجموعة المبادئ التي أجملها (عبد الرحمن )4555 :باآلتي:

 .5أن تكون منسجمة مع معطيات الفكر السياسي والقانوني الحديث الذي يستند إلى قاعدة المواطنة

بوصفها معيا اًر جوهرياً ومبدأً قانونياً في تأمين المساواة في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب
ممن يحملون هذه الهوية.

 .4أن تكون الهوية معبرة عن الواقع الراهن للشعب بوصفه كالً غير قابل للتجزئة ،بمعنى أنها لن تكون
انعكاساً لتصور فئة ما دون غيرها ،وهذا يجعلها هوية وطنية بحق وليست تعبي اًر عن موقف سياسي

ضيق.

 .3أن تكون الهوية عامل توحيد وتقوية وتفعيل للحراك السياسي االجتماعي واالقتصادي في البالد على
األسس الواردة في المبدأين أعاله ،وأساساً راسخاً لتعزيز الكيان السياسي الموحد للدولة واستكمال
بناء مؤسساتها المعبرة عن وحدتها من جهة واستعادة سيادة البالد ومواصلة دورها اإلقليمي والدولي

من جهة أخرى.

وعند الحديث عن الهوية الوطنية ،البد من الحديث عن عالقته بكل من االنتماء والوالء ،فاالنتماء

يركز على عضوية الفرد لجماعة ما واالندماج فيها والتوحد معها ،بينما الوالء يتجاوز ذلك ليشمل فكرة

أو قضية ،فيمكن أن يكون الوالء لجماعة ال ينتمي إليها الفرد ،فالحديث عن االنتماء يرتبط بالحديث
عن الهوية ،فحينما يتدارس الفرد معنى انتمائه ،يستطيع أن يعرف من هو؟ ولماذا هو موجود؟ وألي
96

هدف يسعى؟ فمع حاجة اإلنسان لالنتماء يتولد مفهوم الهوية ،وهكذا تنشأ الهوية من االنتماء وتعود إليه

لتؤكد وجوده وتعمل على تقويته من خالل مشاعر الوالء واإلخالص له ،وبهذا فإن البحث في الهوية
الوطنية هو بحث في وحدة االنتماء وكيفية تقويته بما يظهر في مدى اعتزاز الفرد بهويته ،فالهوية

الوطنية داللة االنتماء أيضاً ،وعلى هذا تكون الهوية سبباً لالنتماء ونتيجة له في آن واحد ،كما أن الوالء
يرتبط بالهوية ،وتأسيساً على هذا يمكن القول أن االنتماء والوالء يمثالن النتيجة المنطقية للهوية ،كما
أنهما أساسان من أسس تشكيلها وتدعيمها ،وبهذا تكون هذه المفاهيم الثالثة مرتبطة ومتالزمة وال تنفصل
عن بعضها ،إذن الجماعة التي تشترك في هوية وطنية واحدة يشعر أفرادها باالنتماء والوالء فيما بينهم

واذا فقدت هذه الهوية فال وجود لالنتماء والوالء فيما بينهم ،ويسهم التعليم في بناء الهوية وتجذيرها في
المجتمع ،فدراسة تاريخ البلد وجغرافيته ودروس التربية الوطنية واالحتفاالت الوطنية والتاريخية والسالم
الوطني وغير ذلك من ممارسات تربوية وتعليمية تؤدي كلها إلى تعزيز االنتماء والهوية لدى الطلبة،

ومن هذا المنطق فإن التعليم العالي -اذا أحسن توجيهه -يصبح أداة فعالة لتأصيل هوية المجتمع

الوطنية وغرسها في حياة الطلبة ،إذ أنه عن طريق التعليم الجامعي يتم رسم مالمح شخصية الفرد،

وتتشكل عاداته واتجاهاته وقيمه ،وتنمو ميوله واستعداداته ،ويتحدد خاللها أيضاً مسار نموه العقلي

والنفسي واالجتماعي والوجداني وفقاً لما تسهم به مؤسسات التعليم العالي في نقل معتقدات المجتمع
واتجاهاته وتقاليده وأعرافه إلى الطلبة الذين سينهضون بالمجتمع ويقودنه نحو التقدم ،وهذا ما يمثل أهم
أهداف التربية الحديثة التي تنادي بتعميق الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع من خالل ما تتضمنه من
لغة وقيم ومهارات وعادات تحكم هذا المجتمع ،ثم حثهم على تحمل مسئولية اإلسهام في تطوير هذا

المجتمع (عبد الرحمن.)43-45 :4555 ،

وفي إطار دور التعليم العالي في تعزيز الهوية الوطنية يمكن اإلشارة إلى ذلك من خالل توضيح

دور كل من المناهج الجامعية والهيئة التدريسية واإلدارة الجامعية والحركات الطالبية ،وذلك على النحو
التالي:

أ) دور المناهج الجامعية في تعزيز الهوية الوطنية:
تعد المناهج التعليمية احدى الوسائل واألدوات الرئيسة في غرس القيم الوطنية في أذهان األفراد

وعلى رأس هذه القيم الهوية الوطنية ،كون العملية التعليمية تهدف إلى غرس القيم التعليمية التي تربط

اإلنسان بأرضه ودينه وتاريخه ،وتقوم بإعداده وتزويده بالمعارف المختلفة سواء منها العلمية أو التاريخية

أو الجغرافية أو االجتماعية والوطنية واإلنسانية ،وهذا ال يمكن تحقيقه إال من خالل مناهج تعد لهذا

الغرض ،والمنهج التعليمي في المقدمة منها ،كونه يرافق النمو الذهني والعقلي (عزعزي.)1 :4551 ،
ب) دور الهيئة التدريسية في تعزيز الهوية الوطنية:

إن العملية التعليمية تتوقف على عدة عوامل مثل :اإلدارة والمناهج الجامعية وعضو هيئة الهيئة

التدريسية ،ويعد المعلم عصب تلك العوامل التي تهدف إلى ترسيخ القيم والمثل والمفاهيم الوطنية ،ودور
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عضو هيئة التدريس باإلضافة إلى إكساب الطلبة المفاهيم العلمية ،فإنه أيضا يكمن في تحفيز الطلبة
على االعتزاز بهويتهم ،واالنتماء إلى ثقافتهم ولغتهم ووطنهم ،ودعوتهم إلى الحضور والمشاركة في

قضايا الوطن ،فهو يربطهم بوطنهم عن طريق الثقة بأنفسهم وانتمائهم للوطن وربطهم بتاريخهم وحضارتهم
(عبد الرحمن.)21 :4555 ،

ويعد عضو هيئة التدريس عنص اًر أساسياً في تشكيل هوية الطلبة القادرة على االنصهار في هوية

المجتمع الذي ينتمون إليه ،فمن خالل التفاعل مع الطالب وطبيعة العالقة السائدة بينهم يظهر دور
عضو هيئة التدريس في تعميق االنتماء والوالء لدى الطالب وتأصيله ،إذ يعد عضو هيئة التدريس من

العناصر الرئيسة في تنفيذ األهداف التربوية للجامعة ،وبهذا يكون هو الناقل األمين لقيم المجتمع الثقافية
واالجتماعية والسياسية من خالل غرس القيم الوطنية المطلوبة للشخصية وتجسيدها ،كما تشجع العالقة

بين عضو هيئة التدريس والطلبة على المشاركة السياسية الفعالة من خالل المشاركة في الحوار والفائدة
التي يقدمها للطلبة من أجل تنمية سلوكهم ونمو شخصياتهم (عطية.)61 :4551 ،
ج) دور األطر الطالبية في تعزيز الهوية الوطنية:

تعد المرحلة الجامعية من المراحل المهمة التي يتم فيها إعادة بلورة مفهوم الهوية الوطنية نظ اًر

التساع تجربة الطالب من خالل احتكاكه بمختلف األطياف السياسية العاملة داخل الجامعة ،ويزداد

الوعي بأهمية تشكيل هذا المفهوم لدى الطالب الجامعي ،حيث يعود منبع هذا الوعي األولي بالهوية

الوطنية إلى رغبة الطالب في إشباع هذا الجانب الوجداني فيه ،وان هذه الرغبة تشكل محف اًز ودافعاً لدى
العديد من الطالب لالنخراط في نشاطات األطر الطالبية في الجامعات وفعالياتها ،فهذا المنعطف ،أي

االنخراط في نشاطات األطر الطالبية ،وبحكم كونه يأتي في مرحلة تطورية حساسة جداً لمفهوم الهوية،

يشكل نقلة نوعية أكثر عمقاً ومفعولية في االستكشاف والصقل والبلورة للهوية القومية لدى الطالب
المنخرطين في هذه األحزاب ،وفوق كل ذلك ففي الظرف الجامعي الجديد يتوافر شرطان مهمان جداً
من حيث سيرورة تطور الهوية الوطنية ،وهما التفاعل االجتماعي المباشر بين أبناء الجيل الواحد في

الجامعة ،والحرية في اختيار المضمون الفكري والسياسي واأليديولوجي للنقاش والحوار بعيداً عن عين
رقابة جهاز التعليم الرسمي من جهة أخرى (مكاوي.)23 :4554 ،
ومن الجدير ذكره أن العمل الطالبي بصفته عمالً جماعياً سياسياً يتم من خالل العضوية في

تنظيميات طالبية سياسية لها مشاربها الفكرية المختلفة ،فالبد من التوقف عند أهمية هذه األطر السياسية

في إغناء الساحة الطالبية بالنقاش السياسي والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة السياسية للطالب داخل
الجامعة ،كما أن الهوية الوطنية سلوك ينتهجه الفرد ،وبالتالي فإن المشاركة في نشاطات جماعية من

خالل األطر الطالبية من أجل القضية الوطنية ينمي داخل الطالب الشعور باالنتماء

(عبد الرحمن.)13 :4555 ،
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ويخلص الباحث مما سبق ذكره أن المشاركة والتفاعل مع نشاطات األطر الطالبية تشكل عامالً

هاماً في مجال تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة ،خاصة وأنها تمثل األحزاب والفصائل الوطنية المتواجدة
على الساحة الفلسطينية ،وتمثل شريحة كبيرة من المجتمع.

د) دور اإلدارة الجامعية في تعزيز الهوية الوطنية:

تقع على عاتق اإلدارة الجامعية مهام جسيمة ،كوضع القوانين واللوائح التي تحكم طبيعة العالقة

بين الجامعة والطلبة والعاملين فيها ،كما تقع على عاتقها مهمة وضع المناهج الجامعية بما يتوافق مع
االحتياجات التنموية للمجتمع الذي تنتمي إليه هذه الجامعة ،مما يفرض عليها أن تستمد فلسفتها التربوية

من فلسفة هذا المجتمع وقيمه ،وتكتسب هويتها من هوية هذا المجتمع ،وتسعى إلى تطويرها حسب
متطلبات العصر الحديث ،ومن ثم نقلها إلى األجيال القادمة مع الحفاظ على المبادئ األساسية التي

تشكل هوية المجتمع الوطنية ،فدور اإلدارة الجامعية متداخل مع أدوار عناصر التعليم العالي ،فال يمكن

الحديث عن المناه ج الجامعية بمنأى عن دور اإلدارة الجامعية في تصميم المناهج وتطويرها وتعديلها
وفق احتياجات المجتمع ،وليس من المنطق الحديث عن الهيئة التدريسية بمعزل عن اإلدارة الجامعية

فهي التي تمنحهم الصالحيات التي تساعدهم في تحقيق التنمية للطلبة جنباً إلى جنب مع التأهيل العلمي
الالزم في مختلف التخصصات ،كما أنه من غير المنطقي الحديث عن دور الحركات الطالبية في

تعزيز الهوية دون اإلشارة إلى دور اإلدارة الجامعية في تعزيز هذا الدور ،من خالل السماح للحركة

الطالبية بممارسة األنشطة التي من شأنها تنمية الطلبة سياسياً وتعزيز الهوية لديهم وزيادة مشاركتهم
السياسية في سائر القضايا الوطنية التي تهم المجتمع ،وعلى الجانب اآلخر يمكن أن تحد اإلدارة

الجامعية من هذا الدور بأن تقمع األنشطة الطالبية وبالتالي تقلل من دورها في إحداث التنمية السياسية
المطلوبة (عبد الرحمن.)12 :4555 ،

وبالتالي فإن لىدارة الجامعية دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة ،كونها المتحكمة

في عناصر العملية التعليمية في الجامعة.

لذلك فإن من واجب كل فلسطيني لديه انتماء لهويته الوطنية أن يعمل جاهداً على ترسيخها

والمحافظة على استم ارريتها ،وال بد من العمل سوياً أفراداً وجماعات ألجل البقاء والوجود من خالل

نماذج وصور ثقافية إبداعية تساعد على تعزيز الهوية الوطنية وتخلق وعياً وادراكاً وثقافة لدى الفرد أو

المجتمع الفلسطيني تجاه قضية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ،من خالل المساهمة الفعالة
والقوية في نشر هذه األفكار عبر وسائل ممكنة ومتاحة بتكاثف كل الجهود من أجل تعزيز ودعم هذه

القضية (فياض.)www.amad.ps :4552 ،
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ثالثاً) مكافحة التخابر مع االحتالل (التحصين األمني واألخالقي من الوقوع في العمالة):

التخابر هو لفظ مستحدث من معنى التجسس ،وهذا المصطلح بدأ تداوله في مجتمعنا الفلسطيني

بعد حملة مكافحة التجسس والعمالة في بالدنا ،فأطلقت عليها و ازرة الداخلية واألمن الوطني في غزة:

"حملة مكافحة التخابر" ،وقد تم استبدال لفظ الجاسوسية إلى لفظ التخابر ،نظ اًر لحملة التوبة التي أعلنت
عنها الحكومة إلنقاذ المتخابرين من وحل هذه الجريمة النكراء ويبادروا في الرجوع لمحاضن الدين

والفضيلة والبعد عن الرذائل ،فكان من األنسب اختيار لفظ أخف وطئاً على أسماع الناس من كلمة
الجاسوس والتجسس والخائن ،لتشجيع هؤالء على التوبة ،وخاصة الذين ابتزوا أو استغلت ظروفهم

الصعبة لىيقاع بهم ،ومن هنا تم استحداث لفظ أخر لهذه الجريمة وهو التخابر ،حيث إنه يمثل الوسيلة
الغالبة في هذا العصر الذي يكثر من استعمالها المتخابرين وهي وسائل االتصال الحديثة التي يتم نقل

المعلومات واألخبار عن طريقها بشتى الصور (ياغي.)7 :4551 ،

وحسب اللوائح القانونية في و ازرة الداخلية واألمن الوطني في فلسطين جاء تعريف المتخابر بأنه:

شخص يتعامل مع أي جهة مجهولة ال يعرفها ويتواصل معها ألمر يخص أسرار الوطن واألمور األمنية

والمقاومة ويزودها بمعلومات (شبكة فلسطين للحوار.)www.paldf.net :4553 ،

والتخابر هو سلوك أو نشاط يصدر من الجاني بإرادته المنفردة أو بتالقي إرادتين ،أحدهما إرادته

واألخرى إرادة من يتعامل معه ،بصورة علنية أو بصورة سرية ،بقصد االتصال مع جهة أجنبية أو من

يعمل لمصلحتها وتزويدها بكل ما من شأنه اإلضرار بمصلحة الدولة الوطن بمختلف المجاالت ،وانطالقاً
من هذا التعريف فإن " جريمة التخابر في أي مجتمع هي بمثابة المرض الخبيث الذي يفت في عضد

هذا المجتمع ،السيما أنها تؤدي إلى إضعاف المجتمع واهالكه بأبشع صورة ،وتصل بالعميل إلى حد
استمراء قتل أبناء وطنه ،بل وأعز الناس إليه (مسامح.)51-53 :4552 ،

لذلك يقول المؤر المشهور (أرنولد توينبي) ":إن تسع عشرة حضارة من أصل إحدى وعشرين ،قد

تقوضت من الداخل بواسطة شبكات التجسس والمخبرين" ،والتخابر لمصلحة العدو له دور خطير على

أمن الدولة وسالمة المجتمع برمته ليس في زمن الحرب فقط ،بل يمتد ذلك أيام السلم وفي جميع الميادين
االقتصادية والصناعية والدبلوماسية والمعنوية وغيرها ،كما وأن التخابر هو أحد الوسائل التي تؤثر في
الحروب بين األمم بل زاد تأثيرها بعد أن أصبحت حرب المعلومات من أهم الحروب التي تشهدها

البشرية ،حيث اتسع نطاقها في عصرنا الحالي وباتت تشمل جميع مناحي الحياة دون استثناء ،..وتبرز

خطورة التخابر البشري -العميل على األرض -من خالل أنه الزال الوسيلة األهم برغم تطور أجهزة
االستطالع والتجسس اإللكترونية الحديثة ،سواء باألقمار الصناعية أو الطائرات أو غيرها ،فإن أجهزة

المخابرات مازالت تعتمد في جمع المعلومات وتفسيرها على العميل نفسه الذي تتمكن من تجنيده باعتباره

يستطيع كشف ما ال تسطيع األجهزة األخرى كشفه مهما بلغت من التطور والتعقيد ،وقد عكف االحتالل
الصهيوني من خالل مخابراته على استهداف المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته بهدف تجنيد اكبر عدد
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ممكن للعمل لصالح أجهزته االستخبارية ومدها بالمعلومات التي تساعدها على السيطرة السياسية

واالقتصادية واألمنية والعسكرية (عباس.)51-55 :4552 ،

ونظ اًر لخطورة التخابر ،فقد عملت و ازرة الداخلية واألمن الوطني في محافظات غزة بكافة أجهزتها

واداراتها المختصة على محاربة ظاهرة التخابر مع االحتالل عقب إنشاء جهاز األمن الداخلي عام

 4558المنوط به مهمة حفظ الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة الفلسطينية ،ومنذ ذلك الحين والعمل

األمني يشهد تطو اًر ملموساً ومنحنى صاعداً شهد له القاصي والداني والعدو قبل الصديق في إضعاف
ظاهرة التخابر وانحسارها بشكل كبير عما كانت عليه طيلة سنوات الصراع العربي-الصهيوني

(وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية.)www.paltody.ps :4553 ،

وباستعراض أهم األسباب التي أدت بكثير من أبناء شعبنا للوقوع في وحل التخابر مع العدو

يلخصها (ياغي )4551 :في التالي:

 .5معظم أسباب السقوط في وحل العمالة بسبب االبتعاد عن هللا وقلة الوازع الديني ،وتكالب ضعفاء
النفوس على الحياة الدنيا ،وعدم فهمهم لحقيقة االنتماء والصبر والتقوى والرباط في سبيل هللا.

 .4إن جهل الناس بأساليب المخابرات اإلسرائيلية المتطورة في إسقاط النشء أدت لوقوع كثير منهم

فريسة سهلة لهذا العدو الذي لم يدخر جهداً في استغالل كل الوسائل والتقنيات التكنولوجية
الحديثة لتجنيد العمالء بوسائل قذرة النحطاط معاييره األخالقية في تدنيس كل ما هو طاهر

نقي على األرض.

 .3ركز العدو الصهيوني على استغالل احتياجات الناس وظروفهم وفاقتهم ومرضهم لىيقاع بهم
في شراكه المنصوبة الصطياد كل ذي حاجة.

 .2إن سوء التعامل مع أقرباء ضحايا اإلسقاط اإلسرائيلي من قبل المجتمع الفلسطيني أدى إلى
سقوط العديد منهم ،حيث ساروا على خطى آبائهم ،بل كانوا أشد عداوة وحقداً على شعبهم.
 .1إن العصبية الحزبية استبدت بالعديد من أفراد المجتمع لدرجة أن تكون مصلحة الحزب عندهم
راجحة عن المصلحة العامة لألوطان ووقوع الكثيرين من السياسيين والمتحزبين في هرطقت
وأكاذيب العدو والتخابر معهم سواء النحراف فكرهم أو عمى قلوبهم عن تبصر الحقيقة أو موت

ضمائرهم ،فباعوا البالد والعباد مقابل الكراسي والحياة الدنيا.

 .6إن اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي أدت إلى حماية العمالء وخاصة
االتفاق على التنسيق األمني بين السلطة والكيان الصهيوني.

وتعتبر و ازرة التربية والتعليم أحد المؤسسات الوطنية التي يقع على عاتقها اتخاذ التدابير الالزمة
للوقاية من جريمة التخابر مع العدو ممثلة في التالي:

 .5تدريب وتأهيل المعلمين والمرشدين والتربويين ،لتوعية الطالب والطالبات ،بالمحاضرات وحلقات
النقاش حول عمليات اإلسقاط ،ووسائل العدو ،وكيفية الوقاية منها.
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 .4استخدام األنشطة الالمنهجية للتوعية بخطورة الظاهرة.

 .3تعزيز االنتماء للوطن وغرس المبادئ واألسس الدينية واألخالقية لدى الطلبة عبر المنهج
(ياغي.)585-12 :4551 ،

دور بارز في مكافحة التخابر مع االحتالل
ويشير (أبو حسين )4552 :أن للمؤسسات التربوية اً

اإلسرائيلي في قطاع غزة ،ألن التربية السليمة لألبناء واألجيال الالحقة تشترك فيها كل المؤسسات
التربوية التعليمية ،ومن أهم مقومات التربية السليمة مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي في قطاع

غزة والوقاية من الوقوع في شرك العمالة من خالل أنشطة متنوعة واجراءات خالقة ،وحول رؤية
واستراتيجية و ازرة التربية والتعليم لمكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي أجاب وزير التربية والتعليم

الدكتور المزيني بأن استراتيجية الو ازرة تتمثل في مكافحة حالة العمالة في الوقاية من الوقوع في شرك

العمالة من خالل أنشطة متعددة ،وتعزيز الثوابت الفلسطينية وغرس القيم اإليجابية ،وتعزيز المناهج بما
يخدم مواجهة هذه الحالة ،كما تتمثل في رسم خطة تفصيلية لتعزيز القيم ومن ضمنها مكافحة العمالة،

وتحديد لجنة مختصة لتحديد المهمات واإلجراءات التي يمكن اتباعها بهذا الخصوص ،وتعزيز الثوابت

وفق منهجية معينة داخل المقررات واألنشطة المتنوعة ،والتعاون مع المسئولين لتحديد خطة مشتركة بين

الو ازرة والمؤسسات ذات العالقة لمحاربة هذه الحالة ،كما يتم نشر الوعي على مستوى الو ازرة تحذي اًر من

العمالة والعمالء من خالل أنشطة متنوعة كتوزيع المطويات والنشرات التربوية التي توضح مخاطر
العمالة والعمالء وأساليب اإلسقاط لزيادة وعي الطلبة بهذه المسألة ،والتنسيق مع بعض الشخصيات

الفاعلة والوعاظ وو ازرة األوقاف لعقد بعض الندوات الهادفة لتعزيز القيم ونبذ سلوك الرذيلة التي تعد من
مقدمات السقوط في شرك العمالة.

وقد توصلت دراسة أبو حسين( )4552إلى مجموعة من النتائج التي تشير إلى تركيز االحتالل

على فئة الشباب والمتعلمين ،ومن هذه النتائج التالي:

 .5أكثر العمالء هم من سن الشباب ما بين( )45إلى ( )25سنة ،وذلك لتوفر الحيوية والنشاط
والحماس أثناء العمل أكثر من غيرهم ،وأنهم أكثر حاجة للمال من غيرهم ،وذلك لكثرة األعباء
عليهم ،إضافة لحب الفضول والمغامرة عندهم ،وسهولة تنفيذ الشباب للتكليفات الموكلة من

الضباط-ضباط االحتالل-دون وعي وادراك حقيقي لممالت األمور ،وكذلك أغلب الذين تم
إسقاطهم في وحل العمالة قد سقطوا في عمر الشباب ،حيث كان ما يقارب من كامل أفراد العينة
تم إسقاطه في سن الشباب.

 .4تبين بأن ما يزيد عن ثلث العينة كان تعليمهم أساسياً ،وهذا يؤشر إلى أن المخابرات اإلسرائيلية
تحتاج لمن يستطيع أن يكتب ويقرأ ،وفي نفس الوقت تستطيع أن تستدرجه بسهولة للعمل معها،

مع مالحظة أنها لم تغفل أي مستوى وفئة من االستهداف.
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 .3المخابرات اإلسرائيلية لم تغفل تجنيد أصحاب المستويات العلمية الجامعية "البكالوريوس" ،حيث
شكل ذلك ما يقارب ربع عينة الدراسة ،ويرجع ذلك إلى حاجة المخابرات اإلسرائيلية لتجنيد

الشخص الجامعي لما يشكله من مكانه اجتماعية ووظيفية ،وقدرته على التأثير في الوسط

االجتماعي ،ووجود عدة مصالح له كالسفر والتعليم في الخارج (أبو حسين.)72-73 :4552 ،
ويجمل الباحث ما أوصى به أبو حسين( )4552في دراسته من إجراءات لتقوم و ازرة التربية

والتعليم بها لمجابهة ظاهرة التخابر التالي:

أ .إدراج ملحق تربوي أمني في المنهاج التعليمي لتوعية األبناء أمنياً وأخالقياً.

ب .توفير مدرسين أكفاء أصحاب خلق ودين لضبط سلوك األبناء.

ج .عقد يوم دراسي للطالب كل شهر يخصص للتربية السلوكية واألمنية ويوعيهم من هذا
الجانب.

د .زيادة عدد المرشدين النفسيين داخل كل مدرسة لمتابعة سلوك الطالب.

ه .تفعيل اإلرشادات الالزمة بما يخص حالة العمالة سواء كانت مكتوبة أم مسموعة.
و .بث روح الفضيلة بين الطالب ،وتشجيع أصحاب األخالق الحميدة.

ز .استدعاء أولياء األمور بشكل دوري لوضعهم في أي تجاوزات تخص أبنائهم.
ح .احتواء الطالب الذين تم معاقبة أبائهم على قضايا أمنية وعدم نبذهم.

رابعاً) الحث على السرية والكتمان (حفظ األسرار):

لقد اهتم النبي  بهذا المبدأ (السرية والكتمان) وكان يأمر أصحابه رضوان هللا عليهم ،بعدم

إغفال هذا المبدأ ،فهو القائد الذي طبق السرية بأدق صورها في حادثة الهجرة ،وتربعت المثالية في قمتها

في غزوة فتح مكة ،عندما اقترب بجيشه الجرار من مكة ،وقريش في غفلة من أمرها ،واآليات القرآنية
توجب على المسلمين توخي الحذر والحفاظ على السرية ،حيث يقوى جل وعال ﴿:يا أَي ه ِ
َمُنوا
ُّها الذي َن آ َ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يعا ﴾(سورة النساء :اآلية .)85
ُخ ُذوا ح ْذ َرُك ْم َف ْانف ُروا ثَُبات أ َِو ْانف ُروا َجم ً
والسرية من األمور التي يجب الحفاظ عليها ،ومعاقبة الذين يحومون حولها ،ويتعدون على

حماها ،ولقد جرت سنة هللا في خلقه على ذلك ،ومما يدلل على وجوب السرية والكتمان قوله تعالى:
ِِ
ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ول َواَِلى أُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُه ْم َل َعلِ َم ُه
اء ُه ْم أ َْمر م َن ْاأل َْم ِن أ َِو اْل َخ ْوف أَ َذ ُ
اعوا به َوَل ْو َرُّدوهُ إَلى ه ُ
﴿ َواِ َذا َج َ
هِ
ط ِ
َّللاِ َعَل ْي ُكم ور ْحمتُ ُه َالتهَب ْعتُم ه
يال ﴾
ض ُل ه
الش ْي َ
ان ِإ هال َقلِ ً
ين َي ْستَ ْنِب ُ َ
ون ُه م ْن ُه ْم َوَل ْوَال َف ْ
طَ
الذ َ
ْ ََ َ
ُ
(سورة النساء :اآلية .)73

وجدير بالذكر أن مادة السر قد وردت في القرآن الكريم ( )34مرة بالصيغ المختلفة ،وجاء في
كثير من اآليات مقابلة السر بالجهر ،ومقابلته بالعلن ،كما ذكر السر كذلك في مقابل عدم اإلبداء ،كما

عبر عنه في آيات أُخر باإلخفاء ،ومن هذا يمكن أن يقال :إن السر هو ما ال يظهر ويعلن أو ما ال
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يراد له الظهور و ِ
اإلعالن ،ومعنى حفظ السر ،كتمانه وعدم إظهاره واعالنه ،فلو ظهر الشيء المراد

سر ،بل إذا ظهر أو أُظهر لشخص أو ألشخاص معلومين وطلب إليهم أال يفشوه ،وأال
إخفاؤه لم يعد اً
سر بالنسبة إليهم يجب عليهم صيانته وحفظه ،واذا كان للسر إفشاء فإن
يتعدى حدود دائرتهم ،فيكون ًا
مجاالت السر كثيرة ومتعددة ،فقد تكون في القطاع االقتصادي ،والقطاع السياسي ،والقطاع الحربي،

والقطاع الثقافي وفي جميع القطاعات ،وتكون في المصانع والمعامل والمتاجر ،ومكاتب الحكومة،

والشركات وغيرها وتكون بين أعضاء األسرة ،وفي محيط األصدقاء والزمالء والعمال وفي جميع المجاالت

واألوساط وكل المستويات ،فكل شيء ُيحرص على إخفائه فهو سر ،واذاعته بأي وسيلة جريمة ،ومن
الطرائف المبكية ما ذكره اللواء ركن محمود شيت خطاب في كتابه (دروس في الكتمان من الرسول

نهبا في أحد البالد العربية،
القائد) حيث ذكر حادثة جرت له فقال :لقد كنت في سيارة تنهب األرض ً
فسمعت سائقها يتب هجح بعرض معلوماته عن المطارات العسكرية وعن أوكار الطائرات الجاثمة فيها،
أحدا منهم استنكر أقوال السائق وأمره بالسكوت،
وكان في السيارة عدد من الركاب ال أعرفهم ،فما سمعت ً

وحين تمادى السائق في غيِه ،حاولت أن أضع ًّ
حدا لحديثه ،ولكنه زعم أن المعلومات التي ذكرها يعرفها

كل إنسان ومن المذهل حًقا أن الركاب اآلخرين أَي ْهدوه في ادعائه (دار القاسم ،د.ت.)56-51 :
والواقع أن الدولة اإلسالمية عنيت باألمن والمحافظة على األسرار ،أشد العناية ووضعت لهما
المبادئ واألصول واألساليب ،وأثبت تاريخ صدر اإلسالم أن من أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم

الكثيرين أن أسرار النبي  ،وأسرار المسلمين كانت مصونة وبعيدة عن متناول األعداء ،في الوقت

الذي كان النبي  يطلع على نيات أعدائه العدوانية عن طريق عيونه وأرصاده (رجال مخابراته) قبل
وقت مبكر ،فيعمل من جانبه على إحباط ما يبيتونه لىسالم من غدر وخيانة ودسائس ،كل ذلك من

منهج اإلسالم في تربية المسلمين على األمن والمحافظة على األسرار ،ومن المبادئ المعروفة أن األمة
التي تكتم أسرارها هي األمة التي يمكن أن تنتصر ،واألمة التي ال تكتم أسرارها هي األمة التي ال يمكن

أن تنتصر ،وما يقال عن األمة يقال عن األفراد ألن األمة تتكون من أفراد ،..كما أن واللسان الذي هو

نعمة من نعم هللا على عباده ،يستطيعون به التعبير عن آرائهم وتبادل المنافع مع الناس ،هو وسيلة

للخير والسعادة في الدنيا واآلخرة إذا أحسن استعماله ،كما أنه سبب قوي للشر والشقاء في الدارين إذا
أسيء استعماله ،فهو سالح ذو حدين يمكن به النفع ويمكن به الضر

(موقع المجد األمني ،د.ت.)www.almajd.ps :

ويعرف إفشاء األسرار بأنه الفعل أو العمل الذي ينتقل بالواقعة من حالة الخفية إلى حالة العالنية

(الوليدات)58 :4555 ،

والكتمان في المصطلحات العسكرية الحديثة معناه إخفاء المعلومات العسكرية الخاصة بالقوات

وأسلحتها وتنظيمه ا وتجهيزها وقيادتها وحركتها ،والخاصة بطبيعة األرض عن العدو والصديق وعدم

إفشاء األسرار العسكرية مهمة كانت ،صغيرة كانت أم كبيرة ،وتافهة كانت أم خطيرة ،لكل إنسان سواء
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كان عدواً أم صديقاً ،وليس س ًار أن الكيان اإلسرائيلي يبذل جهوداً جبارة من أجل الحصول على أدق
التفاصيل العسكرية ،..وقد صرح المسئولون العسكريون في إسرائيل بأن أهم أسباب انتصارهم على
العرب ،أن مخابراتهم استطاعت بوسائلها الحصول على أدق المعلومات العسكرية عنه ،ورب كلمة

يقولها عابر سبيل في سيارة أو مقهى ،يتلقفها جاسوس أو عميل ،تؤدي إلى نكبة قاصمة للظهر والى

خسائر فادحة في األرواح واألموال(خطاب.)53-55 :5181 ،

وقد ورد في موقع المجد األمني مخاطر إفشاء األسرار على المقاومة ،أن "أي معلومة تفيد العدو

حتى لو كانت ال تضرنا بشكل مباشر-متحدثاً عن المقاومة -فمن المعروف أن العدو ال يدخر جهداً
في سبيل الوصول إلى أي معلومة ،وأن وسائل جمع المعلومات لديه كثيرة ومتنوعة ومتطورة ،مما يجعل

من المستحيل علينا مواجهة هذه الوسائل باإلمكانات المتوفرة لدينا ،وأفضل طريقة للتغلب على إمكانيات
العدو هو تفاديها ،حينها يصبح تفادي إجراءات العدو والتغلب عليها أم اًر سهال وبسيطاً بإذن هللا ،وذلك

على قاعدة (الوقاية خير من العالج) ،والتغلب على إمكانيات العدو واجراءاته بسيط وسهل وغير مكلف

وال يحتاج لتكنولوجيا وذلك بإتباع السرية في العمل ،والسرية أسلوب ونمط تتبعه المنظمات أو الدولة،

في كافة أجهزتها ودوائرها أو في بعضها ،وقد يكون مبدأ استراتيجي أو مرحلي نتيجة ظروف معينة،

فالسرية في العمل هي أسلوب ووسيلة عمل تحقيق الغاية األساسية وهي المحافظة على استمرار العمل

وبالتالي تحقيق األهداف ،وذلك لنعرف أن المسألة ليست مجرد كماليات ،أو انتداب ،بل هي واجبة من

جميع االتجاهات ،ومن األمور التي تدفعنا للسرية في العمل :
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مشروعيتها :كونها تعتبر من األخذ باألسباب ،والذي يستعرض سيرة النبي  يجد الكثير من

دروس السرية والكتمان (دعوته ،وهجرته ،السرايا ،غزواته.)...

طبيعة الواقع الذي نعيشه :وذلك لكثرة األعداء الذين يتربصوا بنا ولكثرة اإلمكانات لديهم ،فنحن

ال نستطيع مواجهة قوتهم في حال أرادوا ضربنا أو اعتقالنا أو التجسس علينا إذا ما عرفوا هويتنا
أو أماكننا أو توجهاتنا.

ألن السرية تحقق لنا الحماية بإذن هللا( :حماية التنظيم ،حماية القيادات ،منع االختراق

والتجسس.)..،

إن المحافظة على السرية تجعلنا نحقق أهدافنا بأقل تكلفة :حيث لو أن دولة قوية أرادت قتل فرد
من أفراد دولة ضعيفة فإن هذا يتطلب منها تجهيز جيش وشن حرب على الدولة الضعيفة وذلك

من أجل قتل فرد ،فانظر كم ستكون التكاليف باهظة ،ومع ذلك فإن الفرد المستهدف سيهرب
ويختفي وبالتالي لن تحقق الدولة القوية هدفها رغم التكاليف الباهظة ،وفي المقابل فإن تنظيم

ضعيف يستطيع أن يقتل مسئول في دولة قوية بواسطة مجموعة صغيرة وباستخدام مسدس وكاتم

صوت وبدون أي خسارة وذلك بإخفاء نية العمل واتباع السرية في اإلعداد والتخطيط والتنفيذ،
ويجب أن تستمر السرية بعد التنفيذ.
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طبيعة العمل الذي نمارسه-المقاومة-حيث أن استراتيجية المقاومة هي:

أ .المحافظة على البقاء.
ب .التوسع في االنتشار.
ج .تحقيق األهداف.

وهذه العناصر يصعب تحقيقها بدون السرية ،ألن العدو ال يسمح لك بالبقاء فكيف ستتوسع وتحقق

أهدافك ،فالعدو الذي نقاتله لم يتردد بضرب المفاعل النووي العراقي عندما شعر أنه قد يهدد أمنه في
يوم من األيام ،وافتعل حرب الخليج الثانية لتدمير ترسانة العراق كونها تهدد أمنه في حال وقعت في

أياد موحدة ومخلصة (موقع المجد األمني ،د.ت.)www.almajd.ps :

ولقد أشار موقع األلوية اإللكتروني إلى بعض العوامل واألسباب التي أدت إلى نجاح المقاومة،

وعدم قدرة االحتالل الصهيوني على كسر شوكتها ،ومنها:

أوالً :الكتمان والسرية التي تتمتع بها المقاومة في جميع مجاالت عملها ،وعدم نشر أي معلومة قد تفيد
عدونا.
ثانياً :التوعية األمنية لدى رجال المقاومة في خصوصية العمل ،ووعيهم بخطورة التكنولوجيا والتقنيات
الحديثة وخطورة استخدام األجهزة المحمولة أو التحدث من خاللها.

ثالثاً :التوعية األمنية لدى الشعب الفلسطيني في سبل مواجهة األجهزة االستخبارية ،وكيفية الحفاظ على

المقاومة وأمنها ،ومساندتها ورد الشائعات التي تهدف إلى زعزعة روح المقاومة ،ورفض

الشعب أي مؤامرة تحاك ضد القطاع ومقاومته( .موقع األلوية.)alweya.com :4552،

ويستخلص الباحث في هذا المقام أن المسئولية مشتركة في المجتمع ،وعلى جميع مكونات المجتمع
الفلسطيني ،الرسمية منها واألهلية ،التعليمية والثقافية ،أن تؤدي دورها المنوط بها في حماية المجتمع،

وأولى هذه األولويات هو حماية مقومات الصمود والمقاومة ،ليبقى الوطن عصياً على كل الغزاة ،وعلى

المؤسسة التعليمية وخاصة التعليم العالي ،أن تمارس دورها في التوعية األمنية من مخاطر الثرثرة وافشاء
أسرار المقاومة ،وحب الفضول والتباهي ،والتي كانت مملته في كثير من األحيان مزيداً من األرواح،

فذاك يتحدث في السياسة عن معلومة سمعها ،وأخر يسارع إلى الحديث عن خروج صارو من جوار

منزله على وسائل التواصل االجتماعي ،فتصل إلى أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية ،فتكون النتيجة وخيمة،

ليس فقط على المقاومين ،ولكن كثي اًر ما يقع المدنيين ضحايا ،نتيجة شخص تفاخر أمام األخرين بأنه
على اطالع على معلومة أمنية ،ولكون الجامعة مسئولة مسئولية مباشرة عن جموع الطلبة والذين هم

جزء ليس بسيطاً من المجتمع الفلسطيني ،ومؤتمنة على عقولهم وأفكارهم ،فعليها أن تكون أولى
المؤسسات التي تسارع إلى توعيتهم من مخاطر إفشاء األسرار وأهمية السرية والكتمان.
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خامساً) التعرف على المجتمع اإلسرائيلي وأجهزته االستخباراتية (اعرف عدوك):

حكاية (اعرف عدوك) مقولة تاريخية وقديمة وهي نصيحة غالية .واعرف عدوك ببساطة شديدة

تعني :أن تشخصه أوال ،وأن تفهمه ثانيا ،وأن تتهيأ له ثالثا ،وأن تحدد طريقة مجابهتك له ولنياته رابعا،
وأن تضع في حساباتك (أسوأ االحتماالت) قبل (أحسن االحتماالت) خامسا ،فهل نحن العرب نعرف

عدونا؟ هل نجابهه؟ هل نخطط إلحباط ما يزمع فعله ضدنا ..ضد حقوقنا وأوطاننا ومستقبلنا؟ هل عرفنا

حقا من عدونا؟ أهو بيننا أم هو هناك يحتل المقدس من وطننا؟ أم هو جار لنا ربما ال يضمر لنا ش ار

أو سوءاً؟ وهل من مصلحتنا أن نغير البوصلة وحسب الرياح ومجرياتها؟ أليس واضحا أن ثمة من
اعتدى علينا منذ عقود وسلب أرضنا ومقدساتنا وشرد أهلنا واستباح الوطن كله من المحيط إلى الخليج
وأن له حلفاء ومن يدعمه بكل وسائل قهر إرادتنا وتهديد وجودنا أيضاً.

اعرف عدوك :نحن نعرفه ونعاني منه منذ أكثر من ستة وستين عاما ،ولكن على أصحاب القرار،

من الفلسطينيين والعرب والمسلمين أن يعرفوا معنا من هو العدو وأن يدرسوا سبل مواجهته ليس فقط
دفاعا عن فلسطين واألقصى ،بل أيضا من منطلق الدفاع المشروع عن النفس والعرض واألرض

والمقدسات (أبو الهيجاء.)www.alwatan.com :4552 ،

ومن األمور التي ال يجادل عاقل فيها ،أن معرفة العدو معرفة حقيقية تشمل إمكاناته المادية

والمعنوية ،وأهدافه ودوافعه ،والوسائل التي يستخدمها ،هي أول الطريق لتحقيق النصر عليه ،وما لم

تتحقق هذه المعرفة فسيبقى العدو منتص اًر يفرض شروطه ،ويسير نحو تحقيق غاياته وأهدافه ،كذلك من

األمور التي نجهلها عن العدو اإلسرائيلي والتي يجب أن تدرس في مجتمعنا الفلسطيني وتدلل على أن

نهج االحتالل والمنطلقات التي يبني عليها سياساته التالي:

 كتب بيجن في كتابه " الثورة " يقول" :منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل تعتبر أرض األمم ألبناءإسرائيل ،وقد سميت هذه األرض فيما بعد :فلسطين ،وكانت تشمل دوماً ضفتي نهر األردن ولبنان
الجنوبي ،وجنوب غربي سورية .إن تقسيم األرض عملية غير مشروعة؛ ولن يحظى هذا العمل

باعتراف قانوني ،وان تواقيع األفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسها ،وسوف تعود

أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها والى األبد".

 في خطاب ألقاه بن جوريون بمناسبة إعالن قيام الدولة اليهودية الغاصبة على القسم الذي تمتسيطرة يهود عليه من أرض فلسطين عام 5127م ،قال" :أما السيف الذي أعدناه إلى غمده ،فإنه

لم يعد إال مؤقتا ،إننا سنستله حين تتهدد حريتنا في وطننا وحينما تتهدد رؤى أنبياء التوراة ،فالشعب
اليهودي بأسره سيعود إلى االستيطان في أرض اآلباء واألجداد الممتدة من النيل إلى الفرات".

 في نكبة يونيو 5168م أتم اليهود احتالل المدينة المقدسة -القدس-باستيالئهم على القدس الشرقية،اإلسرئيلي
ا
ولم يدخلها وزير دفاعهم آنذاك " موشيه ديان ،إال في أعقاب دخول الحاخام األكبر للجيش
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" شلومو غورين" ،حيث أدوا صالة الشكر عند حائط البراق الشريف ،وكانت الهتافات المسجلة
وقتها( :يا لثارات خيبر) تشق عنان السماء ،وهنا قال ديان :اليوم فتحت الطريق إلى بابل ويثرب.

 -أما بيجن ،فقد قال في " أوسلو " ونشرت ذلك جريدة " دافار" اإلسرائيلية بتاريخ  52ديسمبر 5187م:

"لقد وعدنا هذه األرض ولنا الحق فيها ،جاء في سفر التكوين ،اإلصحاح الخامس عشر ،اآلية :57
في هذا اليوم قطع الرب مع إبرام-إبراهيم عليه السالم-ميثاقاً قائالًَ :لنسلِك أُعطى هذه األرض ،من
نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات" (شبكة فلسطين للحوار.)www.paldf.net :4553 ،

وللداللة على أن العدو اإلسرائيلي حريص على دراسة المجتمع الفلسطيني ،فإنه ومنذ بداية نشأة

الكيان اإلسرائيلي يطبق برامج (اعرف عدوك) ويضخ على هذه البرامج األموال الطائلة ،وهو ما يشير

إليه الباحث اإلسرائيلي شمير كنت في جهاز (اعرف عدوك) لعدة سنوات ،وفي األجهزة التي كانت تقول
(اعرف جارك) ،قال األموال المستثمرة في األول خيالية ،والحكومة ال تريد تطوير الثاني

(كشتي.)www.raialyoum.com :4551 ،

كما أجرت الكتيبة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي في شهر أكتوبر 4553م مسابقة بعنوان (اعرف

عدوك) ،وهي موجهة لمعرفة مدى االستعداد للقتال في قطاع غزة ،وذكر موقع القناة السابعة اإلسرائيلية
أن هذه المسابقة تمت تحت رعاية قائد لواء غزة في الجيش اإلسرائيلي "ميكي ادلشتاين" ،وذلك كجزء

من العبر المستخلصة بعد عملية "عامود السحاب" -حرب حجارة السجيل عام  ،-4554واشترك في

المسابقة ممثلون عن جميع الوحدات التي قاتلت أو ستقاتل مستقبالً في قطاع غزة ،ويشير القائمون على
المسابقة أن الهدف الحقيقي من ورائها معرفة مدى استخالص العبر من تجارب الماضي

(موقع فلسطينيو .)www.pls48.net :4553 ،27

ويشير الباحث اإلسرائيلي باسيليوس إلى أن المؤسسة الحاكمة-حكومة الكيان اإلسرائيلي -أدرجت

العربية ضمن المنهاج كموضوع غير إلزامي ،من باب(اعرف عدوك) مبينا أن االستجابة لها تتم من

باب أمني ال لجماليتها وثرائها اللغوي والثقافي ،ويشير الناطق بلسان جيش االحتالل أفيحاي أدرعي ردا
على سؤال الجزيرة نت ،إلى أن النقص بالخريجين الذين يجيدون العربية يمس بالناحية االستخباراتية

وبأمن الدولة (عواودة ،د.ت.) www.aljazeera.net :

وتبدأ دروس الطالب في المدارس العبرية بد " كطالب تتعلمون العربية ،نحن بحاجة إلى مساعدتكم

إلفشال عملية وصلتنا عنها معلومات مؤكدة" ،هكذا يبدأ درس يقوم بتعليمه الجنود لطالب المرحلة

اإلعدادية .هدف النشاط جزء من شيء شمولي لسالح االستخبارات بالتعاون مع و ازرة التربية والتعليم،
وينتهي بكلمات بارزة" :اللغة العربية هي لغة ضرورية للوجود والنقاش في "دولة إسرائيل"-الكيان

الصهيوني ،-هذه الدروس هي نتيجة ضرورية إلخضاع تعليم اللغة العربية للحاجات العسكرية والعالقة
الغريبة بين جهاز التعليم وبين الجيش اإلسرائيلي ،وفي الصفوف األعلى يستمر التركيز على تسلسل

المخاطر ،مع االعتزاز بعمليات التصفية المعروفة وأيضاً القليل عن الكارثة .ويشمل البرنامج "درس
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مغامرة" حول تهديد األنفاق “وميراث معركة الفت” حول اغتيال أبو جهاد ،وطالب الثاني اإلعدادي

يستطيعون اختيار درس حول تصفية يحيى عياش ،وفي الصف الثالث اإلعدادي يتعلمون حول "تأثير

المصادر اإلسالمية القديمة على نمط عمل داعش وحماس اليوم ،وفي الصف األول ثانوي احتمالين:

اغتيال زعيم حزب هللا عباس موسوي أو درس عن “الجهاد العنيف واآلخذ باالزدياد في أوروبا ،كما أن

التعايش العسكري التعليمي-في الكيان اإلسرائيلي-لم يبدأ في اآلونة األخيرة ،بحث جديد للدكتور يوحنان

مندل من معهد فان لير والجامعة العبرية في القدس يكشف من خالل مجموعة وثائق جذور التعاون بين
الجهاز األمني وبين و ازرة التربية والتعليم في تعليم العربية للطالب اليهود ،هكذا كتب عام 5116

مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية شموئيل ديفون ،لرئيس االستخبارات العسكرية يهوشباط هركافي

تحت عنوان" :تجنيد من يتعلمون مادة االستشراق في المرحلة اإلعدادية" ،أنه يجب االهتمام بتطوير

كوادر تستطيع أداء مهام تتعلق بالشؤون العربية ،األمر الذي يتطلب مالئمة الجهاز التعليمي لهذه

الحاجات الخاصة ،وبعد ذلك بثماني سنوات أبلغ سالح االستخبارات "اللجنة القطرية لمعلمي العربية"
انه على ضوء مطالب الجيش اإلسرائيلي المتزايدة ،بادر رئيس االستخبارات العسكرية إلى عقد جلسة

مع و ازرة التربية التعليم من أجل تشجيع تعلم العربية" ،ورسالة من تاريخ 5186م تتحدث عن لقاء تنسيق
بين رئيس االستخبارات العسكرية شلومو غازيت ووزير التربية والتعليم اهارون يادلين ،..وحسب قول

مندل فان "االستشراق" (خطة مكثفة أولية لتعليم العربية في المدارس اليهودية) أقيمت في بداية

الخمسينيات بمبادرة مشتركة بين قسم التوجيه في الجيش وسالح االستخبارات والحكم العسكري مع مكتب

رئيس الحكومة ،وبالتحديد مكتب مستشار الشؤون العربية وو ازرة الخارجية ،وكانت و ازرة التربية والتعليم

هي الجهة األقل أهمية في وضع هذه المادة ،فهي فقط ترد على الرسائل من مكتب مستشار الشؤون

العربية ،قال مندل :هكذا بدأ التوجه الذي يعتبر العربي غريب ،واعتُبر أعضاء سالح االستخبارات شركاء

طبيعيين .هذا أحد األسباب أنه في التعليم اليهودي ال يقوم العرب بتعليم العربية ،وعلى مدى سنوات لم

يكن أي عربي في اللجنة المهنية ،هذا جهاز خريجي االستخبارات وهو يقوم بتهيئة الطالب لالستخبارات
(كشتي.)www.raialyoum.com :4551 ،

ويستخلص الباحث أن العدو اإلسرائيلي ومنذ خمسينيات القرن الماضي يخطط ويتطور وينفذ

برامج (اعرف عدوك) ،ويفرض رؤية أجهزته األمنية على المؤسسة التعليمية ،وذلك إن دل على شيء
فإنما يدل على أهمية اإللمام ومعرفة كل تفصيالت العدو ومنطلقاته الثقافية واالجتماعية ،والعقائدية،
والناظر إلى الطرف األخر من المعادلة ناحية المجتمع الفلسطيني ومؤسساته األمنية والتعليمية وحتى

الفصائلية ،فإنه يجد أن الجهد المبذول في هذا الجانب ال يقارن بما يقوم به االحتالل ،وهو مجرد
اجتهادات متفرقة هنا أو هناك ،غير قائمة على استراتيجية موحدة يتشارك فيها الجميع ألمن مكر العدو

األول والرئيسي للشعب الفلسطيني ،لذلك فإن الباحث يؤيد ما أوصت به دراسة أبو ناموس()4551
بضرورة دراسة االحتالل اإلسرائيلي في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية لتحديد
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نقاط ضعفه والتركيز عليها ،حتى تستطيع المقاومة مواجهته والتفوق عليه ،وامتثاالً للقول المأثور "من
عرف لغة قوم أمن مكرهم" واللغة هنا ال تعني لغة المحادثة فقط ولكن معرفة كل ما من شأنه أن يكفي

المسلمين والعرب والفلسطيني مكر بني يهود  ،وهنا نجد أن المؤسسة التعليمية يقع عليها دور كبير
كمؤسسة وطنية للمساهمة بمقاومة االحتالل من خالل توعية الطلبة بماهية االحتالل اإلسرائيلي ومخاطره

وكيفية التعامل معه سياسياً وأمنياً واقتصادياً ،انطالقاً من معرفة ما يفكر به وكيفية التأثير عليه ،وأي

تقصير في هذا الجانب بالتأكيد يؤخر النصر ويؤثر سلباً على مقاومة الشعب الفلسطيني لالحتالل
ويؤدي إلى إضعافه.

سادساً) تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع:

اشتق لفظ التطبيع( )Normalizationمن الكلمة اإلنجليزية( )Normalبمعنى العادي أو المعتاد

طبع هو السجية ُجبل عليها اإلنسان) ،وفي المعجم الوسيط
أو المتعارف عليه ،وفي مختار الصحاح (ال َ
عودهُ إياه) ،وال توجد مادة تطبيع في المعاجم العربية ألنها
وطب َعه على كذا أي َ
(تُطبع بكذا أي تُخلق بهَ ،

محدثة ،فالمعنى الحالي مأخوذ من ترجمة هذه الكلمة عن لفظة إنجليزية تم تداولها أخي اًر خاصة بعد
اتفاقات كامب ديفيد ،لكن يمكن تصور المعنى من كلمة تطبيع من حيث المبدأ أنه هو العودة باألشياء

إلى سابق عهدها وطبيعتها (ميمة.)455 :4554 ،

وحقيقة التطبيع مع اليهود أنه يشمل كل اتفاق رسمي أو غير رسمي أو تبادل تجاري أو ثقافي

أو تعاون اقتصادي مع إسرائيليين رسميين أو غير رسميين ،ويهدف إلى إعادة صياغة العقل العربي

بحيث يتم تجريده من عقيدته وتاريخه ومحو ذاكرته وحقوقه ،لهذا يجب تربية الجيل الناش على حق
المسلمين في هذه األرض ،وهذا ما يلزم أن تركز عليه المناهج الفلسطينية ،والعربية واإلسالمية ،سواء

على مستوى التعليم األساسي أو الثانوي أو الجامعي ،ومن هنا ال يجوز التعامل مع االحتالل الصهيوني
لفلسطين على أنه واقع قائم ال يمكن تغييره ،بل هو زائل ال محالة ،ولذا يجب تعزيز المقاومة على جميع

جبهاتها الثقافية واالقتصادية والعسكرية واإلعالمية ،ومحاربة أشكال التطبيع مع هذا االحتالل ،والذي

يريد من وراء هذا التطبيع اكتساب الشرعية واالعتراف من أصحاب األرض والحق ،..ولقد سبق لفلسطين

أن خضعت للصليبيين قرابة قرنين من الزمان ،ثم استرجعها المسلمون بقيادة صالح الدين األيوبي في
موقعة حطين ،وحاول التتار احتاللها فتصدى لهم سيف الدين قطز والظاهر بيبرس في عين جالوت،

وهكذا ستعود مرة أخرى للمسلمين بإذن هللا ،لذا البد من تعزيز روح مقاومة الظلم السائد بالمجتمع
الفلسطيني في نفوس الطالب وعقد ندوات للطالب تنمي لديهم رفض التطبيع مع العدو اإلسرائيلي

(الغول.)21 :4551 ،

وتعقيباً على ما سبق فإن الباحث يؤيد وجهة النظر المطالبة بوجود برامج أمنية قائمة على

استراتيجية موحدة تتشارك في وضع أهدافها واجراءاتها ومتابعتها كافة األطر والمؤسسات ذات العالقة،
112

تسعى من خاللها لتعزيز ثقافة المقاومة ،وتطبق هذه البرامج بما تشمله من علوم معرفية وسلوكية ومهارية
على كافة المراحل التعليمية االبتدائية والثانوية والجامعية ،وتوفر لهم المعرفة األمنية واألخالقية والسياسية
المالئمة لمراحلهم العمرية ،وتؤهلهم ليكونوا جيل التحرير بإذن هللا القائم على عدم التنازل عن حقوقه

اإلسالمية والتاريخية على أرض فلسطين ،الواعي لكل المؤامرات التي تحاك ضده وضد مجتمعه ،مساهماً
في بناء وطنه ،حريصاً على وحدته.
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الفصل الثالث

الــدراســات الســابـــقة

أول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  :الدراسات التي تناولت موضوع التربية األمنية
ثانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا  :الدراسات التي تناولت موضوع ثقافة املقاومة
ثالثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  :التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث

الــدراســــــــات الســـــــــــابــــــــــــقة

تمهيد:

حرص الباحث على االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية ،وذلك
لالستفادة منها في إثراء موضوع الدراسة الحالية وتحديد المشكلة والمنهج المستخدم واألدوات وكيفية

اختيار العينة وجمع المعلومات ،لذلك فإن الباحث سيقوم بعرض تلك الدراسات والبحوث مبيناً الهدف

من الدراسة والمنهج المتبع وعينة الدراسة وأدواتها ،وأهم النتائج والتوصيات التي نتجت عن الدراسة،

ومن ثم التعقيب عليها من حيث االتفاق واالختالف ،كما سيعرضها متسلسلة زمنياً من األحداث إلى

األقدم ،وذلك وفق تقسيمها إلى محورين ،المحور األول يتعلق بالدراسات التي تناولت التربية األمنية
والمحور الثاني يتعلق بالدراسات التي تناولت ثقافة المقاومة.
أوالً  /الدراسات التي تناولت موضوع التربية األمنية:
()3

دراسة سلمان وعسلية( )1034بعنوان :دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تنمية
وعي الطالب بالثقافة األمنية لمواجهة المخاطر األمنية.

هدفت التعرف إلى مستوى الدور الذي تقوم به الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تنمية

وعي الطالب بالثقافة األمنية ،والكشف عن دالالت الفروق بين متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة

تبعاً لمتغيرات الدراسة (الجامعة ،التخصص ،المستوى الدراسي ،الجنس)

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،واقتصرت الدراسة على

عينة قوامها ( )655طالب وطالبة من طلبة جامعات محافظات غزة المسجلين خالل العام الدراسي

 4552/4553م ،وقد استخدمت أداة االستبانة إلى جانب عدد من المقابالت مع الخبراء في المجال

التربوي واألمني.

ومما توصلت إليه الدراسة التالي:
 .5الجامعات الفلسطينية لديها القدرة على تنمية وعي الطالب بالثقافة األمنية لمواجهة المخاطر
األمنية بوزن نسبي (.)%65.55

 .4مجال عضو هيئة التدريس حصل على الرتبة األولى بوزن ( ،)%62.25وتاله في الرتبة الثانية

مجال المناهج الدراسية بوزن نسبي ( ،)%62.53وادارة الجامعة جاء في الرتبة الثالثة بوزن
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نسبي ( ،)%11.33بينما جاء مجال األنشطة الطالبية في الرتبة الرابعة بوزن نسبي

( ،)%16.48أما الدرجة الكلية للمقياس فحصلت على وزن نسبي (.)%65.55

 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة األقصى وجامعة األزهر لصالح جامعة األزهر،
ووجود فروق بين جامعة األقصى والجامعة اإلسالمية لصالح الجامعة اإلسالمية.

 .2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وعي الطالب بالثقافة األمنية تعزى لمتغير التخصص.
 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية في وعي الطالب بالثقافة األمنية تعزى لمتغير المستوى الدراسي
(األول ،الرابع) ،ولقد كانت الفروق لصالح المستوى األول.

 .6وجود فروق ذات داللة إحصائية في وعي الطالب بالثقافة األمنية تعزى لمتغير الجنس ،وقد
كانت الفروق لصالح الذكور.

ومما أوصت به الدراسة التالي:

 .5ضرورة قيام و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتوجيه الجامعات والكليات العمل على بلورة
رؤية حديثة ومتطورة تهتم بالتثقيف واإلعداد األمني لطلبة الجامعات الفلسطينية.

 .4أن تبادر الجامعات الفلسطينية إلى عقد دورات تثقيف أمني للعاملين فيها من أساتذة واداريين
وخاصة العاملين في مجال شئون الطالب واألنشطة الطالبية من أجل مساعدتهم على القيام
بأدوارهم الصحيحة والمأمولة في التوعية األمنية للطلبة.

 .3العمل على إعادة النظر في المقررات الجامعية التي تتناول موضوعات التثقيف والمشكالت
المجتمعية بحيث تكون مرتبطة بواقع المجتمع الفلسطيني واحتياجاته األمنية المتسارعة.

()1

دراسة صيام ( )1034بعنوان :دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التربية األمنية لدى طلبة

المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تطويره.

هدفت التعرف إلى دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التربية األمنية لدى طلبة المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة ،وكذلك التعرف إلى سبل تطوير هذا الدور ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
المتبع في أنواع البحوث االستكشافية واالستطالعية واالستكشافية ،ومستخدمة أداتي االستبانة والمقابلة،

وطبقت الدراسة على عينة طبقية قوامها ( )263فرداً من مديري ومعلمي ومرشدي المدارس الثانوية في
محافظات غزة للعام الدراسي 4553/4554م ،يمثلون ما نسبته ( )%55.6من مجتمع الدراسة المكون
من جميع مدير ومعلمي ومرشدي المدارس الثانوية في ذلك العام والبالغ عددهم ( )3174فرداً.

وتوصلت الدراسة ألهم النتائج التالية:

 .5درجة قيام اإلدارة المدرسية في محافظات غزة بدورها في تحقيق التربية األمنية لدى طلبة المرحلة
الثانوية ،كانت بدرجة جيدة وبنسبة مئوية قدرها (.)%85.3

 .4من أهم مبررات تطبيق التربية األمنية في المدارس الحد من انتشار طرق انحراف الطلبة.
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 .3أهم أهداف تحقيق التربية األمنية تجنب انتشار اإلشاعات وحماية الطلبة من االنحراف األمني.
 .2أهم وسائل تحقيق التربية األمنية الممارسة العملية للتربية األمنية وتنفيذ مشروع الفتوة.

 .1أهم المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تحقيق التربية األمنية هو سهولة وصول الطلبة إلى
البرامج الفاسدة على الفضائيات واإلنترنت (الغزو الفكري).

ومما أوصت به الدراسة التالي:

 .5تبني استراتيجية عربية موحدة لتحصين الشباب العربي من االنحرافات األمنية والسلوكية والفكرية.
 .4تنفيذ برامج التربية األمنية في المدراس الثانوية واإلعدادية للبنين والبنات في كل البالد العربية.
 .3إخضاع مديري المدارس الثانوية لدورات في مجال تفعيل دورهم في تحقيق التربية األمنية.
 .2ضرورة إعداد منهج خاص بالتربية األمنية في المدارس الثانوية.

 .1تفعيل دور المؤسسات األمنية في تحصين طلبة المرحلة الثانوية من الوقوع في براثن االنحراف
األمني.

()1

دراسة معمر ( )1034بعنوان :التربية األمنية اإلسالمية وحاجة المجتمع الفلسطيني إليها في
مواجهة االختراق األمني(اإلسرائيلي).

هدفت إلى إلقاء الضوء على االختراق األمني اإلسرائيلي للمجتمع الفلسطيني ،وتقديم توجيهات
تربوية مستمدة من القرآن الكريم والسنة ،تساهم في تدعيم الشخصية الفلسطينية ،في مواجهة هذا

االختراق ،من خالل تقديم عالج لبعض المشكالت األمنية المعاشة من خالل اإلسالم وتعاليمه الدينية،
وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،المنهج الوصفي لفهم وتحديد مشكالت المجتمع الفلسطيني

وحاجاته ،والمنهج التحليلي لفهم النصوص الدينية واستنباط ما يلزم منها من توجيهات فعالة واسقاطها

على الحالة الفلسطينية.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،من أهمها:
 .5األمن بمفهومه الشامل حاجة أساسية لىنسان ،ال يمكنه االستغناء عنها ،وقد مارس اإلنسان العمل
األمني منذ بداية وجوده بالفطرة ،ثم أصبح للعمل األمني أجهزة متخصصة ومتفرغة.

 .4تمثل التربية األمنية جانباً هاماً ،ومتطلباً ال يمكن االستغناء عنه في بناء اإلنسان المعاصر ،وتصبح
هذه التربية بمثابة (فريضة) في مجتمعات المواجهة ،كالمجتمع الفلسطيني.

 .3ليس للمجتمع الفلسطيني من عدو سوى االحتالل اإلسرائيلي(وأدواته) ،وقد عمل هذا العدو باستمرار
عبر أجهزته األمنية المتعددة والمتخصصة ،على اختراق أمن الشخصية الفلسطينية وسالمتها ،وذلك

بغرض تحطيم هذه الشخصية وتشويهها ،لكي يحقق االنتصار الكامل والحلم الكامل بد "يهودية دولة

إسرائيل".
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 .2استخدم العدو في حربه على الشعب الفلسطيني كافة أنواع الحرب النفسية ،من حرب إشاعة-بث
الفرقة-حرب الطاقات البشرية-حرب العمليات النوعية-جمع المعلومات واإلسقاط.

 .1يمتلك الشعب الفلسطيني بحكم اعتقاده الديني ،وانتماءه العربي ،وتاريخه الوطني( ،مصدات) عقائدية

وفكرية وأخالقية ساهم وجودها في إحباط مخطط العدو ،كما ساهم غيابها أحياناً في تسهيل مهمته.

 .6أمكن تلخيص بعض المرتكزات التربوية –المستمدة من اإلسالم-التي تساهم في وقاية الشخصية
الفلسطينية من االختراق ،منها الضبط اللساني الشديد ،التعريف بالمنافقين(العمالء) والتحذير من

اتباعهم ،النهي عن ترديد اإلشاعات ،إبالغ القيادة بكل ما يردده العدو.

 .8نجح العدو في صناعة ظاهرة اإلسقاط األمني ،مما شكل خط اًر على القضية الفلسطينية وانهاكاً
لىنسان الفلسطيني.

ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
 .5اعتماد التربية األمنية كأحد المتطلبات الدراسية ،وتضمين المنهاج الفلسطيني بمفردات تساهم
في الوقاية من االختراق األمني ،وذلك ضمن منظومة دراسية متكاملة.

 .4عدم التهاون أو التقاعس أمام مخططات العدو في اختراق المجتمع.

 .3اعتماد قيم اإلسالم وترسيخها في جميع مناحي الحياة عبر كافة الوسائط.
 .2تفعيل دور وسائط التربية المتعددة في مواجهة الهجمة اإلسرائيلية.

 .1إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني فو اًر ،وااللتزام بثوابت األمة ،واالحتكام للقانون.
 .6وضع خطة وطنية شاملة ،لمكافحة ظاهرة اإلسقاط والوقاية منها.
()4

دراسة العمري( )1031بعنوان :مفاهيم التربية األمنية المطلوب تضمينها في كتاب علم

االجتماع لطالب الصف الثالث الثانوي في ضوء منظومة األمن الوطني الشامل.

هدفت إلى تحقيق األهداف التالية:

 .3تضمين مفاهيم التربية األمنية في كتاب علم االجتماع للصف الثالث الثانوي في ضوء منظومة
األمن الوطني الشامل.

 .1الكشف عن درجة توافر مفاهيم التربية األمنية في محتوى كتاب علم االجتماع للصف الثالث
الثانوي من واقع تحليل محتواه.

 .1الوقوف على درجة أهمية تضمين مفاهيم التربية األمنية في كتاب علم االجتماع من وجهة نظر
مشرفي ومشرفات الدراسات االجتماعية والوطنية ومعلمي ومعلمات علم االجتماع.

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي (تحليل المحتوى لكتاب علم االجتماع) ،مستخدمة أداتين

للدراسة األولى :بطاقة تحليل محتوى كتاب علم االجتماع ،والثانية :استبانة لجمع المعلومات من
المشاركين في الدراسة ،وقد طبقت الدراسة على عينة قصدية قوامها ( )512من مجتمع الدراسة وهم
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مشرفي ومشرفات الدراسات االجتماعية والوطنية ومعلمي ومعلمات علم االجتماع بالمرحلة الثانوية

بالمدارس الحكومية التابعة للمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 4553م.

وقد نتج عن الدراسة التالي:

 .3إعداد قائمة بمفاهيم التربية األمنية مكونة من ( )31مفهوماً أمنياً رأى المشاركون أهمية تضمينها
في كتاب علم االجتماع.

 .1سجلت المفاهيم األمنية الواردة في االستبانة أهمية عالية عدا مفهوم االنتساب لمؤسسات حماية
البيئة ومفهوم فهم طبيعة النظام االقتصادي ،حيث كانت بدرجة متوسطة.

 .1كشفت نتائج تحليل المحتوى أن مفاهيم التربية األمنية كانت غير متوازنة وغير كافية في كتاب
علم االجتماع.

 .4عدم وجود فروق دالة إحصائياً في تقديرات مشرفي ومشرفات الدراسات االجتماعية والوطنية
ومعلمي ومعلمات علم االجتماع ألهمية مفاهيم التربية األمنية تبعاً للمتغيرات المستقلة( :الجنس،
طبيعة العمل الحالي ،عدد سنوات الخبرة التدريسية ،درجة المؤهل العلمي).

واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات تمثلت في الدعوة إلى االستفادة من قائمة المفاهيم
األمنية التي توصلت لها الدراسة ،واالهتمام بالتربية األمنية في جميع المراحل التعليمية ،وضرورة مراعاة

التوازن والتتابع والتكامل بين مفاهيم التربية األمنية عند تضمينها في محتوى كتاب علم االجتماع للصف

الثالث الثانوي.
()5

دراسة أبو نحل( )1031بعنوان :تطوير محتوى منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية

بفلسطين في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ومتطلبات التربية األمنية والوطنية.

هدفت إلى إعداد تصور وتطوير لمنهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في ضوء تحقيق

مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ومتطلبات التربية األمنية والوطنية في فلسطين ،وبناء نظرية أمنية ووطنية

مستنبطة من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وكذلك التعرف إلى ما يتوفر في محتوى منهاج التربية اإلسالمية
للمرحلة الثانوية بفلسطين من متطلبات مقاصد الشريعة اإلسالمية والتربية األمنية والوطنية ،وقد اتبعت

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمحتوى كتاب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية ،وقامت بتحليل محتوى
الكتب الدراسية لمادة التربية اإلسالمية المقررة على طلبة المرحلة الثانوية بفلسطين خالل الفترة (-4555

.)4553

وقد تمثلت نتائج الدراسة في التالي:

 .5استخراج وبناء قائمة بمتطلبات مقاصد الشريعة اإلسالمية الخمس للنظرية األمنية والوطنية الواجبة
لتطوير محتوى منهاج التربية اإلسالمية.
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 .4مقصد الحفاظ على الدين جاء على رأس مقاصد الشريعة اإلسالمية بنسبة ( ،)%35.78تاله مقصد

الحفاظ على العقل بنسبة ( ،)%43.57تاله مقصد الحفاظ على النسل بنسبة ( ،)%57.1ويليه

الحفاظ على النفس بنسبة ( ،)%52.28وأخي اًر الحفاظ على المال بنسبة (.)%54.51

 .3في إطار اإلجابة على سؤال ما مدى توافر متطلبات التربية األمنية والوطنية في منهاج التربية

اإلسالمية ،فقد توصلت الدراسة إلى حلول متطلب اإليمان باهلل واعمار األرض وفق منهاج هللا

المرتبة األولى وذلك بنسبة (.)%42.5

 .2إعداد تصور لتطوير محتوى منهاج التربية اإلسالمية في ضوء متطلبات مقاصد الشريعة ومتطلبات
التربية األمنية والوطنية.

ومن التوصيات ذات العالقة التي أوصت بها الدراسة التالي:
 .5إثراء دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التربية األمنية والوطنية لدى طلبة المدارس.

 .4تبصير المتعلمين بمخاطر السقوط األخالقي ،كمقدمة للسقوط األمني في شباك العدو الصهيوني.
 .3تنظيم دورات أمنية تدريبية للمعلمين وللمتعلمين ،لترسيخ مفاهيم ومتطلبات التربية األمنية لديهم.

 .2إشراك المؤسسات األمنية مع المؤسسات التربوية ،لتأكيد القضايا األمنية التي تهم المجتمع المسلم،
وتعمل على تنمية الثقافة األمنية والوطنية.
()6

دراسة قنديل ( )1031بعنوان :بناء وحدة في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية لدى

طلبة الصف الحادي عشر وأثرها على التحصيل واتجاه الطلبة نحوها.

هدفت التعرف إلى أثر تدريس وحدة في التربية األمنية ضمن منهاج التربية اإلسالمية على
تحصيل طلبة الصف الحادي عشر واتجاههم نحوها ،وقد اتبعت الدراسة المنهج التجريبي ،حيث طبقت

الدراسة على صفين من طلبة الصف الحادي عشر ،أحدهما كمجموعة تجريبية واألخر مجموعة ضابطة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )536طالباً وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر بمدرستي المنفلوطي
الثانوية للبنين والمغازي الثانوية للسنة الدراسية( ،)4553/4554والتابعتين لو ازرة التربية والتعليم
بمحافظات غزة – فلسطين ،حيث طبقت التجربة على صفين من عدد أربعة صفوف تم تعيينهما عشوائياً.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،وهذا يدل على فعالية بناء الوحدة

الدراسية في التربية األمنية ،مما يدلل على أن وحدة التربية األمنية أثرت على تحصيل الطلبة بشكل

كبير.
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 .4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط درجات طلبة

المجموعة التجريبية في االختبار تعزى لمتغير الجنس ،وهذا يدلل على أن الوحدة الدراسية في التربية

األمنية عملت على تحصيل الطالب والطالبات بشكل متساوي.

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط درجات طلبة

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوى اتجاه طلبة الصف الحادي عشر نحو التربية
األمنية لصالح المجموعة التجريبية ،مما يدلل على أن هناك تحسن ط أر على تحصيل الطلبة التي

درست الوحدة.

ومن أبرز التوصيات ذات العالقة ،والتي أوصت بها الدراسة هي:

 .5إعداد لجان وفرق عمل مشتركة بين و ازرة الداخلية وو ازرة التربية لتخطيط البرامج واألنشطة
والفعاليات الالزمة لتنفيذ برامج التربية األمنية.

 .4توجيه اهتمام القائمين على التخطيط واإلعداد للمناهج بأهمية المفاهيم األمنية وضرورة تضمينها
في منهاج التربية اإلسالمية للمراحل التعليمية المختلفة ،كل حسب حاجته.

 .3إخضاع محتوى الكتب المدرسية للمتابعة والتطوير باستمرار في ضوء المتغيرات السياسية
واالجتماعية والتربوية ،مع التأكيد على مفاهيم التربية األمنية في مختلف الموضوعات الدراسية.
()7

دراسة أبو جحجوح ( )1031بعنوان :دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى طلبة
المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غزة ،وسبل تفعيله.

هدفت إلى تحديد درجة قيام اإلدارة المدرسية بدورها في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلة
الثانوية بمدارس محافظات غزة ،والكشف عن أثر كل من (النوع ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة،

المسمى الوظيفي) في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة المدرسية بدورها في تنمية الوعي
األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غزة ،كما هدفت إلى تحديد سبل تفعيل دور اإلدارة
المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غزة ،وقد اتبعت الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي ،وشملت عينة الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة من (مديري المدارس ونوابهم
والمرشدين التربويين) في كافة المدارس الثانوية الحكومية في محافظات غزة للعام الدراسي

4555/4555م والبالغ عددهم( )254فرد.

من النتائج التي توصلت لها الدراسة التالي:

 أن درجة قيام اإلدارة المدرسية في محافظات غزة بدورها في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلةالثانوية كانت بدرجة متوسطة.

 إيجابية العالقة بين األسرة واإلدارة المدرسية ،واسهام هذه العالقة في تنمية الوعي األمني لدى طلبةالمرحلة الثانوية في محافظات غزة.
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 أظهرت نتائج الدراسة وجود معوقات تحد من إسهام اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدىطلبة المرحلة الثانوية في محافظات غزة.

 ال توجد فروق ذات داللة إحص د ددائية عند مس د ددتوى الداللة ( )α ≥ 0.05في متوس د ددط تقديرات أفرادالعينددة لدددرجددة قيددام اإلدارة المدددرس د د د د د د ديددة بتنميددة الوعي األمني لدددى طلبددة المرحلددة الثددانويددة بمدددارس

محافظات غزة تعزى لمتغيرات :النوع ،المؤهل العلمي ،المسددمى الوظيفي ،سددنوات الخدمة ،المنطقة
التعليمية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في متوسط تقديرات أفراد العينةفي مجال المعوقات ،مما يحد من إسهام اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلة

الثانوية بمدارس محافظات غزة ،ويعزى ذلك لمتغيرات (المسمى الوظيفي لدى فئة نائب المدير،

سنوات الخدمة لدى الفئة من  55-6سنوات ،المنطقة التعليمية لدى منطقة غرب غزة).

وقد أوصت الدراسة بتفعيل دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة بإعطائهم صالحيات

تتعلق ببرامج التوعية األمنية ،وكذلك تفعيل األنشطة واألساليب التربوية التي يمكن أن تسهم في تنمية

الوعي األمني وتضمين المناهج الموضوعات التي تمس الواقع األمني للفرد والمجتمع ،والتعاون بين
المؤسسات التعليمية والمؤسسة األمنية لتقديم المحاضرات والندوات حول توعيتهم بقضايا انحراف الشباب

والسقوط األمني التي تقوم بها جهات أمنية معادية.
()8

دراسة الفي ( )1031بعنوان :أثر إثراء محتوى التربية اإلسالمية ببعض المفاهيم األمنية في

اكتساب طلبة الصف الحادي عشر لها.

هدفت التعرف إلى أهم المفاهيم األمنية التي ينبغي تضمينها في محتوى التربية اإلسالمية للصف

الحادي عشر ،وحصر المفاهيم األمنية المتضمنة فعلياً في منهج التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر،
والتعرف إلى أي من هذه المفاهيم بحاجة إلى إثراء ،والكشف عن أثر إثراء محتوى التربية اإلسالمية

بالمفاهيم األمنية في اكتساب طلبة الصف الحادي عشر لها ،وقد اتبعت الدراسة المنهج التجريبي ،الذي

يدرس ظاهرة أدخل فيها الباحث متغي اًر أو متغيرات جديدة أو إحداث تغيرات في أحد العوامل أو أكثر
من عامل وهو منهج قائم على تصميم المجموعة التجريبية الواحدة ،واقتصرت الدراسة على عينة قصدية

قوامها ( )17عبارة عن مجموعتين األولى تجريبية وعددها ( )47طالب وأخرى ضابطة وقدرها ()35

طالب ،وذلك من مجتمع الدراسة الممثل بطلبة الصف الحادي عشر العلمي التابع لمديرية رفح التعليمية
بفلسطين لعام 4554/4555م والبالغ عددهم ( )818طالباً وطالبة.
ومما نتج عن الدراسة التالي:

 .5التوصل إلى قائمة تضم ( )84مفهوم في مجال األمن الفكري صنفت في سبعة مجاالت.
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 .4وجود تباين واضح في مدى تضمين المحتوى للمضامين الواردة في القائمة ،فبعضها وجد بصورة
واضحة ومناسبة ،وبعضها بصورة ضمنية وبعضها خال منه محتوى التربية اإلسالمية.

 .3محتوى التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بحاجة إلى زيادة المضامين األمنية فيه ،ووضع
الباحث قائمة بالمفاهيم األمنية التي يحتاج محتوى التربية اإلسالمية إثراءه بها

 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.01بين متوسطات درجات المجموعة
الضابطة والمجموعة التجريبية نتيجة تطبيق المادة المثراة عليهم لصالح المجموعة التجريبية.

ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة ما يلي:

 .5العمل على تفعيل منهاج التربية اإلسالمية في مجال التربية األمنية عامة ومفاهيم األمن الفكري
خاصة.

 .4إعادة النظر في القرار المتعلق بحذف موضوع األمن من محتوى كتاب الحادي عشر ،والتخطيط
لوضع منهج يعنى بتدريس األمن في المراحل المختلفة.

 .3تكثيف البرامج واألنشطة والمحاضرات والندوات والحوارات والبرامج الموجهة التي تهتم بترسيخ
القيم اإلسالمية الهادفة إلى تنمية الوعي األمني.

 .2التخطيط لوضع منهاج ُيعنى بتدريس األمن في المراحل التعليمية المختلفة.
()9

دراسة البريك ( )1033بعنوان :التربية األمنية ودورها في المجتمع اإلسالمي.
هدفت التعرف إلى دور وأهمية التربية األمنية في المجتمع المسلم بشكل عام ،وتعريف التربية

األمنية وتوضيح أهدافها ومسئولية المؤسسات والعلماء والدعاة في اإلسهام في توفير األمن ،وقد اتبعت

الدراسة المنهج الوصفي النظري من خالل أسلوب التحليل النقدي.

وتوصلت الد ارسة إلى حصر العديد من التعريفات للتربية األمنية وأهدافها ،والتي لخصت

أغراضها بتحقيق األمن الفكري كونه ركيزة كل أمن وأساسه ،والتأكيد على أهمية مسئولية الوالدين في

حماية النشء من االنحراف.

وقد أوصت الدراسة على ضرورة القيام بدراسات تهتم بدور التعليم في تفعيل التربية األمنية من

خالل المناهج والطرائق التعليمية المتنوعة ،وكذلك ضرورة ربط برامج التربية بحاجات المجتمع األمنية،
وتنمية قيم االنتماء بين الطالب لمجتمعهم.
( )30دراسة السلطان ( )1009بعنوان :التربية األمنية وامكانية تطبيقها في المؤسسات التعليمية.

هدفت إلى تحديد أهم األهداف الرئيسة التي تسعى التربية األمنية لتحقيقها ،وكذلك التعرف إلى

معوقات وآليات تطبيقها في المؤسسات التعليمية السعودية ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
الذي يعتمد على جمع البيانات وتبويبها وتحليلها والربط بين مدلوالتها من أجل تفسيرها والوصول إلى
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استنتاجات عامة تسهم في تحسين الواقع وتطويره ،مستخدم ًة مدخلين من مداخله وهما المدخل الوثائقي
الذي يستند إلى تحليل أدبيات الدراسة ومدخل المسح االجتماعي الذي يستند إلى إجراء الدراسة التطبيقية
الميدانية ،وطبقت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية طبقية بلغ قوامها ( )354فرداً من مجتمع الدراسة
يمثل مشرفي ومدراء مدارس ومعلمي المدارس الثانوية النهارية للبنين بمدينة الرياض بالسعودية.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة التالي:

 .5متوسط محور أهداف التربية األمنية بلغ ( )2.56من منظور أفراد العينة ،مما يشير إلى أهمية

مرتفعة ،ومن هذه األهداف :محاربة التطرف واإلرهاب (تحقيق األمن الفكري) ،وقاية الطالب من
تعاطي المخدرات ،مكافحة الجريمة ،وتحسين صورة رجال األمن لدى الطلبة.

 .4متوسط أهمية المعوقات التي تحول دون تطبيق التربية األمنية في المؤسسات التعليمية بلغ(،)3.73

مما يشير إلى مستوى أهمية مرتفع ،ومن هذه المعوقات :ضعف التنسيق بين المؤسسات التعليمية
واألمنية ،وكثرة المهام التربوية المطلوبة من المدرسة ،وافتقار المحتوى التربوي المناسب لتطبيق

التربية األمنية في المدارس الثانوية ،وقلة تعاون األسرة وأولياء األمور مع المدرسة.

 .3متوسط أهمية المبررات التي تستدعي تطبيق التربية األمنية في المؤسسات التعليمية بلغ( )2.44من

منظور أفراد عينة الدراسة ،مما يشير إلى مستوى أهمية مرتفع جداً ،وأهم هذه المبررات :تزايد
األخطار السلبية لىنترنت والفضائيات ،تزايد مستوى االنحراف بين الشباب ،التغير االجتماعي
والثقافي المتسارع ،تعاظم نسب تعاطي المخدرات ،ضعف الروابط االجتماعية واألسرية ،ضعف

الوازع الديني ،العنف األسري والمدرسي،

 .2متوسط اآلليات المقترحة لتفعيل تطبيق التربية األمنية في المؤسسات التعليمية بلغ( ،)2.35مما

يشير إلى مستوى أهمية مرتفع جداً ،ومن هذه اآلليات التي اقترحها المشاركون :تدريب الكوادر
األمنية لتقديم المحاضرات ،واالستعانة بعلماء الشريعة وعلم النفس وعلم االجتماع في تنسيق برامج
التربية األمنية ،واعتماد أساليب الحوار والنقاش في تدريس برامج التربية األمنية لتحقيق أهدافها،

والتعاون مع األجهزة اإلعالمية للتعريف بالتربية األمنية والتوعية الثقافية ببرامجها ،وتدريب المعلمين
ومشرفي النشاط على توفير األنشطة المالئمة لمفاهيم التربية األمنية.

 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رؤى أفراد عينة الدراسة عن أهمية جميع المحاور تعزى
إلى متغير الدراسة (طبيعة العمل ،المؤهل العلمي) بالمقابل وجود فروق دالة إحصائية تعزى إلى

متغير مدة خبرة العمل التربوي ،مما يشير أن ذوي الخبرة في العمل التربوي لديهم رؤى عن األهداف
التي تسعى التربية األمنية إلى تحقيقها أفضل من نظرائهم الذين لديهم خبرة قصيرة في العمل التربوي.

وقد أوصلت الدراسة بالتالي:

 .5إقامة لجان وفرق عمل مشتركة بين و ازرة الداخلية وو ازرة التربية والتعليم لتنفيذ البرامج واألنشطة
والفعاليات الالزمة لتنفيذ برامج التربية األمنية.
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 .4االستعانة بخبراء متخصصين في مجاالت التربية واالجتماع وعلم النفس والشريعة اإلسالمية
لتطوير برامج التربية األمنية بما يحقق التكامل والشمولية.

 .3تأليف وطباعة النشرات والمطويات والكتيبات التوعوية والملصقات اإلعالمية التي تخاطب
الطالب ،وتتناسب مع احتياجاتهم الفكرية مع المراحل التعليمية المختلفة.

( )33دراسة العمري ( )1009بعنوان :التربية األمنية في المنهج اإلسالمي أصولها ودورها في
تكوين الوعي االجتماعي لدى األجيال-تصور مقترح.
هدفت إلى تحقيق ما يلي:
 .5التعرف إلى طبيعة وأصول التربية األمنية في المنهج اإلسالمي.

 .4التعرف إلى دور المدرسة كمؤسسة تربوية في تكوين الوعي باألمن االجتماعي لدى الطالب في
المرحلة المتوسطة.

 .3التعرف إلى خصائص ومميزات التربية األمنية في المنهج اإلسالمي.

 .2وضع تصور مقترح لتكوين الوعي باألمن االجتماعي لطالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية.

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي االستنباطي والوثائقي القائم على الجمع الدقيق والمتأني
للسجالت والوثائق المتوفرة ذات العالقة بمشكلة الدراسة ،حيث استخدمت األسلوب االستنباطي الستخراج
القيم التربوية من النصوص اإلسالمية ،كما استخدمت األسلوب الوثائقي بالرجوع إلى الوثائق والكتب
والمخطوطات للوصول إلى حقائق معينة عن الظاهرة المدروسة وتدعيم وجهة نظر ما ،وقد اختارت

الدراسة المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية لتكون ممثلة للمؤسسات التربوية الرسمية لتقديم
مقترح مستمد من التربية اإلسالمية لتنمية الوعي باألمن االجتماعي.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة التالي:

 .5ظهور دور أمني اجتماعي للمدرسة المتوسطة ،وأن هناك اهتمام بقضية األمن في السياسة
التعليمية السعودية.

 .4للتربية األمنية أصول عقدية وتعبدية وتشريعية وأخالقية وعلمية.
 .3التربية األمنية حاجة دنيوية وآخروية ،شاملة ،متدرجة ،مستمرة ،أخالقية ،علمية ،جامعة للوقاية
واإلصالح تهتم بتحقيق السالم والعدل والتنمية االجتماعية ،وافهام الطالب مسئوليتهم وما لهم

وما عليهم من حقوق ومسئوليات.

 .2وضع تصور محتوى تربوي لتكوين الوعي باألمن االجتماعي لطالب المرحلة المتوسطة بالمملكة
السعودية وطريقة تطبيقه.
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وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بترسيخ مفهوم األمن لدى الطالب ،وتحديد طبيعة
ومسئولية الفرد األمنية وفائدتها ،وكذلك بضرورة األخذ في االعتبار التربية األمنية عند تطوير المناهج

المدرسية ،وتفعيل التصور المقترح من الباحث في هذه الدراسة.
()31

دراسة السلطان ( )1008بعنوان :التربية األمنية ودورها في تحقيق األمن الوطني.
هدفت التعرف إلى مفهوم التربية األمنية واألهداف التي تسعى لتحقيقها ودواعي تطبيقها في

المؤسسات التربوية ومعوقات التي تواجه تطبيقها واآلليات واإلجراءات التنفيذية لتطبيق التربية األمنية،
وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات وتبويبها وتحليلها والربط بين

مدلوالتها من أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في حسين الواقع وتطويره ،وأجريت
الدراسة في المملكة العربية السعودية (الحد المكاني) ،أما حد الموضوع فهو تحديد مفهوم التربية األمنية
والتطبيقات الحالية له في المؤسسات التربوية السعودية ،وفي حدها الزماني أجريت في الفصل الدراسي

األول من العام الدراسي 4557/4558م.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .5هناك العديد من العوامل التي تستدعى تطبيق التربية األمنية في المؤسسات األمنية ومنها (تزايد
نسبة الجريمة ،التفكك األسري وضعف الروابط األسرية ،التغير الثقافي واالجتماعي المتسارع،
وضعف الوازع الديني ،وارتفاع نسبة العنف المدرسي .الخ).

 .4حصر العديد من العوامل التي تعوق تطبيق التربية األمنية ،وكذلك وضع مجموعة من اآلليات
واإلجراءات التي تكفل تطبيق التربية األمنية.

 .3أن تطبيق التربية األمنية في المؤسسات التربوية يؤدي إلى تقوية األمن الوطني ،والى زيادة الوعي
بأهمية السلم االجتماعي.

 .2األمن مسئولية جميع أفراد المجتمع.

ولم تتطرق الدراسة إلى توصيات بعينها ،ولكنها استعاضت عنها بمجموعة من اإلجراءات التنفيذية

لنجاح تطبيق برامج التربية األمنية ،ومنها:

 .5تشكيل لجان من و ازرتي الداخلية والتربية والتعليم لتخطيط البرامج واألنشطة والفعاليات واالستعانة
بالخبراء في مجاالت التربية واالجتماع وعلم النفس والشريعة لتطوير برامج التربية األمنية بما

يحقق التكامل والشمولية.

 .4إعداد وسائل التربية األمنية البصرية والسمعية والمقروءة ،واقامة الدورات واعتماد أساليب الحوار
والمناقشة في التوعية ،واالهتمام بتدريب الكوادر البشرية.

 .3التأكيد على أهمية تقديم محاضرات وبرامج تدريبية للطالب في مجال التربية األمنية.
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دراسة اللوح وعنبر( )1006بعنوان :التربية األمنية في ضوء القرآن الكريم-دراسة موضوعية.

()31

هدفت التعرف إلى مصطلح األمن والتربية األمنية في القرآن الكريم وتجسيد النظرية التربوية

األمنية من وحي القرآن الكريم ،لتمثل مرشد وهداية وتوجيهات أمنية تتعلق باألمن النفسي أو السياسي
أو االجتماعي ،وتعريف األمن لغ ًة وشرعاً والتعرف على مواضعها في اآليات المكية والمدنية ،مع سرد
لنماذج وتوجيهات أمنية من وحي النصوص القرآنية ،وتبيان أسباب تحقق األمن للمؤمنين وانتفاءه

للكافرين ،وقد اتبعت الدراسة منهج التفسير الموضوعي لموضوع قرآني ،وهو "التربية األمنية"
من أهم النتائج ذات العالقة التي توصلت إليها الدراسة التالي:

 .5إدراك حاجة المخلوقات ،واإلنسان خاصة إلى األمن ليعيش حياة مستقرة مطمئنة هانئة.

 .4أن حاجة اإلنسان لألمن تفوق حاجته إلى طعامه وشرابه وملبسه ،فاألمن هو أساس كل سعادة في
الدنيا واألخرة.

 .3ورد لفظ األمن أو أحد مشتقاته في ثمان وأربعين موضعاً ،وفي أربع وعشرين سورة في ثالث وأربعين
آية في كتاب هللا تعالى ،تسع وعشرين آية مكية وأربعة عشر آية مدنية.

 .2هناك نماذج وتوجيهات أمنية جاءت في النصوص القرآنية دون أن تحمل لفظة األمن في سياقها.
 .1من خالل النصوص القرآنية المرغبة في األمن وأسبابه ،والمرهبة من فقدانه ،تربي المؤمن تربية
أمنية قرآنية متميزة ،حيث بلغت النظرية األمنية القرآنية حداً فاقت به كل النظريات البشرية.

 .6السبب الحقيقي لتحقق األمن للمؤمنين في الدنيا واآلخرة هو اإليمان باهلل واالستقامة على األعمال
الصالحة.

وقد اكتفت الدراسة بالنتائج التي توصلت إليها ،دون التطرق إلى توصيات أو مقترحات تتعلق
بموضوع الدراسة.
( )34دراسة فانوف  )1006( Phaneufبعنوان :الممارسات األمنية المدرسية -دراسة تأثيراتها
على الخوف لدى الطلبة وروابطهم والبيئة المدرسية.

School Security Practice: Investigating their consequences on

student fear, bonding and school climate.

هدفت إلى قياس مدى تأثير الممارسات األمنية على الخوف لدى الطلبة وروابطهم والبيئة
المدرسية ،وقد اتبعت الدراسة أسلوب البحوث المسحية في دراسة لمنع الجنوح في المدارس ووضع

النماذج الخطية الهرمية ،وقد تم اختيار عينة عشوائية قوامها ( )433فرداً من طالب ومدرسي المدارس

الثانوية.

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .5استخدام الممارسات األمنية المختارة لم يؤثر على مستويات الخوف لدى الطالب وروابطهم
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 .4العديد من المدارس والمجتمعات المحلية ،والتي لم تستخدم االستراتيجيات األمنية على مستوى
المتغيرات (الفقر في المجتمع ،الفوضى ،نسبة المعلمين الزنوج ،الرعاية المدرسية) كانت أفضل في
تنبؤ الخوف وارتباط الطالب من بعض المدارس التي استخدمت االستراتيجيات األمنية.

وقد أوصت الدراسة بمزيد من الدراسات والبحوث في مجال دراسة الخوف في المدارس للوصول

إلى فهم أفضل للعمليات المسببة للخوف والتصدي للتداعيات المترتبة عنها.

( )35دراسة دوكوورث )1000( Duckworthبعنوان :آراء اإلداريين والمرشدين التربويين
والمدرسين والطالب فيما يتعلق باألمن المدرسي والعنف في المدراس الثانوية.

Perceptions of administrators, counselors, teachers, and students
concerning school safety and violence in selected secondary schools.
هدفت إلى رصد آراء اإلداريين والمرشدين والتربويين والمدرسين والطالب فيما يتعلق باألمن
المدرسي والعنف في المدراس الثانوية بوالية لويزيانا الشمالية ،والتعرف على أنواع العنف في تلك المدراس
واالستراتيجيات المستخدمة للتعامل مع العنف في تلك المدارس ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي ،وطبقت على عينة عشوائية قوامها ( )175فرداً من المرشدين والتربويين والمدرسين والطالب

في عدد ( )55مدرسة منتقاة من المدارس الثانوية بوالية لويزيانا الشمالية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن المديرين يرون أن مدارسهم أقل أمناً بينما يرى المرشدون العكس ،وكذلك
يرى الطالب مدارسهم أقل أمناً مما يراه المدرسون والمرشدون.

ثانياً  /الدراسات التي تناولت موضوع ثقافة المقاومة:
( )3دراسة الجعب( )1035بعنوان :دور التربية في تعزيز ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني
من منظور إسالمي.

هدفت التعرف إلى دور التربية في تعزيز ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني ،من خالل السعي

إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية:

 .5التأصيل الشرعي لثقافة المقاومة من منظور إسالمي.

 .4تشخيص واقع ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني ،والمؤامرات التي تهددها.

 .3تحديد المتطلبات التربوية الالزمة لتعزيز ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني.
 .2اقتراح آليات لتطبيق المتطلبات التربوية القادرة على تعزيز ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني.
وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لتأصيل ثقافة المقاومة من منظور إسالمي ،ولتحديد المتطلبات

التربوية الالزمة لتعزيز ثقافة المقاومة ،ثم طرحت الدراسة آليات لتطبيق هذه المتطلبات من خالل تضافر
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أدوار كل من األسرة والمدرسة والمسجد ووسائل اإلعالم وغيرها من المؤسسات المجتمعية الشعبية

والرسمية ،وكون الدراسة نظرية فإنها اقتصرت على اإلطار النظري المتعلق بدور التربية في تعزيز ثقافة
المقاومة في المجتمع الفلسطيني عامة وفي محافظات غزة خاصة.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:

 .5مفهوم المقاومة مفهوم شامل لكل مكونات المجتمع المقاوم ،وليس محصو اًر في المقاومة العسكرية
فهناك المقاومة الفكرية والسياسية واالقتصادية والشعبية والسلمية والمسلحة.

 .4تقوم التربية بدور رئيس في إعداد الجيل المقاوم ،فك اًر واتجاهات ومهارات ،وذلك في حال أن يكون
للدولة فلسفة مقاومة تنصبغ بها مناهج التعليم ومؤسساته.

 .3تتعرض المقاومة لمؤامرات دولية كبرى ،من خالل ربطها باإلرهاب ،وعمليات التطبيع الشبابي مع
االحتالل الصهيوني.

 .2ال بد من بناء ثقافة مقاومة يلتزم بها المجتمع الفلسطيني ،تقوم على اإلسالم والوحدة الوطنية والسلوك
الحياتي المقاوم وبث روح األمل والتفاؤل.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تضمين المناهج الفلسطينية لثقافة المقاومة ،وتضافر باقي المؤسسات
التربوية الرسمية واألهلية لتحقيقها على أرض الواقع من خالل العمل على إنجاز التالي:

 .5وجود فلسفة مقاومة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ،يلتزم بها الجميع ،ويصدرون عنها في بناء
خططهم وبرامجهم.

 .4تضافر كل وسائل المقاومة في تعزيز هذه الثقافة ،مثل اإلعالم والفكر واألدب والتعليم والمساجد
والمؤسسات المدنية والرسمية.

 .3تنفيذ برامج تدريبية لحماية الشباب الفلسطيني من السقوط األخالقي واألمني في حمأة العمالة
لالحتالل.

 .2التربية المقاومة للسلوك الحياتي للجماهير بترشيد االستهالك ،والبعد عن الكماليات ،واالدخار
ومقاطعة المنتجات الصهيونية ،وايجاد بدائل فلسطينية أو عربية لها.

( )1دراسة الغول( )1035بعنوان :منهج مقترح في التاريخ لتنمية متطلبات ثقافة المقاومة وأبعاد
التنوير التاريخي لدى طالب الصف األول الثانوي في فلسطين.
هدفت التعرف إلى:

 .5تحديد متطلبات ثقافة المقاومة التي يمكن تنميتها لدى طالب الصف األول الثانوي في
فلسطين من خالل دراسة المنهاج المقترح في التاريخ.

 .4آراء معلمي ومشرفي التاريخ في مدى توافر متطلبات ثقافة المقاومة في مناهج التاريخ الحالية
للمرحلة الثانوية في فلسطين.
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 .3تصميم وثيقة مقترحة لمناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية بفلسطين قائمة على معايير تصميمها.
 .2الكشف عن فاعلية وحدتين من منهج التاريخ المقترح للصف األول الثانوي في تنمية متطلبات
ثقافة المقاومة وأبعاد التنوير التاريخي.

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في وضع اإلطار النظري عن منهج التاريخي وطبيعة علم

التاريخ ومتطلبات ثقافة المقاومة ،وتصميم المنهج المقترح لتنمية متطلبات ثقافة المقاومة وأبعاد التنوير
التاريخي  ،ووضع الوثيقة المقترحة لمناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية ،وكذلك استخدمت المنهج التجريبي
في قياس فاعلية وحدتين من المنهج المقترح في التاريخ لتنمية متطلبات ثقافة المقاومة وأبعاد التنوير

التاريخي لطالبات الصف األول الثانوي في فلسطين ،وقد استخدمت الدراسة في ذلك العديد من األدوات
ممثلة في استبانة الستطالع رأي مشرفي ومعلمي التاريخ لمعرفة وجهة نظرهم في مدى توافر متطلبات
ثقافة المقاومة وأبعاد التنوير التاريخي في المناهج الحالية ،واعداد قائمة معايير تصميم مناهج التاريخ،

واختبار متطلبات ثقافة المقاومة وأخر أبعاد التنوير التاريخي للصف األول الثانوي ،وقد اشتملت الدراسة
الميدانية التعرف على واقع مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية في تنمية متطلبات ثقافة المقاومة  ،من خالل

استخدام عينة من مشرفي التاريخ(ذكور واناث) البالغ عددهم( ،)1وهم يمثلون كامل مجتمع الدراسة
لمشرفي التاريخ في المدارس الحكومية ،أما فئة المعلمين فقد استعانت الدراسة بعينة من معلمي التاريخ

وعددهم( )521معلم ومعلمة تمثل( )%12من عدد المجتمع األصلي لمعلمي التاريخ في المدارس
الحكومية ،وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية من جميع محافظات غزة.

كما طبقت الدراسة اختباري متطلبات ثقافة المقاومة وأبعاد التنوير على عينة من ( )21طالبة

من طالبات الصف األول الثانوي من مدرسة الهدى للبنات خالل العام الدراسي 4552م ،وهي إحدى

مدارس محافظة غرب قطاع غزة بفلسطين ،وقد تم تدريسهم الوحدتين المقترحتين ،وعمل اختبار قبلي

وأخر بعدي للوحدتين.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:

 .5وجود فروق إحصائية بين استجابات عينة الدراسة في تحديد مدى مراعاة منهج التاريخ الفلسطيني
الحالي للصف األول الثانوي لمتطلبات ثقافة المقاومة ،وهذه الفروق دالة إحصائياً لصالح الذين
يرون أن متطلبات ثقافة المقاومة متوفرة بدرجة قليلة أو غير متوفرة.

 .4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تتراوح ما بين ( )α ≥ 0.05 ،5.55بين

متوسطات درجات طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة الهدى للبنات بمحافظة غرب قطاع غزة

في ال تطبيقين القبلي والبعدي الختبار متطلبات ثقافة المقاومة ،وذلك لصالح القياس البعدي ،وهذا
معناه أن تدريس المنهج المقترح في التاريخ أثبت فاعليته في تنمية متطلبات ثقافة المقاومة لدى

طالبات الصف األول الثانوي في فلسطين.
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 .3هناك عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستويات تتراوح ما بين (≥ 0.05 ،5.55
 )αبين درجات الطالبات عينة الدراسة في التطبيق البعدي الختبار متطلبات ثقافة المقاومة،
ودرجاتهن في التطبيق البعدي الختبار أبعاد التنوير التاريخي ،وكذلك الدرجة الكلية لكل منهما ،مما

يشير إلى أنه كلما ارتفعت درجات الطالبات في عينة الدراسة في اختبار متطلبات ثقافة المقاومة

كلما ارتفعت درجاتهن أيضاً في اختبار أبعاد التنوير التاريخي.

ومما أوصت به الدراسة التالي:

 .5االستفادة من متطلبات ثقافة المقاومة وأبعاد التنوير التاريخي والوحدتين التجريبيتين اللتان تم إعدادهما
عند تطوير مناهج التاريخ للمرحلة الثانوية.

 .4ضرورة أن يولى الخبراء عند صياغة أهداف منهج التاريخ بالمرحلة الثانوية اهتماماً خاصاً بتنمية
متطلبات ثقافة المقاومة وأبعاد التنوير التاريخي ،لما أظهرته هذه الدراسة من نتائج إيجابية عكست

ارتفاع مستوى الطالب في هذه المتطلبات واألبعاد عند دراستهم لوحدتي المنهج المقترح.

( )1دراسة العقاد ( )1034بعنوان :دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة
واإلشباعات المتحققة-دراسة تطبيقية.

هدفت التعرف إلى:
 .5مجال األهداف التحليلية ،هدفت إلى توضيح مدى تأثر ثقافة المقاومة في مواقع الصحافة اإللكترونية
جراء اتفاقات التسوية السلمية والظرف الدولي والعراقيل التي تواجهها ،ومدى نناغم مواقع الصحافة

اإللكترونية مع رسالة المقاومة ومتطلباتها في تعزيز االنتماء للوطن والدفاع عنه.

 .4مجال األهداف الميدانية ،هدفت إلى معرفة حجم تعرض ودوافع المبحوثين لموضوعات المقاومة في

الصحافة اإللكترونية الفلسطينية ،وابراز مواقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية األكثر تفضيالً لدى
المبحوثين عند متابعة موضوعات المقاومة وأخبارها ،والكشف عن مدى معالجة الخلط بين المقاومة

المشروعة واإلرهاب في مواقع الصحافة اإللكترونية ،ورضا المبحوثين عن أداء مواقع الصحافة
اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة ،ومعرفة أهم السلبيات من وجهة نظرهم واقتراحاتهم

لتحسين هذا الدور.

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،في الكشف عن أثر الصحافة اإللكترونية في

الجمهور ،وكذلك االعتماد على المقارنة المنهجية وتحليل المضمون لعينة مختارة من الصحف
اإللكترونية ،من خالل المقارنة بين مواقع الصحافة اإللكترونية المختلفة لمعرفة دورها في نشر ثقافة

المقاومة ،مستخدم ًة أداة تحليل المحتوى الكمي والكيفي ،وكذلك أداة الدراسة الميدانية(االستبانة).
وفي مجال تحليل المضمون ،فقد اختارت الدراسة أربعة من بين مواقع الصحافة الفلسطينية وهي
التي تحظى باهتمام ومتابعة أكبر من الجمهور الفلسطيني ،وقد حددت بناء على دراسة استكشافية أجراها
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الباحث لعينة من طلبة الجامعات ،وهي المواقع ذات التوجهات الحزبية والمستقلة والرسمية وهي (وكالة

المعلومات واألنباء الفلسطينية-وفا ،صحيفة دنيا الوطن ،موقع وكالة فلسطين برس ،المركز الفلسطيني
لىعالم) ،وذلك خالل الفترة الزمنية من 4554/4/5م 4553/8/35-م.

وفي مجال الدراسة الميدانية ،فقد أجرى الباحث دراسته على مجتمع الدراسة الممثل بجميع طلبة

الجامعات الفلسطينية في جامعات محافظات غزة (اإلسالمية ،األزهر ،األقصى ،القدس المفتوحة)

المسجلين خالل الفصل الدراسي األول لعام 4552/4553م ،مستخدماً عينة ممثلة وفق أسلوب العينة

الطبقية والعنقودية قدرها( )374طالباً وطالبة.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .5الذين يهتمون بمتابعة موضوعات المقاومة عبر الصحافة اإللكترونية بشكل دائم يمثلون ما
نسبته ( )%34.6من عينة الدراسة ،وما نسبته ( )%12.1هم من الذين أحياناً يهتمون بمتابعتها،
وما نسبته ( )%54.1هم من الذين ال يهتمون بمتابعة موضوعات المقاومة.

 .4جاء التعرف على الصعيد الداخلي الفلسطيني ومنه متابعة األخبار المحلية ،ومستجدات األحداث،
باإلضافة إلى زيادة االنتماء الوطني ،والتعرف على حقيقة االحتالل وأهدافه ومخططاته ،في مراتب

متقدمة من حيث استفادة المبحوثين من مواقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية.

 .3جاءت االتجاهات اإليجابية نحو المقاومة المسلحة في ترتيب متقدم لدرجات المبحوثين تزيد
عن ( ،)%71على عكس االتجاهات اإليجابية نحو المقاومة السلمية التي جاءت نتائجها في أقل
ترتيب وبنسبة تقل عن (.)%11

 .2علل المبحوثين رضاهم عن أداء مواقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة،
بالمراتب األولى في تعزيز ثقافة المواطنين بهويتهم ووالئهم لوطنهم ،وتوعيتهم بتراثهم وحقوقهم
المسلوبة من االحتالل وواجباتهم اتجاه وطنهم ،ومن ثم ألنها تواكب أخبار المقاومة بما يتناسب مع
الموقف والحدث ،بينما كان رضاهم أقل عن مصداقية هذه المواقع في تناولها لألحداث والموضوعات

المتعلقة بالمقاومة ،وكذلك عن دورها في تدعيم روابط الوحدة الوطنية في المجتمع الفلسطيني ،ومن
ثم عن دورها في تعزيز ثقافة المقاومة المسلحة.

ومن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة التالي:

 .5مشروع استنهاض المقاومة في فلسطين يستوجب توحيد االستراتيجية اإلعالمية التوافقية دون الوقوع
في تناقضات التمركز والخالف األيديولوجي والسياسي بين العديد من القوى التي تتبنى إدارة المقاومة
بشقيها السلمي والعسكري.

 .4المصداقية واالبتعاد عن الضبابية في التعامل مع الوقائع والحقائق السياسية الجارية ،شرط لنجاح
إعالم المقاومة.
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 .3ضرورة استغالل التقنيات الحديثة بأنواعها المتصلة باألدوات اإلعالمية للصحافة اإللكترونية
الفلسطينية التي تصب في خانة دعم ثقافة المقاومة.

 .2على الصحافة اإللكترونية الفلسطينية أن تقوم بدور أكبر في فضح وتعرية االفتراءات واألضاليل

التي تبثها وسائل اإلعالم المعادية ،واألفكار المغلوطة حول المقاومة الفلسطينية ورسالتها المشروعة.

( )4دراسة مصطفى( )1034بعنوان :دور الدعاة في تعزيز ثقافة الرباط والجهاد في سبيل هللا لدى
الشباب في محافظة غزة وسبل تطويره.

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة الدعاة لدورهم في تعزيز الرباط والجهاد لدى الشباب في محافظة

غزة وسبل تطويره ،والكشف عن دالالت الفروق بين متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات

الدراسة (العمر ،المؤهل ،السكن ،مدة االلتزام بالمسجد).

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،واقتصرت

الدراسة على عينة قوامها ( )215شاب من رواد مساجد محافظة غزة خالل الفصل الدراسي الثاني
لعام(.)4552/4553

ومما توصلت إليه الدراسة التالي:

 -5حصلت جميع فقرات االستبانة على متوسط حسابي( )3.22بوزن نسبي ( ،)%75.76وهي نسبة
مرتفعة تدل على أن الموافقة على أن دور الدعاة في تعزيز ثقافة الرباط والجهاد في سبيل هللا لدى

الشباب في محافظة غزة كانت الموافقة عليه بدرجة عالية جداً ،ولها مدلوالتها اإليجابية على قيام
الدعاة بدورهم المراد قياسه.

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدور الدعاة في تعزيز ثقافة
الرباط والجهاد في سبيل هللا لدى الشباب في محافظة غزة تعزى للمتغيرات (العمر ،المؤهل العلمي،
السكن ،عدد سنوات االلتزام في المسجد).

ومما أوصت به الدراسة التالي:

 .5العمل على بث ثقافة الرباط والجهاد بين أفراد األمة كافة ليكونوا جاهزين لرد العدوان العسكري
والثقافي على ثوابت األمة.

 .4وضع منهاج لمراحل التعليم المختلفة يدعم ثقافة الرباط والجهاد في سبيل هللا ألن الجهاد ماض إلى
يوم القيامة.

 .3عقد جائزة محلية وأخرى دولية ألفضل (بحث علمي ،عمل أدبي أو إعالمي) تعزز ثقافة الرباط
والجهاد.
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( )5دراسة أبو فودة( )1031بعنوان :دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة المقاومة لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية.

هدفت التعرف إلى:

 .5المبادئ األساسية للتربية السياسية ،وأبرز مجاالت ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني.
 .4أهم مظاهر ثقافة المقاومة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية.

 .3دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة المقاومة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في المجاالت
(السياسية ،االقتصادية ،اإلعالمية ،االجتماعية ،التربوية).

 .2بناء تصور مقترح لتفعيل دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة المقاومة لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية.

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،في تحديد الواقع الحالي لدور التربية السياسية في

تدعيم ثقافة المقاومة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ،عبر وصف الظاهرة من خالل جمع وتصنيف

البيانات والمعلومات ،وتفسير وتحليل ما يتم جمعه من معلومات متعلقة بالدراسة ،مستخدمة االستبانة
كأداة في جمع المعلومات ،وتمثل مجتمع الدراسة بجميع أستاذة كليات العلوم ،والتجارة ،والتربية ،واآلداب،

في جامعات (اإلسالمية ،األزهر ،األقصى) بمحافظات غزة ،وكذلك طلبة تلك الكليات من المستويين
األول والرابع للمرحلة الجامعية األولى من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 4554/4555م،

وقد طبقت الدراسة على عينتين ،إحداهما عينة عشوائية طبقية ممثلة لطلبة كليات الجامعات قوامها()287

طالباً وطالبة ،والثانية عينة عشوائية طبقية ممثلة ألساتذة كليات الجامعات قوامها( )12أستاذاً من حاملي
درجة الدكتوراه المتفرغين كأعضاء هيئات تدريس.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

 .5ساهمت مقومات البيئة الجامعية (األنشطة الطالبية ،إدارة الجامعة ،األستاذ الجامعي ،المقررات
الدراسية ،المكتبة) في تدعيمها لثقافة المقاومة حسب أفراد عينة الطلبة بنسب متفاوتة أعالها األنشطة
الجامعية بنسبة ( ،)%82.21وأدناها المقررات الدراسية بنسبة ( ،)%61.51أما عينة أساتذة

الجامعات فكانت أعلى نسبة ألستاذة الجامعات بنسبة ( )%75.53وأدناها المكتبة بوزن نسبي قدره
(.)%88.55

 .4جاء ترتيب مجاالت ثقافة المقاومة تبعاً لدرجة إسهام مقومات البيئة الجامعية في تدعيمها لدى طلبة
الجامعات بنسب متقاربة ،أعالها المجال السياسي بوزن نسبي قدره ( ،)%82.11وأدناها مساهمة
المجال االقتصادي بوزن نسبي قدره ( ،)%67.74أما وفق استجابات أستاذة الجامعات فحصل

المجال التربوي على أعلى وزن نسبي قدره ( ،)%81.42وأدناها المجال االجتماعي بوزن نسبي
قدره (.)%82.82
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وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في محتوى المقررات الدراسية في الجامعات الفلسطينية السيما
المقررات المتعلقة بمتطلبات الجامعة لتواكب واقع المجتمع الفلسطيني.

كما أوصت بضرورة اقتناء المكتبات الجامعية على المراجع التي تدحض الدعاية الصهيونية وتفند

مزاعمها ،وتوفير المراجع التي تبرز نماذج من التجربة اإلعالمية للثورات العالمية.
( )6دراسة عمار( )1033بعنوان :غرس ثقافة الجهاد والتربية األمنية.
هدفت التعرف إلى الدور الملقى على علماء المسلمين في مجال تربية أبناء األمة على الجهاد

والحيطة والحذر من اختراق صفوف المسلمين من أعداء هللا ،من خالل التعرف إلى:
 .5مفهوم الجهاد والتربية األمنية

 .4أهمية الدعوة اإلسالمية وعالقتها بالجهاد
 .3أهمية التربية األمنية لألمة وعلمائها.

 .2إبراز أهمية التنظيم والتخطيط وارتباطه بسياسة اإلسالم الحكيمة.

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي االستقرائي التحليلي في دراسة واستنباط المعاني والدالالت المتعلقة

بثقافة الجهاد والتربية األمنية من النصوص اإلسالمية.

وقد نتج عن الدراسة مجموعة من النتائج ،أهمها:

 .5ظروف العصر الحاضر تتطلب مزيداً من االهتمام بهذا النوع من التربية الجهادية األمنية
العسكرية ،لما لذلك من تأثير كبير على المواجهة المقبلة مع األعداء.

 .4أعداء األمة يتربصون بها الدوائر ،وقد جعلوا هدفهم تدمير اإلسالم وابادة أهله ،وهم يستعملون
شتى الوسائل المقبلة لتحقيق أهدافهم ،فالبد للعلماء المسلمين من توعية هذا الجيل بخطورة

المرحلة المقبلة ،وكيفية مواجهة هذه االختراقات.

وأوصت الدراسة بالتالي:

 .5تكثيف الجهود من أجل توعية الشباب خاصة واألمة عامة بخطورة المرحلة القادمة ،من خالل
العمل الدعوي في المؤسسات التربوية المتعددة ،ووسائل اإلعالم.

 .4عقد ورشات عمل للشخصيات المسئولة في الجماعات اإلسالمية ،لتطوير المنهجيات واآلليات
المستعملة على الساحة في مواجهة العدو ،من أجل االرتقاء بأسلوب العمل اإلسالمي ليواجه

الخطر القادم.
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( )7دراسة البلبيسي( )1009بعنوان :دور ثقافة المقاومة في برامج الدعم النفسي والتربوي للطالب
الفلسطيني.

هدفت إلى إبراز دور ثقافة المقاومة في برامج الدعم التربوي والنفسي للطالب الفلسطيني ،وتقديم

مجموعة من األنشطة المتعلقة بثقافة المقاومة التي يمكن توظيفها في برامج الدعم النفسي والتربوي
الفلسطيني ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل بعض األنشطة التربوية المتعلقة بثقافة المقاومة

والتي من شأنها دعم الطالب الفلسطيني نفسيا.

وقد توصلت الدراسة إلى رصدت تأثير ثقافة المقاومة على الطالب الفلسطيني ،وأشكال ونشاطات ثقافة
المقاومة التي من شأنها دعم الطالب تربوياً ونفسياً ،كالقصص والمسرح واألناشيد الدينية والوطنية.
وأوصت الدراسة بالتالي:

 .5زيادة االهتمام بتقديم الدعم التربوي والنفسي للطلبة من خالل دروس ونشاطات تتعلق بثقافة المقاومة.

 .4تعريف المعلمي ن والمرشدين النفسيين بمليات ترسيخ ثقافة المقاومة لدى الطلبة من خالل الدورات
المتخصصة.
( )8دراسة الجعب ( )1009بعنوان :المتطلبات التربوية لتعزيز ثقافة المقاومة.
هدفت التعرف إلى المتطلبات التربوية لتعزيز ثقافة المقاومة في فلسطين من خالل معرفة
المتطلبات الفكرية والتعليمية والسياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية الالزمة لتعزيز ثقافة المقاومة
في فلسطين ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في تحديد المتطلبات التربوية الالزمة لتعزيز ثقافة

المقاومة في فلسطين.

وقد توصلت الدراسة إلى التالي:
 .5المقاومة ال تقتصر على المقاومة العسكرية فقط ،فهناك المقاومة السياسية واالقتصادية والتربوية
والديمغرافية والثقافية واالجتماعية واألمنية.

 .4أهم المتطلبات التربوية لتعزيز ثقافة المقاومة تتمثل بدِ (تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع،
والتربية على وحدة الصف الفلسطيني وتحريم االقتتال الداخلي ،وتحرير اإلنسان الفلسطيني من

األثار النفسية لالحتالل ،واإلبداع في مواجهة الحصار).

 .3للتربية دور رئيس في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الناشئة ،وتأهيلهم لحمل رسالة المقاومة والصمود.

 .2البد لتربية المقاومة أن تكون تربية شاملة ،بأبعادها الفكرية والتعليمية والسياسية واألمنية
واالقتصادية واالجتماعية.

 .1يجب أن تسبق المقاومة الداخلية مقاومة العدو الخارجي ،من خالل نشر ثقافة المقاومة في
المجتمع الفلسطيني.
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وقد أوصت الدراسة بما يلي:
 .5ضرورة الحفاظ على وسطية ثقافة المقاومة وحمايتها من االنحراف عن بوصلتها الحقيقية ضد
االحتالل.

 .4تكاتف كل وسائل المقاومة الثقافية في المعركة ،من مسرح ونشيد وفلكلور شعبي ،واعالم مرئي
ومسموع ،ورسوم وخطوط وغيرها.

 .3تصميم خطط وبرامج لتحصين الشباب الفلسطيني من االستالب الصهيوني والسقوط في العمالة.
( )9دراسة المناصرة( )1009بعنوان :الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومة.
هدفت إلى معرفة سبل تعزيز الدور النقابي لنقابة المهندسين كنموذج ممثل عن اثني عشر نقابة
مهنية بمحافظات غزة في ترسيخ ثقافة المقاومة وتعزيز انتشارها ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
بأسلوب تحليل العمل النقابي لتبيان إسهاماته في تعزيز ثقافة المقاومة ،وتبيان ذلك من خالل الدراسة

النظرية التالية:

 .1تحليل وتبيان أنشطة نقابة المهندسين التي ساهمت في تعزيز ثقافة المقاومة ،كعقد الندوات والمشاريع
الداعمة لمقاومة العدوان ،واستضافة السياسيين والتعليق ،والمشاركة في األحداث السياسية والوطنية،

واطالق أسماء الشهداء على أنشطتها وفعالياتها المختلفة.

 .6وضع قائمة باإلسهامات التي يمكن أن تساهم فيها النقابات في تعزز ثقافة المقاومة بأشكالها
(السياسية والقانونية واالقتصادية واإلعالمية والثقافية والمسلحة).

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 -1العمل النقابي له دور هام وريادي في تعزيز ثقافة المقاومة.

 -6برعت نقابة المهندسين في ربط المهندس الفلسطيني بقضيته ووطنه من خالل تشجيعها لالبتكارات
التي تواجه سياسات االحتالل وعبر العديد من أنشطتها.

 -3انفتاح نقابة المهندسين على المؤسسات الدولية والتواصل معها يعزز من خدمة المجتمع الفلسطيني
ويحقق مصالحه.

 -4برغم تشجيع نقابة المهندسين إلبداعات المهندسين إال أنها لم تساهم كثي اًر في نشر هذه األعمال
وتسويقها.

ومما أوصت به الدراسة التالي:

 .1رفع مستوى التنسيق المشترك مع مختلف النقابات المهنية في فعالياتها وأنشطتها لتعزيز ثقافة
المقاومة وترسيخ الوجود الفلسطيني.

 .6ضرورة التوظيف الموضوعي لثقافة المقاومة بعيداً عن أية اعتبارات أخرى والتزام الشفافية والنزاهة
في تناولها.
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 .3زيادة المطبوعات والدورات والندوات والمسابقات التي تتناول تاريخ فلسطين وقضاياه عبر العصور،
وابراز المخاطر التي تهدده من قبل االحتالل.

( )30دراسة النخالة وأبو ليلى( )1009بعنوان :مدى تدعيم المناهج الفلسطينية لثقافة المقاومة.
هددفت إلى بيان مدى تدعيم المناهج الفلسد د د د د د ددطينية لثقافة المقاومة من خالل التعرف إلى مدى

وضددوح ثقافة المقاومة ومدلوالتها في كتب (التربية اإلسددالمية ،التربية الوطنية ،التاريخ ،الجغرافيا ،اللغة
العربية) للصددف العاشددر األسدداسددي ،وأي منهم أكثر تدعيماً لثقافة المقاومة ،وقد اتبعت الد ارس ددة المنهج
الوصد ددفي بأسد ددلوب تحليل المحتوى للوقوف على مدى تناول مناهج (التربية اإلسد ددالمية ،واللغة العربية،
والتربية الوطنية ،التاريخ والجغرافيا) للصف العاشر األساسي لمدلوالت ثقافة المقاومة بأشكالها السياسية

واالقتصادية والثقافية والمسلحة ،كوحدات تحليل المادة المتضمنة في محتوى المناهج المذكورة باستخدام

التك اررات والنسب المئوية.

وأظهرت نتائج الدراسة التالي:

 كتاب التربية اإلسالمية ،اشتمل على ( )66مدلوالً لثقافة المقاومة تمثل المقاومة المسلحة. -كتاب اللغة العربية ،اشتمل على ( )31مدلوالً لثقافة المقاومة تمثل المقاومة الثقافية.

 كتاب التربية الوطنية ،اشتمل على ( )64مدلوالً لثقافة المقاومة منها )13(:مدلوالً للمقاومة الثقافية،( )9مدلوالت للمقاومة السياسية )1( ،مدلوالً لكالً من للمقاومة المسلحة واالقتصادية.

 كتاب التاريخ ،اشددتمل على ( )13مدلوالً لثقافة المقاومة منها )1(:مدلوالت للمقاومة السددياسددية)3( ،مدلوالت للمقاومة الثقافية )1( ،مدلوالً لكالً من للمقاومة المسلحة واالقتصادية.

 كتاب الجغرافيا لم يظهر فيه أي مدلول لثقافة المقاومة.وقد أوصت الدراسة بما يلي:

 .1تعزيز ثقافة المقاومة في المناهج الفلسطينية بالشكل المناسب.

 .6عقد ورشات عمل للمعلمين لتعزيز ثقافة المقاومة للطلبة عبر المنهاج الخفي.

 .3الدفع نحو ترسيخ مفاهيم المقاومة من خالل األنشطة الالصفية كالمهرجانات واالحتفاالت.
 .4تشجيع المواهب الوطنية التي تؤجج المشاعر الوطنية من خالل الشعر والمسرح واألغاني الشعبية.
( )33دراسة أبو جبارة( )1009بعنوان :ثقافة المقاومة في ظل تعدد األيديولوجيات والرؤى السياسية
للفصائل الفلسطينية.

هدفت إلى تسليط الضوء على واقع الفصائل الفلسطينية الفاعلة في الساحة الفلسطينية ،والبرامج

السياسية لكل منها ،وتحليل نقاط االتفاق واالختالف فيما بينها ،ومن ثم تقديم مقترحات للتوفيق بين هذه

الرؤى بما يخدم القضية الفلسطينية وثقافة المقاومة ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،من خالل
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االطالع على إصدارات الفصائل الفلسطينية ونظمها الداخلية في التعرف على رؤاهم وخطابهم السياسي
واأليديولوجي في التعاطي مع القضايا السياسية والوطنية.

ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 .5رصد االستراتيجيات السياسية لكبرى فصائل المقاومة الفلسطينية كحركة فتح وحماس والجهاد
اإلسالمي والجبهة الشعبية والديمقراطية.

 .4رصد نقاط االتفاق السياسي بين الفصائل الفلسطينية ،ومنها مبدأ فلسطينية أرض فلسطين.
 .3رصدت نقاط االختالف بين الفصائل حول كيفية التعاطي مع االتفاقيات الموقعة ،وكذلك حول
مشروعية المقاومة وسالحها ووسائلها ،وفي الخطاب السياسي مع العالم الغربي والرؤية

المستقبلية.

وقد أوصت الدراسة بما يلي:

 .5بناء مرجعية وطنية جامعة تكون بمثابة السلطة العليا الممثلة لعموم الشعب الفلسطيني في
الداخل والخارجي بكل أطيافه وقواه وفق أسس ديمقراطية نزيهة.

 .4تحييد االختالفات األيديولوجية ما أمكن كونها تتحول من خالف سياسي إلى خالف يؤثر على
ثقافة المجتمع ويحدث تصدع وشرو هو في غنى عنها.

 .3تعزيز ثقافة الحوار وقبول األخر ،وتعزيز الوعي السياسي ومهارات التفكير النقدي داخل الفصائل
وفي المجتمع.

( )31دراسة عساف( )1009بعنوان :استراتيجية قبول اآلخر كمدخل لدعم ثقافة المقاومة (رؤية
مقترحة).

هدفت إلى توضدديح األسدداس الفلسددفي والفكري لثقافة المقاومة ،وتحديد اسددتراتيجية (رؤية مقترحة)

لترس د د د دديخ ثقافة المقاومة من خالل( :قبول األخر والتعددية ،االهتمام بالدين اإلس د د د ددالمي ،والبناء القيمي
واألخالقي ،تنمية مفهوم أدب الحوار وتنشد دديطه) ،وكذلك صد ددياغة بعض المقترحات التي ترس د ددخ مفهوم

ثقافة المقاومة كمدخل لمواص د ددلة الدفاع عن القض د ددية الفلس د ددطينية ،وقد اتبعت الد ارس د ددة المنهج التحليلي

لألدب التربوي المتعلق بالموضوع.

ونتج عن الدراسة وضع استراتيجية (رؤية مقترحة) لترسيخ ثقافة المقاومة كمدخل لدعم ثقافة المقاومة،
مقسمة إلى (المنطلقات الفكرية ،األهداف ،واآلليات والخطوات العملية لتطبيق االستراتيجية).

ومما أوصت به الدراسة التالي:

 -1ضرورة اعتبار أن ثقافة المقاومة قضية وطنية ،تستلزم مشاركة جميع المؤسسات في التوعية بها.
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 -6ضرورة توفير برامج وأنشطة تخدم أهدافاً تتعلق بتنمية الشخصية ،وحب الوطن والمقاومة من أجله
بشتى السبل ،وتغيير نظرة الطالب نحو التعليم على أنه طريق التقدم والرقي ،وتبعث فيه ضرورة

الحوار مع اآلخرين لتبادل األفكار والمعلومات.
( )31دراسة محسن( )1009بعنوان :دور الرسالة اإلعالمية في تعزيز ثقافة المقاومة.
هدفت إلى التعريف بالعملية اإلعالمية ،والى الرسالة اإلعالمية الغربية والصهيونية ودورها في
محاربة قضية فلسطين وثقافة المقاومة ،وتبيان الرسالة اإلعالمية التي من المفترض أن تؤديها الرسالة

اإلعالمية اإلسالمية والعربية والفلسطينية في تعزيز ثقافة المقاومة ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي في بيان دور الرسالة اإلعالمية في تعزيز ثقافة المقاومة وفي توحيد المسلمين تجاه قضية األمة

(فلسطين).

ومما نتج عن الدراسة التالي:

 .1إظهار دور الرسالة اإلعالمية الغربية والصهيونية في محاربة ثقافة المقاومة.
 .6إظهار دور الرسد د د د د د ددالة اإلعالمية في فلسد د د د د د ددطين ،وفي العالم العربي واإلسد د د د د د ددالمي في تعزيز ثقافة
المقاومة.

ومن التوصيات التي أوصت بها الدراسة التالي:
 .1توحيد جهود الهيئات والمؤسد دس ددات األهلية على مواجهة الحرب اإلسد درائيلية ،وتفعيل دورها من خالل
التنسيق مع اللجان الوطنية واإلسالمية لمواجهة اإلعالم اإلسرائيلي.

 .6إقامة محطات فضددائية بلغات أجنبية ،تصدداحب بث برامج في وسددائل اإلعالم بلغات أجنبية متعددة،
تفضح ما يقوم به العدو الصهيوني ،من حرب على الشعب الفلسطيني ،وتعزيز ثقافة المقاومة.
( )34دراسة وزارة شئون المرأة( )1009بعنوان :دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز مفهوم
المقاومة.

هدفت التعرف إلى دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة المقاومة ومفهوم الجهاد

عند الشعب الفلسطيني ،ومدى فهم مصطلح المقاومة والجهاد عند الفرد الفلسطيني وما هو تأثير بعض
العوامل الخارجية على إدراك ثقافة المقاومة كتأثير الحروب والممارسات اإلسرائيلية والمواقف اإلقليمية

والدولية والظروف الداخلية على ثقافة المقاومة ،والتعرف على الرؤية االستراتيجية لتطبيق فكرة المقاومة،

وقد اتبعت الدراسة طريقة المناقشة المركزة لعينة قصدية اختيرت بمعايير ومقاييس تعتمد على الصلة

الفاعلة بمؤسسات التنشئة االجتماعية ،وقد بلغت مائة شخص (من زوجات وأمهات شهداء وأسرى،
مدرسات ومديرات مدارس ،أعضاء من مجالس إدارة المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة).
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ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة التالي:
 .5تحديد دور مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة والمسجد والمدرسة والمؤسسات غير الحكومية في
تعزيز مفهوم المقاومة ،وأن لها دور كبير وأثر إيجابي في تعزيز ثقافة المقاومة.

 .4اتفقت المجموعة على أن الشعب الفلسطيني قام بترسيخ مفهوم المقاومة والجهاد من خالل العقيدة
اإلسالمية فهماً وسلوكاً وتطبيقاً.

 .3األسر والشهادة يزيدان من اإلصرار على مواصلة طريق الجهاد والشهادة ودافعاً قوياً للوصول لتحرير
الوطن وحصلت على نسبة (.)%91.7

 .2الحروب والممارسات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين تعزز مفهوم المقاومة واإليمان بأنه ال تحرير
للوطن إال بالمقاومة.

 .1التأييد الشعبي العربي واإلسالمي للشعب الفلسطيني ومقاومته إيجابية بشكل كبير ،وتتفاوت بالنسبة
للحكومات ،وأن اإلصرار على المقاومة صحح المفاهيم لدى بعض الدول األوروبية.

 .6ظروف الحصار واغالق المعابر أثرت سلباً على دور المقاومة ،إال أن مفهوم المقاومة الزال يتمتع
برضا وقبول بنسبة (.)%15.8

ومما أوصت به الدراسة التالي:

 .5العمل على بناء مشروع استراتيجية وطنية شاملة تقوم على توجيه مؤسسات التنشئة االجتماعية
وتطويرها بما يخدم ثقافة المقاومة.

 .4تضمين هيكلية و ازرة التربية والتعليم إدارة تختص بالتوعية بالمجال الوطني والتاريخي الديني وتعزيز
المقاومة.

 .3تفعيل الرأي العالمي العام ،واستم اررية التواصل مع الخارج بما يدعم القضية الفلسطينية والحق في
المقاومة واسترداد الحقوق.

( )35دراسة حنفي( )1008بعنوان :ثقافة المقاومة-استراتيجية المقاومة الشاملة.

هدفت إلى اإلجابة عن األسئلة التالية ،األول :لماذا العجز والسكون الحالي في الوطن العربي

تجاه القضية الفلسطينية ،والثاني :هل غاب مفهوم المقاومة في ثقافتنا الموروثة؟ واذا حضر ففي أي
جانب منها؟ وهل يمكن إعادة بناء الثقافة الوطنية ،بحيث ترتكز على المقاومة؟

ومما نتج عن الدراسة ما يلي:

 .1هناك في األمة مفكرون أحرار يؤسسون لثورة ثقافية تواكب المقاومة.

 .6المقاومة حق مشروع في كل ثقافة ودين عندما ينتزع شعب من أرضه ويخرج من دياره.

 .3الصدراع مع إسدرائيل ليس صدراعاً عسدكرياً فقط ،ولكنه صدراع شدامل (صدورة في مقابل صورة ،قيمة
في مواجهة قيمة ،حضارة في مقابل حضارة).
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ومما أوصت به الدراسة أنه على الصامدين نحت ثقافة المقاومة فهي الداعمة للنضال ،وعلى مثقفي

المقاومة تأسيس ثورة ثقافية تواكب المقاومة وتكون قادرة على مخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي.

( )36دراسة خوري  )2007( Khouryبعنوان :الشباب الفلسطيني والنشاط السياسي :ثقافة
اإلنترنت النامية وأنماط جديدة للمقاومة.

Palestinian Youth and Political Activism: the Emerging Internet
Culture and New Models of Resistance.

هدفت التعرف إلى:

 .5محطات تطور توظيف اإلنترنت في المقاومة الفلسطينية.
 .4دور المقاومة اإللكترونية في سياق المقاومة بمفهومها الشامل.

 .3المعيقات والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية اإللكترونية.
وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي.

ومما توصلت إليه الدراسة النتائج التالية:
 .5المقاومة اإللكترونية الفلسطينية تؤثر وتتأثر بكافة أنماط المقاومة

 .4أبزر مجاالت المقاومة اإللكترونية الفلسطينية (اإلعالم ،الدعاية ،حمالت الدعم).
 .3ما يعيق تطوير المشاريع االستراتيجية في مجال المقاومة اإللكترونية هو القيود التي تفرضها قوات
االحتالل.

 .2لعبت المقاومة اإللكترونية الفلسطينية دو اًر بار اًز في النهوض بالشباب والمقاومة.

وقد أوصت الدراسة أنه يجب أن ينظر بجدية لظاهرة ثقافة المقاومة اإللكترونية في السياق

االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقافي الخاص بالفلسطينيين.
( )37دراسة جبريل ( )1004بعنوان :ثقافة المقاومة ودورها التنموي :دراسة في حدود وامكانيات
التنمية الفلسطينية.

هدفت إلى دراسة إمكانية حدوث عملية تنموية في ظل معوقات خارجية شديدة ،استناداً إلى

ثقافة المجتمع وقدرته على التماسك في ظل مقاومته لالحتالل األجنبي ،مع تركيزها على معالجة قضية
التنمية في الحالة الفلسطينية ،من خالل اختبار العالقة بين ثقافة المقاومة وتغيير المجتمع الفلسطيني
وتنميته ،مع األخذ باالعتبار أن هناك إشكاليات تعيق التنمية ،أهمها االحتالل اإلسرائيلي ،وقد اتبعت

الدراسة المنهج الوصفي مستعرضة ثقافة المقاومة في فترات االنتفاضة األولى وفترة ما بعد توقيع اتفاقية
أوسلو وفترة انتفاضة األقصى.
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ومما توصلت إليه الدراسة من نتائج التالي:
 .5االنتفاضة األولى عام 5178م قدمت تجربة متميزة على صعيد الضبط المجتمعي والتيسير
اإلداري ،واالستقالل السياسي واالقتصادي النسبيين.

 .4انتفاضة األقصى لم تقدم نموذجاً مشابهاً لالنتفاضة األولى ،فارتكزت حركتها على الفعل
العسكري دون إيالء عناية كبيرة ألبعاد المقاومة األخرى الخاصة بإعادة بناء المجتمع الفلسطيني
وتأهيله للصمود الطويل ،لذلك جاءت مساهمتها التنموية أضعف من االنتفاضة األولى.

ثالثاً  /التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد أن اطلع الباحث على الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بمتغيري الدراسة ،بكل ما تضمنته

هذه الدراسات من أهداف ومنهج بحثي وكافة اإلجراءات البحثية العلمية ،وأطرها النظرية ،فإنه كان لزاماً
عليه أن يعقب على هذه الدراسات مستعرضاً أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة ،والدراسة

الحالية ،ومختتماً هذه الفقرة باإلشارة إلى استفادة الباحث من هذه الدراسات.

أ) التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت المحور األول (التربية األمنية):
في إطار التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع " التربية األمنية" ،وإلعطاء صورة
أوضح عن الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية فإنه تم إعداد الجدول التالي كمقدمة للتعقيب على

الدراسات السابقة المتعلقة بهذا المحور:
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جدول رقم ()1.3

من إعداد الباحث يوضح الدراسات السابقة في مجال التربية األمنية:
م

الباحث

السنة

العينة

المنهج المتبع

األداة

الحد المكاني

االستبانة

فلسطين

االستبانة +المقابلة

فلسطين

-

فلسطين

االستبانة +بطاقة تحليل المحتوى

السعودية
فلسطين

.5

سلمان وعسلية 4552

الوصفي

عينة عشوائية من طلبة جامعات محافظات غزة

.4

صيام

4552

الوصفي

عشوائية طبقية من معلمي ومرشدي المدارس الثانوية

.3

معمر

4552

الوصفي

دراسة نظرية

.2

العمري

4553

الوصفي-تحليل المحتوى

عينة قصدية من مشرفي ومعلمي الدراسات االجتماعية

.1

أبو نجل

4553

الوصفي-تحليل المحتوى

تحليل المحتوى لكتاب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية

بطاقة تحليل المحتوى

.6

قنديل

4553

التجريبي

عينة عشوائية من طلبة الصف الحادي عشر

االختبار القبلي والبعدي

فلسطين

.8

أبو جحجوح

4554

الوصفي

جميع مديري ونواب المدارس والمرشدين التربويين

االستبانة

فلسطين

.7

الفي

4554

التجريبي

عينة قصدية من طلبة الصف الحادي عشر

االختبار القبلي والبعدي

فلسطين

.1

البريك

4555

الوصفي

دراسة نظرية

-

السعودية

 .55السلطان

4551

الوصفي

عشوائية طبقية من مشرفي ومدراء ومعلمي مدارس الثانوية

االستبانة

السعودية

 .55العمري

4551

الوصفي

دراسة نظرية

-

السعودية

 .54السلطان

4557

الوصفي

دراسة نظرية

-

السعودية

 .53اللوح وعنبر

4556

التفسير لموضوع قرآني

دراسة نظرية

-

فلسطين

 .52فانوف

4556

المسحي/الوصفي

عينة عشوائية من طالب ومدرسي المدارس الثانوية

االستبانة

أمريكيا

 .51دوكوورث

4555

الوصفي

عشوائية من طالب ومدرسي ومرشدي المدارس الثانوية

االستبانة

أمريكيا
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ولمزيد من التعقيب على الدراسات السابقة التي تناول موضوع " التربية األمنية" فيمكن اإلشارة إلى

التعقيب التالي:

أ) من حيث البيئة:
بلغ عدد الدراسات السابقة ( )51دراسة ،منها ( )7دراسات أجريت في فلسطين وهي دراسة:

صيام( ،)4552معمر( ،)4552سلمان وعسلية( ،)4552أبو نحل( ،)4553قنديل( ،)4553أبو

جحجوج( ،)4554الفي( ،)4554اللوح وعنبر( ،)4556وعدد ( )1دراسات أجريت في المملكة العربية

السعودية ،وهي دراسة العمري( ،)4553البريك( ،)4554السلطان( ،)4551العمري(،)4551

السلطان( ،)4557وعدد ( )4دراسات أجريت في الواليات المتحدة األمريكية وهي دراسة فانوف(،)4556
دوكوورث(.)4555
ب) من حيث األهداف:

يمكن إيجاز أهم األهداف التي سعت لتحقيقها الدراسات السابقة في مجال التربية األمنية على
النحو التالي:

أ .دراسة كل من صيام( )4552وسلمان وعسلية( ،)4552وأبو جحجوح( )4554هدفت إلى معرفة
دور الجامعات واإلدارة المدرسية في تحقيق التربية األمنية وتنمية الوعي األمني لدى طلبة

الجامعات وطلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة.

ب .دراسة معمر( )4552هدفت إلى إلقاء الضوء على التهديدات األمنية اإلسرائيلية للمجتمع
الفلسطيني وحاجته للتربية األمنية لمواجهة االختراق األمني اإلسرائيلي.

ج .دراسة كل من البريك( )4555والعمري( )4551والسلطان( )4557هدفت إلى توضيح أهمية
الدور الذي تحققه التربية األمنية للمجتمع اإلسالمي ،وخاصة في تكوين الوعي االجتماعي

وتحقيق األمن الوطني.

د .دراسة كل من أبو نحل( ،)4553وقنديل( ،)4553والفي( )4554سعت إلى بناء وتطوير منهج
في التربية األمنية لطلبة الثانوية ،وقياس أثر هذا المنهج على الطلبة.

ه .دراسة كل من السلطان( )4551والسلطان( )4557هدفتا إلى دراسة إمكانية تطبيق التربية

األمنية في المؤسسات التعليمة ودواعي تطبيقها والمعوقات التي تحول دون تطبيقها وآليات
تطبيقها.

و .دراسة اللوح وعنبر( )4556هدفت إلى استنباط التوجيهات األمنية المستوحاة من القرآن الكريم
وكيفية االستفادة منها في مجال التربية األمنية في المؤسسات التعليمية.
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ج) من حيث عينة الدراسة:
من حيث عينة الدراسة فقد استخدمت ( )6دراسات العينة العشوائية وهي دراسة كل من

صيام( )4552وسلمان وعسلية( )4552وقنديل( ،)4553والسلطان( )4551وفانوف()4556
ودوكوورث( ،)4555بينما استخدمت دراستان العينة القصدية هما العمري( )4553والفي ( ،)4554في

حين لم تستعن دراسة كل من معمر( )4552والبريك( )4555والعمري( )4551والسلطان( )4557واللوح

وعنبر( )4556بعينات كونهم دراسات نظرية ،وكذلك استخدمت دراسة أبو نحل( )4553تحليل المحتوى
لكتب التربية اإلسالمية ،واستخدمت دراسة أبو جحجوح( )4554المسح الشامل لكامل مجتمع الدراسة،
ومن حيث التطبيق فإن دراسة كل من صيام( )4552والعمري( )4553وأبو جحجوح()4554

والسلطان( )4551وفانوف( )4556ودوكوورث( )455طبقت على عينة من مدراء ومدرسي ومرشدي

المرحلة الثانوية ،في حين دراسة سلمان وعسلية( )4552طبقت على عينة من طلبة الجامعات ،ودراسة

قنديل( )4553والفي( )4554وفانوف( )4556ودوكوورث( )455طبقت على طلبة المدارس الثانوية.
د) من حيث المنهج:

من حيث المنهج المتبع ،فقد اتبع الباحثون المنهج الوصفي في عدد( )54دراسة ،وهي :دراسة

صيام( ،)4552معمر( ،)4552سلمان وعسلية( ،)4552العمري( ،)4553أبو نحل( ،)4553أبو

جحجوح(،)4554

البريك(،)4554

السلطان(،)4551

العمري(،)4551

السلطان(،)4557

فانوف( ،)4556دوكوورث( ،)4555ودراسة قنديل( )4553والفي( )4554اتبعت المنهج التجريبي ،أما
دراسة اللوح وعنبر( )4556فقد اتبعت المنهج االستنباطي ،حيث اتبعت منهج تفسير لموضوع قرآني.
ه) من حيث األداة:
من حيث أداة الدراسة المستخدمة فقد استخدمت ( )8دراسات أداة االستبانة وهي دراسة كل من

صيام( )4552وسلمان وعسلية( )4552والعمري( )4553وأبو جحجوح( )4554والسلطان()4551
وفانونف( )4556ودوكورث( ،)455في حين استخدمت دارسة واحدة أداة المقابلة وهي دراسة

صيام( ،)4552في حين دراسة أبو نحل( )4553والعمري( )4553استخدمتا بطاقة تحليل المحتوى،

بينما دراسة قنديل( )4553والفي( )4554فقد استخدمتا االختبار القبلي والبعدي ،ودراسة معمر()4552

والبريك( )4555العمري( )4551والسلطان( )4557واللوح وعنبر( )4556فلم تستخدم أي منها أدوات
ميدانية في دراساتهم.
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و) من حيث النتائج:
من حيث النتائج فإن جميع الدراسات أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه التربية األمنية في خدمة

الطلبة خاصة والمجتمع عام ًة في المجال األمني واالجتماعي والوطني.
كما أكدت الدراسات على أن مسئولية التربية األمنية وتنمية الوعي األمني للطلبة والمجتمع ككل

هو مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة ،ولكن الدور األكبر يقع على المؤسسات التعليمية،

وكذلك ضرورة أن تقوم المؤسسات التعليمية بتطوير وتفعيل التربية األمنية في مناهجها وبرامجها التعليمية
مستعينة في ذلك بالخبراء في المجاالت األمنية والتربوية واإلسالمية واالجتماعية.

ويضيف الباحث أن ندرة الدراسات التي أجريت حول موضوع " التربية األمنية" ،وارتباط دراستها

من قبل الباحثين الذين عايشوا تهديدات أمنية للمجتمعات التي ينتمون لها ،كفلسطين وما تعايشوا معه
من تهديد من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،والسعودية ودول الخليج في فترة زادت فيها تهديدات األمن

الفكري والتطرف ،لذا حرص الباحثون على دراسة هذه التهديدات وسبل مواجهتها في بلدانهم.
ب) التعليق على الدراسات السابقة التي تناولت المحور الثاني (ثقافة المقاومة):

في إطار إعطاء مؤشرات للداللة على الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث في مجال ثقافة
المقاومة ،فإن الجدول التالي يوضح بعض هذه المؤشرات:
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جدول رقم ()1.1

من إعداد الباحث يوضح الدراسات السابقة في مجال ثقافة المقاومة
م

الباحث

العينة

السنة

المنهج المتبع

.5

الجعب

4551

الوصفي

.4

الغول

4551

الوصفي +التجريبي

.3

العقاد

2014

الوصفي

عينة طبقية عنقودية من طلبة جامعات محافظات غزة

.2

مصطفى

2014

الوصفي

عينة عشوائية من رواد مساجد محافظة غزة

االستبانة

.1

أبو فودة

2012

الوصفي

عشوائية طبقية لطالب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية

االستبانة

فلسطين

.6
.8

عمار
ً

2011

الوصفي

دراسة نظرية

-

فلسطين

البلبيسي

2009

الوصفي

دراسة نظرية

-

فلسطين

.7

الجعب

2009

الوصفي

دراسة نظرية

-

فلسطين

.1

المناصرة

2009

الوصفي

دراسة نظرية

-

فلسطين

 .55النخالة وأبو ليلى

2009

تحليل المحتوى

بطاقة تحليل المحتوى

فلسطين

 .55أبو جبارة

2009

الوصفي

دراسة نظرية

-

فلسطين

 .54عساف

2009

الوصفي

دراسة نظرية

-

فلسطين

 .53محسن

 .52و ازرة شئون المرأة

2009

الوصفي

دراسة نظرية

-

فلسطين

2009

المناقشة المركزة

أسئلة موجهة

فلسطين

 .51حنفي

2008

الوصفي

دراسة نظرية

-

عربي

 .56خوري

2007

الوصفي

دراسة نظرية

-

فلسطين

 .58جبريل

2004

الوصفي التحليلي

دراسة نظرية

-

فلسطين

دراسة نظرية
دراسة تجريبية من طالب ومعلمي ومشرفي المدارس الثانوية

تحليل محتوى مناهج العلوم اإلنسانية للصف العاشر

عينة قصدية من زوجات وأمهات الشهداء واألسرى ومديري المدارس
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األداة

الحد المكاني

-

فلسطين

االستبانة +االختبار

فلسطين

االستبانة +تحليل المحتوى

فلسطين
فلسطين

وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى المؤشرات التالية التي تناولتها الدراسات السابقة في مجال

"ثقافة المقاومة" ،وذلك على النحو التالي:

أ) من حيث البيئة:

 .5بلغ عدد الدراسات السابقة ( )58دراسة ،جميعها أجريت في فلسطين ،ما عدا دراسة
حنفي( )4557فقد أجراها باحث عربي.

 .4تركيز الدراسات العلمية في مجال " ثقافة المقاومة في فلسطين تحديداً ،أمر ال يعود لجنسية
الباحث الفلسطينية فقط ،ولكن لكون معظم الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث أجريت
في فلسطين نظ اًر لكون ثقافة المقاومة تبرز في المجتمعات التي تخضع للعدوان والتهديد للهوية

الوطنية ،وان كان من المفترض أن تشكل قضية فلسطين هاجساً عربياً واسالمياً إلى جانب
كونها قضية فلسطينية.

 .3جميع الدراسات تعتبر حديثة نسبياً ،حيث أن أقدم دراسة أجريت عام 4552م.
ب) من حيث األهداف:
يمكن إيجاز أهم األهداف التي سعت الدراسات السابقة لتحقيقها في مجال ثقافة المقاومة على
النحو التالي:

وعمار( )4555هدفتا إلى التأصيل الشرعي اإلسالمي لثقافة المقاومة
 .5دراسة الجعب(ً )4551
ودراسته من منظور إسالمي.

 .4دراسة كل من الجعب( )4551ومصطفى( )4552والبلبيسي( )4551هدفت إلى إظهار الدور

الذي تؤديه ثقافة المقاومة في إعداد األجيال وتحصينهم بما يخدم األمن الوطني والثقافي والتربوي

للمجتمع.

 .3دراسة كل من العقاد( )4552ومصطفى( )4552وعمار( )4555والجعب( )4551والنخالة

وأبو ليلى( )4551وأبو جبارة( )4551ومحسن( )4551ودراسة و ازرة شئون المرأة()4551

ه دفت إلى تبيان وتسليط الضوء على دور الهيئات والمؤسسات الوطنية في نشر وتعزيز ثقافة
المقاومة كالمؤسسات التربوية واالجتماعية واإلعالمية والدعاة والنقابات والفصائل الفلسطينية.

 .2دراسة أبو فودة( )4554هدفت إلى إبراز مجاالت ومظاهر ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني
 .1دراسة الغول( )4551هدفت لتبيان متطلبات ثقافة المقاومة التي يمكن تنميتها لدى الطلبة.
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ج) من حيث عينة الدراسة:
من حيث عينة الدراسة ،فقد استخدمت ( )3دراسات عينات عشوائية ومنها اثنتين استخدمتا عينات

طبقية وهي دراسة كل من العقاد( )4552ودراسة أبو فودة( ،)4554أما دراسة مصطفى()4552
استعانت بعينة عشوائية بسيطة ،في حين استخدمت دراسة وو ازرة شئون المرأة( )4551عينة قصدية،

بينما دراسة كل من الجعب( )4552وعمار( )4555والبلبيسي( )4551والجعب()4551

والمناصرة()4551

وعساف()4551

ومحسن()4551

وحنفي()4557

وخوري()4558

وجبريل( )4552فقد كانت دراسات نظرية ولم تستعن بأي عينات ،في حين استخدمت دراسة

الغول( )4551عينة تجريبية ،ودراسة النخالة وأبو ليلى ( )4551تحليل المحتوى لمنهج العلوم اإلنسانية،
كذلك طبقت دراسة الغول( )4551على طلبة ومعلمي ومشرفي المدارس الثانوية ،في حين طبقت دراسة

العقاد( )4552على طلبة الجامعات وجمعت دراسة أبو فودة( )4554بين فئة طلبة الجامعات وأعضاء
هيئة التدريس بالجامعات ،أما دراسة و ازرة شئون المرأة فقد طبقت على عينة من زوجات وأمهات الشهداء

واألسرى.
د) من حيث المنهج:
يظهر الجدول السابق بأن معظم الدراسات اتبعت المنهج الوصفي ،في الوقت الذي اتبعت دراسة

النخالة وأبو ليلي( )4551منهج تحليل المحتوى ،ودراسة و ازرة شئون المرأة( )4551منهج المناقشة
المركزة ،فيما جمعت دراسة الغول( )4551بين المنهج الوصفي والمنهج التجريبي.

ه) من حيث األداة:
من حيث أداة الدراسة فقد استخدمت ( )2دراسات أداة االستبانة وهي دراسة كل من الغول()4551

والعقاد( )4552ومصطفى( )4552وأبو فودة( ،)4554في حين استخدمت دراستان بطاقات تحليل

المحتوى وهي دراسة مصطفى( )4552والنخالة وأبو ليلى( ،)4551بينما استخدمت دراسة

الغول( )4552أداة االختبارات القبلية والبعدية إلى جانب أداة االستبانة ،أما دراسة و ازرة شئون

المرأة( )4551فقد استخدمت أداة األسئلة الموجهة ،أما دراسة الجعب( )4551وعمار()4555
والبلبيسي( )4551والجعب( )4551والمناصرة( )4551وأبو جبارة( )4551وعساف()4551

ومحسن( )4551وحنفي( )4557وخوري( )4558فلم يستخدموا أي أدوات قياس ميدانية في دراساتهم.
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و) من حيث النتائج:
من حيث النتائج ،فقد توصلت الدراسات إلى مجموعة من النتائج يجملها الباحث في النتائج التالية:

 .5مفهوم المقاومة مفهوم شامل

انتهاء باإلعالم والفن والمثقفين .لكل مكونات المجتمع المقاوم ،وليس محصو اًر في المقاومة
.4
ً
العسكرية ،وهي حق مشروع في كافة الشرائع السماوية والقوانين األرضية.
 .3للتربية والمؤسسات التربوية وخاصة الجامعة دور كبير في إعداد الجيل المقاوم وفي الحفاظ على
مقومات الدولة والمجتمع من أي عدوان أو تهديد داخلي أو خارجي ،لما لها من دور بارز في ترسيخ

المفاهيم وزيادة الوعي الثقافي واألمني والوطني لدى األجيال.

 .2التمسك بتعاليم اإلسالم يعطى المجتمع حصانة لمقاومة أي تهديد يمس األمن الوطني والثقافي.

 .1الوحدة الوطنية بين جميع هيئات ومؤسسات الدولة الرسمية والفصائلية أساسية في تماسك المجتمع
وتدعيم ثقافة المقاومة لديه.

 .6تعزيز ثقافة المقاومة غير قاصر على هيئة أو مؤسسة بعينها ،بل هو جهد مشترك بين كافة
ابتداء باألسرة والمسجد وليس
مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية والفصائلية
ً
 .8مهددات أمن وثقافة المجتمع الفلسطيني كبيرة ،لذا وجب االستعانة بكافة الوسائل واألساليب الهادفة
لتعزيز ثقافة المقاومة لدى المجتمع ليستطيع مجابهة هذه التهديدات.

 .7ضرورة اعتبار ثقافة المقاومة قضية وطنية ،وبالتالي وجود خطة وطنية تشرعها السلطة التشريعية

وتدعمها السلطة السياسية وتتعاون في تنفيذها المؤسسات التربوية والوطنية لتعزيز ثقافة المقاومة،
وتنمي الشخصية الفلسطينية المقاومة التي تضحي من أجل الوطن.

 )3أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

 .5اتفقت الدراسة الحالية مع ( )47دراسة سابقة في استخدامها للمنهج الوصفي ،جرى ذكرها في
الجدولين رقم ( ،)3.4 ،3.5كما أن الدراسة الحالية اتفقت من حيث استخدام االستبانة كأداة لجمع

المعلومات مع ( )55دراسة هي :دراسة الغول( ،)4551صيام( ،)4552سلمان وعسلية(،)4552

مصطفى( ،)4552العقاد( ،)4552أبو جحجوح( ،)4554أبو فودة( ،)4554السلطان(،)4551
فانوف( ،)4556دوكوورث( ،)4555مما ساهم في استفادة الباحث في إجراء الدراسة الحالية.

 .4اتفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث مجال الدراسة وتناولها لموضوعي
التربية األمنية وثقافة المقاومة ،وكذلك تتشابه مع أكثريتها كونها أجريت في دولة فلسطين.

 .3اتفقت الدراسة الحالية مع كل من دراسة صيام( ،)4552معمر( ،)4552أبو نحل( ،)4553أبو
جحجوح( ،)4554في اإلشارة إلى الواقع األمني في فلسطين والتهديدات المحيطة به.
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 .2اتفقت الدراسة الحالية مع كل من دراسة الجعب( ،)4551الغول( ،)4551أبو فودة(،)4554

الجعب( ،)4551النخالة وأبو ليلى( ،)4551من حيث دراسة دور التربية في تعزيز ونشر ثقافة
المقاومة.

 .1اتفقت الدراسة الحالية من حيث اتخاذها لطلبة الجامعات كمجتمع للدراسة مع دراسة كل من
العقاد( ،)4552أبو فودة( ،)4554سلمان وعسلية(.)4552

 )1أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث حدها الزماني ،حيث أجريت الدراسة

الميدانية للدراسة الحالية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 4556/4551م.
 )1أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 .5إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية ،في مجال متغيري الدراسة وبعض المفاهيم والمصطلحات
ذات العالقة.

 .4تعريف الباحث بأسماء العديد من المراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 .3إجراءات اختيار العينة من حيث طبيعتها وخصائصها ونسبتها من مجتمع الدراسة مرو اًر بتقنين
األداة على عينة استطالعية ،وصوالً إلى تطبيقها على العينة الممثلة لمجتمع الدراسة.

 .2اختيار المنهج المناسب للدراسة الميدانية ،وفي بناء واعداد أداة الدراسة وتحديد مجاالتها وفقراتها.
 .1تحديد أنسب األساليب والمعالجات اإلحصائية للدراسة الحالية.

 .6التعرف على إجراءات استخدام أداة المقابلة ،وكيفية تطبيقها وجمع المعلومات من خاللها.
 .8وسعت من أفق الباحث وقدرته على تفسير النتائج.

 )4أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تميزت الدراسة الحالية-حسب اطالع الباحث-بأنها جمعت بين متغيرين لم تجمع بينهما أي من

الدراسات السابقة ،وهما التربية األمنية وثقافة المقاومة.

كما تميزت الدراسة الحالية في مجال دراسة دور التربية األمنية لدى طلبة الجامعات ،وهو الجيل

األكثر استهدافاً كونه يدخل مرحلة تعليمية لها خصوصيتها وتميزها عن التعليم الدراسي العام ،في حين
أن الدراسات التي تناولت التربية األمنية كان مجتمع الدراسة لديها طلبة المدارس الثانوية.

كذلك تطرقت الدراسة الحالية إلى مجاالت ثقافة المقاومة من حيث (حماية الهوية الوطنية،

مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية ،مكافحة التخابر مع العدو ،تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع،

تحري أخبار العدو) والتي لم تتطرق لها الدراسات السابقة ،في حين أن الدراسة الوحيدة التي تناولت هذا
الموضوع هي دراسة أبو فودة وتناولت موضوع ثقافة المقاومة من حيث المجاالت (اإلعالمية االقتصادية،

السياسية ،االجتماعية ،التربوية).
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الفصل الرابع

منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة مجتمع الدراسة عينة الدارسة أداة الدراسة صدق وثبات أداة الدراسة
 إجراءات الدراسة -املعالجات اإلحصائية املستخدمة
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الفصل الرابع
تمهيد:

منهجية الدراسة واجراءاتها
يوضد ددح الباحث في هذا الفصد ددل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني من هذه

الد ارسد ددة من حيث منهج الد ارسد ددة ،مجتمع الد ارسد ددة ،عينة الد ارسد ددة ،أداتي الد ارسد ددة ،تطبيق أداة الد ارس د دة
والمعالجة اإلحصدائية التي اسدتخدمت في تحليل البيانات الختبار صدق وثبات أداة الدراسة(االستبانة)،
والتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة ،وذلك على النحو التالي:

منهج الدراسة:

اتبع الباحث في هذه الد ارس د د ددة المنهج الوص د د ددفي لمالءمته لموض د د ددوع وأهداف الد ارس د د ددة " ،ذلك

المنهج الذي يصددف مشددكلة الد ارسددة ،ويحلل ويقارن ويقيم ،أمالً في الوصددول لمعلومات تزيد من رصدديد
العلم والمعرفة من خالل دراسة ماضي هذه المشكلة دون استغراق فيه ألخذ العظة والعبرة ،ودراسة واقع
هذه المشكلة لتشخيص جوانب القوة والقصور لتدعيم جوانب القوة ،ومواجهة وعالج جوانب القصور ،ثم

التنبؤ بما ستؤول إليه في المستقبل ،أو ما يتخذ بشأنها من ق اررات في المراحل التالية"

(الخطيب.)64 :6114 ،

وكونه أيضد د داً أحد أش د ددكال التحليل والتفس د ددير العلمي المنظم لوص د ددف ظاهرة أو مش د ددكلة محددة

وتصويرها كمياً عن طريق جمع معلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها

للدراسة الدقيقة( .محلم.)364 :6111 ،

مجتمع الدراسة:

بلغ حجم المجتمع األصلي للدراسة ( )45966طالباً وطالبة من طلبة جامعات محافظات غزة،
منهم ( )12634طددالب داً يمثلون مددا نسد د د د د د ددبتدده ( )%35.3من مجموع الطلبددة و( )69643طددالبددة يمثلون

( )%24.6من مجموع الطلبة ،وهو إجمالي عدد طلبة جامعات محافظات غزة (اإلسد د د د د د ددالمية ،األزهر،
األقصى) للفصل الثاني من العام الدراسي 6112/6115م.

كما بلغ حجم مجتمع الد ارس د ددة من طلبة الجامعة اإلس د ددالمية ( )15616يمثلون ( )%34.6من

مجموع الطلبة في الجامعات الثالث ،وعدد( )16245من جامعة األزهر ويمثلون ما نسبته (،)%66.5
أمدا جدامعدة األقصد د د د د د ددى فقد بلغت مجموع الطلبة فيها ( )16215يمثلون ( )%31.3من مجموع مجتمع

الدراسة.
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وشد د ددمل مجتمع الد ارسد د ددة ( )11159طالباً وطالبة من المسد د ددتوى الد ارسد د ددي األول بنسد د ددبة قدرها
( ،)%66.1والمسد د د د د د ددتوى الثدداني عدددد ( )11162يمثلون ( )%64.3من مجموع الطلبددة ،كددذلددك طلبددة
المسد د د د د د ددتوى الث ددال ددث بلغ ع ددددهم( )9565يمثلون ( ،)%61.6وأخي اًر بلغ ع دددد طلب ددة المسد د د د د د ددتوى الرابع
فأعلى( )15116ويمثلون ( )%36.9من مجموع الطلبة.

عينة الدراسة:
أ .العينة االستطالعية:

تم اختيار عينة عش د دوائية اسد ددتطالعية قوامها ( )60طالباً وطالبة من طلبة جامعات محافظات

غزة من كال الجنسين من مجتمع الدراسة األصلي ،بواقع عدد( )61طالباً من كل جامعة من الجامعات

الثالث بمحافظات غزة (اإلس د ددالمية ،األزهر ،األقص د ددى) ،وتم تطبيق األداة المس د ددتخدمة(االس د ددتبانة) في
الد ارسد د د د ددة الحالية على هذه العينة بهدف التحقق من صد د د د ددالحية األداة للتطبيق على أفراد العينة الكلية،

وذلك من خالل حسد دداب صد دددقها وثباتها بالطرق اإلحصد ددائية المالئمة ،علماً أن العينة الكلية ال تشد ددمل

هذه العينة.

ب .العينة الكلية:

قام الباحث باختيار عينة الد ارسدة بطريقة العينة العشدوائية الطبقية من مجتمع الد ارسدة األصددلي

وبنس د د د د د د دبددة تقددارب ( )%1.2حيددث بلغ عدددد أفراد العينددة ( )550من طلبددة جددامعددات محددافظددات غزة من

الجنس د د د ددين ،اس د د د ددتجاب منهم ( )545طالباً وطالبة ،منهم ( )189من الذكور بنس د د د ددبة ( )%34.7ومنهم

( )356من اإلناث بنسبة ( ،)%65.3وهي نسبة مقاربة لنسب الجنسين في مجتمع الدراسة.

وفيما يلي توصدديف دقيق لعينة الد ارس ددة باس ددتخدام الجداول واألش ددكال التوض دديحية بما يس ددهم في

تكوين تصور دقيق لتوزيع عينة الد ارسة وتكوينها.

جدول رقم ()1.4

توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

189

%34.7

أنثى

356

%65.3

المجموع

545

%100
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شكل رقم ()1.4
ذكر;
%34.7

أنثى
%65.3

 يتضح لنا من جدول ( )4.1وشكل ( )4.1أن ( )%34.7من أفراد العينة هم من الذكور ،بينما( )%65.3هم من اإلناث.

جدول رقم ()1.4

توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الجامعة
الجامعة

التكرار

النسبة المئوية

اإلسالمية

187

%34.3

األزهر

149

%27.3

األقصى

209

%38.3

المجموع

545

%100

شكل ()1.4
40.0%
30.0%

38.3%

34.3%
27.3%

20.0%
10.0%
0.0%
اَلسالمية
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اْلزهر

اْلقصى

 يتضح لنا من جدول ( )4.6وشكل رقم ( )4.6أن ( )%34.3من عينة الدراسة هم من طلبة الجامعةاإلسالمية ،بينما ( )%%27.3هم من طلبة جامعة األزهر ،وأخي اًر ( (%38.3من طلبة جامعة
األقصى ،وهي نسب موازية لنسب الطلبة في مجتمع الدراسة (الجامعات الثالث)
جدول رقم ()1.4

توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب التخصص
التخصص

التكرار

النسبة المئوية

كليات أدبية

353

%64.8

كليات علمية

192

%35.2

المجموع

545

%100

شكل رقم ()1.4

كليات علمية
%35.20

كليات أدبية
%64.80

 يتضح لنا من جدول ( )4.3وشكل ( )4.3أن ( )%64.8من أفراد العينة هم من المنتسبين لكلياتأدبية ،بينما ( )%35.2هم من المنتسبين للكليات العلمية.
جدول رقم ()1.1

توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

التكرار

النسب المئوية

األول

113

%20.7

الثاني

133

%24.4

الثالث

126

%23.1

الرابع فأعلى

173

%31.7

المجموع

545

%100
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شكل رقم ()1.1
40.0%

31.7%

30.0%

20.7%

20.0%

24.4%

23.1%

10.0%
0.0%

األول

الثاني

الثالث

الرابع فأعلى

 يتضح لنا من جدول ( )4.4وشكل رقم ( )4.4أن ( )%20.7من عينة الدراسة هم من طلبة المستوىاألول ،فيما ( )%24.4هم من طلبة المستوى الثاني ،بينما ( )%23.1هم من طلبة المستوى الثالث،
وأخي اًر ( )%31.7من طلبة المستوى الرابع فأعلى ،وهي نسب موازية لحجم الطلبة في مجتمع الدراسة

وتوزيعهم بحسب المستوى الدراسي.

جدول رقم ()1.4

توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب االنتماء السياسي
االنتماء الحزبي

التكرار

النسبة%

حماس

90

%16.5

فتح

100

%18.3

جهاد

8

%1.5

شعبية

2

%0.4

ديمقراطية
أخرى

2

%0.4

26

%4.8

مستقل

317

%58.2

المجموع

545

%100

156

شكل رقم ()1.4
58.2

60
50
40
30
20
10
0

18.3 16.5
1.5

0.4

0.4

4.8

 يتضددح لنا من جدول ( )2.1وشددكل ( )4.5أن ( )%16.5من أفراد العينة هم من المنتمين لحركةحمدداس ،وأن ( )%18.3هم من المنتمين لحركددة فتح ،وأن ( )%1.5من المنتمين لحركددة الجهدداد

اإلسد د د د د د ددالمي ،وأن ( )%0.4من المنتمين للجبهددة الشد د د د د د ددعبيددة ،وأن ( )%0.4من المنتمين للجبهددة

الديمقراطية ،بينما كانت النسد د د ددبة األكبر من المسد د د ددتقلين وبنسد د د ددبة ( ،)%58.2وأخي اًر بلغت نسد د د ددبة
المنتمين لحركات أخرى (.)%4.8

أداتا الدراسة:

يكثر اسددتخدام االسددتبانات في البحوث التربوية والسدديما الوصددفية منها؛ حيث يسددعى االسددتبيان

إلى الحصول على معلومات وحقائق محددة عن المشكلة المعينة (األغا.)132:2000 ،

ولتحقيق أهداف الد ارسد د د د ددة ولجمع المزيد من البيانات والمعلومات والحقائق المتعلقة بموضد د د د ددوع

الد ارس د د د ددة ،قام الباحث ببناء أداة الد ارس د د د ددة (اس د د د ددتبانة) ليتم تطبيقها على عينة الد ارس د د د ددة ،واإلجابة على
تسدداؤالت الد ارسددة المتعلقة بدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة ،كما قام الباحث باسددتخدام أداة

المقابلة لىجابة على التسد دداؤل المتعلق بس د ددبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقابلة ،وذلك

على النجو التالي:

أ .استبانة دور التربية األمنية :إعداد الباحث
بعد اطالع الباحث على األطر النظرية والد ارسددات السددابقة ،فقد قام بإعداد اسددتبانة لقياس دور

التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة ،وتكونت االستبانة من ( )65فقرة موزعة على خمسة مجاالت،
والجدول التالي يبين توزيع فقرات االستبانة على المجاالت:
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جدول رقم ()1.4

توزيع فقرات استبانة دور التربية األمنية على مجاالتها
مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

المجال األول :حماية الهوية الوطنية الفلسطينية

13

المجال الثاني :مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي

13

المجال الثالث :مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية

12

المجال الرابع :تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع

15

المحور الخامس :تحري أخبار العدو اإلسرائيلي (اعرف عدوك)

12
65

المجموع

وتتم االس د د د ددتجابة على االس د د د ددتبانة وفقاً لتدرج خماس د د د ددي على طريقة ليكرت (بدرجة كبيرة جداً-

بددرجة كبيرة -بدرجة متوسد د د د د د ددطة -بدرجة قليلة -بدرجة قليلة جداً) وتصد د د د د د ددحح على التوالي بالدرجات:

( )1-6-3-4-5وجميع الفقرات إيجابية التص د د ددحيح ،ويتم احتس د د دداب درجة المفحوص على االس د د ددتبانة
بجمع درجاته على كل مجال وجمع درجاته على جميع المجاالت لحس د د د د د دداب الدرجة الكلية لدور التربية
األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة ،وتتراوح الدرجة على االس د د د د ددتبانة ككل بين ( 325 -65درجة) وتعبر

الدرجة المنخفضددة عن ضددعف دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة؛ فيما تعبر الدرجة المرتفعة

عن جودة وايجابية دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة.

وبهدف تقنين االستبانة فقد أجرى الباحث التالي:

صدق وثبات استبانة قياس دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة:
يقصددد بصدددق األداة أن تقيس ما وضددعت من أجل قياسدده ،وتحقق األهداف التي وضددعت لها قبل

إعدادها( .اللقاني والجمل.)15 :1999،

وإليجاد صدد دددق وثبات االسد د ددتبانة قام الباحث بتطبيقها على عينة عش د د دوائية اسد د ددتطالعية بلغت

( )60طالباً وطالبة من كال الجنسد د د ددين )61( ،طالب وطالبة من كل جامعة من الجامعات الثالث التي
طبقت فيها االستبانة ،بحيث تم استثناء هذه العينة من العينة الكلية ،ومن ثم تم جمع المعلومات واتخاذ
إجراءات التأكد من صدق وثبات االستبانة على النحو التالي:

أوالً /صدق المحكمين:
للتأكد من صدددق أداة الد ارسددة من خالل صدددق المحكمين ،قام الباحث بعرض الص ددورة األولية
لالس د د د د ددتبانة (ملحق رقم  )1والبالغ عدد فقراتها ( )22على عدد( )16من المحكمين والمختصدد د د د ددين في
المج ددال التربوي (ملحق رقم  )2وذل ددك به دددف معرف ددة آرائهم ومالحظ دداتهم ومقترح دداتهم حول مج دداالت

االستبانة وفقراتها ومدى وضوحها ،وترابطها ،ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة ،وبعد استعادة االستبانات
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قام الباحث بتفريغ مجموعة المالحظات التي أبداها المحكمون ،وفي ضوئها قام الباحث بإعادة صياغة
بناء على رأي مجموع
بعض الفقرات التي لم يتم اإلجماع على مالءمتها للد ارس د د ددة ،وحذف أحد الفقرات ً
المحكمين ،حيث وصلت أداة الدراسة إلى صورتها النهائية (ملحق رقم )3بمجموع ( )25فقرة.

ثانياً /صدق االتساق الداخلي:

لحساب صدق االتساق الداخلي الستبانة دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة؛ فقد قام

الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت استبانة

دور التربية األمنية الخمسة ،مع بيان مستوى الداللة أسفل الجدول:
جدول رقم ()1.4

يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال األول

(حماية الهوية الوطنية الفلسطينية) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم الفقرة

معامل االرتباط ®

الفقرات

5

يشجعني عضو هيئة التدريس على المشاركة في الفعاليات الوطنية.

.055

4

ينمي لدي عضو هيئة التدريس قيمة الوالء للوطن.

.153

3

يعزز لدي عضو هيئة التدريس حب الموروث الثقافي واالجتماعي الفلسطيني.

.148

2

يقوي لدي عضو هيئة التدريس مشاعر الفخر بانتمائي لفلسطين.

**.541
**.714

1

يحثني عضو هيئة التدريس على احترام الرموز الوطنية.

6

يبصرني عضو هيئة التدريس بجرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني.

**

8

تسمح إدارة الجامعة بإقامة الفعاليات الوطنية داخل حرم الجامعة.

**.675

7

تنظم إدارة الجامعة ندوات ومؤتمرات علمية لمعالجة القضايا الوطنية.

**.461

.620

تستضيف إدارة الجامعة شخصيات وطنية للحديث عن الحقوق والثقافة الوطنية.

**

55

تقيم األطر الطالبية نشاطات تعزز قيم االنتماء والوالء للوطن.

**.599
**.721

1

.672

55

تدعوني األطر الطالبية إلى التمسك بالقيم والتقاليد الفلسطينية.

54

تنظم األطر الطالبية رحالت للتعرف إلى المعالم التاريخية في محافظات الوطن.

**

53

توزع األطر الطالبية منشورات وملصقات تعزز لدي المشاركة في القضايا الوطنية.

**.597

** دالة عند 1.11

قيمة ر الجدولية (د.ح= )51عند مستوى داللة  ،1.365 = 1.11وعند مستوى داللة 1.651 = 1.15
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* دالة عند 1.15

.582

جدول رقم ()1.4

يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني

(مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

الفقرات

الفقرة
5

معامل

االرتباط ®

يقوي لدي عضو هيئة التدريس الوازع الديني واألخالقي للوقاية من الوقوع في العمالة

**.671

لالحتالل.

4

يحذرني عضو هيئة التدريس من المخاطر األمنية لمواقع التواصل االجتماعي المشبوهة.

**.423

3

يبين لي عضو هيئة التدريس أن السقوط األخالقي هو بداية السقوط األمني.

**.486

2
1
6

يوضح لي عضو هيئة التدريس أساليب استغالل االحتالل لحاجة المواطنين للسفر أو

**.671

العالج إلسقاطهم في العمالة.

يبين لي عضو هيئة التدريس المصير المخزي للعمالء في الدنيا واآلخرة.

**.617

يحذرني عضو هيئة التدريس من مخاطر الرسائل واالتصاالت الواردة من أجهزة

**.594

االستخبارات اإلسرائيلية.

8

تطور إدارة الجامعة البرامج التعليمية بما يواكب االحتياجات األمنية للطلبة.

7

تسمح إدارة الجامعة لألطر الطالبية بتنفيذ نشاطات في مجال التوعية األمنية داخل الجامعة.

**

1

تزود إدارة الجامعة مكتبة الجامعة بالكتب واألبحاث التي تعالج قضية العمالة لالحتالل.

**.745

55
55
54
53

**.692
.764

تقوم األطر الطالبية بتوعيتي بطرق وأساليب االحتالل في اإلسقاط األمني.

**.574

تنش األطر الطالبية صندوق للتكافل مع الحاالت المحتاجة خشية استغالها من خالل

**.624

عمالء العدو اإلسرائيلي.

تنظم األطر الطالبية نشاطات طالبية لمعالجة قضية السقوط األمني مع االحتالل.
تصدر األطر الطالبية نشرات توعي الطلبة من خاللها بأساليب العدو في إسقاطهم في

براثن العمالة لالحتالل.
** دالة عند 5.55

**.668
**.853

* دالة عند 5.51

قيمة ر الجدولية (د.ح= )17عند مستوى داللة  ،5.341 = 5.55وعند مستوى داللة 5.415 = 5.51

جدول رقم ()1.4

يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث

(مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

الفقرة

الفقرات

معامل

االرتباط ®

5

يحذرني عضو هيئة التدريس من اآلثار السلبية للشائعات اإلسرائيلية.

4

يوصيني عضو هيئة التدريس بالعمل على حماية الجبهة الداخلية.

**

3

يكشف لي عضو هيئة التدريس زيف الدعاية اإلسرائيلية.

**.646

152

**.607
.671

رقم

معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®

2

يبين لي عضو هيئة التدريس تناقض المجتمع اإلسرائيلي الداخلي.

1

يرفع عضو هيئة التدريس لدي الروح المعنوية من خالل فضح الشائعات اإلسرائيلية.

.706

6

يوجهني عضو هيئة التدريس للتأكد من المعلومات الواردة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

**

.725

8
7

تسهم إدارة الجامعة في تحصين الطلبة نفسياً لحماية الجبهة الداخلية.

**.721

تؤكد إدارة الجامعة على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الشائعات اإلسرائيلية.

.685

1

تقوم األطر الطالبية بمواجهة إعالم االحتالل بالفعاليات والملصقات الهادفة.

**

.725

55

تعزز لدى األطر الطالبية المناعة النفسية ضد التجاوب مع الشائعات اإلسرائيلية

**.639

55
54

**.682
**

**

تبين لي األطر الطالبية طرق االحتالل في إضعاف الروح المعنوية.

.514

تكشف لي األطر الطالبية زيف المعلومات الموجهة عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

.569

** دالة عند 5.55

**
**

* دالة عند 5.51

قيمة ر الجدولية (د.ح= )17عند مستوى داللة  ،5.341 = 5.55وعند مستوى داللة 5.415 = 5.51

جدول رقم ()1.44

يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الرابع

(تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®

5

يبين لي عضو هيئة التدريس أهمية مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية.

**.647

4

يحثني عضو هيئة التدريس على مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.

**.676

3

يبين لي عضو هيئة التدريس أهمية االستقالل االقتصادي كمدخل للتحرر الوطني.

.644

2

يحثني عضو هيئة التدريس لتبني األفكار والمشاريع الداعمة للمقاومة.

**

.698

1

يوعيني عضو هيئة التدريس بمراحل النضال الفلسطيني ضد االحتالل.

**.634

6

يؤكد لي عضو هيئة التدريس رفضي للشخصيات المطبعة مع االحتالل.

.711

8

يوضح لي عضو هيئة التدريس أهمية االلتفاف حول مشروع مقاومة االحتالل.

**

.794

7

تتبنى إدارة الجامعة مواقف وطنية متقدمة إزاء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي.

**.710

1

تشيد إدارة الجامعة ببطوالت الشهداء واألسرى وجرحى العدوان اإلسرائيلي.

.661

55

تدعو إدارة الجامعة إلى دعم المنتج الوطني البديل عن المنتج اإلسرائيلي.

**

.702

55

تؤكد إدارة الجامعة على دور الجامعات في مسيرة النضال الفلسطيني.

**.616
**.699

**

**

**

54

تقدم إدارة الجامعة منح دراسية للحاالت النضالية كجرحى العدوان وأبناء األسرى.

53

تحثني األطر الطالبية على استخدام تخصصي الجامعي في مقاومة االحتالل.

**

52

تقيم األطر الطالبية الفعاليات الوطنية المناهضة لالحتالل.

**.599

51

تعلي األطر الطالبية من قيمة التضحية في سبيل الوطن.

**.293

** دالة عند 5.55

.679

* دالة عند 5.51

قيمة ر الجدولية (د.ح= )17عند مستوى داللة  ،5.341 = 5.55وعند مستوى داللة 5.415 = 5.51
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جدول رقم ()1.44

يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الخامس

(تحري أخبار العدو اإلسرائيلي /اعرف عدوك) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

الفقرات

الفقرة

معامل االرتباط ®

5

يحثني عضو هيئة التدريس على أهمية تعلم لغة العدو لمتابعة شئونهم.

.612

4

يبين لي عضو هيئة التدريس التطرف الديني لدى قادة االحتالل اإلسرائيلي.

**

.713

3

يعرفني عضو هيئة التدريس على طبيعة المجتمع اإلسرائيلي الداخلي.

**.632

2
1
6
8
7

**

يوضح لي عضو هيئة التدريس المجازر التي يرتكبها االحتالل ضد الشعب

الفلسطيني.

تزود إدارة الجامعة المكتبة الجامعية بالكتب والدراسات التي تتناول الشئون
اإلسرائيلية الداخلية.

تسمح إدارة الجامعة باألنشطة الطالبية التي تفضح المخططات اإلسرائيلية ضد

الشعب الفلسطيني.

تحث إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس على توضيح زيف المعلومات التي ترد

في الدراسات اإلسرائيلية.

تعقد األطر الطالبية دورات لتعليم طلبة الجامعة اللغة العبرية لمعرفة أخبار العدو

**.748
**.747
**.708
**.658
**.620

تقيم األطر الطالبية ندوات لتحليل الشئون اإلسرائيلية األمنية والعسكرية.

**

55

تبين لي األطر الطالبية بنية المجتمع اإلسرائيلي من الداخل.

**.806

55

تنشر األطر الطالبية تركيبة األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية.

1

54

.745
.611

**

تطلعني األطر الطالبية على التطورات التكنولوجية التي وصل إليها االحتالل

اإلسرائيلي لتفادي مخاطرها.
** دالة عند 5.55

**.630

* دالة عند 5.51

قيمة ر الجدولية (د.ح= )17عند مستوى داللة  ،5.341 = 5.55وعند مستوى داللة 5.415 = 5.51

يتضد د د د د د ددح من الجداول السد د د د د د ددابقة أن جميع معامالت االرتباطات لدرجات فقرات كل مجال مع

الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)α = 0.01ما عدا الفقرات الثالث
األولى من المجال األول (حماية الهوية الوطنية الفلسد ددطينية) ،ولهذا سد دديتم حذفهن من هذا المجال قبل
التطبيق على العينة الكلية ،وبذلك يتضد د د ددح أن فقرات اسد د د ددتبانة دور التربية األمنية الخمسد د د ددة باسد د د ددتثناء
الفقرات الثالثة التي تم حذفها من المجال األول تتسدم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي ،أي أن

األداة تقيس ما صممت لقياسه.
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ثالثاً /الصدق البنائي:

لحسدداب الصدددق البنائي قام الباحث بحسدداب معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت

اس د د د د ددتبانة دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة والدرجة الكلية لالس د د د د ددتبانة ،والجدول التالي يبين
ذلك:

جدول رقم ()1.44

يبين معامل ارتباط درجات مجاالت

استبانة دور التربية األمنية مع الدرجة الكلية لالستبانة
معامل االرتباط ®

المجاالت
المجال األول :حماية الهوية الوطنية الفلسطينية

**.774

المجال الثاني :مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي

**.895

المجال الثالث :مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية

**.882

المجال الرابع :تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع

**.920

المحور الخامس :تحري أخبار العدو اإلسرائيلي (اعرف عدوك)

**.829
* دالة عند 5.51

** دالة عند 5.55

قيمة ر الجدولية (د.ح= )17عند مستوى داللة  ،5.341 = 5.55وعند مستوى داللة 5.415 = 5.51

يتض ددح من الجدول الس ددابق أن جميع معامالت درجات ارتباطات مجاالت اس ددتبانة دور التربية

األمنية والدرجة الكلية لها دالة إحصدائياً عند مسدتوى ( ،)α = 0.01وبذلك يتضح أن مجاالت استبانة
دور التربية األمنية الخمسد د ددة تتسد د ددم بدرجة عالية من الصد د دددق البنائي ،أي أن األداة تقيس ما صد د ددممت

لقياسه.
ثبات استبانة دور التربية األمنية:
يعني الثبددات أندده إذا طبق مقيدداس على مجموعددة من األفراد ورصد د د د د د دددت درجدات كددل فرد في هددذا

المقياس ثم أعيد إجراء نفس المقياس على نفس هذه المجموعة ورصد د د دددت أيض د د د داً درجات كل فرد ،فإن
الترتيب النسبي لألفراد في المرة األولى يكون قريباً لترتيبهم النسبي في المرة الثانية
وقد قام الباحث بحساب ثبات األداة بالطريقتين التاليتين:

(أبو ناهية.)179 :2000،

أوالً :طريقة التجزئة النصفيةSplit-half method :
تم حس د دداب ثبات اسد د ددتبانة العدالة التنظيمية باسد د ددتخدام قانون التجزئة النصد د ددفية ،وذلك من خالل

إيجاد معامل االرتباط لبيرس د د د د ددون بين مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات الفقرات الزوجية؛
حيث تم حساب معامل االرتباط بين النصفين بمعادلة بيرسون:
159

وقدد تم تعدديدل طول األداة بداسد د د د د د ددتخددام معدادلدة سد د د د د د ددبيرمدان براون للمجداالت زوجيدة عدد الفقرات
(النص د د د ددفين متس د د د دداويين) ،وبمعادلة جتمان للمجاالت فردية عدد الفقرات (النص د د د ددفين غير متس د د د دداويين)
والجدول التالي يبين قيم الثبات (االرتباطات) قبل وبعد التعديل:
جدول رقم ()1.44

يبين معامل الثبات الستبانة دور التربية األمنية وفقا لطريقة التجزئة النصفية
االرتباط قبل

معامل

المجال األول :حماية الهوية الوطنية الفلسطينية.

.198

.329

المجال الثاني :مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي.

.740

.850

المجال الثالث :مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية.

.801

.889

المجال الرابع :تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع.

.814

.879

المحور الخامس :تحري أخبار العدو اإلسرائيلي (اعرف عدوك).

.757

.862

.819

.897

المجاالت

التعديل ®

الدرجة الكلية لالستبانة.

الثبات

يتضد ددح من الجدول السد ددابق أن قيم معامالت الثبات جميعها مرتفعة ،وكانت قيمة معامل الثبات

بطريقة التجزئة النص د ددفية للدرجة الكلية لالس د ددتبانة ( )1.897وهي قيمة مرتفعة أيضد د داً ،وذلك يدل على
الوثوق بهذه االسد د د د د ددتبانة في التعرف على درجة دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة
جامعات محافظات غزة.

ثانيا :باستخدام معامل كرونباخ الفا ()Gronbach Alpha
قام الباحث بتقدير ثبات استبانة دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة في صورتها النهائية
بحسد دداب معامل كرونبا ألفا للمجاالت الخمسد ددة المكونة لالسد ددتبانة وللدرجة الكلية لها ،والجدول التالي

يوضح ذلك:
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جدول رقم ()1.41

يبين قيم معامالت ثبات استبانة دور التربية األمنية بطريقة كرونباخ ألفا
قيمة ألفا

المجاالت
المجال األول :حماية الهوية الوطنية الفلسطينية

.712

المجال الثاني :مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي

.879

المجال الثالث :مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية

.879

المجال الرابع :تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع

.902

المحور الخامس :تحري أخبار العدو اإلسرائيلي (اعرف عدوك)

.896

الدرجة الكلية لالستبانة

.960

يتضد ددح من الجدول السد ددابق أن جميع قيم ألفا مرتفعة ،وكانت قيمة معامل كرونبا ألفا للدرجة

الكلية لالس د د ددتبانة ( ).960وهي قيمة مرتفعة أيضد د د داً ،والتي اطمأن الباحث للوثوق باالس د د ددتبانة لتطبيقها
على العينة الكلية.

مما سد د ددبق يتضد د ددح أن األداة (االسد د ددتبانة) تتسد د ددم بدرجة عالية من الصد د دددق والثبات مما يؤهلها

للتطبيق على العينة الكلية للدراسة.
ب .األداة الثانية "المقابلة":

حيث اسددتخدم الباحث في المقابلة الشددخصددية الس دؤال المفتوح المقنن نموذجاً خاص داً بها ،وذلك

لىجابة عن السؤال السابع من أسئلة الدراسة ،وقد مر تطبيق هذه األداة باإلجراءات التالية:

 -1بعددد تطبيق اسد د د د د د ددتبددانددة قيدداس دور التربيددة األمنيددة في تعزيز ثقددافددة المقدداومددة لدددى طلبددة جددامعددات

محافظات غزة ،وحص ددول الدرجة الكلية لالس ددتبانة على درجة متوس ددطة بوزن نس ددبي (،)%22.66
واالس ددتفادة من النتائج التي نتجت عن الد ارس ددة الميدانية ،فقد تم إعداد نموذج مقابلة لمجموعة من
الخبراء لتعزيز المجاالت الخمس د د ددة لثقافة المقاومة من خالل كل من إدارة الجامعة وأعض د د دداء هيئة

التدريس واألطر الطالبية.

 -6تم عرض نموذج المقابلة المقننة على مشد درفي الد ارس ددة ،واللذين بدورهما قاما بتنقيح وتعديل بعض
الصياغات التي وردت ،ومن ثم تجهيز نموذج المقابلة بصورته النهائية (ملحق رقم .)11

 -3تم مقابلة مجموعة من الخبراء في المجال التربوي واألمني ومس د د د د ددئولي األطر الطالبية العاملة في
جامعات محافظات غزة (ملحق رقم  ،)11وذلك لىجابة على الس د د دؤال السد د ددابع من الرسد د ددالة ،وفق
نموذج المقابلة المعد ،الذين بدورهم قدموا مقترحاتهم وتوصياتهم بالخصوص.
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 -4قام الباحث بتفريغ مقترحات الخبراء في جداول وحساب تك اررات للمجاالت الخمسة ،والوزن النسبي
لكل فقرة من الفقرات المقدمة ،ومن ثم اعتمد المقترحات التي زادت نسد د د د ددبة اإلجماع عليها من قبل

الخبراء عن ( )%61من مجموع الخبراء الذين قدموا توصياتهم ومقترحاتهم.

إجراءات الدراسة:

إلنجاز الدراسة الميدانية اتبع الباحث مجموع من اإلجراءات التالي ذكرها:

 .1بعد اطالع الباحث على األدب التربوي والد ارسد ددات السد ددابقة ذات العالقة بالموضد ددوع قام الباحث
ببناء أداة الد ارسددة (اسددتبانة دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة) بإشدراف المشدرفين على

الدراسة.

 .6قام الباحث بعرض االسد د د د ددتبانة على مجموعة من المحكمين ذوي االختصد د د د دداص للتأكد من مدى

انتماء فقراتها للمجاالت ومدى س د د د د د ددالمتها من حيث الص د د د د د ددياغة ،ومن ثم أجرى التعديالت على

بناء على توجيهاتهم ،ومن ثم اعتماد االس د د ددتبانة بص د د ددورتها النهائية من قبل مشد د د درفي
االس د د ددتبانة ً
الدراسة.

 .3حصل الباحث على كتب من عمادة الدراسات العليا بجامعة الزهر موجهة إلى الجهات المختصة
بجامعات محافظات غزة الثالث (األزهر ،اإلس د د د د ددالمية ،األقص د د د د ددى) لتس د د د د ددهيل مهمة الباحث في

الحصول على اإلحصائيات المتعلقة بمجتمع الدراسة ،وتطبيق االستبانة على عينة الدراسة.

 .4قام الباحث بتطبيق االس د د د ددتبانة على عينة اس د د د ددتطالعية مكونة من ( )60طالباً وطالبة من طلبة
جامعات غزة من كال الجنسين للتأكد من صدق وثبات االستبانة.

 .5قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة الدراسة الكلية.

 .2قام الباحث بجمع االسددتبانات من أفراد العينة بعد تعبئتها من قبلهم ،ومن ثم تم اسددتبعاد ( )5من
االستبانات التي لم تنطبق عليها شروط التعبئة.

 .6قام الباحث بترقيم وترميز االسد د د د د ددتبانات ،كما تم إدخال البيانات إلى الحاسد د د د د ددب اآللي ومعالجتها
إحص د ددائياً من خالل برنامج الرزم اإلحص د ددائية للد ارس د ددات االجتماعية ( ،)Spssوالحص د ددول على
نتائج الد ارسد د د د ددة واإلجابة على تسد د د د دداؤالت الد ارسد د د د ددة المتعلقة بدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة

المقاومة.

 .1قددام البدداحددث بددإجراء مقددابالت مع عدددد من الخبراء في مجددال التربيددة واألمن ،وذلددك لىجددابددة على
التساؤل الخاص بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة ،ومن ثم الخروج بسبل

التفعيل التي اتفق عليها غالبية الخبراء.

 .9قام الباحث بتفسد ددير النتائج التي نتجت عن االسد ددتبانة ،والدرجات التي حصد ددل عليها كل مجال،
والفقرات التي حصلت على أعلى الدرجات وأدناها ،ومن ثم قام بوضع التوصيات.
126

المعالجة اإلحصائية المستخدمة

لقد تمت معالجة البيانات باسد ددتخدام الحاسد ددوب حسد ددب برنامج ( SPSSبرنامج الرزم اإلحصد ددائية

للعلوم االجتماعية) بهدف اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،وذلك بالطرق اإلحصائية التالية:

أ -األساليب المستخدمة في التحليل اإلحصائي:

الدرسددة
 المتوسددطات الحسددابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسددبية بهدف إيجاد اسددتجابات عينة اعلى فقرات االستبانة ومجاالتها ودرجتها الكلية.

 معامل االرتباط بيرسددون :اسددتخدم للكشددف عن صدددق االتسدداق الداخلي لألداة ،كما اسددتخدم لد ارسددةالعالقة بين متغيرات الدراسة.

 -معادلة كرونبا ألفا إليجاد ثبات االستبانة.

 -معادلة سبيرمان براون وجتمان لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية .Split half method

 اختبار" ت"  T-testللكشد ددف عن داللة الفروق بين متوسد ددطات درجات عينتين مسد ددتقلتين ،الجنس(ذكور-إناث) ،التخصص (كليات أدبية – كليات علمية).

 تحليل التباين األحادي "  "One-way ANOVAللتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجاتمجموعات أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات (الجامعة ،المستوى الدراسي ،االنتماء الحزبي).

 اختبار شيفيه  Scheffe Testالبعدي للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات عينات مستقلة.ب -األساليب المستخدمة في التحليل البياني:

 األعمدة " "Barوتستخدم لتمثيل متغير واحد يكون نوعياً ،كما تستخدم األعمدة المجزئة والمزدوجة،وتستخدم في المقارنة بين المتغيرات ،وقد استخدمت في معظم متغيرات الدراسة.

الدائرة " "Pie-plotوهي وصد ددف متغير واحد على شد ددكل دائرة ،وتقسد ددم إلى عدة مسد دداحات أو (أجزاء)
تمثل المتغير حسب نسبته المئوية ،وقد استخدمت لوصف متغيرات الدراسة.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها والتوصيات
-

المــــحــك المـعتـــــمــــد فـــي الدراســـــــة

-

النتائج المتعلقة بالسؤال األول

-

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

-

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

-

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

-

النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

-

النتائج المتعلقة بالسؤال السابع

-

-

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

التــــــوصـــــيـــــــات والمـــقـــتـــــرحــــــــات
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات
تمهيد:

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ،وذلك من خالل اإلجابة عن

أسئلة الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لكل منها ،كما تم تفسير النتائج في ضوء اإلطار

النظري وربطها بنتائج الدراسات السابقة.
المحك المعتمد في الدراسة الحالية:

قام الباحث باعتماد المعيار التالي للحكم على الدرجة والوزن النسبي لفقرات االستبانة ومجاالتها،

وقد تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي حسب مقياس ليكرت الخماسي لدرجة االستخدام

( 1أوافق بدرجة ضعيفة جداً 6 ،أوافق بدرجة ضعيفة 3 ،أوافق بدرجة متوسطة 4 ،أوافق بدرجة كبيرة،
 5أوافق بدرجة كبيرة جداً) ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي ( الحدود الدنيا والعليا) المستخدم
في مجاالت الدراسة تم حساب المدى ( ،)4=1-5ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول

على طول الفقرة أي ( )1.1 =5/4بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (وهي الواحد
الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا ،والجدول التالي يوضح أطوال الفترات كما يلي:
جدول ()4.4

المحك المعتمد في الدراسة
الفترة

الوزن النسبي

الوزن

درجة الموافقة

1.11-1.11

من %32-%61

أكثر من 6.21-1.11

أكثر من %56-%32

أكثر من 3.41-6.21

أكثر من %21-%56

أكثر من 4.61-3.41

أكثر من %14-%21

أكثر من 5.1-4.61

أكثر من %111-%14

1
6
3
4
5

قليلة جدا
قليلة
متوسطة
كبيرة
كبيرة جداً

ومن الجدول السابق يتضح لنا بأن الدرجة التي ستحصل عليها فقرات االستبانة ومجاالتها سيتم
اعتمادها وفق هذا المعيار (التميمي.)46 :6114 ،
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النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :ما درجة تقدير عينة الدراسة من طلبة جامعات

محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم؟

ولىجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة دور التربية األمنية بمجاالتها ودرجتها الكلية ،والجدول التالي

يبين ذلك:

جدول رقم ()5.2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل

مجال من مجاالت استبانة دور التربية األمنية ودرجتها الكلية (ن =)545
م
1
2
3
4
5

مجاالت االستبانة

عدد

المتوسط

االنحراف

الوزن

10

33.941

7.266

67.88

2

13

10.928 43.330

66.66

3

12

10.262 39.416

65.69

4

15

12.518 51.126

68.16

1

12

10.672 37.627

62.71

5

66.27 45.468 205.442 62

-

الفقرات الحسابي

المجال األول :حماية الهوية الوطنية

الفلسطينية

المجال الثاني :مكافحة التخابر مع

االحتالل اإلسرائيلي

المجال الثالث :مجابهة الحرب النفسية

اإلسرائيلية

المجال الرابع :تعزيز روح المقاومة
ورفض التطبيع

المحور الخامس :تحري أخبار العدو

اإلسرائيلي (اعرف عدوك)

الدرجة الكلية لالستبانة

المعياري

النسبي%

الترتيب

الحكم
درجة

متوسطة
درجة

متوسطة
درجة

متوسطة
درجة
كبيرة

درجة

متوسطة
درجة

متوسطة

يتضح من الجدول السابق:
 أن الدرجة الكلية لتقدير طلبة جامعات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهمحصلت على وزن نسبي ( )%66.27أي بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى التالي:

 .5حرص اإلدارات العليا للجامعات على وجود حد فاصل ما بين العمل التربوي والعمل األمني المقاوم
داخل أسوار الجامعة ،وذلك تجنباً وخشية من االستهداف اإلسرائيلي لمقدرات الجامعات المادية
ومحاربتها في المحافل األكاديمية والدولية.

 .4أن االختالل واالختالف السياسي القائم في فلسطين بين الفصائل والقيادات السياسية ،وعدم اتفاقها

على مشروع وطني جامع للتحرر الوطني ،أثر سلباً على كافة مناجي الحياة االجتماعية والتعليمية،
من خالل عدم التوافق على وضع استراتيجية واضحة المعالم تتشارك في وضعها وتنفيذها المؤسسات
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التعليمية قائمة على تحقيق أهداف أمنية وحماية وتحصين الطلبة وتقوية المناعة والمقاومة لديهم

ضد االستهداف الفكري والنفسي واألمني من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،وعدم ترجمة هذه االستراتيجية
إلى برنامج تربية أمنية يلتزم بها ويعمل بمقتضاها جميع مقومات العملية التعليمية وخاصة مؤسسات
التعليم العالي ،وبالتالي عدم وجود هذه االستراتيجية األمنية في مؤسسات التعليم العالي ،وكذلك عدم
وجود برامج أمنية قائمة على هذه االستراتيجية أدت إلى افتقار المناهج واألنشطة الطالبية لمواد

وأنشطة تعزز ثقافة المقاومة لدى الطلبة ،مما أثر على حصول دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة

المقاومة على درجة متوسطة.

 .3عدم وجود برامج أمنية وسياسات واضحة لتطبيقها في مؤسسات التعليم العالي كان كفيالً بأن يحصل
دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة على درجة أدنى بكثير مما حصلت عليه خالل الدراسة،

ولكن المسئولية الوطنية التي يتمتع بها مقومات العملية التعليمية ممثلة في (اإلدارة الجامعية ،أعضاء
هيئة التدريس ،األطر الطالبية) ساهم في رفع درجة القيام بهذا الدور من خالل ممارستهم ألدوار

أمنية ووطنية أدت إلى تعزيز ثقافة المقاومة لدى الطلبة وبالتالي رفعت الدرجة الكلية لدور التربية
األمنية إلى درجة متوسطة ،رغم أنها ليست الدرجة المأمولة.

 .2عدم وجود جسور من التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسة األمنية تهدف إلى تنفيذ
برامج تربوية وأمنية مشتركة.

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أبو جحجوح( )4554والتي حصل فيها قيام اإلدارة المدرسية

بدور في مجال تنمية الوعي األمني بدرجة متوسطة ،وكذلك دراسة سلمان وعسلية( )4552والتي أشارت
إلى قيام الجامعات الفلسطينية بدرجة متوسطة.

ولكنها اختلفت نسبياً مع دراستي الجعب( )4551والجعب( )4551اللتين أشارتا إلى دور كبير

تؤديه التربية في إعداد الجيل وتأهيل الناشئة لحمل رسالة المقاومة والصمود ،وكذلك اختلفت نسبياً مع

دراسة مصطفى( )4552التي أشارت إلى حصول دور الدعاة في تعزيز ثقافة الرباط والجهاد على درجة

مرتفعة ،واختلفت نسبياً مع دراسة أبو فودة( )4554التي جاء فيها مساهمة مقومات البيئة الجامعية في
تدعيم ثقافة المقاومة بدرجة كبيرة ،ودراسة عمار( )4555التي أشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به

التربية األمنية في المواجهة مع األعداء ،وكذلك دراسة و ازرة شئون المرأة( ،)4551ودراسة صيام()4552

التي أشارت إلى قيام اإلدارة المدرسية بدور كبيرة جداً في تحقيق التربية األمنية.
أما ترتيب مجاالت االستبانة حسب أوزانها النسبية فكان كما يلي:

 .1جداء المجدال الرابع (تعزيز روح المقداومة ورفض التطبيع) في المرتبة األولى ،حيث حصد د د د د د ددل على
وزن نس د د د د د ددبي ( )%68.16وبدرجة كبيرة ،ويفسد د د د د د ددر الباحث ذلك بأنه رغم عدم وجود منهج وبرامج

أكاديمية تساهم في تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع ،إال أن المنهج الخفي ممثالً في السلوكيات
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والقدوة واإلجراءات اإلدارية واألكاديمية لدى مقومات الجامعة ،تعكس تشد د د ددبع المجتمع الفلسد د د ددطيني

عامة والبيئة الجامعية خاصددة بفلسددفة ونهج مقاومة االحتالل ورفض االنخراط في مشدداريع التطبيع

معه ،كونهم عانوا ويعانون من ويالت هذا االحتالل ،وبالتالي هناك شد د د ددبه إجماع فلسد د د ددطيني على

رفض االحتالل ومقاومة التطبيع معه ،حتى وان اختلفوا في وسائل هذه المقاومة.

وتختلف نتيجة الد ارسدة مع د ارسدة الغول( )4551والتي أشارت إلى أن متطلبات ثقافة المقاومة

متوفرة بدرجة قليلة.
 .6جاء المجال األول (حماية الهوية الوطنية الفلسطينية) في المرتبة الثانية ،حيث حصل على وزن
نسبي ( )%67.88وبدرجة متوسطة ،ويفسر الباحث ذلك بأنه رغم أن أهمية قضية الهوية الوطنية

والتي تمثل أحد األهداف الوطنية التي استدعت إنشاء الجامعات في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،والتي
كان البد أن تنعكس هذه األهمية على تعزيز وحماية الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعات بدرجة

كبيرة جداً ،ويعزو الباحث حصول حماية الهوية الوطنية الفلسطينية على درجة متوسطة إلى أن
المجتمع الفلسطيني رغم خضوعه ومنذ ما يزيد عن القرن من الزمان ألزمات سياسية واجتماعية،
إال أنه الزال متمسكاً بهويته الوطنية ،وأنه في الفترة األخيرة شهد المجتمع تحوالت نتيجة االنقسامات

السياسية ،مما انعكس على الشخصية الفلسطينية ،بحيث أصبحت الهوية الحزبية لدى البعض تطغى

في بعض األحيان على الهوية الوطنية ،لذلك فإن هذا التجاذب ما بين المورث الذي وجد على مدار
السنوات لدى الفرد والذي يدعوه إلى التمسك بهويته الوطنية الفلسطينية ،وتلك العوامل السياسية

الداخلية ذات التأثير السلبي ،أدى إلى الحصول على تلك النسبة ،لذلك يجب على اإلدارة العليا في
بناء عليها الجامعات ،وترجمتها إلى برامج وآليات
الجامعات تعزيز الفلسفة الوطنية التي تأسست ً
عمل تحافظ من خاللها على الهوية الوطنية الفلسطينية وتغليبها على أي من المصالح الحزبية.
 .3جاء المجال الثاني (مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي) في المرتبة الثالثة ،حيث حصل على
وزن نسبي ( )%66.66وبدرجة متوسطة ،وهي نسبة مقبولة في ظل عدم وجود برامج أمنية مطبقة

في الجامعات ،وان كانت التحديات األمنية في المجتمع الفلس د ددطيني يس د ددتلزم أن تكون هذه النس د ددبة
أكبر مما هي عليه ،ويفسد د د د ددر الباحث هذه النتيجة إلى اعتقاد خاط لدى اإلدارات العليا للجامعات
بأن دور مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي هو فقط مسئولية األجهزة األمنية ،وأنها كمؤسسة
تعليميدة ال شد د د د د د ددأن لهدا بهذا الدور ،وهو اعتقاد خاط يخالف العديد من الد ارسد د د د د د ددات العلمية والتي
أشددارت إلى أن مؤس دسددات التنشددئة االجتماعية على وجه العموم والمؤسدسددات التربوية والتعليمية لها

الدور الكبير في هذا اإلطار ،وذلك كونها المؤسدسدة التي تشكل عقل ووجدان الطلبة ،وبالتالي كان

من المفترض أن تؤدي دو اًر أكبر في حمددايددة الطلبددة وتوعيتهم من مخدداطر الوقوع في هددذه اآلفددة
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الخطيرة على أنفسددهم وعلى مجتمعهم وعلى قضدديتهم الفلسددطينية ،كذلك لكون التخابر مع االحتالل
ال يعد ظاهرة في المجتمع الفلسد د ددطيني ،فهو مرفوض على الصد د ددعيد الوطني ،ما عدا حاالت فردية

قدد يقع فيهدا بعض األفراد ،ولدذلدك لم تكن درجدة االهتمدام بهدذا الجدانب كبيرة جداً ،وهو أمر طبيعي
مع حجم تواجد "التخابر" في المجتمع الفلسطيني.

 .4جاء المجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية) في المرتبة الرابعة ،حيث حصل على وزن
نس ددبي ( )%65.69وبدرجة متوس ددطة ،ويفس ددر الباحث ذلك بأن قض ددية الحرب النفس ددية هي قض ددية
خفية غير ظاهرة ،تسدتشدف من خالل المواقف والتصريحات ،واإلجراءات التي يتبعها االحتالل في

تعامله مع المجتمع الفلس د د د د ددطيني ،سد د د د د دواء كانت هذه اإلجراءات إعالمية كتصد د د د د دريح من احد القادة

الس د د د د د ددياس د د د د د دديين لدى االحتالل وبث األخبار الكاذبة ،أو اقتص د د د د د ددادية كإغالق المعابر والتض د د د د د ددييق
االقتصادي ،أو اجتماعية من خالل بث روح االنهزام في نفوس المواطنين ،أو إجراءات صحية من

خالل تسد د د د د ددهيل دخول المواد المخدرة للمجتمعات المسد د د د د ددتهدفة لتدميرها ،كل ذلك إنما يدل على أن
الحرب النفسدية هي خطة شداملة يسدتعين بها االحتالل اإلسدرائيلي لتدمير الشخصية الفلسطينية من

الداخل لكي ال تقوى على مقاومته والخض د د د ددوع لس د د د ددياس د د د دداته االحتاللية ،وبالتالي فإن الباحث يعزو
حصول مجال مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية على درجة متوسطة إلى غياب مفهوم هذه الحرب

 كونها حرباً غير معلنة -عن جموع البيئة الجامعية وطلبتها ،وهذا ما يفس د د د د د ددر الحص د د د د د ددول علىالدرجة المتوسد ددطة كون هذه القضد ددية غائبة إلى حد ما عن النقاش المباشد ددر أو غير المباشد ددر في
البيئة الجامعية ،ويتم تناولها ضمن قضاياها الجزئية كقضية إعالمية أو اقتصادية أو اجتماعية وال
يتم النظر لها ضد د د ددمن إطارها العام ،وبالتالي الص د د د ددورة الكاملة عن هذه الحرب غير ظاهرة للجميع

سد د د د دواء في اإلدارة الجامعية أو جموع الطلبة ،وان ظهرت فال يتم تداولها ومناقش د د د ددتها مع الطلبة أو
تحذيرهم منها ومن آثارها المدمرة.
 .5جاء المجال الخامس (تحري أخبار العدو اإلسد درائيلي/اعرف عدوك) في المرتبة الخامس ددة واألخيرة،

حيث حصدل على وزن نسدبي ( )%62.71وبدرجة متوسدطة ،ويفسر الباحث ذلك بأن مجال تحري
أخبار العدو اإلس درائيلي من المجاالت التي تتجنب المؤس دسددات التعليمية الفلسددطينية الخوض فيها،

بعكس ما هو معمول به لدى االحتالل اإلس د درائيلي والذي يتبع برامج تعاون على أعلى المسد ددتويات

ما بين المؤس د دس د ددة األمنية والمؤسد د دس د ددات التعليمية ،انطالقاً من أن معرفة متطلبات المعركة تتطلب
معرفة الش د د ددئون الحياتية واألمنية والس د د ددياس د د ددية للعدو كونها تس د د دداهم بش د د ددكل كبير في تحديد طبيعة

المعركة ،ولذلك أطلقوا عليها الجبهة الداخلية وبالتالي فهي ال تنفصد د د د ددل عن طبيعة الص د د د د دراع ،واذا
استطاع أحد طرفي الصراع التأثير على الجبهة الداخلية ألحدهما فقد حقق الشيء الكثير في تحديد
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نتيجة المعركة ،لذا فإن الباحث يعزو حصد ددول هذا المجال على درجة متوسد ددطة إلى شد ددقين :األول

بأن المؤس د د دسد د ددات التعليمية تتجنب الخوض في هذا المضد د ددمار اعتقاداً منها بأن رسد د ددالتها التعليمية
تقتصد ددر على تدريب وتعليم الطلبة المنهج المعد في التخص د دصد ددات التربوية المختلفة دون الخوض
في الشدأن العام أو القضايا الوطنية ،والشق الثاني هو ضعف الدور المنوط باألطر الطالبية والتي

باس د ددتطاعتها تنفيذ الكثير من األنش د ددطة الطالبية بما يخدم هذا المجال بمعزل عن التس د ددبب بالحرج
لىدارة الجامعات.
ولمزيد من النتائج ،قام الباحث بدراسة فقرات كل مجال على حدة ليتبين التالي:

أوالً :فيما يتعلق بالمجال األول (حماية الهوية الوطنية الفلسطينية):
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات
هذا المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم ()5.3

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب

الستجابات أفراد العينة على فقرات المجال األول (حماية الهوية الوطنية الفلسطينية)
م

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحكم
كبيرة

المعياري

النسبي

1

يقوي لدي عضو هيئة التدريس مشاعر الفخر بانتمائي لفلسطين 3.750

1.140

%75.00

2

2

3.506

1.136

%70.12

5

كبيرة

3.800

1.120

%76.00

1

كبيرة

تسمح إدارة الجامعة بإقامة الفعاليات الوطنية داخل حرم الجامعة 3.513

1.267

%70.26

3

كبيرة

3.253

1.237

%65.06

8

متوسطة

3.203

1.260

%64.06

9

متوسطة

7

تقيم األطر الطالبية نشاطات تعزز قيم االنتماء والوالء للوطن

3.473

1.174

%69.46

6

كبيرة

8

تدعوني األطر الطالبية إلى التمسك بالقيم والتقاليد الفلسطينية

3.513

1.160

%70.26

3

كبيرة

2.594

1.333

%51.88

10

قليلة

3.332

1.173

%66.64

7

متوسطة

الحسابي

يحثني عضو هيئة التدريس على احترام الرموز الوطنية
يبصرني عضو هيئة التدريس بجرائم االحتالل ضد الشعب

3

الفلسطيني

4

تنظم إدارة الجامعة ندوات ومؤتمرات علمية لمعالجة القضايا

5

الوطنية

تستضيف إدارة الجامعة شخصيات وطنية للحديث عن الحقوق

6

والثقافة الوطنية

تنظم األطر الطالبية رحالت للتعرف إلى المعالم التاريخية في

9

محافظات الوطن

10

توزع األطر الطالبية منشورات وملصقات تعزز لدي المشاركة
في القضايا الوطنية

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في مجال حماية الهوية الوطنية الفلسطينية كانتا:

أ .الفقرة ( )3التي نص د د د ددت على ":يبصد د د د درني عض د د د ددو هيئة التدريس بجرائم االحتالل ض د د د ددد الش د د د ددعب
الفلس د ددطيني" احتلت المرتبة األولى بوزن نس د ددبي قدره ( )%76أي بدرجة كبيرة .ويعزو الباحث ذلك
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إلى أن معايشددة الكل الفلسددطيني لج ارئم االحتالل وتناول هذا المجال بالحديث والمناقشددة في جميع

مناحي الحياة ومنها الحياة الجامعية ،تحتم على عضد د ددو هيئة التدريس التطرق إلى جرائم االحتالل
اإلسدرائيلي أثناء المحاضدرات ،خاصدة وأن هذا المجال ال يثير اللغط والتعصب وبعيداً عن التحزب
والجدال ،كونه يطال الجميع ومن القض د ددايا المتفق عليها بين القوى واألحزاب الس د ددياس د ددية والقيادات
التعليمية ،وال يسدتشدعر عضدو هيئة التدريس الحرج في مناقشة هذا المجال مع الطلبة كلما اقتضت

الحاجة ،وال تعارض اإلدارة الجامعية ذلك لكون هذه القضية من القضايا الوطنية.

ب .الفقرة ( )1التي نصد ددت على ":يقوي لدي عضد ددو هيئة التدريس مشد دداعر الفخر بانتمائي لفلسد ددطين"
احتلت المرتبة الثانية بوزن نسد ددبي قدره ( )%75أي بدرجة كبيرة .ويفسد ددر الباحث ذلك بأن االنتماء

لفلسدطين متجذر لدى جموع الشدعب الفلسطيني ،وهو المالذ األول الذي يلجأ له الجميع للدفاع عن
حقوقه الوطنية ،وهو انتماء تأصدد ددل في الشد د ددعب الفلسد د ددطيني نتيجة مقاومته لالحتالل اإلس د د درائيلي،
وبالتالي فقد واجه الشد د د د ددعب الفلسد د د د ددطيني تجربة فريدة لم تعايشد د د د ددها الكثير من الدول العربية ،حيث

س دداهمت هذه التجربة في تقوية المناعة ض ددد االسدددتس ددالم لهذا المحتل من خالل مزيد من التمسدددك
واالنتمداء والوالء لهدذا الوطن ،وبالتالي يعزو الباحث حصد د د د د د ددول هذه الفقرة على درجة كبيرة إلى أن
مشد د د دداعر الفخر باالنتماء لفلسد د د ددطين حاض د د د درة في كل المحافل والظروف ،وال يكاد يخلو مجلس أو
محاض د د درة علمية من التعبير عن هذه المشد د دداعر من قبل عض د د ددو هيئة التدريس س د د دواء بالتصدد د دريح

المباشد ددر أو التلميح ،أو من خالل العفوية واإليحاءات غير المقصد ددودة ولكنها في المحصد ددلة تؤدي
إلى تقوية مشاعر الفخر باالنتماء لفلسطين لدى الطلبة.

فيما كانت أدنى فقرتين في مجال حماية الهوية الوطنية الفلسطينية:
 -الفقرة ( )9التي نص د د د د د د ددت على" :تنظم األطر الطالبيددة رحالت للتعرف إلى المعددالم التدداريخيددة في

محافظات الوطن" احتلت المرتبة العاشرة واألخيرة بوزن نسبي قدره ( )%51.88أي بدرجة قليلة .ويعزو
الباحث ذلك إلى أن السياسة اإلسرائيلية االحتاللية القائمة على الحصار والمنع وتقطيع أوصال الوطن،

وتحويل المدن والقرى الفلسد د د د ددطينية إلى كنتونات منعزلة ،حالت دون اسد د د د ددتطاعة األطر الطالبية تنظيم
رحالت للطلبدة لزيدارة المعدالم التداريخيدة ،خداصد د د د د د ددة وأن تلدك المعدالم التداريخيدة يكثر تواجددهدا في القدس

ومندداطق الد د د د د د د د د د د د د د د  41المحتلددة ،وهي مندداطق يحظر على الغددالبيددة العظمى من مواطني محددافظدات غزة
الوصول إليها بسبب المنع األمني والحصار اإلسرائيلي ،وبالتالي يفسر الباحث حصول هذه الفقرة على

درجة قليلة إلى هذه اإلجراءات االحتاللية ،كذلك األحداث الس د د ددياس د د ددية واالحتاللية في قطاع غزة ممثلة
بالحروب والحصددار ،شددغلت الرأي العام والقيادات السددياسددية وجموع الطلبة عن النظر إلى أهمية ما هو

موجود من معالم تاريخية داخل القطاع ،لذلك تتجه البرامج والنشد د د دداطات الجامعية إلى أنشد د د ددطة طالبية
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ذات أولوية اكبر من وجهة نظر األطر الطالبية تتعلق بالتخفيف من األثار السلبية للحصار واالحتالل

عن الطلبة وذويهم.

 -الفقرة ( )6والتي نصت على" تستضيف إدارة الجامعة شخصيات وطنية للحديث عن الحقوق والثقافة

الوطنية" احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره ( )%64.06أي بدرجة متوسطة ،ويفسر الباحث ذلك

إلى رغبددة اإلدارات العليددا في الجدامعددات في النددأي بددأنفس د د د د د د دهدا وبددالجدامعددات التي تددديرهدا عن التجدداذبددات
السد ددياسد ددية والفصد ددائلية ،في ظل تعاظم االنقسد ددام الفلسد ددطيني الفلسد ددطيني ،والنظر السد ددتضد د دافة أي من

المس د ددئولين والقيادات الوطنية نظرة فص د ددائلية تض د ددعهم في قالب الحزبية ،أو االنتماء ألي من حكومات
غزة ورام هللا ،فعند زيارة أي شد ددخصد ددية وطنية إلحدى الجامعات فإنه ينظر لها ضد ددمن إطار انتماءاتهم
الحزبية ،حتى ولو كانت هذه الشخصية تتولى مسئولية حكومية ذات بعد وطني ،وبالتالي يعزو الباحث

حصد د د ددول هذه الفقرة على درجة متوسد د د ددطة إلى رغبة اإلدارات الجامعية االبتعاد عن العمل الس د د د دياسد د د ددي

واالكتفاء بالبعد التربوي للعملية التعليمية ،وكذلك ألن االهتمام باستضافة الشخصيات الوطنية يأتي من
قبل األطر الطالبية ،وال يأخذ البعد الرس د د ددمي تحت رعاية مباش د د درة من إدارات الجامعات ،ولذلك جاءت

درجة هذه الفقرة متوسطة.
ثانياً :فيما يتعلق بالمجال الثاني (مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي):

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات

هذا المجال كما يوضحها الجدول التالي:
جدول رقم ()5.4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب

الستجابات أفراد العينة على فقرات المجال الثاني (مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي)
م
1
2
3
4

المتوسط

الفقرة
يقوي لدي عضو هيئة التدريس الوازع الديني واألخالقي للوقاية من
الوقوع في العمالة لالحتالل

يحذرني عضو هيئة التدريس من المخاطر األمنية لمواقع التواصل

االجتماعي المشبوهة

يبين لي عضو هيئة التدريس أن السقوط األخالقي هو بداية السقوط

األمني

يوضح لي عضو هيئة التدريس أساليب استغالل االحتالل لحاجة

المواطنين للسفر أو العالج إلسقاطهم في العمالة
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االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب الحكم

%77.26 1.109 3.864

1

كبيرة

%74.34 1.113 3.717

2

كبيرة

%73.82 1.155 3.691

4

كبيرة

%68.62 1.197 3.431

6

كبيرة

م

المتوسط

الفقرة
يبين لي عضو هيئة التدريس المصير المخزي للعمالء في الدنيا

5

واآلخرة

يحذرني عضو هيئة التدريس من مخاطر الرسائل واالتصاالت الواردة

6

من أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية

تطور إدارة الجامعة البرامج التعليمية بما يواكب االحتياجات األمنية

7

للطلبة

تسمح إدارة الجامعة لألطر الطالبية بتنفيذ نشاطات في مجال التوعية

8

األمنية داخل الجامعة

تزود إدارة الجامعة مكتبة الجامعة بالكتب واألبحاث التي تعالج قضية

9

العمالة لالحتالل

10

األمني

تقوم األطر الطالبية بتوعيتي بطرق وأساليب االحتالل في اإلسقاط

تنش األطر الطالبية صندوقاً للتكافل مع الحاالت المحتاجة خشية
11
استغاللها من قبل عمالء العدو اإلسرائيلي
12
13

تنظم األطر الطالبية نشاطات طالبية لمعالجة قضية السقوط األمني

مع االحتالل

تصدر األطر الطالبية نشرات توعي الطلبة من خاللها بأساليب العدو

في إسقاطهم في براثن العمالة لالحتالل

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب الحكم

%74.60 1.193 3.730

3

كبيرة

%70.70 1.165 3.535

5

كبيرة

%62.48 1.195 3.124

9

متوسطة

%64.22 1.182 3.211

7

متوسطة

%61.98 1.256 3.099

10

متوسطة

%63.56 1.233 3.178

8

متوسطة

%56.5 1.293 2.825

13

متوسطة

%57.68 1.218 2.884

12

متوسطة

%60.72 1.216 3.036

11

متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في مجال مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي كانتا:

أ .الفقرة ( )1التي نصد ددت على" :يقوي لدي عضد ددو هيئة التدريس الوازع الديني واألخالقي للوقاية من

الوقوع في العمالة لالحتالل" احتلت المرتبة األولى بوزن نسددبي قدره ( )%77.26أي بدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلك إلى كون أحد أهم األهداف التي يحرص عليها أعضد د د دداء الهيئة التدريسد د د ددية هي

تعزيز الجداندب التربوي المتمثدل في غرس األخالق الحميددة وتقوية المفاهيم واألسد د د د د د ددس الدينية لدى

الطلبة ،وبالتالي فإنه ليس مس د د د ددتغرباً حصد د د د ددول هذه الفقرة على درجة كبيرة كون هذه المهمة إحدى

الوظائف التي يؤديها عضو هيئة التدريس ،حتى وان لم يكن حاض اًر لديه تحقيق الهدف من تعزيز
الجددانددب الددديني واألخالقي بددالوقددايددة من الوقوع في العمددالددة لدددى االحتالل ،وذلددك ألن تقويددة الوازع

الدديني واألخالقي لدددى الطلبددة يحقق العددديددد من األهددداف في جميع المجدداالت اإلنسد د د د د د ددانيددة ،ومنهددا

الجانب األمني.

ب .الفقرة ( )2التي نص ددت على" :يحذرني عض ددو هيئة التدريس من المخاطر األمنية لمواقع التواص ددل

االجتماعي المشدبوهة" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسدبي قدره ( )%74.34أي بدرجة كبيرة .ويعزو

البدداحددث ذلددك إلى كون مواقع التواص د د د د د د ددل االجتمدداعي لم تعددد وافددداً حددديث داً في المجتمعددات ،ولكنهددا
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أص د ددبحت مقيماً دائماً في كافة المجاالت الحياتية للمجتمع ،فلم يعد اسد د دتخدام هذه المواقع مقتصد د د اًر
على مجال دون األخر أو فئة عمرية دون األخرى ،وبالتالي أصددبحت واقعاً يجب أن تتماشددى معه
وبناء عليه فليس مس د د د د د ددتغرباً أن تقتحم هذه المواقع المجتمع
المجتمعات بكل إيجابياته وس د د د د د ددلبياته،
ً
التربوي بالفحص والتدقيق واالستفادة من اإليجابيات والتحذير من السلبيات والمخاطر التي تشكلها،
وبالتالي حص د ددول هذه الفقرة على درجة كبيرة يعزوه الباحث إلى أن عض د ددو هيئة التدريس الذي هو
بمثابة أب وحاض د ددن ألبنائه الطلبة وص د دداحب وعي بس د ددلبيات ومخاطر هذه المواقع مقارنة بالطالب

ذي الخبرة البسديطة بهذه المخاطر فيشعر عضو هيئة التدريس بالمسئولية الوطنية واالجتماعية في
توعية الطلبة وتحذيرهم من هذه المخاطر واالس د د ددقاطات ،كما أنه يأتي من باب قيام أعض د د دداء هيئة

التدريس بدورهم التربوي القائم على التحذير من المخاطر األمنية واألخالقية وحماية الطلبة من كل
ما من شأنه تلويث أفكارهم وعقولهم ،وهو أحد األدوار الرئيسية المنوطة بأعضاء هيئة التدريس.

فيما كانت أدنى فقرتين في مجال مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي:
أ .الفقرة ( )11التي نصت على" :تنش األطر الطالبية صندوقاً للتكافل مع الحاالت المحتاجة خشية
اس ددتغاللها من قبل عمالء العدو اإلسد درائيلي" احتلت المرتبة الثالثة عشددرة واألخيرة بوزن نس ددبي قدره

( )%56.5أي بدرجة متوسدددطة .ويعزو الباحث ذلك إلى كون الحصد ددار المفروض على محافظات
غزة لم يؤثر س د ددلباً على المجاالت الحياتية للمواطن العادي فقط  ،ولكنه أيضد د داً أثر على الموازنات
المرصد د د د د د ددودة من قبددل التنظيمددات واألحزاب التي تتبع لهددا األطر الطالبيددة ،ممددا دفعهددا إلى تقليص

الموازنات المرصد ددودة للعمل الطالبي ،وبالتالي عدم قدرة هذه األطر على تغطية كم االحتياج الذي

يعانيه الطلبة وذوهم في توفير المتطلبات الجامعية ومسد ددتلزماتها ،وخاصد ددة الرسد ددوم الجامعية ،ومن
هذا الباب فإن الباحث يعزو حص د د د د ددول هذه الفقرة على درجة متوس د د د د ددطة إلى ض د د د د ددعف قدرة األطر

الطالبية للمسد د د دداعدة في هذا الجانب ،حيث أن هذه المشد د د ددكلة فاقت قدرات األطر الطالبية ولم يعد
بمقدورها حلها بمعزل عن التدخل من جميع القوى السياسية والتعليمية والحزبية.

ب .الفقرة ( )12التي نصد د ددت على" :تنظم األطر الطالبية نشد د دداطات طالبية لمعالجة قضد د ددية السد د ددقوط
األمني مع االحتالل" احتلددت المرتبددة الثددانيددة عش د د د د د د درة بوزن نسد د د د د د ددبي قدددره ( )%57.68أي بدددرجددة
متوسطة .ويعزو الباحث ذلك إلى أنه جاءت هذه الدرجة نتيجة الفتور الذي أصاب األطر الطالبية
وتراجع أدائها لدورها الطالبي بس د د ددبب عدم وجود البيئة التنافس د د ددية بين األطر الطالبية ،والذي كان

سد د د ددبباً كبي اًر في تسد د د ددارع هذه األطر لتقديم الخدمة لجموع الطلبة بما يحقق طموحاتهم واحتياجاتهم
األمنية والتعليمية نتيجة لتعطل االنتخابات الطالبية بس د د ددبب االنقس د د ددام الس د د ددياس د د ددي القائم ،حيث أن

غياب هذا التنافس أثر س د د ددلباً على أداء األطر الطالبية ونش د د دداطاتها ،وعامل أخر أيضد د د داً أثر على

حصدول هذه النتيجة هو ما تم اإلشارة إليه سابقاً وهو ضعف الموازنات المرصودة للعمل الطالبي،
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وبالتالي تضدطر األطر الطالبية إلى التقليص والحد من تنفيذ النشداطات األمنية لصدالح النشاطات

األكثر إلحاحاً ،وهي المسد د د دداعدة في الجانب االقتصد د د ددادي والتخفيف من األعباء المالية للطلبة قدر

المستطاع.

ثالثاً :فيما يتعلق بالمجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية):

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات

هذا المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم ()5.5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب

الستجابات أفراد العينة على فقرات المجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية)
م

الفقرة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب الحكم

1

يحذرني عضو هيئة التدريس من اآلثار السلبية للشائعات اإلسرائيلية

3.508

%70.16 1.168

2

كبيرة

2

يوصيني عضو هيئة التدريس بالعمل على حماية الجبهة الداخلية

3.223

%64.46 1.155

10

متوسطة

3

يكشف لي عضو هيئة التدريس زيف الدعاية اإلسرائيلية

3.333

%66.66 1.179

4

متوسطة

4

يبين لي عضو هيئة التدريس تناقض المجتمع اإلسرائيلي الداخلي

3.225

%64.50 1.212

9

متوسطة

3.269

%65.38 1.206

5

متوسطة

3.170

%63.40 1.192

11

متوسطة

3.053

%61.06 1.245

12

متوسطة

3.521

%70.42 1.172

1

كبيرة

3.370

%67.40 1.066

3

متوسطة

3.242

%64.84 1.142

7

متوسطة

3.262

%65.24 1.143

6

متوسطة

3.234

%64.68 1.188

8

متوسطة

5
6
7
8
9
10

يرفع عضو هيئة التدريس لدي الروح المعنوية من خالل فضح
الشائعات اإلسرائيلية

يوجهني عضو هيئة التدريس للتأكد من المعلومات الواردة في وسائل
اإلعالم اإلسرائيلية

تسهم إدارة الجامعة في تحصين الطلبة نفسياً لحماية الجبهة الداخلية

تؤكد إدارة الجامعة على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الشائعات

اإلسرائيلية

تقوم األطر الطالبية بمواجهة إعالم االحتالل بالفعاليات والملصقات

الهادفة

تعزز لدى األطر الطالبية المناعة النفسية ضد التجاوب مع الشائعات
اإلسرائيلية

 11تبين لي األطر الطالبية طرق االحتالل في إضعاف الروح المعنوية
12

تكشف لي األطر الطالبية زيف المعلومات الموجهة عبر وسائل

اإلعالم اإلسرائيلية

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في مجال مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية كانتا:

 الفقرة ( )8التي نصت على " :تؤكد إدارة الجامعة على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الشائعاتاإلس د درائيلية" احتلت المرتبة األولى بوزن نسد ددبي قدره ( )%70.42أي بدرجة كبيرة .ويفسد ددر الباحث
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ذلك إلى أن مفهوم الوحدة الوطنية مفهوم ملح في وقتنا الحاضد د ددر ومطلب شد د ددعبي ال خالف عليه،

وبالتالي ال تجد أياً من القيادات التعليمية أو الس د ددياس د ددية إال وتنادي بهذا الش د ددعار ،وال تس د ددتطيع أن

تصدرح بخالف ذلك حتى وان كان ذلك يخالف مصدالحها الشدخصية أو الحزبية ،وانسجاماً مع ذلك
فدإن الجميع وبمدا فيهم إدارة الجدامعدة تندادي بدالوحددة الوطنيدة لحل ومواجهة جميع المشد د د د د د دداكل التي

يواجهها المجتمع الفلسددطيني ،وأهم هذه المشدداكل والتحديات هي االحتالل اإلس درائيلي وما يفرزه من
آثار س د د ددلبية على المجتمع الفلس د د ددطيني ،ومن ض د د ددمن هذه اآلثار الش د د ددائعات التي يطلقها االحتالل
بغرض زيادة االنقس د د ددام وتفاقم المعاناة لدى الش د د ددعب الفلس د د ددطيني وتدمير الش د د ددخص د د ددية الفلس د د ددطينية

وتوتيرها ،وبالتالي حصول هذه الفقرة على نسبة عالية يعزوه الباحث إلى تفهم إدارة الجامعة لحاجة

المجتمع الفلسطيني إلى الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات اإلسرائيلية.

 الفقرة ( )1التي نصدد د د د ددت على " :يحذرني عضد د د د د ددو هيئة التدريس من اآلثار السد د د د د ددلبية للشد د د د د ددائعاتاإلس د درائيلية" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسد ددبي قدره ( )%70.16أي بدرجة كبيرة .ويفسد ددر الباحث
ذلددك إلى أن مجتمع الجددامعددة بكددل مكوندداتدده اإلداريددة واألكدداديميددة والطالبيددة جزء ال ينفصد د د د د د ددل عن

المجتمع الفلسطيني ككل ،وبالتالي فإنه يؤثر ويتأثر بما يعانيه المجتمع الفلسطيني ،ولكون المجتمع
الفلس ددطيني يقع في مرمى حرب نفس ددية دائمة يش ددنها عليه االحتالل اإلس د د ارئيلي ،فإن الباحث يعزو

حصدد د د ددول هذه الفقرة على درجة كبيرة إلى أن انعكاس التحديات التي يواجهها المجتمع ككل وكذلك
مجتمع الجامعة ،ومنها الش ددائعات والتي تنتش ددر بين جموع الطلبة ،تجبر عض ددو هيئة التدريس إلى

التحذير من الشائعات وآثارها المدمرة على المجتمعات.

فيما كانت أدنى فقرتين في مجال مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية:
 الفقرة ( )7التي نص د د د ددت على " :تس د د د ددهم إدارة الجامعة في تحص د د د ددين الطلبة نفس د د د ددياً لحماية الجبهةالداخلية" احتلت المرتبة الثانية عش د درة واألخيرة بوزن نسد ددبي قدره ( )%61.06أي بدرجة متوسد ددطة.
ويعزو الباحث ذلك إلى تراجع دور الجامعة في التأثير في الشأن العام ،واقتصار دورها على الدور

التعليمي فقط ،دون التدخل في الش د ددأن االجتماعي ،وبالتالي عدم االهتمام بالقدر الكافي بتحص د ددين
واعادة تأهيل الطلبة نفسياً بما يحقق حماية الجبهة الداخلية.

 الفقرة ( )6التي نصت على" :يوجهني عضو هيئة التدريس للتأكد من المعلومات الواردة في وسائلاإلعالم اإلسرائيلية" احتلت المرتبة الحادية عشرة بوزن نسبي قدره ( )%63.40أي بدرجة متوسطة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن نسبة الشباب الذين يتابعون وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قليلة إلى حد ما،
خاصة وأن ما يصلنا من وسائل اإلعالم اإلسرائيلي هو ترجمات من قبل مواقع إخبارية ومراكز

بحثية في ظل عدم إجادة الكم األكبر من الطلبة للغة العبرية ،وبالتالي فإن هذه القضية غير مطروحة

بصورة واسعة في المجتمع الجامعي ،وبالتالي ال يتطرق لها أعضاء هيئة التدريس بشكل كبير.
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رابعاً :فيما يتعلق بالمجال الرابع (تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع):

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات

هذا المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم ()5.6

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب

الستجابات أفراد العينة على فقرات المجال الرابع (تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع)
م

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب الحكم

1

يبين لي عضو هيئة التدريس أهمية مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية

3.627

1.146

%72.54

3

كبيرة

2

يحثني عضو هيئة التدريس على مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية

3.300

1.782

%66.00

11

متوسطة

3.330

1.173

%66.60

8

متوسطة

4

يحثني عضو هيئة التدريس لتبني األفكار والمشاريع الداعمة للمقاومة

3.222

1.186

%64.44

15

متوسطة

5

يوعيني عضو هيئة التدريس بمراحل النضال الفلسطيني ضد االحتالل 3.433

1.132

%68.66

6

كبيرة

6

يؤكد لي عضو هيئة التدريس رفضي للشخصيات المطبعة مع االحتالل 3.260

1.201

%65.20

13

متوسطة

3.306

1.189

%66.12

9

متوسطة

3.288

1.156

%65.76

12

متوسطة

3.739

1.171

%74.78

1

كبيرة

 10تدعو إدارة الجامعة إلى دعم المنتج الوطني البديل عن المنتج اإلسرائيلي 3.379

1.248

%67.58

7

متوسطة

3.497

1.141

%69.94

4

كبيرة

3.710

1.253

%74.20

2

كبيرة

3.236

1.254

%64.72

14

متوسطة

 14تقيم األطر الطالبية الفعاليات الوطنية المناهضة لالحتالل

3.302

1.118

%66.04

10

متوسطة

 15تعلي األطر الطالبية من قيمة التضحية في سبيل الوطن

3.491

1.185

%69.82

5

كبيرة

3

7
8
9

يبين لي عضو هيئة التدريس أهمية االستقالل االقتصادي كمدخل

للتحرر الوطني

يوضح لي عضو هيئة التدريس أهمية االلتفاف حول مشروع مقاومة

االحتالل

تتبنى إدارة الجامعة مواقف وطنية متقدمة إزاء ممارسات االحتالل
اإلسرائيلي

تشيد إدارة الجامعة ببطوالت الشهداء واألسرى وجرحى العدوان
اإلسرائيلي

 11تؤكد إدارة الجامعة على دور الجامعات في مسيرة النضال الفلسطيني
12
13

تقدم إدارة الجامعة منحاً دراسية للحاالت النضالية كجرحى العدوان وأبناء
األسرى

تحثني األطر الطالبية على استخدام تخصصي الجامعي في مقاومة
االحتالل

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في مجال تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع كانتا:

 الفقرة ( )9التي نصت على" :تشيد إدارة الجامعة ببطوالت الشهداء واألسرى وجرحى العدواناإلسرائيلي" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%74.78أي بدرجة كبيرة ،ويعزو الباحث

ذلك إلى مدى الفخر واالعتزاز الذي يكنه المجتمع الفلسطيني للشهداء واألسرى والجرحى والذين
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يشكلون مثلث التضحية والفداء ،وهم حاضرون في كل المحافل كقضية وطنية ،ويفتخر ويشيد
بدورهم البطولي الجميع بما فيهم إدارة الجامعة.

 الفقرة ( )12التي نصت على" :تقدم إدارة الجامعة منحاً دراسية للحاالت النضالية كجرحى العدوانوأبناء األسرى" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%74.20أي بدرجة كبيرة .ويعزو الباحث
ذلك إلى أن هذه المنح التي تعطى لهذه الفئات وأسرهم تأتي في إطار رغبة إدارة الجامعة بالوفاء
ولو بالقليل لما قدمته هذه الفئة من تضحيات في سبيل القضية الوطنية.
فيما كانت أدنى فقرتين في مجال تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع هما:
 الفقرة ( )4التي نصت على ":يحثني عضو هيئة التدريس لتبني األفكار والمشاريع الداعمة للمقاومة"احتلت المرتبة الخامسة عشرة واألخيرة بوزن نسبي قدره ( )%64.44أي بدرجة متوسطة .ويعزو

الباحث ذلك إلى أنه رغم التزام عضو هيئة التدريس بالسياسات المتعارف عليها بعدم ممارسة العمل
السياسي ،إال أنه في نفس الوقت فإن الحس الوطني والمسئولية الملقاة على عاتقه تحتم عليه في

بعض األحيان حث الطلبة على مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ،ومع ذلك فإن على عضو هيئة التدريس
أن يحرص على رفع هذه النسبة مستغالً في ذلك المناسبات الوطنية ومشاركة الطلبة للوقفات
والمؤتمرات الطالبية الداعمة للمقاومة.

 الفقرة ( )13التي نصت على" :تحثني األطر الطالبية على استخدام تخصصي الجامعي في مقاومةاالحتالل" احتلت المرتبة الرابعة عشرة بوزن نسبي قدره ( )%64.72أي بدرجة متوسطة .ويعزو

الباحث ذلك إلى أن تراجع دور األطر الطالبية كرافد أساسي للعمل المقاوم نتيجة العديد من العوامل
الداخلية لم يمنعها من حث الطلبة على استخدام تخصصاتهم الجامعية في مقاومة االحتالل ،وفي
المقابل وجود نوع من الشعور الوجداني لدى الطالب بأن تخصصه الجامعي ينبغي أن يوظف في
المرتبة األولى للعمل والوظيفة والحصول على مصدر للدخل وبناء األسرة ،مما يحد من تأثر الطالب
من حث األطر الطالبية على استخدام تخصصه في مقاومة االحتالل.
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خامساً :فيما يتعلق بالمجال الخامس (تحري أخبار العدو اإلسرائيلي /اعرف عدوك):

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات

هذا المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم ()5.7

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب

الستجابات أفراد العينة على فقرات المجال الخامس (تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك)
م
1

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب الحكم

يحثني عضو هيئة التدريس على أهمية تعلم لغة العدو لمتابعة شئونهم 3.412

1.267

%68.24

2

كبيرة

3.201

1.155

%64.02

5

متوسطة

3.161

1.177

%63.22

7

متوسطة

3.649

1.134

%72.98

1

كبيرة

3.212

1.245

%64.24

4

متوسطة

3.291

1.886

%65.82

3

متوسطة

3.200

1.800

%64.00

6

متوسطة

2.967

1.321

%59.34

9

متوسطة

تقيم األطر الطالبية ندوات لتحليل الشئون اإلسرائيلية األمنية والعسكرية 2.772

1.257

%55.44

12

متوسطة

 10تبين لي األطر الطالبية بنية المجتمع اإلسرائيلي من الداخل

2.866

1.233

%57.32

11

متوسطة

 11تنشر األطر الطالبية تركيبة األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية

2.849

1.277

%56.98

10

متوسطة

3.042

1.342

%60.84

8

متوسطة

2
3
4
5
6
7
8
9

12

يبين لي عضو هيئة التدريس التطرف الديني لدى قادة االحتالل
اإلسرائيلي

يعرفني عضو هيئة التدريس على طبيعة المجتمع اإلسرائيلي الداخلي
يوضح لي عضو هيئة التدريس المجازر التي يرتكبها االحتالل ضد
الشعب الفلسطيني

تزود إدارة الجامعة المكتبة الجامعية بالكتب والدراسات التي تتناول
الشئون اإلسرائيلية الداخلية

تسمح إدارة الجامعة باألنشطة الطالبية التي تفضح المخططات
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

تحث إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس على توضيح زيف المعلومات
التي ترد في الدراسات اإلسرائيلية

تعقد األطر الطالبية دورات لتعليم طلبة الجامعة اللغة العبرية لمعرفة
أخبار العدو

تطلعني األطر الطالبية على التطورات التكنولوجية التي وصل إليها

االحتالل اإلسرائيلي لتفادي مخاطرها

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في مجال تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك

كانتا:

 -الفقرة ( )4التي نصت على" :يوضح لي عضو هيئة التدريس المجازر التي يرتكبها االحتالل ضد

الشعب الفلسطيني" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%72.98أي بدرجة كبيرة .ويعزو

الباحث ذلك إلى كبر حجم المجازر اإلسرائيلي واستم ارريتها بحق الكل الفلسطيني ،ومعايشة الجميع
لهذه المجازر ،وبالتالي ال يستطيع عضو هيئة التدريس إغفال هذه الجرائم ،بل يقوم بمناقشتها مع
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الطلبة متجاو اًز أي ميعقات أو تعليمات قد تصدر تحت اسم عدم الحديث في السياسية ،خاصة وأنه

من الوارد جداً أن تطاله هذه الجرائم شخصياً في أحد أحبائه أو طلبته.

 الفقرة ( )1التي نصت على" :يحثني عضو هيئة التدريس على أهمية تعلم لغة العدو لمتابعة شئونهم"احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%68.24أي بدرجة كبيرة .ويعزو الباحث ذلك إلى وعي
أعضاء هيئة التدريس بأهمية تعلم لغة العدو كوسيلة لفهم المنطلقات والتوجهات االحتاللية للعدو

اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني والتأثير فيها بما يخدم القضية الفلسطينية ومقاومة االحتالل،

ورغم أن نسبة هذه الفقرة جاءت بدرجة كبيرة ( )%21.64إال أن الباحث يعتقد بأنه الوضع الفلسطيني

الحالي يستدعي زيادة هذه النسبة بما يحقق فهماً أكبر للمجتمع اإلسرائيلي من الداخل.
فيما كانت أدنى فقرتين في مجال تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك كانتا:

 .1الفقرة ( )9التي نصت على" :تقيم األطر الطالبية ندوات لتحليل الشئون اإلسرائيلية األمنية والعسكرية"
احتلت المرتبة الثانية عشرة واألخيرة بوزن نسبي قدره ( )%55.44أي بدرجة متوسطة .ويعزو

الباحث ذلك إلى تأثر اإلدارات الجامعية بحالة االنقسام الفلسطيني ،وبالتالي تضييقها على النشاطات

الطالبية داخل الجامعة ،وعدم السماح لهم باستخدام مرافق الجامعة لتنفيذ نشاطاتهم ،خاصة وان
كانت هذه النشاطات ذات طابع أمني ،وكذلك ضعف النشاط الطالبي في ظل عدم التوافق على

انتخابات طالبية تفرز مجالس طالبية تمثل تمثيالً حقيقياً لطلبة الجامعات ،وتتبنى قضاياهم
واحتياجاتهم دون تمييز فصائلي ،إال أن ذلك لم يمنع األطر الطالبية من ممارسة دورها في هذا
اإلطار ،وهذا التجاذب هو السبب في حصول هذه الفقرة على درجة متوسطة.

 -الفقرة ( )10والتي نصت على" :تبين لي األطر الطالبية بنية المجتمع اإلسرائيلي من الداخل" احتلت

المرتبة الحادية عشرة بوزن نسبي قدره ( )%57.32أي بدرجة متوسطة .ويعزو الباحث ذلك إلى

أنه باإلضافة إلى ما تم اإلشارة إليه سابقاً من تراجع أداء األطر الطالبية في تأدية رسالتهم التعليمية

واالجتماعية تجاه الطلبة وقضيتهم الوطنية ،فإنه يضاف إلى ذلك تراجع مصاحب في مجال رصد

ومعرفة بنية المجتمع اإلسرائيلي عن القضايا والموضوعات التي توليها األطر الطالبية ،وذلك بسبب

انشغالهم بالهم الداخلي للطلبة المتعلق بتخفيف األعباء المالية للطلبة ،إال أن هذا الدور لم ينقطع

بشكل كلي بسبب الدور المميز الذي تلعبه بعض األطر الطالبية دون المجموع الكلي لألطر

الطالبية والتي يكاد دورها يكون هامشياً.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور
التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)؟

ولىجابة عن هذا السؤال قام الباحث بالمقارنة بين متوسط تقديرات الطلبة الذكور (ن=)189
ومتوسط تقديرات الطالبات (ن= )356لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم موضوع

الدراسة باستخدام اختبار ت " "T. testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين ،والجدول التالي يوضح
ذلك:

جدول رقم ()5.8

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات طلبة جامعات محافظات غزة

لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تبعاً لمتغير الجنس (ن=)545
االنحراف البعدي قيمة "ت" مستوى الداللة

المجاالت

الجنس

العدد

المتوسط

المجال األول:

ذكر

189

32.650

7.825

حماية الهوية الوطنية الفلسطينية

أنثى

356

34.626

6.864

المجال الثاني:

ذكر

189

41.370

11.691

مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي

أنثى

356

44.370

10.367

المجال الثالث:

ذكر

189

38.312

10.758

مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية

أنثى

356

40.002

9.954

المجال الرابع:

ذكر

189

49.238

13.115

تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع

أنثى

356

52.129

12.089

المجال الخامس :تحري أخبار العدو اإلسرائيلي

ذكر

189

37.047

11.687

أنثى

356

37.935

37.935

ذكر

189

198.619

48.920

أنثى

356

209.064

43.159

(اعرف عدوك)

الدرجة الكلية لالستبانة

3.044
3.074
1.834
2.579
0.924
2.566

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

غير دالة

إحصائياً

دالة عند
0.05

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )543وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )543وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتضح من الجدول السابق:
 .1أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية على مجاالت االستبانة األول (حماية الهوية
الوطنية الفلسطينية) والثاني (مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي) والرابع (تعزيز روح المقاومة

ورفض التطبيع) والدرجة الكلية لالستبانة ،وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي تقديرات الطلبة الذكور والطالبات لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة في مجال
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حماية الهوية الوطنية الفلسطينية ومجال مكافحة التخابر مع االحتالل ومجال تعزيز روح المقاومة

ورفض التطبيع والدرجة الكلية تعزى لمتغير الجنس ،وكانت الفروق لصالح الطالبات في جميع

الحاالت السابقة ،ويفسر الباحث النتيجة إلى تمتع الطالبات ببعد عاطفي ووجداني يفوق الطالب،

وهو ما يدفعهن إلى البحث ومناقشة مجاالت ثقافة المقاومة الجاري الحديث عنها ،كون هذه المجاالت
جاذبة وذات أثر يمس العاطفة لديهن نحو القضايا الوطنية ،وبالتالي يزيد مناقشتها وطرحها ضمن

وتركيز أكبر من قبل الطالبات،
اً
النشاطات الطالبية ومع أعضاء هيئة التدريس ،كونها تلقى اهتماماً
خاصة وأن للنساء مشاركة فاعلة في انتفاضة القدس الحالية ،التي تزيد من المشاعر الكامنة لدى

الطالبات للمشاركة في الفعل المقاوم ،وكذلك الوضع السياسي واالقتصادي وان كان يؤثر على كل
من الطالب والطالبات ،إال أن هذا الوضع ينتج عنه فتور أكبر لدى الطالب نتيجة الوضع السياسي

القائم ،وبالتالي عدم اهتمامهم بمتابعة ومناقشة المجاالت الجاري الحديث عنها ،خاصة مع شعورهم
كبير في صناعة القرار السياسي ،وانصرافهم للبحث عن مصادر دخل
تأثير اً
بأنهم لم يعودوا يؤثرون اً
إضافية تساعد في التخفيف من حدة الوضع االقتصادي لهم وألسرهم.

تختلف هذه النتيجة مع دراسة العمري( )6113بعدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس ،وكذلك

دراسة قنديل( )6113والتي أشارت إلى تأثر كال الجنسين بشكل متساوي بالتربية األمنية المقدمة لهم.

كما تختلف هذه النتيجة مع دراسة سلمان وعسلية( )6114والتي توصلت إلى وجود فروق ذات

داللة إحصائية في قيام الجامعات بدور في وعي الطلبة أمنياً تعزى لمتغير الجنس لصالح الطلبة الذكور،
ودراسة جحجوح( )6116والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس

في مدى قيام اإلدارة المدرسية بتنمية الوعي األمني لدى الطلبة.
 .6أن قيم "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية على المجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية
اإلسرائيلية) ،والمجال الخامس (تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك) وهذا يدل على أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تقديرات الطلبة الذكور واإلناث لدور التربية األمنية
في تعزيز ثقافة المقاومة في مجال مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية ومجال تحري أخبار العدو

اإلسرائيلي/اعرف عدوك ،ويفسر الباحث النتيجة السابقة بأن دور إدارة الجامعة وأعضاء الهيئة

التدريسية واألطر الطالبية في مجالي مجابهة الحرب النفسية ومجال تحري أخبار العدو يتم بنفس
القدر والتأثير لدى كل من الطالب والطالبات ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن السياسات التعليمية
واإلدارية التي تتبناها إدارة جامعات محافظات غزة والمطبقة لدى الطلبة هي نفسها المطبقة لدى

الطالبات ،وكذلك أعضاء هيئة تدريس الطالب هم أنفسهم هيئة تدريس الطالبات ،وبالتالي فإن

أعضاء هيئة التدريس ال يفرقون في تعاملهم وأساليبهم ما بين الطالب والطالبات ،أيضاً يعود ذلك
إلى أن الطالب والطالبات يتشاركون بنفس القدر من االهتمام بمتابعة تأثير العدوان والحروب
116

اإلسرائيلية عليهم ،كونهما يعيشان في نفس المجتمع ويتعرضان لنفس التأثيرات التي تخلفها

االعتداءات اإلسرائيلية.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة سلمان وعسلية( )6114التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية في قيام الجامعات بدور في وعي الطلبة أمنياً تعزى لمتغير الجنس لصالح الطلبة الذكور.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور
التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير الجامعة (اإلسالمية ،األزهر ،األقصى)؟

ولىجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف

عن الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية

في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تبعاً لمتغير الجامعة ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()5.9

نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات طلبة جامعات

محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير الجامعة (ن=)545
المجاالت
المجال األول :حماية

الهوية الوطنية الفلسطينية

المجال الثاني :مكافحة
التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي
المجال الثالث :مجابهة

الحرب النفسية اإلسرائيلية
المجال الرابع :تعزيز
روح المقاومة ورفض التطبيع
المجال الخامس :تحري أخبار

العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك

الدرجة الكلية لالستبانة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات قيمة "ف" مستوى الداللة

بين المجموعات

1798.210

2

899.105

داخل المجموعات

26923.912

542

49.675

المجموع

28722.121

544

بين المجموعات

1488.443

2

744.221

داخل المجموعات

63478.108

542

117.118

المجموع

64966.550

544

بين المجموعات

331.707

2

165.854

داخل المجموعات

56958.744

542

105.090

المجموع

57290.451

544

بين المجموعات

1816.643

2

908.321

داخل المجموعات

83441.622

542

153.951

المجموع

85258.264

544

بين المجموعات

1069.654

2

534.827

داخل المجموعات

60893.734

542

112.350

المجموع

61963.387

544

بين المجموعات

30099.081

2

15049.541

داخل المجموعات 1094561.348

542

2019.486

1124660.429

544

المجموع

ف الجدولية عند درجة حرية ( )542،2وعند مستوى داللة (3 = )5.51

ف الجدولية عند درجة حرية ( )542،2وعند مستوى داللة (4.61 = )5.55
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18.100

6.354

1.578

5.900

4.760

7.452

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

غير دالة

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

يتضح من الجدول السابق النتائج التالية:
 )5أن قيم "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية في المجال األول (حماية الهوية الوطنية
الفلسطينية) والمجال الثاني (مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي) والمجال الرابع (تعزيز روح
المقاومة ورفض التطبيع) والمجال الخامس (تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك) والدرجة

الكلية لالستبانة ،وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى
لمتغير الجامعة في المجاالت المذكورة والدرجة الكلية لالستبانة ،وللكشف عن اتجاه هذه الفروق لجأ

الباحث إلى استخدام اختبار شيفيه على النحو التالي:

جدول ()5.10

يوضح اختبار شيفيه اتجاه الفروق على

المجاالت األول والثاني والرابع والخامس والدرجة الكلية تبعاً لمتغير الجامعة
الجامعة

اإلسالمية

األزهر

المتغير

األزهر

*4.645

-

الفلسطينية

األقصى

*2.321

*2.323

المجال الثاني :مكافحة التخابر مع االحتالل

األزهر

*4.185

-

اإلسرائيلي

األقصى

1.328

*2.856

المجال الرابع :تعزيز روح المقاومة ورفض

األزهر

*4.668

-

التطبيع

األقصى

2.337

2.330

المجال الخامس :تحري أخبار العدو

األزهر

*3.550

-

اإلسرائيلي/اعرف عدوك

األقصى

2.010

1.540

األزهر

*19.035

-

األقصى

9.065

9.970

المجال األول :حماية الهوية الوطنية

الدرجة الكلية لالستبانة
* دالة عند 1.11

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أ .وجود فروق بين متوسطات تقديرات طلبة الجامعة اإلسالمية ومتوسطات تقديرات طلبة جامعة األزهر

في جميع مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لها ،وكانت الفروق لصالح طلبة الجامعة اإلسالمية،
ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن إدارة الجامعة اإلسالمية تتمتع بحرية أكبر من جامعة األزهر في

مناقشة وتناول مجاالت ثقافة المقاومة يرجع إلى أن نشأتها واداراتها ومجلس طالبها يتبعون إلى حد
كبير إلى التيار اإلسالمي المنادي بخيار المقاومة كحل استراتيجي للتحرر الوطني ،فيما تركز

التيارات الوطنية والسائدة في جامعة األزهر على البناء المؤسساتي للدولة واكتساب المساندة الدولية
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للقضية الفلسطينية ،وهو ما يتطلب تغليب الخيار السياسي على العمل المقاوم لكسب التأييد الدولي،

كذلك كون المنهج التعليمي بالجامعة اإلسالمية يتضمن مادة التربية النوعية ،والتي تتضمن مناقشة
القضايا ذات البعد الوطني ،ويشمل وحدة كاملة بعنوان التربية األمنية ،وهي فرصة كبيرة الطالع

وتثقيف الطلبة في مجال القضايا الوطنية وتعزيز ثقافة المقاومة لديهم.

ب .كما وجدت فروق بين متوسطات تقديرات طلبة الجامعة اإلسالمية ومتوسطات تقديرات طلبة جامعة
األقصى في المجال األول (حماية الهوية الوطنية الفلسطينية) ،وكانت الفروق لصالح طلبة الجامعة

اإلسالمية ،ويفسر الباحث هذه النتيجة لتركيز الجامعة اإلسالمية في منهجها ونشاطاتها على البعد
الديني والذي بدوره يدعو إلى التمسك بكامل تراب فلسطين ورفض المشاريع التي من شأنها التخلي
عن الهوية الوطنية ،وينعكس ذلك على التسهيالت المقدمة من إدارة الجامعة لتنفيذ النشاطات

الطالبية الداعية للتمسك بالهوية الوطنية ،خاصة وأن مجلس طالبها ينتمي إلى حركة حماس التي

تنادي بأن أرض فلسطين هي فلسطين التاريخية وترفض اتفاق أوسلو الذي يعترف بوجد الكيان

اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية ،كما أن احتواء الجامعة اإلسالمية على أكبر مكتبة علمية وما
تحتويه من كتب ومراجع في شتى المجاالت ساهمت بشكل كبير في حماية الهوية الوطنية لدى

طلبتها ،وهي ميزة تميزها عن جامعة األقصى.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سلمان وعسلية( )6114والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى لصالح الجامعة اإلسالمية ،وكذلك وجود فروق ما

بين جامعة األزهر وجامعة األقصى ،إال أنها اختلفت معها بأن النتيجة كانت لصالح جامعة األزهر.

 )2أن قيم "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية في المجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية

اإلسرائيلية) ،وهذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات طلبة

جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة تعزى لمتغير الجامعة في

مجال مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية .ويعزو الباحث ذلك إلى أن تشابه الدور الذي تقوم به

الجامعات الثالث تجاه هذا المجال يأتي نتيجة عدم إيالئهم أهمية كبيرة بهذه القضية ،وذلك لعدم
إلمام الجامعات بشكل كبير بأسس وأساليب هذه الحرب النفسية ،وبالتالي ال فرق بين جامعة وأخرى
في تناول هذه القضية ،كما أن مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية موضع اتفاق بين الجامعات الثالث

على اختالف توجهاتها واألساليب التي تنادي بها إداراتها واألطر الطالبية سواء أكانت أساليب
مقاومة مسلحة أو مقاومة سياسية سلمية ،فالحرب النفسية اإلسرائيلية قاسم مشترك بين الجميع.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور

التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير التخصص (كليات أدبية ،كليات علمية)؟
ولىجابة عن هذا السؤال قام الباحث بالمقارنة بين متوسط تقديرات طلبة الكليات األدبية

(ن= )353ومتوسط تقديرات طلبة الكليات العلمية (ن= )192لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة

المقاومة لديهم موضوع الدراسة باستخدام اختبار ت " "T. testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين،
والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم ()5.11

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات طلبة جامعات محافظات غزة

لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تبعاً لمتغير التخصص ()545
االنحراف

المجاالت

التخصص

العدد

المتوسط

المجال األول :حماية الهوية

كليات أدبية

353

34.773

7.054

الوطنية الفلسطينية

كليات علمية

192

32.411

7.417

المجال الثاني :مكافحة التخابر كليات أدبية

353

44.249

10.786

مع االحتالل اإلسرائيلي

كليات علمية

192

41.640

11.013

المجال الثالث :مجابهة

كليات أدبية

353

40.373

10.323

الحرب النفسية اإلسرائيلية

كليات علمية

192

37.656

9.936

المجال الرابع :تعزيز روح

كليات أدبية

353

52.441

12.162

المقاومة ورفض التطبيع

كليات علمية

192

48.708

12.832

المجال الخامس :تحري أخبار

كليات أدبية

353

38.555

10.612

كليات علمية

192

35.921

10.598

كليات أدبية

210.393 353

45.243

كليات علمية 196.338 192

44.578

العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك

الدرجة الكلية لالستبانة

البعدي

قيمة "ت"
3.666
2.677
2.974
3.357
2.768
3.482

مستوى
الداللة

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )543وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )543وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع مجاالت

االستبانة والدرجة الكلية لها ،وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تقديرات

طلبة الكليات األدبية وطلبة الكليات العلمية لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة في جميع

مجاالت االستبانة والدرجة الكلية تعزى لمتغير التخصص ،وكانت الفروق لصالح طلبة الكليات األدبية
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في جميع الحاالت ،ويفسر الباحث النتيجة السابقة إلى تفوق أعضاء هيئة التدريس للكليات األدبية في

الحديث والتطرق إلى موضوعات الدراسة الحالية مع طلبتهم على أعضاء هيئة تدريس الكليات العلمية
والتي يغلب عليها المواد العلمية الجافة ،بعكس الكليات األدبية التي تتعامل مع العلوم اإلنسانية

والمجتمعية ،وكذلك لكون موضوع الدراسة ينتمي للدراسات اإلنسانية واألدبية ،وبالتالي ساهم تقاطع
مجاالت الدراسة مع عدد من المناهج التعليمية التي تدرس لفئة طلبة الكليات األدبية في الحصول على

هذه الدرجة.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة سلمان وعسلية( )6114والتي أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى

لمتغير التخصص.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور

التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير المستوى الدراسي (األول ،الثاني ،الثالث،

الرابع فأعلى)؟

ولىجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف

عن الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في

تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تبع ًا لمتغير المستوى الدراسي ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم ()5.12

نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات طلبة جامعات

محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير المستوى الدراسي
المجاالت
المجال األول :حماية الهوية
الوطنية الفلسطينية
المجال الثاني :مكافحة
التخابر مع االحتالل
اإلسرائيلي

المجال الثالث :مجابهة
الحرب النفسية اإلسرائيلية
المجال الرابع :تعزيز روح
المقاومة ورفض التطبيع
المجال الخامس :تحري
أخبار العدو

اإلسرائيلي/اعرف عدوك
الدرجة الكلية لالستبانة

درجات

متوسط

127.107
52.386

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

381.320

3

داخل المجموعات

28340.801

541

المجموع

28722.121

544

بين المجموعات

1490.970

3

496.990

داخل المجموعات

63475.581

541

117.330

المجموع

64966.550

544

بين المجموعات

933.293

3

311.098

داخل المجموعات

56357.159

541

104.172

المجموع

57290.451

544

بين المجموعات

1329.751

3

443.250

داخل المجموعات

83928.513

541

155.136

المجموع

85258.264

544

بين المجموعات

1457.245

3

485.748

داخل المجموعات

60506.142

541

111.841

المجموع

61963.387

544

بين المجموعات

23486.957

3

داخل المجموعات

1101173.472

541

المجموع

1124660.429

544

ف الجدولية عند درجة حرية ( )541،3وعند مستوى داللة (2.60 = )5.51
ف الجدولية عند درجة حرية ( )541،3وعند مستوى داللة (3.78 = )5.55
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الحرية

المربعات

قيمة "ف"

مستوى
الداللة

 2.426غير دالة

4.236

2.986

2.857

4.343

7828.986
3.846 2035.441

دالة عند
0.01

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

يتضح من الجدول السابق النتائج التالية:
 )5أن قيم "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية في المجال الثاني (مكافحة التخابر مع االحتالل
اإلسرائيلي) والمجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية) والمجال الرابع (تعزيز روح المقاومة

ورفض التطبيع) والمجال الخامس (تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك) والدرجة الكلية

لالستبانة ،وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة

من طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير

المستوى الدراسي في المجاالت المذكورة والدرجة الكلية لالستبانة ،وللكشف عن اتجاه هذه الفروق
لجأ الباحث إلى استخدام اختبار شيفيه على النحو التالي:
جدول رقم ()5.13

يوضح اختبار شيفيه اتجاه الفروق في المجاالت

الثاني والثالث والرابع والخامس والدرجة الكلية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي
المتغير

المستوى الدراسي

األول

الثاني

المجال الثاني :مكافحة

الثاني

2.011

-

التخابر مع االحتالل

الثالث

*4.278

2.266

-

الرابع

*3.998

1.986

0.279

الثاني

0.722

-

الثالث

2.990

2.990

-

الرابع

2.136

2.859

0.131

الثاني

2.109

-

الثالث

1.664

3.774

-

الرابع

1.655

3.764

0.009

الثاني

0.633

-

أخبار العدو إلسرائيلي/اعرف

الثالث

2.329

2.962

-

عدوك

الرابع

3.226

*3.859

0.897

الثاني

0.626

-

الثالث

12.661

13.287

-

الرابع

12.977

13.604

0.316

اإلسرائيلي

المجال الثالث :مجابهة
الحرب النفسية اإلسرائيلية
المجال الرابع :تعزيز روح
المقاومة ورفض التطبيع
المجال الخامس :تحري

الدرجة الكلية
لالستبانة

الثالث

* دالة عند 1.11

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أ .وجود فروق بين متوسط تقديرات طلبة المستوى األول من جهة ومتوسط تقديرات المستويين الثالث
والرابع فأعلى من جهة أخرى في المجال الثاني (مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي) ،وكانت

الفروق لصالح المستوى األول ،ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن حرص مقومات الجامعة على توعية
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وتثقيف طلبة المستوى األول في مجال التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي أكثر من أي من المستويات

األخرى ،حيث يكون بداية انتقالهم من حياة المرحلة الثانوية إلى حياة الجامعة والتي تختلف عن
المدرسة ،ودخولهم مرحلة النضج واإلدراك والمشاركة في الحياة العامة ،وبالتالي تركز مقومات

الجامعة على استهداف هذه الفئة في هذا المجال خوفاً من استغاللهم من جانب االحتالل اإلسرائيلي
وسقوطهم األمني ،يرافق ذلك حماسة من قبل طلبة المستوى األول تجاه مجال مكافحة التخابر مع
االحتالل والذي يعتبر من الموضوعات الحديثة عليهم وجاذبة لفضولهم ونهمهم للمعرفة.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سلمان وعسلية( )6114والتي أشارت إلى وجود فروق تعزى لمتغير

التخصص ،لصالح المستوى الدراسي األول في مجال زيادة وعي الطلبة بالثقافة األمنية.

ب .كما وجدت فروق بين متوسط تقديرات طلبة المستوى الثاني وطلبة المستوى الرابع في المجال
الخامس (تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك) ،وكانت الفروق لصالح المستوى الرابع

فأعلى ،ويفسر الباحث النتيجة بأن الوعي األمني لدى طلبة المستوى الرابع فأعلى أكبر منه لدى

طلبة المستوى الثاني ،كونهم أكثر خبرة وتعرضاً للندوات والمؤتمرات والخطب المتناولة لطبيعة العدو
اإلسرائيلي مما يجعلهم أكثر حرصاً على تحري أخبار االحتالل اإلسرائيلي ،ويدفعهم إلى استغالل
مقومات الجامعة في البحث واالطالع على طبيعة المجتمع اإلسرائيلي وأجهزته التي تبطش بالشعب

الفلسطيني.

 )4أن قيم "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية في المجال األول (حماية الهوية الوطنية
الفلسطينية) ،وهذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات طلبة
جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة تعزى لمتغير المستوى الدراسي

في مجال حماية الهوية الوطنية الفلسطينية ،ويفسر الباحث النتيجة السابقة بأن مقومات الجامعة
تتعامل مع جميع المستويات الدراسية في مجال حماية الهوية الوطنية الفلسطينية بنفس النهج ،كما

يعزو الباحث ذلك إلى حرص مقومات الجامعة على حماية الهوية الوطنية لدى الطلبة في جميع
المراحل التعليمية ،وبالتالي تأثر وشعور جميع الطلبة في جميع المستويات الدراسية بنفس القدر من

االهتمام بهذا المجال هو ما يفسر عدم وجود فروق تعزى لمتغير المستوى الدراسي في مجال حماية

الهوية الوطنية.
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النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:

ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور

التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير االنتماء السياسي (حماس ،فتح ،جهاد،

شعبية ،ديمقراطية ،مستقل ،أخرى)؟

ولىجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي One Way ANOVA

للكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية
األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تبعاً لمتغير االنتماء السياسي ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()5.14

نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات طلبة جامعات

محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير االنتماء السياسي
المجاالت
المجال األول :حماية

الهوية الوطنية الفلسطينية
المجال الثاني :مكافحة
التخابر مع االحتالل
اإلسرائيلي
المجال الثالث :مجابهة

الحرب النفسية اإلسرائيلية
المجال الرابع :تعزيز روح
المقاومة ورفض التطبيع
المجال الخامس :تحري
أخبار العدو اإلسرائيلي
/اعرف عدوك
الدرجة الكلية

درجات

متوسط

139.188
51.835

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

835.131

6

داخل المجموعات

27886.990

538

المجموع

28722.121

544

بين المجموعات

1451.845

6

241.974

داخل المجموعات

63514.706

538

118.057

المجموع

64966.550

544

بين المجموعات

2144.159

6

357.360

داخل المجموعات

55146.292

538

102.502

المجموع

57290.451

544

بين المجموعات

2950.918

6

491.820

داخل المجموعات

82307.346

538

152.988

المجموع

85258.264

544

بين المجموعات

1400.178

6

233.363

داخل المجموعات

60563.209

538

112.571

المجموع

61963.387

544

بين المجموعات

33498.316

6

الحرية

داخل المجموعات 538 1091162.113
المجموع

544 1124660.429

ف الجدولية عند درجة حرية ( )538،6وعند مستوى داللة (2.10 = )0.05
ف الجدولية عند درجة حرية ( )538،6وعند مستوى داللة (2.80 = )0.01
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المربعات

قيمة "ف"

2.685

2.050

3.486

3.215

2.073

5583.053
2028.182

2.753

مستوى
الداللة

دالة عند
0.05

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
0.05

يتضح من الجدول السابق النتائج التالية:
 )4أن قيم "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية في المجال األول (حماية الهوية الوطنية
الفلسطينية) والمجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية) والمجال الرابع (تعزيز روح المقاومة
ورفض التطبيع) والدرجة الكلية لالستبانة ،وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة من طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز

ثقافة المقاومة لديهم تعزى لمتغير االنتماء السياسي في المجاالت المذكورة والدرجة الكلية لالستبانة،
وللكشف عن اتجاه هذه الفروق لجأ الباحث إلى استخدام اختبار شيفيه على النحو التالي:
جدول ()5.15

يوضح اختبار شيفيه اتجاه الفروق في

المجال األول والثالث والرابع والدرجة الكلية تبعاً لمتغير االنتماء السياسي
المتغير

المجال األول :حماية
الهوية الوطنية
الفلسطينية

المجال الثالث :مجابهة
الحرب النفسية
اإلسرائيلية

المجال الرابع :تعزيز

روح المقاومة ورفض
التطبيع

الدرجة الكلية
لالستبانة

االنتماء

حماس

فتح

فتح

2.782

-

جهاد

5.572

2.790

-

شعبية

9.822

7.040

4.250

-

ديمقراطية

2.322

0.460

3.250

7.500

-

مستقل

2.647

0.135

2.925

7.175

0.324

-

أخرى

4.283

1.501

1.288

5.538

1.961

1.636

فتح

10773

-

جهاد

0.183

1.590

-

شعبية

10.068

11.840

10.250

-

ديمقراطية

0.066

1.840

0.250

10.000

-

مستقل

0.984

2.757

1.167

9.082

0.917

-

أخرى

7.720

*9.493

7.903

2.346

7.653

6.735

فتح

0.746

-

جهاد

2.858

3.605

-

شعبية

9.233

9.980

6.375

-

ديمقراطية

0.766

0.020

3.625

10.000

-

مستقل

1.145

1.891

1.713

8.088

1.91

-

أخرى

*10.579

*11.326

7.721

1.346

11.346

*9.434

فتح

1.208

-

جهاد

15.736

16.945

-

شعبية

39.611

40.820

23.875

السياسي
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جهاد

شعبية

-

ديمقراطية

مستقل

المتغير

االنتماء

حماس

فتح

جهاد

شعبية

ديمقراطية

ديمقراطية

0.111

1.320

15.625

39.500

-

مستقل

6.606

7.815

9.129

33.004

6.495

-

أخرى

35.034

*36.243

19.298

4.576

34.923

28.427

السياسي

مستقل

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 وجود فروق بين متوسطات تقديرات الطلبة المنتمين لفتح وبين متوسطات تقديرات الطلبة المنتمينألحزاب أخرى في المجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية) والمجال الرابع (تعزيز روح

المقاومة ورفض التطبيع) والدرجة الكلية ،وكانت الفروق في جميع الحاالت لصالح الطلبة المنتمين
لفتح ،ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن تمثيل حركة فتح ( )%11.3من مجموع العينة مقارنة بالمنتمين

من الطلبة لألحزاب األخرى ما دون (حماس ،الجهاد ،الشعبية ،الديمقراطية ،مستقلين) والتي كانت
نسبتهم ( )%4.1كان لها دور في وجود فروق لصالح المنتمين لحركة فتح ،كما يفسر هذه النتيجة

نوعاً من الميكانيزمات الدفاعية لدى الطلبة المنتمين إلى حركة فتح ،يظهر على شكل رفض مبطن

لسياس ات قادة فتح المتمثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي ينظر لها كثير من أبناء الشعب
الفلسطيني على أنها سلكت طريق التطبيع والتسوية السياسية على حساب المقاومة المسلحة ،ولذلك

ظهرت هذه النتيجة أشبه ما يكون بتبرؤ الطلبة المنتمية لحركة فتح من سياسات السلطة الوطنية
التي ال تخلو من اتهام من قبل كثير من أبناء الشعب الفلسطيني ،كما يفسر الباحث هذه النتيجة

أيضأً أن كثي اًر من األحزاب السياسية الصغيرة ،وخاصة تلك المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير،
كبير لدورها السياسي ،بحيث لم تعد ذات تأثير كبير على الساحة
تشهد منذ سنوات عديدة تراجعاً اً

السياسية أو الطالبية ،بل أن بعضها ال يؤمن بخيار المقاومة ويسعى للتطبيع مع االحتالل.

 كما وجدت فروق بين متوسطات تقديرات الطلبة المنتمين لحماس ومتوسطات تقديرات الطلبةالمنتمين ألحزاب أخرى في المجال الرابع (تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع) ،وكانت الفروق
لصالح الطلبة المنتمين لحماس ،ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن تبني حركة حماس لخيار المقاومة

كخيار استراتيجي للتحرر الوطني كان له أثر كبير في وجود فروق لصالح حركة حماس ،يقابله

فتور وتراجع للدور السياسي والمقاوم لألحزاب الصغيرة ،كما ترجع هذه الفروق إلى حرص اإلطار

الطالبي لحركة حماس في الجامعات على تعزيز خيار المقاومة لدى الطلبة ورفض التطبيع مع

االحتالل اإلسرائيلي ،ويظهر ذلك في معظم األنشطة التي تنفذها في الجامعات.

 كما وجدت فروق بين متوسطات تقديرات الطلبة المستقلين ومتوسطات تقديرات الطلبة المنتمينألحزاب أخرى في المجال الرابع (تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع) ،وكانت الفروق لصالح الطلبة

المستقلين ،ويفسر الباحث هذه النتيجة بما تم اإلشارة إليه سابقاً من أن تراجع دور األحزاب السياسية
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الصغيرة ،وخاصة تلك المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير في التأثير في الشأن السياسي
والطالبي ،ساهم بشكل كبير في هذه النتيجة ،كما أن بعض هذه األحزاب تحبذ العمل السياسي على

العمل المقاوم ،بعكس الكثيرين من المستقلين والذين وان كانوا ال ينتمون إلى أحزاب سياسية ،إال
أنهم يفضلون ويتجاوبون مع مجال تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع ،والذي يفوق نسبتهم من

مجموع الطلبة نسبة هذه األحزاب بنسبة كبيرة جداً.

 )4أن قيم "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية في المجال الثاني (مكافحة التخابر مع االحتالل

اإلسرائيلي) والمجال الخامس (تحري أخبار العدو اإلسرائيلي /اعرف عدوك) ،وهذا يدل على أنه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات طلبة جامعات محافظات غزة لدور

التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة تعزى لمتغير االنتماء السياسي في مجال مكافحة التخابر
مع االحتالل اإلسرائيلي ومجال تحري أخبار العدو اإلسرائيلي /اعرف عدوك ،ويفسر الباحث النتيجة

السابقة بأن جميع طلبة الجامعات بكامل انتماءاتهم السياسية يرون بأن الجامعة تقوم بتعزيز ثقافة

المقاومة في هذين المجالين بنفس القدر لكون الجامعة ال تفرق في تعاطيها مع الطلبة وفقاً النتماءاتهم

السياسية.
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النتائج المتعلقة بالسؤال السابع

ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة على :ما سبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة

المقاومة لدى طلبة جامعات محافظات غزة؟

ولىجابة عن هذا السؤال قام الباحث بإجراء مقابالت مقننة مع عدد من الخبراء في المجال

التربوي واألمني ومسئولين في األطر الطالبية ،وتم اإلجابة من قبلهم على مجموعة من األسئلة المتعلقة
بإبداء أ ارءهم ومقترحاتهم الناتجة عن خبراتهم العلمية والعملية حول سبل تفعيل دور التربية األمنية في
تعزيز مجاالت ثقافة المقاومة الخمسة لدى طلبة جامعات محافظات غزة ،من خالل كل من إدارة الجامعة

وأعضاء هيئة التدريس واألطر الطالبية وفق نموذج أعده الباحث (محلق رقم  ،) 11وعلى ضوء هذه

المقابالت قام الباحث بتفريغ المقترحات المقدمة وحصر ما زادت نسبة التوافق عليه من قبل الخبراء
عن ( ،)%61وقد قام الباحث بحساب التك اررات والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت ثقافة المقاومة،
وذلك على النحو التالي:

جدول رقم )(5.16

التك اررات والنسب المئوية والترتيب الستجابات الخبراء

على سؤال المقابلة المقننة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز

المجال األول (حماية الهوية الوطنية الفلسطينية) لدى طلبة جامعات محافظات غزة (ن=)44
م
.5
.4
.3
.2
.1
.6
.8
.7

الفقرة

التكرار

تعديل اللوائح اإلدارية بما يسمح بإعطاء مساحات أوسع ألعضاء هيئة التدريس
واألطر الطالبية للمساهمة في حماية الهوية الوطنية
تطوير المناهج والبرامج وربطها بواقع وتاريخ القضية الفلسطينية واحتياجات
المجتمع.
استغالل المحاضرات لتحفيز الطلبة نحو االعتزاز بانتمائهم لفلسطين وربطهم

بتاريخهم وحضارتهم العربية واإلسالمية والتعليق على األحداث السياسية.

حث أعضاء هيئة التدريس الطلبة على المشاركة في الفعاليات الوطنية ومشاركتهم

في إحيائها والتنسيق لها.

إحياء المناسبات الوطنية من خالل تنظيم فعاليات يشارك فيها الطلبة وتعزز لديهم
قيم االنتماء والوالء للوطن.

تسمية عدد من القاعات والمباني والمؤتمرات بأسماء مدن وقرى فلسطينية محتلة
أو دمرها االحتالل لربط ذاكرة الطلبة بتاريخ القضية الفلسطينية.

تفعيل دور المسرح والفنون واأل ناشيد الوطنية والمعارض التي من شأنها أن تعزز
لدى الطلبة التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية.

عقد ندوات وورش عمل تجمع بين أكاديميين وسياسيين بحضور الطلبة لوضع
حلول وأطروحات لمواجهة التهويد واالستيطان والالجئين والعنصرية اإلسرائيلية
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النسبة

المئوية%

الترتيب

9

81.8

4

11

100.0

1

10

90.9

2

9

81.8

5

10

90.9

2

8

72.7

7

8

72.7

7

9

81.8

4

الفقرة

م

التكرار

العمل على تحقيق الوحدة والتكامل ما بين األطر الطالبية كمقدمة للوحدة الفصائلية

.1

وحماية المشروع الوطني.
المجموع

النسبة

الترتيب

المئوية%

8

72.7

9

82

%82.8

-

%20.0

نسبة تك اررات المجال ضمن التك اررات الكلية

ويتضح من الجدول( )5.12بأن االقتراح الثاني والخامس حصال على أعلى توافق من قبل الخبراء

لتفعيل دور التربية األمنية لتعزيز ثقافة المقاومة في مجال حماية الهوية الوطنية ،واللذين يشي ارن إلى
تطوير المناهج والبرامج وربطها بواقع وتاريخ القضية الفلسطينية واحتياجات المجتمع ،واحياء المناسبات

الوطنية من خالل تنظيم فعاليات يشارك فيها الطلبة وتعزز لديهم قيم االنتماء والوالء للوطن.
جدول رقم )(5.17

التك اررات والنسب المئوية والترتيب الستجابات الخبراء

على سؤال المقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز المجال الثاني

(مكـــافحـــة التخــــابر مــــع االحتــــالل اإلســــرائيلي) لـــدى طلبـــة جامعــــات محافظات غزة (ن = )44
م
.5
.4
.3
.2
.1
.6
.8
.7

الفقرة

التكرار

اقتناع إدارة الجامعة بأهمية احتياج الطلبة للتوعية األمنية وترجمة هذه القناعة

إلى إجراءات تساهم في مكافحة اإلسقاط األمني.

تضمين المناهج التعليمية مساقاً في التربية األمنية كمتطلب جامعي يدرس
لجميع الطلبة لتحصينهم ضد االستهداف اإلسرائيلي.

التعاون ما بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة األمنية في تنفيذ ورش ودورات
في المجال األمني ومكافحة التحديات األمنية للمجتمع.
االهتمام بتثقيف عضو هيئة التدريس أمنياً بما يؤهله لمجابهة المشاكل األمنية
التي يواجهها الطلبة وتوجيههم الوجهة الصحيحة

توجيه أعضاء هيئة التدريس لعمل أبحاث علمية لدراسة ظاهرة السقوط األمني
وسبل مواجهتها ومكافأة أفضل األبحاث في هذا المجال
تنفيذ األطر الطالبية المزيد من الندوات والدورات األمنية لتوعية الطلبة وتنفيذ
حمالت إعالمية لمكافحة ظاهرة السقوط األمني.
زيادة مساحة التوعية األمنية التي تتناولها النشرات والملصقات التي تقوم
بنشرها وتوزيعها األطر الطالبية على الطلبة.
مساهمة كليات الجامعة بما تستطيع وفي مجال تخصصها في عمل حمالت
إعالمية لتوعية الطلبة من السقوط األمني.
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النسبة
المئوية %

الترتيب

9

81.8

5

11

100.0

1

10

90.9

2

8

72.7

6

8

72.7

6

10

90.9

2

10

90.9

2

8

72.7

8

الفقرة

م

التكرار

تنظيم زيارات لعدد من السجون والسماع مباشرة ممن وقعوا في شرك العمالة

.1

والحالة التي وصلوا لها وكيفية تخلي االحتالل عنهم.

.55

تعاون وتكامل مقومات الجامعة في تقديم النصح واإلرشاد ومعالجة مشاكل
الطلبة األمنية من خالل أسس وخطط واضحة تحدد دور كل منهم.
المجموع

النسبة
المئوية %

الترتيب

8

72.7

8

8

72.7

8

90

%81.8

%22.0

نسبة تك اررات المجال ضمن التك اررات الكلية

ويتضح من الجدول ( )5.16بأن المقترحات الثاني والثالث والسادس والسابع حصلت على أعلى
توافق من قبل الخبراء لتفعيل دور التربية األمنية لتعزيز ثقافة المقاومة في مجال مكافحة التخابر مع

االحتالل اإلسرائيلي ،وهي المقترحات التي تشير إلى تضمين المناهج والمقررات التعليمية مساقاً في
التربية األمنية كمتطلب جامعي يدرس لجميع الطلبة لتحصينهم ضد االستهداف اإلسرائيلي ،والتعاون

ما بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة األمنية في تنفيذ ورش ودورات في المجال األمني ومكافحة التحديات
األمنية للمجتمع ،وتنفيذ األطر الطالبية المزيد من الندوات والدورات األمنية لتوعية الطلبة وتنفيذ حمالت

إعالمية لمكافحة ظاهرة السقوط األمني ،وزيادة مساحة التوعية األمنية التي تتناولها النشرات والملصقات

التي تقوم بنشرها وتوزيعها األطر الطالبية على الطلبة.

جدول رقم )(5.18

التك اررات والنسب المئوية والترتيب الستجابات الخبراء

على سؤال المقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز

المجال الثالث (مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية) لدى طلبة جامعات محافظات غزة (ن=)44
م
.5
.4
.3
.2

الفقرة

التكرار

توفير البيئة الجامعية األمنة وتقديم التوعية في مجال الصحة النفسية للطلبة

عبر جسم إداري يتبع للجامعة.

توجيه أعضاء هيئة التدريس لبث روح األمل ورفع الروح المعنوية لدى الطلبة

وارشادهم للسبل المثلى للتعامل مع الحرب النفسية.

محاربة اإلشاعة داخل الجامعة وتنفيذ ندوات ونشرات توعوية تحذر من

مخاطرها والجهات المستفيدة منها وسبل مواجهتها

تنفيذ مؤتمرات علمية من قبل الجامعة وقسم علم النفس إلعطاء محاضرات

وعرض أبحاث تعالج فيه قضية الحرب النفسية وأثارها وكيفية مجابهتها.
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النسبة

المئوية %

الترتيب

10

90.9

3

11

100.0

1

9

81.8

4

8

72.7%

7

الفقرة

م

التكرار

تزويد أعضاء هيئة التدريس طلبتهم بالمعرفة التي تحصنهم وتقوي لديهم

.1

المناعة ضد كل ما من شأنه بث اإلحباط والضعف في نفوس الطلبة وذويهم.

11

النسبة
المئوية %

100.0

الترتيب

1

استخدام وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة هامة في تثقيف وتوعي الطلبة
ضد مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيلية والتحذير من مخاطرها في نشر

.6

اإلشاعة والعمل على الحد من سلبياتها في هذا المجال.

مشاركات الجامعة واألطر الطالبية في الوقفات التضامنية كقضية األسرى

.8

والجرحى ودعم قضاياهم والوقوف إلى جانب أبنائهم وأٍسرهم.

عمل مجموعات عمل تجمع ما بين جميع طلبة الكليات في نشاطات ال صفية

.7

تقوي لديهم روابط الصداقة والدعم النفسي والمساندة.

تفنيد وتكذيب أعضاء هيئة التدريس للرواية اإلسرائيلية لألحداث وتدعيم

.1

الرواية الفلسطينية والحقائق التي تبثها المقاومة.
المجموع

9

81.8

4

9

81.8

4

8

72.7

7

8

72.7

7

83

%83.8

-

%20.3

نسبة تك اررات المجال ضمن التك اررات الكلية

ويتضح من الجدول ( )5.11بأن المقترح الثاني والخامس حصال على أعلى توافق من قبل
الخبراء لتفعيل دور التربية األمنية لتعزيز ثقافة المقاومة في مجال مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية،

واللذين يشي ارن إلى توجيه أعضاء هيئة التدريس لبث روح األمل ورفع الروح المعنوية لدى الطلبة

وارشادهم للسبل المثلى للتعامل مع الحرب النفسية ،وتزويد أعضاء هيئة التدريس طلبتهم بالمعرفة التي

تحصنهم وتقوي لديهم المناعة ضد كل ما من شأنه بث اإلحباط والضعف في نفوس الطلبة وذويهم.
جدول رقم )(5.19

التك اررات والنسب المئوية والترتيب الستجابات الخبراء

على سؤال المقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز

المجال الرابع (تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع) لدى طلبة جامعات محافظات غزة (ن=)44
م

.5

.4
.3

الفقرة

التكرار

وضع الجامعة لوائح إدارية تجرم المشاركة أو التعاون أو االلتقاء مع

المؤسسات الصهيونية ،وحظر ذلك على أي من موظفيها اإلداريين أو

األكاديميين أو الطلبة.

إقامة المهرجانات الطالبية لتكريم األسرى والجرحى وأسر الشهداء من طلبة
الجامعات بما ينمي مشاعر الفخر بتضحياتهم.

إحياء روح المقاومة لدى الطلبة من خالل بث معاني التضحية والوفاء

والمقاومة في كافة الفعاليات الطالبية والفنون والمسرح.
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النسبة
المئوية %

الترتيب

11

100.0

1

9

81.8

3

10

90.9

2

م
.2
.1
.6
.8
.7

الفقرة

التكرار

إثراء المكتبة الجامعية بأدبيات المقاومة ودورها البطولي في التصدي
لالحتالل اإلسرائيلي وحث الطلبة لالطالع عليها.
عقد الفعاليات الوطنية الحماسية التي من شأنها تمجيد المقاومة ورجالها
وتعزيز مفاهيم التضحية والفداء بمشاركة إدارة الجامعة وأساتذتها وطالبها.
حث الطلبة على المشاركة في المخيمات الصيفية وبرامج الفتوة التي تتيح
له تلقي بعض العلوم العسكرية واألمنية.
توجيه الطلبة لعمل أبحاث حول شخصيات أو أحداث وطنية وتقييمهم
عليها ضمن درجات المواد الدراسية.
مشاركة الجامعة وطالبها في دعم المنتج الوطني ومقاطعة المنتج
اإلسرائيلي من خالل حمالت إعالمية ونشرات وملصقات دعائية.
المجموع

النسبة
المئوية %

الترتيب

8

72.7

6

9

81.8

3

8

72.7

6

8

72.7

6

9

81.8

3

72

%81.8

%17.6

نسبة تك اررات المجال ضمن التك اررات الكلية

ويتضح من الجدول ( )5.19بأن المقترحات األول والثالث حصال على أعلى توافق من قبل

الخبراء لتفعيل دور التربية األمنية لتعزيز ثقافة المقاومة في مجال تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع،

واللذين يشي ار إلى وضع الجامعة لوائح إدارية تجرم المشاركة أو التعاون أو االلتقاء مع المؤسسات

الصهيونية ،وحظر ذلك على أي من موظفيها اإلداريين أو األكاديميين أو الطلبة ،واحياء روح المقاومة
لدى الطلبة من خالل بث معاني التضحية والوفاء والمقاومة في كافة الفعاليات الطالبية والفنون والمسرح.
جدول رقم )(5.20

التك اررات والنسب المئوية والترتيب الستجابات الخبراء على سؤال

المقابلة الخاصة بسبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز المجال الخامس

(تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك) لدى طلبة جامعات محافظات غزة (ن=)14
م
.5
.4

الفقرة

التكرار

إقرار مساق دراسي كمتطلب جامعة يزود الطلبة بالمعرفة حول الوضع الداخلي
لألحزاب والمؤسسات اإلسرائيلية.
تزويد المكتبة الجامعية بكافة الكتب التي توضح الوضع الداخلي للكيان
اإلسرائيلي في كافة المجاالت وحث الطلبة على االطالع عليها.

النسبة
المئوية %

الترتيب

9

81.8

5

10

90.9

1

استخدام الملصقات ومجالت الحائط والمسابقات والنشاطات الخاصة بالكليات
.3

والطلبة التي تساهم في التعرف على المجتمع اإلسرائيلي وكيفية التأثير فيه

ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى االحتالل.
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10

90.9

1

م
.2
.1
.6
.8

الفقرة

التكرار

عقد حلقات نقاش مفتوحة ما بين مختصين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة

تناقش الشئون اإلسرائيلية السياسية واألمنية

عقد دورات في مجال تعلم اللغة العبرية وترجمة بعض الدراسات التي تنير
لدى الطلبة الطبيعة الصهيونية العنصرية لدى االحتالل.
عمل ندوات علمية ومناقشات للطلبة يستضاف خاللها مجموعة من الخبراء
والشخصيات السياسية واألمنية.
إطالق منافذ إعالمية بمشاركة الطلبة وأستاذة الجامعة للتعريف بالعدو
اإلسرائيلي ،واستغالل التقنيات ووسائل التواصل االجتماعي لهذا الغرض.

النسبة
المئوية %

الترتيب

9

81.8

5

8

72.7

7

10

90.9

1

8

72.7

7

تقديم جوائز ومحفزات ألساتذة الجامعة والطلبة الذين يبدعوا في عمل أبحاث
.7

.1

علمية حول كيفية التأثير في المجتمع اإلسرائيلي ومعرفة مراكز القوة والضعف
لديه ولدى مؤسساته األمنية والعسكرية.

مساهمة األطر الطالبية في الكشف عن التطور التقني لدى االحتالل ومخاطره

على المجتمع الفلسطيني وكيفية مواجهته
المجموع

نسبة تك اررات المجال ضمن التك اررات الكلية

8

72.7

7

10

90.9

1

82

%82.8

%20.0

ويتضح من الجدول ( )5.61بأن المقترحات الثاني والثالث والسادس والتاسع حصلت على أعلى

توافق من قبل الخبراء لتفعيل دور التربية األمنية لتعزيز ثقافة المقاومة في مجال تحري أخبار العدو
اإلسرائيلي/اعرف عدوك ،وهي المقترحات التي تشير إلى تزويد المكتبة الجامعية بكافة الكتب التي
توضح الوضع الداخلي للكيان اإلسرائيلي في كافة المجاالت وحث الطلبة على االطالع عليها ،واستخدام

الملصقات ومجالت الحائط والمسابقات والنشاطات الخاصة بالكليات والطلبة التي تساهم في التعرف
على المجتمع اإلسرائيلي وكيفية التأثير فيه ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى االحتالل ،وعمل ندوات

علمية ومناقشات للطلبة يستضاف خاللها مجموعة من الخبراء والشخصيات السياسية واألمنية ،وكذلك
من خالل مساهمة األطر الطالبية في الكشف عن التطور التقني لدى االحتالل ومخاطره على المجتمع
الفلسطيني وكيفية مواجهته.

كما يتضح من الجداول رقم ( )5.61-5.12أن سبل تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة

المقاومة من خالل مجال مكافحة التخابر مع االحتالل حصل على أعلى االستجابات حيث بلغت نسبة

االستجابة ( )% 66.1من مجموع االستجابات الكلية والبالغ عددها ( )419استجابة ،وجاء في المرتبة
الثانية مجال مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية بنسبة استجابات قدرها( ،)%61.3وحل ثالثاً كل من
مجال حماية الهوية الوطنية الفلسطينية ومجال تحري أخبار العدو اإلسرائيلي/اعرف عدوك بنسبة
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استجابات قدرها ( ،)%61.1وأخي اًر بلغت نسبة استجابات مجال تعزيز روح المقاومة ورفض

التطبيع (.)%16.2

هذا وقد استفاد الباحث من اآلراء الواردة في استجابات الخبراء في وضع توصيات الدراسة.
التوصيات والمقترحات:
بناء على نتائج الدراسة الميدانية فإن الدراسة قد توصلت إلى التوصيات التالية:
ً
أ .التوصيات:
)5

ضرورة أن يتشارك كل من و ازرة التربية والتعليم العالي وادارات الجامعات وهيئة التوجيه السياسي
والمعنوي والمؤسسات األمنية التابعة لو ازرة الداخلية في وضع استراتيجية تعاون وتكامل ما بين

المؤسسات التعليمية والمؤسسة األمنية بما يضمن قيام الجامعات بدورها الريادي في تحصين
وتأهيل الطلبة للتعامل األمثل مع قضاياهم الوطنية واألمنية ،وربط المناهج والنشاطات األكاديمية

)4

والطالبية داخل الجامعة بالواقع المعاش واحتياجات المجتمع األمنية.

أن تقوم األطر الطالبية بتحييد خالفاتها السياسية من أجل قضية أكبر يتوافق عليها الجميع وهي
قضية التحرر الوطني ،ويقوموا بتنظيم برامج ونشاطات مشتركة تساهم في حماية الطلبة أمنياً

ووطنياً وعقائدياً وتأهيلهم الستالم راية التحرر واالنخراط الحقاً في العمل الوطني بمجاالته

)3

السياسية واألمنية والعسكرية لتحرير الوطن والحفاظ على المكتسبات.

قيام المؤسسة األمنية برفع تقارير وعقد عدد من الورش مع القيادات اإلدارية بو ازرة التربية والتعليم

العالي والقيادات الجامعية الطالعهم على حجم المشكلة األمنية وأساليب االحتالل اإلسرائيلي
الستهداف الطلبة والمجتمع ،وتحميلهم مسئولية القيام بدورهم الوقائي والتربوي في حماية وتحصين

الطلبة.
)2

أن تقوم اإلدارات الجامعية برفع القيود المفروضة على أعضاء هيئة التدريس من باب عدم ممارسة
العمل السياسي ،لكي يستطيعوا أن يشاركوا بفعالية في تحصين الطلبة وتعزيز المفاهيم الوطنية

التي من شأنها أن تقوي مشاعر الفخر والصمود والتضحية والفداء من أجل الوطن لدى الطلبة،
ولكي ال يخشى أعضاء هيئة التدريس من اإلجراءات العقابية في حال التطرق لهذه الموضوعات

مع الطلبة.
)1

على اإلدارات الجامعية استالم زمام المبادرة ،من خالل السعي إلى تحرير نفسها من التبعية
لألنظمة السياسية ،وعليها أن تنخرط في ِالشأن العام كإحدى المؤسسات الوطنية ذات الدور الكبير
في تشكيل المجتمع ككل والعب موثر في السياسات والقضايا المجتمعية والوطنية ،وأن تمارس

دورها الريادي في التأثير في الق اررات السياسية والمجتمعية.
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)6

على جميع مؤسسات التنشئة المجتمعية بما فيها األسرة والمسجد والجمعيات األهلية والمجتمعية
والنوادي والمكتبات العامة أن تعي أنها شريكة في توفير األمن ألبنائها وروداها وال يقتصر األمر

فقط على األجهزة األمنية فقط ،فاألمن مسئولية جماعية مشتركة ال تستطيع أن توفره األجهزة

األمنية بمعزل عن مؤسسات المجتمع األهلية والمجتمعية ،وبالتالي فإن هذه المؤسسات مطالبة

بأن تقوم بدورها تجاه المجتمع وتساهم في حل قضاياه األمنية واالجتماعية ،وأن تكون شريكة في
)8

مسيرة التحرر الوطني وأن تترجم هذا الوعي إلى نشاطات وبرامج يستفيد منها أفراد المجتمع.

تضمين المناهج الجامعية مساقاً في مجال التربية األمنية يتم مراجعته وتطويره بشكل دوري بحيث

يتالءم مع التحديات األمنية التي يواجهها المجتمع ،وذلك إلى جانب تطعيم المساقات األخرى
وخاصة المساقات النظرية واألدبية بقضايا مجتمعية تالمس الواقع واحتياجات المجتمع ،من خالل

تضمينها وحدات تتحدث حول تحديات الحرب النفسية أو مخاطر مواقع التواصل االجتماعي
وغيرها من الموضوعات التي يحتاجها المجتمع في سبيل حمايته وحماية أبنائه وتأهيلهم للمشاركة

في حماية مشروعهم الوطني وقضيتهم العادلة.
)7

على الجامعات بكافة مقوماتها أن تعمل على سد ثغرات القصور في مناهجها ونشاطاتها المنهجية
وغير المنهجية بما يعزز لدى الطلبة ثقافة المقاومة ،من خالل ترسيخ مفاهيم التربية األمنية

والوطنية وأسس ومتطلبات تعزيز ثقافة الصمود والتضحية والفداء من أجل الوطن.
)1

على السلطة الوطنية وفصائل العمل الوطني المقاوم التوافق على استراتيجية وطنية قائمة على

دعم مشروع المقاومة كخيار استراتيجي للتحرير ،وعدم التفاوض مع االحتالل إال من منطلق

القوة ،ورغم صعوبة ذلك الختالل الرؤى إال أن المصلحة العليا والمسئولية الوطنية تحتم على
الجميع التوافق على الهدف والوسيلة األنجع لدحر االحتالل.

 )55على الجامعة أن توطد عالقاتها بالمجتمع المحلي ،من خالل مشاركتها في قضاياه ووضع كافة
إمكاناتها التدريسية ومرافقها التعليمية في خدمة مؤسسات المجتمع األهلي بما يساهم في حل

المشاكل المجتمعية التي يعاني منها المجتمع.

 )55على المؤسسات التعليمية االطالع على التجارب الدولية في مجال التربية األمنية واالستفادة منها
في مجال دور الجامعات في خدمة طلبتها ومجتمعها.

 )54على إدارة الجامعات وأساتذتها المشاركة الفاعلة ليس في حضور الفعاليات الوطنية فقط ،ولكن
في تنظيمها والتنسيق لها وتوفير الموازنات المالية لها واشراك جموع الطلبة في اإلعداد لها بما
ينمي لديهم روح التعاون والتعاضد والشعور بالمسئولية الوطنية.

 )53أال يقتصر دور الجامعات على نشر األبحاث التعليمية التي تعالج قضايا مجتمعية ووطنية فقط،

ولكن عليها أن تمارس دو اًر في التشبيك والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة
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لتطبيق ما توصلت إليه هذه الدراسات داخل مؤسسات الدولة بما يحقق تطوير األداء اإلداري
واإلنتاجي لتلك المؤسسات.

 )52أن تقوم الجامعات بتطوير هيكلياتها اإلدارية بحيث يتضمن جسماً إدارياً ،وظيفته التنسيق مع
مؤسسات الدولة الحكومية واألهلية ،ورفع التوصيات والمقترحات الالزمة لخدمة قضايا المجتمع.

 )51استفادة الجامعات من الكوادر البشرية لدى المؤسسة األمنية لما لها من خبرات أمنية نتيجة تعاملها
مع قضايا ومشاكل المجتمع األمنية ،وذلك باستضافتها في مرافق الجامعة إلعطاء دورات وندوات

تتحدث عن المشاكل األمنية وكيفية مجابهتها والمخاطر المحيطة بالطلبة وكيفية تجنب الوقوع

فيها.

 )56أن يحرص أعضاء الهيئة التدريسية على حث الطلبة على تبني األفكار والمشاريع الداعمة للمقاومة
مستغلين في ذلك المناسبات الوطنية ومشاركة الطلبة للوقفات والمؤتمرات الطالبية الداعمة

للمقاومة.
ب .المقترحات:
استكماالً لما سبق من نتائج الدراسة وتوصياتها يقترح الباحث مزيداً من الدراسات في المجاالت

التالية:

 )5دور المؤسسات التعليمية والجامعية في مجال الوقاية من السقوط األمني وتحصين الطلبة أمنياً.

 )4تصور مقترح لمواجهة وسائل االحتالل الصهيوني في التأثير على الشباب الجامعي من خالل
اإلعالم الحديث

 )3دور االحتالل اإلسرائيلي في تدمير الشباب الجامعي وتهديد أمنه ومستقبله ،وكيفية مجابهة هذا
الدور عبر الوسائل التربوية والتعليمية.

 )2استراتيجية مقترحة للتعاون بين المؤسسة األمنية والمؤسسات التعليمية في التحصين األمني لطلبة
التعليم العالي.

 )1الصعوبات التي تواجه تطبيق التربية األمنية في الجامعات الفلسطينية وسبل التغلب عليها.
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قائمة املراجع

 oالمـــراجــــع العـــربـيـة
 oالمــراجـــع األجـنبـيـة
 oالمراجع اإللكترونية
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قائمة المراجع
 القرآن الكريمأ .المراجع العربية:
.5

إبراهيم ،إبراهيم وعثمان ،إبراهيم ( :)4552المسئولية األمنية ودور المؤسسات التعليمية في
تحقيقها ،ورقة عمل مقدمة إلى ندوة المجتمع واألمن المنعقدة من 1004/01/14-13م،

كلية الملك فهد األمنية ،الرياض.

.4

إبراهيم ،محمد( :)4553التربية األمنية تعزيز للمواطنة الصالحة وتعديل لالنحرافات السلوكية،

.3

ابن ماجة ،أبي عبد هللا محمد بن يزيد القرويني الشهير بابن ماجة 619م ،سنن ابن ماجة،
تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض.
اإلفرنجي ،زهير( :)4551إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية وسبل تطويرها ،رسالة

.2

جريدة الخليج بتاريخ ،4553/2/45

اإلمارات.

ماجستير ،البرنامج المشترك بين جامعة األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،

.1

غزة ،فلسطين.

أبو الوفا ،احمد( :)4555اإلعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية في شريعة اإلسالم،
الحرب في الشريعة اإلسالمية ،ج ،55دار النهضة العربية ،القاهرة.

.6

أبو بكر ،ياسر( :)4552مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيلية على األمن الفكري الفلسطيني.

.8

أبو جبارة ،أمجد( :)4551ثقافة المقاومة في ظل تعدد األيديولوجيات والرؤى السياسية للفصائل

رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

الفلسطينية ،بحث مقدم إلى مؤتمر نحو تعزيز ثقافة المقاومة المنعقد خالل الفترة -10
 ،1009/7/13و ازرة الثقافة ،غزة ،فلسطين.

.7

أبو جحجوح ،رشيد( :)4554دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلة

الثانوية بمدارس محافظات غزة وسبل تفعيله ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين.

.1

أبو حسين ،محمد( :)4552مقترح لمكافحة النشاط االستخباري اإلسرائيلي في قطاع غزة "تجنيد

.55

أبو فودة ،محمد عطية( :)4554دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة المقاومة لدى طلبة

العمالء نموذجاً" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا .غزة ،فلسطين.
الجامعات الفلسطينية ،رسالة دكتوراه ،جامعة قناة السويس ،اإلسماعيلية ،مصر.
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.55

.54
.53

أبو ناموس ،عبد الباسط( :)4551الحرب النفسية التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية في
مواجهة العدوان اإلسرائيلي على محافظات غزة عام 4552م ،دراسة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة

والسياسية للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.

أبو ناهية ،صالح الدين ( :)6111الطرق اإلحصائية في البحث والتدريس ،ط  ،6مكتبة
األنجلو المصرية ،القاهرة.

أبو نحل ،جمال ( :)4553تطوير محتوى منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بفلسطين

في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ومتطلبات التربية األمنية والوطنية ،رسالة دكتو اره ،جامعة
الدول العربية ،معهد البحوث والدراسات التربوية ،القاهرة.

.52
.51
.56
.58

أبي داوود ،سليمان بن األشعث السجستاني األذدي 6161هـ665 -هـ ،سنن أبي داوود ،تحقيق
محمد عبد العزيز الخالدي ،المجلد األول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
أحمد ،إبراهيم ( :)4555الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية ،دار الفكر العربي ،القاهرة

أدنوف ،حنان( ،)4555دور معلم الصف في تحقيق األمن التربوي للطفل-دراسة ميدانية في

محافظة الحسكة ،مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية ،العدد الثاني ،ص .457-574

األزعر ،محمد وآخرون ( :)4557التحديات والعوائق التي تواجه المقاومة ،استراتيجية المقاومة

الشاملة ،بحوث مؤتمر المقاومة خيار أم ضرورة ،المنعقد خالل الفترة ،1006/33/38-37
المركز اإلعالمي العربي ،القاهرة.

.57

أل عايش ،عبد هللا بن خلفان(د.ت) :الدالالت التربوية لمفهوم األمن في القرآن الكريم والسنة

.51

أل نهيان ،شما ( :)4553التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية ،دراسة ميدانية على مواطني

.45
.45

النبوية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دار العين للنشر ،القاهرة.

بشارة ،عزمي( :)4551أن تكون عربياً في أيامنا ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

البشري ،محمد األمين( :)4555األمن العربي المقومات والمعوقات ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض.

.44

.43
.42

البلبيسي ،وائل( :)4551دور ثقافة المقاومة في برامج الدعم النفسي والتربوي للطالب الفلسطيني،
بحث مقدم إلى مؤتمر نحو تعزيز ثقافة المقاومة المنعقد خالل الفترة ،1009/7/13-10

و ازرة الثقافة ،غزة ،فلسطين.

جامعة القدس المفتوحة( :)4555الثقافة اإلسالمية ،أم السمان ،عمان ،األردن

جبريل ،أمجد( :)4552ثقافة المقاومة ودورها التنموي-دراسة في حدود وامكانيات التنمية

الفلسطينية ،مؤتمر األمة وأزمة الثقافة والتنمية والذي عقد خالل الفترة ،1034/31/9-6
دار السالم للطباعة والنشر ،القاهرة.
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.41
.46

الجحني ،علي بن فايز( :)4555اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،أكاديمية نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض.

الجعب ،نافذ ( :)4551دور التربية في تعزيز ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني من منظور

إسالمي ،بحث مقدم لمؤتمر التربية في فلسطين بين المتطلبات الوطنية والمتغيرات العالمية
والذي عقد خالل الفترة  ،1035/30/18-17جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

.48

الجعب ،نافذ( :)4551المتطلبات التربوية لتعزيز ثقافة المقاومة .بحث مقدم إلى مؤتمر نحو

.47

جمعة ،حسين ( :)4558ثقافة المقاومة بين السالم واالستسالم ،مجلة الفكر السياسي،

تعزيز ثقافة المقاومة والذي عقد بتاريخ  ،1009/7/13-10و ازرة الثقافة ،فلسطين.

العدد( ،)47السنة الثامنة.
.41

الحاج حسن ،محمد( :)4558أهمية ودور األمن الحضري في الحد من الجريمة في المدن

الفلسطينية-دراسة تحليلية لمدينة نابلس ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،

فلسطين.

.35

حجاب ،محمد( :)4554الموسوعة اإلعالمية ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.

.35

حريري ،عبد هللا ( :)5111المدرسة االبتدائية وتنمية وعي تالميذها باألمن الوطني من منظور

.34

التربية اإلسالمية" ،أعمال المؤتمر العربي للتعليم واألمن :األمن مسئولية الجميع ،البعد األمني

العربي للتعليم بتاريخ  ،3999/6-4أكاديمية نايف العربية للعلوم ،الرياض.

حماد ،شريف( :)4555التأصيل الشرعي لإلعالم الدعائي وترويج اإلشاعات ،جامعة القدس
المفتوحة ،منطقة خانيونس التعليمية ،غزة.

.33

حميد ،معين( .)4554المعلومة األمنية في ضوء الشريعة اإلسالمية وأثرها في تحقيق األمن.

.32

حنفي ،حسن( :)4557ثقافة المقاومة -استراتيجية المقاومة الشاملة ،بحوث مؤتمر المقاومة

.31

الحوشان ،بركة( :)4552أهمية المؤسسات التعليمية في تنمية الوعي األمني ،ورقة عمل مقدمة

.36

الحيدر ،عبد الرحمن( :)4554األمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية ،رسالة دكتوراه ،كلية

رسالة ماجستير ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

خيار أم ضرورة المنعقد خالل الفترة  ،1006/33/38-37المركز اإلعالمي العربي ،القاهرة.
لندوة المجتمع واألمن المنعقد خالل الفترة  ،1004/4/14-13كلية فهد األمنية ،الرياض.

الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة ،جمهورية مصر العربية.

.38

خريسان ،باسم علي( :)4555العولمة والتحدي الثقافي ،دار الفكر العربي ،بيروت.

.37

الخضري ،جهاد( :)4553األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالفته

ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرى ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة ٍ
اإلسالمية،

غزة ،فلسطين.
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.31
.25
.25
.24
.23

.22

خضور ،أديب( :)4555أولويات تطوير اإلعالم األمني العربي (واقعه وآفاق تطوره) ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

خطاب ،محمد( :)5181دروس في الكتمان من الرسول القائد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان.
خطاب ،سليمان أحمد( :)4555دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية األمنية ،جامعة
نايف للعلوم األمنية ،الرياض.

الخطيب ،عامر( :)6114محاضرات في مناهج البحث العلمي ،مكتبة القدس ،غزة ،فلسطين.

دبل ،إبراهيم( :)4554برنامج التربية األمنية ،ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي األول ألجهزة

مكافحة المخدرات بالدول العربية وقضايا المخدرات وتأثيرها على األطفال بتاريخ 7/5-1

1031م ،شرطة دبي ،اإلمارات.

الدعجة ،هديل ودعان ( :)4551التحصين األمني للرأي العام ضد الشائعات ،مركز الدراسات
والبحوث ،معان.

.21

رشاد ،عبد الناصر( .)4552أداء الجامعات في خدمة المجتمع وعالقته باستقاللها :دراسة
مقارنة في جمهورية مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية والنرويج ،رسالة دكتوراه ،جامعة

عين شمس ،مصر.

.26

رضوان ،أكرم( :)4551ثقافة المقاومة بين التقدم والتراجع ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر نحو

.28

الزرو ،صالح( :)4553التعليم العالي في األراضي المحتلة ،مركز األبحاث ،رابطة الجامعيين،

.27

تعزيز ثقافة المقاومة والذي عقد بتاريخ  ،1009/7/13-10و ازرة الثقافة ،غزة ،فلسطين.

الخليل ،فلسطين.

الزهراني ،هاشم بن محمد( :)4552األمن مسئولية الجميع-رؤية مستقبلية ،ورقة عمل مقدمة

لندوة "المجتمع واألمن" ،المنعقدة خالل الفترة 1004/4/34-33م ،كلية الملك فهد األمنية،
الرياض.

.21

الساعاتي ،سامية حسن( :)4554الثقافة والشخصية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.

.15

سرحان ،هاشم عبد هللا( :)4556األدوار المتبادلة بين الشرطة وأفراد المجتمع لتحقيق األمن

الشامل ،ورقة عمل مقدمة لندوة األساليب الحديثة في تقييم األداء الشرطي في مجال التعامل

مع المواطنين المنعقدة بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة خالل الفترة 1006/31-30م،

.15

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.

السلطان ،فهد بن سلطان( :)4551التربية األمنية وامكانية تطبيقها في المؤسسات التعليمية،
بحث منشور بمركز البحوث التربوية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
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.14

السلطان ،فهد بن سلطان( :)4557التربية األمنية ودورها في تحقيق األمن الوطني ،بحث مقدم
للندوة العلمية تحت عنوان" األمن مسئولية الجميع المنعقدة من  ،1008/3/11-10جامعة

.13

الملك سعود ،الرياض.

سلمان ،محمد وعسلية ،محمد( :)6114دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تنمية

وعي الطالب بالثقافة األمنية لمواجهة المخاطر األمنية ،مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم

اإلنسانية) ،المجلد  ،61ص .45-1

.12

سلمى ،مشري ( :)4555الحق في األمن السياسي ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم

.11

السمادوني ،عبد الرافع وأحمد ،سهام( :)4551تفعيل دور عضو هيئة التدريس بالجامعات

السياسية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،الجزائر.

.16

المصرية في مجال خدمة المجتمع ،مجلة التربية ،كلية التربية ،جامعة األزهر-مصر ،العدد
.548

سميسم ،حميدة( :)4552الحرب النفسية ،الدار الثقافية للنشر ،القاهرة.

.18

السنوار ،زكريا( :)4551أسس ثقافة المقاومة ،بحث مقدم إلى مؤتمر نحو تعزيز ثقافة المقاومة

.17

السيد ،عزمي طه وآخرون( :)4554الثقافة اإلسالمية..مفهومها..مصادرها..خصائصها..

.11

الشبلي ،إبراهيم ( :)4555التعليم الفعال والتعلم الفعال ،دار األمل ،عمان ،األردن.

.65
.65

المنعقد في 1009/7/13-10م ،و ازرة الثقافة ،غزة ،فلسطين.
مجاالتها ،ط ،2دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان.

شحادة ،محمد نور الدين( :)5111مفاهيم استخبارية قرآنية ،مكتبة الرائد العلمية ،عمان،

األردن

الشقحاء ،فهد بن محمد( :)4552األمن الوطني-تصور شامل ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض.

.64

شقور ،رفقة( :)4551أثر حزب هللا في تطوير فكر المقاومة وأساليبها في المنطقة العربية،

.63

شلدان ،فايز( :)4553دور كليات التربية بالجامعات في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتها وسبيل

.62

رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

تفعيله ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد

األول ،ص-33ص.83

الشهري ،فايز( :)4556دور المدارس الثانوية في نشر الوعي األمني ،رسالة ماجستير ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
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.61

.66

التميمي ،فواز( :)4552فاعلية استخدام نظام الجودة (أيزو  )1555في تطوير الوحدات اإلدارية
في و ازرة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة رضاهم عن هذا النظام،

رسالة دكتوراه ،جامعة عمان ،األردن.

صافي ،يوسف( ،)4551تعزيز األمن التربوي كركيزة ألمن وطني وقومي مستدام ،ورقة عمل

مقدمة إلى اليوم الدراسي بعنوان األمن التربوي الفلسطيني في ظل العدوان اإلسرائيلي على

قطاع غزة والمنعقد بتاريخ  ،4551/2/48جامعة األقصى ،غزة.

.68

صالح ،سليمان( :)4555وسائل اإلعالم وادارة الصراع العالمي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،

.67

صالح ،غزالي( :)4554المدخل إلى التربية ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،مصر.

.61

الكويت.

الصاوي ،سعيد( :)4552الثقافة بين المفهوم والمضمون ،حولية كلية أصول الدين والدعوة
اإلسالمية بطنطا ،المجلد األول ،العدد  ،51مصر.

.85

الصايغ ،نصري( :)4558حوار الحفاة والعقارب دفاعاً عن المقاومة ،دار رياض الريس للكتب

.85

العاجز ،فؤاد( :)4554دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق التنمية الشاملة ،بحث مقدم لمؤتمر

والنشر ،بيروت.

الجامعة وقضايا المجتمع العربي في عصر المعلومات ،المؤتمر السنوي العاشر المنعقد في

الفترة من  17-16يناير  ،1001دار الفكر العربي ،القاهرة.
.84

العاجز ،فؤاد( :)4556دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طلبتها،

مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلد  ،51العدد األول ،ص ص

 ،255-385يناير  ،4558الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
.83

صيام ،محمد بدر( :)4552دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التربية األمنية لدى طلبة المرحلة

.82

العايد ،حسن عبد هللا ( :)4551توظيف تطبيقات مادة التربية الوطنية في التوعية األمنية-

الثانوية بمحافظات غزة وسبل تطويره .رسالة دكتوراه ،جامعة الجنان ،طرابلس ،لبنان.

مؤسسات المجتمع المدني نموذجاً ،بحث مقدم للندوة العلمية بعنوان :دور مؤسسات المجتمع

المدني في التوعية األمنية ،المنعقدة خالل الفترة 1009/5/34-31م ،مركز الدراسات

.81

والبحوث ،معان.

العايد ،حسن عبد هللا ( :)4555دور الثقافة في التنمية واألمن ما بعد العولمة ،مؤتمر التنمية
واألمن في الوطن العربي المنعقد في الرياض في الفترة من 1003/9/16-14م ،جامعة

نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
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.86

عباس ،خضر( .)4553األسرى الفلسطينيون وعالقتهم بالمقاومة الفلسطينية .مقدم للمؤتمر

العلمي األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية المنعقد في 1031/6/17-16م ،جامعة
القدس المفتوحة ،غزة.

.88

عباس ،خضر( :)4554تطبيقات أبعاد الحرب النفسية الصهيونية في حرب غزة والتصدي

.87

عباس ،خضر( :)4552العمالء في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،مطبعة ومكتبة األمل ،غزة،

لها ،مطبعة ومكتبة األمل ،غزة ،فلسين.
فلسطين.

.81

عباس ،خضر( :)4552مفهوم الذات ومفهوم اآلخر لدى عينة من عمالء االحتالل اإلسرائيلي،

.75

عبد الرحمن ،برهان( :)4555دور التعليم العالي في تعزيز الهوية الفلسطينية وأثره على التنمية

.75
.74

رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس بالشراكة مع جامعة األقصى ،مصر.

السياسية من وجهة نظر الطلبة والعاملين-جامعة النجاح أنموذجاً ،رسالة ماجستير ،جامعة

النجاح الوطنية ،فلسطين.

العجيلي ،صباح( :)4555استراتيجية حروب التحرير الوطنية ،رسالة دكتوراه ،كلية القانون
والسياسة ،األكاديمية العربية المفتوحة ،الدنمارك.

عدوان ،عاطف ( :)4555الثقافة في سياسة العولمة ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر العولمة وأثرها
في التربية العربية اليوم الدراسي المنعقد في  ،1000/9/18جمعية البحوث والدراسات التربوية

الفلسفية(بيرسا) ،غزة ،فلسطين.

.73

عزعزي ،سلطان( :)4551تحقيق صحفي حول دور المناهج التعليمية في تعزيز روح االنتماء

.72

عساف ،محمود ( :)4551استراتيجية قبول اآلخر كمدخل لدعم ثقافة المقاومة ،ورقة عمل

وغرس مفاهيم االعتزاز بالهوية الوطنية ،جريدة النبأ ،53 ،تموز.

مقدمة لمؤتمر نحو تعزيز ثقافة المقاومة ،المنعقد خالل الفترة 1009/7/13-10م ،و ازرة

الثقافة ،غزة.

.71

العسبلي ،محمد( :)4554المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي ،رسالة دكتوراه،

.76

عسكر ،محمد ( :)4554مفهوم المقاومة رؤية مقارنة بين نماذج تاريخية معاصرة ،رسالة

.78

عطية ،محمد ( :)4551التعليم وأزمة الهوية الثقافية ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع والطباعة،

كلية القانون ،جامعة فاريونس ،بنغازي ،ليبيا.

ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،مصر.

القاهرة ،مصر.
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.77

العقاد ،عالء( :)4552دور الصحافة الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة واإلشباعات المتحققة-

دراسة تطبيقية ،دراسة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات العربية للتربية والثقافة والعلوم ،جامعة
الدول العربية ،القاهرة ،مصر.

.71

عكيلة ،سامي( :)4551ثقافة المقاومة ضيق الخطاب وسعة الداللة ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر

.15

عماد ،عبد الغني( :)4556سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم واإلشكاليات من الحداثة والعولمة،

.15

نحو تعزيز ثقافة المقاومة1009/7/13-10 ،م ،و ازرة الثقافة ،غزة ،فلسطين.

مركز دراسات الوحدة العربية ،القاهرة ،مصر.

عمار ،آالء( :)4555دور العلماء في غرس ثقافة الجهاد والتربية األمنية ،المؤتمر العملي
الثاني "العلماء واقع وآمال" المنعقد في 1033 /9/17-16م ،كتاب جمعية القدس للبحوث

.14

.13

والدراسات اإلسالمية الثاني ،ص-285ص.212

العمري ،محمد ( :)4553مفاهيم التربية األمنية المطلوب تضمينها في كتاب علم االجتماع
لطالب الصف الثالث الثانوي في ضوء منظومة األمن الوطني الشامل ،رسالة ماجستير ،جامعة

أم القرى ،المملكة العربية السعودية.

العمري ،محمد ( :)4551التربية األمنية في المنهج اإلسالمي أصولها ودورها في تكوين الوعي

باألمن االجتماعي لدى األجيال – تصور مقترح لطالب المرحلة المتوسطة ،رسالة دكتوراه،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.

.12

الغريب ،شبل بدران وآخرون( :)4551الثقافة المدرسية ،دار الفكر ،عمان.

.11

الغول ،صابرين( :)4551منهج مقترح في التاريخ لتنمية متطلبات ثقافة المقاومة وأبعاد التنوير

.16

التاريخي لدى طالب الصف األول الثانوي في فلسطين ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة
اإلسكندرية ،اإلسكندرية ،مصر.

غياطة ،عماد( :)4555الحركة الطالبية الفلسطينية الممارسة والفاعلية ،المؤسسة الفلسطينية

لدراسة الديمقراطية ،رام هللا ،فلسطين.

.18

الفالح ،نايف بن سلمان( :)4555الثقافة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي في األجهزة األمنية،

.17

القرن الكريم ،ورقة عمل مقدمة للملتقى
الفوزان ،عبد العزيز( :)4551األمن وجمعيات تحفيظ آ

رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

الرابع لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم خالل الفترة  ،1009/1/16-15المنطقة الشرقية،
.11

السعودية.

القلقيلي ،عبد الفتاح ،وأبو غوش ،احمد( :)4554الهوية الوطنية الفلسطينية :خصوصية

التشكل واإلطار الناظم ،بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين ،بيت لحم،
فلسطين.
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 .555قاسم ،أزهار وسلطان ،احمد( :)4557األمن النفسي لدى طالبات كلية التربية للبنات في ضوء

القرآن الكريم ،مجلة أبحاث كلية التربية اإلسالمية ،جامعة الموصل ،المجلد  ،7العدد  ،5العراق

 .555قرني ،عزت( :)4551أصوليات المقاومة الشاملة واطار بناء الحضارة الجديد ،مؤتمر فيالدلفيا

الدولي العاشر بعنوان ثقافة المقاومة في األدب والفنون المنعقد حالل الفترة ،1005/18-15
عمان ،األردن.

 .554قنديل ،علي( :)4553بناء وحدة في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية لدى طلبة الصف

الحادي عشر وأثرها على التحصيل واتجاه الطلبة نحوها ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية،

فلسطين.

 .553الفي ،محمود ( :)4554أثر محتوى التربية اإلسالمية ببعض المفاهيم األمنية في اكتساب طلبة
الصف الحادي عشر لها ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.

 .552اللقاني ،أحمد والجمل ،على ( :)1999معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق
التدريس ،الطبعة الثانية ،عالم الكتب ،القاهرة.

 .551اللوح ،عبد السالم وعنبر ،محمود هاشم ( :)4556التربية األمنية في ضوء القرآن الكريم-دراسة

موضوعية ،مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلسالمية) المجلد الرابع عشر ،العدد

األول ،ص.417-441

 .556المالكي ،هالل بن سعد( :)4551تنمية الثقافة األمنية لرجال األمن في ضوء أساليب التربية
اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .558محسن ،ناهض( :)4551دور الرسالة اإلعالمية في تعزيز ثقافة المقاومة ،بحث مقدم إلى
مؤتمر نحو تعزيز ثقافة المقاومة بتاريخ  ،1009/7/13-10و ازرة الثقافة ،غزة ،فلسطين.

 .557المزين ،محمد( :)4551دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة
نظرهم ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين

 .551مدكور ،على ( :)4555منهاج التربية في التصور اإلسالمي ،ط ،4دار الفكر العربي ،القاهرة.
 .555مسامح ،عثمان( :)4552جريمة التخابر واجراءات محاكمة مرتكبيها في التشريع الفلسطيني-
دراسة تحليلية مقارنة ،دراسة ماجستير ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 .555مصطفى ،تقوى محمد ( :)4552دور الدعاة في تعزيز ثقافة الرباط والجهاد في سبيل هللا لدى
الشباب في محافظة غزة وسبل تطويره ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
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 .554معمر ،حمدي سلمان( :)4552التربية األمنية اإلسالمية وحاجة المجتمع الفلسطيني إليها في

مواجهة االختراق األمني(اإلسرائيلي) ،مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسانية) ،المجلد

السابع عشر ،ص36-5

 .553مقداد ،عصام( :)4557مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة
األساسية العليا وعالقته بمستوى الثقافة اإلسالمية لديهم ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .552مكاوي ،إبراهيم( :)4554الحركة الطالبية الفلسطينية في الداخل كمدرسة لبلورة الهوية القومية،
مجلة كنعان ،العدد  55 ،557كانون ثاني.

 .551ملحم ،سامي ( :)6111مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،دار المسيرة للنشر والتوزيع،
عمان.

 .556المناصرة ،بسام( :)4551الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومة ،بحث مقدم إلى مؤتمر نحو
تعزيز ثقافة المقاومة1009/7/13-10 ،م ،و ازرة الثقافة ،غزة ،فلسطين.

 .558منجود ،مصطفى( :)5116األبعاد السياسية لمفهوم األمن في اإلسالم ،المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي ،القاهرة.

 .557ميمة ،منير محمد( :)4554المتطلبات التربوية لمقاومة مشروعات التهويد لدعم إقامة الدولة
الفلسطينية ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،مصر.

 .551النجار ،بسام( :)4553دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية الحس الوطني لدى طلبتها،
كلية العلوم والتكنولوجيا ،خانيونس ،فلسطين.

 .545النخالة ،سمية وأبو ليلى ،حمدي( :)4551مدى تدعيم المناهج الفلسطينية لثقافة المقاومة ،بحث
مقدم لمؤتمر نحو تعزيز ثقافة المقاومة 1009/7/13-10م ،و ازرة الثقافة ،فلسطين.

 .545النفيعي ،هالة بنت عبد هللا ( :)4554دور اإلدارة المدرسية في تنمية الثقافة األمنية لدى طالب
المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.

 .544النميري ،علي( :)4555األمن والمخابرات نظرة إسالمية ،مركز الدراسات االستراتيجية ،الدار
السودانية للكتب ،الخرطوم.

 .543الهذيلي ،ماجد بن محمد( :)4555مفهوم األمن الفكري-دراسة تأصيلية في ضوء اإلسالم،
دراسة ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.

 .542هالل ،محمد( :)4556مهارات إدارة الحرب النفسية ،اإليداع بدار الكتب ،مصر.

 .541هللو ،إسالم( :)4553دور الجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع في ضوء مسئوليتها
االجتماعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية "دراسة حالة-جامعة األقصى" ،رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
615

 .546همشري ،عمر أحمد( :)4555مدخل إلى التربية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

 .548و ازرة التخطيط والتعاون الدولي( :)5118اإلصدار األول ،السلطة الوطنية الفلسطينية،
فلسطين.

 .547الهويمل ،إبراهيم( :)4555مقومات األمن في القرآن ،المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية المجلد الخامس عشر،
العدد  ،41ص ص .25-1

 .541الوليدات ،عبد الرحمن( :)4555الحماية الجزائية لألسرار المهنية في القانون األردني-دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن.

 .535و ازرة شئون المرأة ( :)4551دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز مفهوم المقاومة ،ورقة
عمل مقدمة إلى مؤتمر نحو تعزيز ثقافة المقاومة 1009/7/13-10م ،و ازرة الثقافة ،غزة.

 .535ياغي ،سلوى( :)4551التدابير الشرعية للحد من جريمة التخابر مع العدو في المجتمع
الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة اإلسالمية-غزة ،فلسطين.

 .534اليوسف ،عبد هللا( :)4554الدور األمني للمدرسة في المجتمع السعودي ،كلية الملك فهد
للعلوم األمنية ،الرياض.
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القاسم(د.ت):

كتيب
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نت ،بدون تاريخ،

،http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews

.4551/1/53
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ملحق رقم ()6

قائمة بأسماء السادة المحكمين
م

االسم

التخصص

الرتبة األكاديمية

مكان العمل

.1

أ.د محمود خليل أبو دف

أصول التربية

أستاذ دكتور متميز

الجامعة اإلسالمية

.6

أ.د فؤاد علي العاجز

أصول التربية

أستاذ دكتور

الجامعة اإلسالمية

.3

أ .د .زياد علي الجرجاوي

أصول التربية

أستاذ دكتور

جامعة القدس المفتوحة

.4

أ.د صالح الدين إبراهيم حماد أصول التربية

أستاذ دكتور

جامعة األقصى

.5

د .محمد هاشم أغا

أصول التربية

أستاذ مشارك

جامعة األزهر

.2

د .احمد عبد هللا الكحلوت

رياضيات

أستاذ مشارك

جامعة القدس المفتوحة

.6

د .رائد حسين الحجار

اإلدارة التربوية

أستاذ مشارك

جامعة األقصى

.1

د .محمود إبراهيم خلف هللا

أصول التربية

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

.9

د .فايز كمال شلدان

أصول التربية

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية

 .11د .محمد عثمان األغا

أصول التربية

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

 .11د .إياد علي الدجني

اإلدارة التربوية

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

 .16د .ياسر حسن األشقر

أصول التربية

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

 .13د .منور عدنان نجم

أصول التربية

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

 .14د .صباح محمد نصار

أصول التربية

أستاذ مساعد

جامعة فلسطين

 .15د .محمد بدر صيام

أصول التربية

أستاذ مساعد

و ازرة التربية والتعليم العالي

 .12د .سمية سالم النخالة

أصول التربية

أستاذ مساعد

و ازرة التربية والتعليم العالي

 .16د .محمد عبد المجيد عساف

إدارة وتخطيط تربوي أستاذ مساعد

و ازرة التربية والتعليم العالي
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عمــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــــــــات العـلــــــــــــــيــــا

كـــــلــــــــــــــيــــــــــــــة التــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــة

قســـــــــــــــم أصــــــــــــــــــول الــــــــتــــــــــــــــــربــــية

األستاذ الدكتور .................................................................................... :حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

املــوضــوع /مقــابلــة مقننة

يقوم الباحث رامي محمود أبو الخير بإجراء دراسة علمية بعنوان "دور التربية األمنية في تعزيز

ثقافة المقاومة لدى طلبة جامعات محافظات غزة وسبل تفعيله" ،وذلك الستكمال متطلبات الحصول
على درجة الماجستير في أصول التربية ،وقد بينت الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث أن الدرجة

الكلية لتقدير طلبة جامعات محافظات غزة لدور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة لديهم من خالل

(اإلدارة الجامعية ،أعضاء الهيئة التدريسية ،األطر الطالبية) حصلت على وزن نسبي ( ،)%66.27أي
بدرجة متوسطة ،ويطمح الباحث إلى تفعيل دور التربية األمنية في تعزيز ثقافة المقاومة ليصل إلى
درجة كبيرة ،لما لهذا الدور من أهمية في الحفاظ على الشباب الجامعي وحماية المشروع الوطني ،لذا

يرجو الباحث من سيادتكم  -بصفتكم العلمية وبتجربتكم العميقة -التكرم بتقديم مقترحاتكم لسبل تفعيل
هذا الدور من خالل اإلجابة على سبل تفعيل المجاالت التالية لثقافة المقاومة.

 )3ما سبل تفعيل دور التربية األمنية في مجال حماية الهوية الوطنية الفلسطينية من خالل:

أ .إدارة الجامعة:

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

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

ب .أعضاء هيئة التدريس:

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

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

ج .األطر الطالبية:
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ...............
.......................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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 )1ما سبل تفعيل دور التربية األمنية في مجال مكافحة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي من خالل:

أ .إدارة الجامعة:

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

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

ب .أعضاء هيئة التدريس:

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

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

ج .األطر الطالبية:

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

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

 )1ما سبل تفعيل دور التربية األمنية في مجال مجابهة الحرب النفسية اإلسرائيلية من خال ل:

أ .إدارة الجامعة:

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

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

ب .أعضاء هيئة التدريس:
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

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

ج .األطر الطالبية:

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

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

 )4ما سبل تفعيل دور التربية األمنية في مجال تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع من خالل:

أ .إدارة الجامعة:

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

................................................................................................ ............................................................................
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ب .أعضاء هيئة التدريس:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

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

ج .األطر الطالبية:

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

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

 )5ما سبل تفعيل دور التربية األمنية في مجال تحري أخبار العدو اإلسرائيلي (اعرف عدوك) من
خالل:

أ .إدارة الجامعة:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

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

ب .أعضاء هيئة التدريس:

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

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

ج .األطر الطالبية:

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

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

االسم الخبير ثالثي ًا

التخصص

الرتبة العلمية

تاريخ المقابلة

مكان العمل

ساعة المقابلة

شاكرا حسن تعاونكم
الباحث /رامي محمود أبو الخير

جــوال رقـــم############ /
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ملحق رقم ()44

قائمة بأسماء الخبراء الذين تم مقابلتهم
م

مكان العمل

االسم

.1

أ.د صالح الدين إبراهيم حماد

جامعة األقصى

.6

د .ياسر حسن األشقر

الجامعة اإلسالمية

.3

د .محمد بدر صيام

و ازرة التربية والتعليم

.4

عميد /د .كمال محمد تربان

عميد/أ .مازن بدر حبوب

كلية الرباط الجامعية (الشرطة سابقاً)
و ازرة الداخلية واألمن الوطني

.2

عقيد /د .محمد عبد العزيز الجريسي

هيئة التوجيه السياسي والمعنوي

.6

عقيد /نضال أحمد الزيناتي

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

.1

أ .محمد نبيل فروانة

ممثل الكتلة اإلسالمية اإلطار الطالبي لحماس

.9

أ .طاهر حسن أبو زيد

ممثل الشبيبة الفتحاوية اإلطار الطالبي لفتح

.5

 .11أ .عرفات عبد هللا أبو زايد

ممثل الرابطة اإلسالمية اإلطار الطالبي للجهاد

 .11أ .محمد علي الترامسي

ممثل ج.ع.ط.ت اإلطار الطالبي للجبهة الشعبية
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