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 فاعلية نشر الوعي األمني لمواجهة األزمات والجرائم المعاصرة

 حمد عبد الفتاح محمد كلوبأالدكتور/

 في العلوم الشرطية واإلدارية دكتوراه

 غزة-فلسطين-وزارة الداخلية

 :لبحثملخص ا
إن يعتبر األمن نعمة من هللا تبارك وتعالى وال تستقيم حياة بدون هذه النعمة العظيمة، لذلك ف

 قة والُمهددات األمنية المتعاقبةصين الفرد والمجتمع ضد الجريمة المعاصرة واألزمات المتالحتح
، ويشكل الوعي مكافحة الجريمةستراتيجيات ياسات وقائية بجانب ايتطلب اعتماد استراتيجيات وس

 .األمني أهم مكونات هذه السياسة القديمة الحديثة والتي ال غنى عنها في المستقبل
براز للفرد والمجتمع على السواء، الوعي األمني على الضوء إلقاء إلى هذا البحثيهدف و   وا 
، وتقديم تطبيقات عملية للوعي األمني الجريمة وخطرها ضدالرئيسي في عمليات المواجهة  دوره

 .بهدى من الشريعة اإلسالمية
المنهج بيان أسس الوعي األمني و  في التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد

ي إيجاد وعي سلوكي منها ف مستفيًدا النبوية، والسنة الكريم القرآن نصوصاالستنباطي الستقراء 
أساسية في  ستراتيجيةاكأهمية نشر الوعي األمني واعتماده  إلى البحث لوتوص، وأخالقي وفكري 

عربية االستفادة من النماذج ال بضرورة ى البحثوأوص، لعمل األمني ضد الجريمة المعاصرةا
 .مجال نشر الوعي والثقافة األمنيةالمتميزة في 

 (الجرائم المعاصرة ،األزمات ،األمن ،)الوعيكلمات مفتاحية: 
Abstract: 

Security is a blessing from Allah, can  not upright life without this great 

blessing, so  immunized the individual and society against contemporary 

crime and crises successive security threats successive requires the 

adoption of strategies, policies and preventive beside the anti-crime 

strategies, security awareness is a most important components of the 

modern old policy that are essential in the future.  

This study aims to highlight on the security awareness of the individual 

and society alike, and to highlight the key role in the battle against crime 

and danger operations, and provide practical security awareness 

applications under the guidance of the Islamic Sharia.  

The researcher used the descriptive analytical approach in a statement the 

foundations of security awareness and deductive approach to extrapolate 

the texts of the Koran and the Sunnah, taking advantage of them to create 
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a behavioral , moral and intellectual awareness, the study reached the 

importance of spreading security awareness and adoption of a key 

strategy in the security work against contemporary crime, the study 

recommended the need to take advantage Arab models of excellence in 

the field of spreading awareness of security and culture.  

Keywords: (awareness, security, crises, contemporary crimes) 

 :البحث مقدمة
ي تشغل بال برز الموضوعات المثارة في وقتنا الراهن، والتأيعد موضوع األمن وتحقيقه من 

كبر طاقتها للحفاظ على أ تحشد الدول ا، لذت واألزمات والجرائمبالصراعا يتميزالكثيرين في عالم 
أمنها الداخلي والخارجي وتقرر لقواتها الميزانيات والمعدات والعتاد والطاقات، فتحقيق األمن 

 .المعاصرة وظائف الدولةأهم  منيعتبر 
ولكن قد  ( وحدها كفيلة بالحفاظ على أمنها،)القوةكثيرًا من الدول تخطئ إذ تظن أن لكن 

تكون هذه القوة ذاتها هي مصدر الخطر على أمنها إذا لم تكن في إطارها ومشروعيتها 
ذلك االستغناء عن القوة للحفاظ على األمن فهي بال  يصحيحة دون ظلم أو عدوان، وال يعنال

والدولة الذكية هي التي  تعمل هذه القوة وحدها في مجال األمن، الشك الزمة بضوابطها و 
ومن ثم تغدو القلوب قبل  بدوره فيه، شعرهتو تها األمنية أن تشرك الشعب في مسؤولي تستطيع

 العضالت حامية لهذا األمن دارئة عنه ما يهدده أو يعكر صفوه.
وكم فشلت سلطات أمنية كثيرة بسبب سلبية الشعب إزاءها في عصر يموج باألزمات 

أن علينا لذلك كان لزامًا حدتها،  وال تنطفئوالحوادث والمشكالت األمنية التي ال تتوقف وثباتها 
نعود مرة أخرى إلى نشر الوعي األمني من خالل ديننا اإلسالمي العظيم ومفهومه الشمولي 

رساء دعائم االستقرار واألخالق، وذلك ألن الوقاية خيٌر من العالج.  لألمن وا 
يجنب األمر الذي عليته، في حال فافالوعي األمني يحمل أسلوبًا وقائيًا في أصله وعالجيًا 

المجتمع ما يلحقه من تبعات اجتماعية واقتصادية ومعنوية للجريمة، لذلك وجب أن تأخذ الدول 
بتنميته وتطويره فيما يخدم مصلحة األمن واالستقرار، على اعتبار أن خلو هذه المجتمعات 

 .(1) خطيراً تقصيرًا وبخاصة إداراتها األمنية من ترسيخ الوعي األمني لدى المواطنين يعتبر 
التي أقرها مجلس وزراء  األمنية العربية ةاالستراتيجي وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن

نظرة فريدة وقفزة م وتعديالته، قد أسست ل1811/ 7/11( بتاريخ 11الداخلية العرب بقرار رقم)

                                                 

/ هـ1211 والدراسات، كلية الملك فهد األمنية، د. بركة بن زامل الحوشان، الوعي األمني، الرياض، مركز البحوث (1)
 .10م، ص 1002
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األخالقية  وفق أسس من القيمطموحة إلى األمام في موضوع تحصين المجتمعات العربية 
 .ة النابعة من الشريعة اإلسالميةوالتربوي

وأحاول في هذا البحث تحقيق فكرة الوعي األمني على الواقع الذي نعيشه، واستقاء هذه 
التوعية ونشرها من أصول ثقافتنا اإلسالمية والتي لها األثر الكبير في الوقاية من الجريمة 

 ومواجهتها بكل وعي وبصيرة.
 :بحثمشكلة ال

تنطق به الحياة اليومية وما تشهده من أزمات وجرائم  أصبحتفيما  البحثمشكلة  تمثلت
أدى ذلك إلى مضاعفة الجهود وتطوير حوالت لم تمر بها األمة من قبل، مختلفة ومتغيرات وت
التقنيات األمنية لمواجهة هذا التحول المعاصر، ولكن تبقى هذه الوسائل و الوسائل واألدوات 

لتكاتف العديد من العوامل  نظراً  ؛مستنزفة بشكل يومي جهزة المكلفة بحف  األمنواأل والموارد
المعاصرة التي غيرت من الجريمة شكاًل وموضوعًا وتركت بصمتها واضحة سواء في فكرتها أو 

 .هدد لمقدرات وقدرات هذه األمة، وهذا كله مُ في التخطيط لها أو حتى في أسلوب تنفيذها
، تعتبر قديمة متجددة من خالل ةتوعوية تحصينيوسياسة  ستراتيجيةانطور  لذلك وجب أن

وتفعيله على جميع المستويات، باعتباره  ،نشر الوعي األمني السليم والصحيح في ربوع المعمورة
وذلك إذا ما علمنا أنه ال  ،في وجه الجرائم المتطورة واألزمات المتالحقةالحاضنة األمنية 

ن نضع حارسًا أمنيًا ومراقبًا على كل فرد من أفراد المجتمع، ولكن بل من المستحيل أ نستطيع،
فاعلية الوعي تجعل من كل مواطن رجل أمن من الدرجة األولى، وبالرغم من الجهود المبذولة 
في هذا المجال إال أنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسات والتطبيقات العملية والمجتمعية 

  واألمنية.

األزمات والجرائم  األمني في مواجهة نشر الوعي كيف يؤثر: لتساؤل الرئيس التاليلذلك يثور ا
 األسئلة الفرعية التالية: التساؤل الرئيس ؟ ويتفرع عنةوالُمهددات األمنية المعاصر 

 ا المقصود بالوعي األمني؟م  -1
 األمني؟لركائز التأسيسية للوعي لدعائم وااما هي  -1
 لوعي األمني؟ ازمة في العصر الحالي لنشر ما هي التطبيقات العملية الال -1
 ؟ي األمنيوعالتوجيهات اإلسالمية في صناعة الكيف نستفيد من  -2
 األمني؟نشر الوعي  هي وسائلما  -1
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 :بحثأهداف ال
إلى توضيح كيفية نشر الوعي األمني ودوره في مواجهة األزمات والجرائم  يهدف البحث

 المعاصرة، وبيان ذلك من خالل: 
 لى مفهوم الوعي األمني وأهدافه.التعرف ع -1
 استعراض بعض الدعائم والركائز التأسيسية للوعي األمني. -1
 .تقديم تطبيقات عملية من نبع الشريعة اإلسالمية  -1
الوعي  الوسائل التي يمكن من خاللها نشر التعرف على إلى ا البحثالتوصل من خالل هذ -2

 .األمني
 :بحثأهمية ال
 للعديد من الدالالت والمتغيرات الهامة والتي تتجسد في: تهاتجاباس في البحث اهذ أهميةتبرز 

وسعيها ة المحلية واإلقليمية والدولية، تصاعد اتجاهات الجريمة وتعدد أشكالها، على الساح -1
شاعة الخوف واالضطراب بين أبنائها  .المتواصل لتمزيق طاقات هذه األمة وا هدار ثرواتها، وا 

 .امي للمواطن في دعم جهود األجهزة المكلفة بحف  األمناإليمان الثابت بالدور المتن -1
مواجهة األزمات ومكافحة ساحة العمل األمني في مجال رز االهتمام الملحوظ على بي -1

باالهتمام نفسه تقدم بشكل كبير على العمل الوقائي الذي لم يح  حتى اآلن تأنها و الجرائم 
اعية واألمنية تؤكد أن الوقاية هي األصل ، رغم أن معظم الدراسات االجتموال بالسخاء نفسه

 أقل كلفة وأكثر فاعلية.والمكافحة هي الفرع فضاًل أن العمل الوقائي 
 :بحثمنهج ال

 والبيان الوصف خالل من وذلك التحليلي الوصفي المنهج على :أوالً  االعتماد يتم سوف
ثانيًا استخدام و  لي لنشر الوعيوالبرنامج التكام الوعي األمني ودعائمه وركائزه التأسيسية لماهية

المنهج االستداللي االستنباطي الذي يقوم على االستقراء من خالل ما ورد في القرآن والسنة 
لتعرف على تطبيقات الوعي العملية من منظور الشريعة لالمطهرة وأقول العلماء واألئمة 

 .اإلسالمية
 ثة مطالب على النحو التالي:وفي سبيل تحقيق الهدف من هذا البحث تم تقسميه إلى ثال

 .ماهية الوعي األمني: المطلب األول
 .تطبيقات عملية للوعي األمني في ضوء المقاصد الشرعية: المطلب الثاني
 .نشر الوعي األمنيوسائل : المطلب الثالث
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 المطلب األول
 ماهية الوعي األمني

ك بعد أن تطور مفهوم يعتبر الوعي األمني لدى الجمهور من قضايا العصر الملحة، وذل
األمن نفسه من نظرة ضيقة تجعل منه حكرًا على السلطة العمومية وبصفة أدق على الجهاز 
الشرطي، إلى نظرة شاملة تجعل منه مسئولية مجتمعية يشارك فيها كافة أفراد المجتمع وذلك من 

كل مكان وتكون  خالل إدراكهم وفهمهم لشمولية األمن وأهميته، ألنه ال يمكن للشرطة أن تحرس
 ولكي يتضح ما نصبوا إليه سنتطرق إلى عدة أمور منها:، (1) وكبيرةوراء كل صغيرة 

 الوعي األمنيمفهوم  :أولا 
: حفظه عاهيه وعيًا وأو عوالحديث ي ،وعى الشيء ، ويقاللشيء  القلب لفهو ح :الوعي لغةا  .1

 ،يهعي الحاف  الكي ِّس الفقا لو وا ،وفالن أوعى من فالن أي أحف  وأفهم، ه فهو واع  وفهمه وقبل
ُب هللُا َقْلبًا َوَعى الُقرآَن قال ابن األَ  ثير َأي عَقَله إِّيمانًا به وعماًل وفي حديث َأبي ُأمامة ال ُيَعذ ِّ

  .(1) لهدوده فإِّنه غير واع  فَأما من حف  َألفاظه وضيع ح
 ، وذلكوالعلماء باحثون للوعي تبناها ال مختلفةفي الحقيقة هناك تعريفات  الوعي اصطالحاا: .2

الناحية  الوعي منالتعرف على  والذي نصبو إليه هو، للغاية التي يستهدفها كاًل منهم تبعاً 
 .األمنية

 نفسه وقاية في منه المطلوب للدور الفرد إدراك )من الباحثين من عرف الوعي األمني بأنه:ف
 أو تشكل تهديداً  أن يمكن لتيا المخاطر من وخاصة عامة ممتلكات من فيه بما ووطنه ومجتمعه
دراك خطرًا،  تحقيق استمرار يضمن بما وقوعها عند المخاطر تلك مع لتعامل فيا مسئوليته وا 

  .(1) للجميع( واالستقرار الطمأنينة
دراكه للظروف األمنية المحيطة به، وتكوين  بأنه:) ه كذلكعرفومنهم من  إدراك الفرد لذاته وا 

 .(2) موضوعات األمنية العامة للمجتمع(اتجاه عقلي إيجابي نحو ال

                                                 

( د. مصطفى النصراوي، قياس الوعي األمني لدى الجمهور العربي، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، 1)
 .11ص هـ،1211الرياض، 

األولى، الجزء  بيروت، الطبعة –لسان العرب، دار صادر  (،منظور )ابن( محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري 1)
 .183، حرف الواو، بدون سنة نشر، ص 11

( محمد بن سعيد محمد العمري، التربية األمنية في المنهج اإلسالمي أصولها ودورها في تكوين الوعي باألمن 1)
 .10، ص هـ1210االجتماعي لدى األجيال، رسالة دكتوراه، الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 .18( د. بركة بن زامل الحوشان، الوعي األمني، مرجع سابق، ص 2)
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فهم ومعرفة الناس  ):بأنهإجرائيًا  الوعي األمنيفي ضوء ما تقدم يمكن للباحث أن يعرف و 
دراكهم للحالة التي قد يتعرض فيها األمن للخلل يعبالمقاصد الشر  ة التي ُيحف  بها األمن، وا 

، والعقول متلكات واألعراض واألموالواالضطراب وعدم الطمأنينة على نطاق يهدد األرواح والم
دراكهم لدورهم في تحمل  خالق األالتزام و  ،ومد يد العون والمساعدة في دعم االستقرار المسؤوليةوا 

 (.والسلوك القويم
 األمن لتحقيق اً ضمان األمني دورهم أداء أجل من المواطنين جميع من مطلوب فالوعي
 كافة في األمن عن المسئولة السلطات مع مثمر ن تعاو  أجل ومن ولغيرهم، ألنفسهم والسالمة
 محتملة، مخاطر أي من والممتلكات األرواح سالمة :مثل األمني العمل يتطلبها التي المجاالت
 ضبطاً  أو وقاية بالجريمة المتعلقة واألعمال المختلفة، ومؤسساته الوطن وأمن المرورية، والسالمة
 األمور. من ذلك غير وكشفًا إلى

 للوعي األمني جانبان )الوقاية... والعالج(:قدم يتضح أن مما تو 
لقد ثبت أن أول خطوة للوقاية هي الوعي، لذلك فإن كل البرامج الصحية واالجتماعية  

 .كوقاية من األخطار عتمد أواًل وبالذات على التوعيةالموجهة للسكان ت
توى القوانين والوعي األمني كعالج يظهر في الدفاع االجتماعي ليس فقط في مس

، فعندما يدلي المواطن بشهادته وعندما عة بل بصفة خاصة في سلوك األفرادوالمؤسسات الراد
أو يساهم في دعم المؤسسة  عندما يساعد على إيقاف مجرميرفض التستر على الجريمة و 

 .(1) الجريمة، فإنه بذلك يجابه وليةالمساعدة وتحمل المسؤ الشرطية وتقديم 
 فقاا لمفهوم األمن الشامل:و  األمني الوعي .3

النجاح المطلوب من نشر الوعي األمني، ال بد أن يقوم على ركيزة هامة وواضحة تتأسس 
التي تعين على  الدعائم الرئيسةاس لألمن لهو من على وعي شامل بمفهوم األمن، فإدراك الن

ن ، نشر الوعي في شتى المجاالت  مثل لشاملا األمن على تعتمد أصبحت العصرية النظرةوا 
 وتربوية، اقتصادية، :اختصاصاتها كانت مهما الحكومية األجهزة كل فيه تشترك الشامل الدفاع
 .(1) األهلية والمنظمات لخإ ...وثقافية

                                                 

 وما بعدها. 12( د. مصطفى النصراوي، مرجع سابق، ص1)
األمنية  بالثقافة بالطال وعي تنمية في بمحافظات غزة الفلسطينية الجامعات ( د. محمد إبراهيم سلمان و د. محمد إبراهيم عسلية، دور1)

، عدد 10 مجلة جامعة األقصى للعلوم اإلنسانية، المجلد غزة،األمنية، جامعة األقصى، فلسطين،  رالمخاط لمواجهة
 .3م، ص1013خاص، 
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ولذلك فإن تكامل عناصر األمن في مجتمع معين هو البداية الحقيقية للمستقبل األفضل، 
دي والثقافي وبقاؤها في المجتمع ضمان له وتوفر عناصر األمن الديني واالجتماعي واالقتصا

ويمثل التزام اإلسالم، عقيدة وشريعة وقيمًا وأصواًل اجتماعية وأخالقية،  وأقوى،لكي يكون أفضل 
 .(1) اإلسالميةأهم عناصر األمن في المجتمعات 

وانطالقًا مما سبق ولكي تتحقق الغاية من الوعي األمني ال بد من تأسيس فكر وفهم شامل  
ألمن يجعل المواطن في كل أفعاله وسلوكياته متوافقًا مع هذا الفهم الشمولي والمرتبط بجميع ل

يوفر لنفس اإلنسان الطمأنينة، ولبدنه السالمة، ولروحه  هو الذياألمن الشامل ، و جوانب الحياة
الرضا والنجاة، ولطاقاته المبدعة االنطالق نحو تحقيق خيره وسعادته، ولمجتمعه التكامل 

 والتعاون والتراحم.
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن المؤتمر السادس والعشرون لقادة الشرطة واألمن العرب 

وضع تعريفًا جامعًا لألمن بمعناه الشامل بأنه:)الحفاظ على أمن وهوية األمة وسـيادتها  قد
ى طاقاته وموارده من الوطنية وأمن المجتمع وفكره وترابه وترابطه ونموه ومدخراته والحفاظ عل

التبديد أو اإلهمال والحفاظ على كيانه االجتماعي الترابطي من التفكك واالنحراف، فهو أمن 
األفراد على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومساكنهم ومعايشهم، وأمن المجتمع واستقراره وحمايته من 

ي والثقافي فهو أمن الذات اآلفات واالنحراف وتأمين استقراره السياسي واالقتصادي واالجتماع
 .(1) وأمن المجتمع وأمن المال وأمن االنجازات والطاقات(

بموضوع األمن والحاجة الملحة لتحقيقه بمفهومه  االهتمامالتعريف مدى  خالل هذايتبين من 
الشامل، وذلك نظرًا لتطور اإلجرام المعاصر بصورة سريعة والذي يفوق ال شك تطور العمل 

ر من مجاالت الحياة، حيث لم يقتصر أثر تطور اإلجرام على تغيير شكل األمني في كثي
الجريمة أو نوعيتها أو حتى درجة خطورتها فحسب، بل تعدى ذلك كله إلى آثار تلك الجريمة، 

 .(1) وشكلهودرجة ما تحدثه في المجتمع برمته من تغير وتأثير قد ينال من مسيرة المجتمع 
 
 

                                                 

( د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي، األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم، الرياض، وزارة الشئون اإلسالمية 1)
 .  2واألوقاف والدعوة واإلرشاد، بدون سنة نشر، ص

( مجلس وزراء الداخلية العرب، دور األمن في التنمية، المؤتمر السادس والعشرون لقادة الشرطة واألمن العرب، تونس، 1)
 . 10م، ص1001\10\11حتى 13المنعقد في الفترة ما بين 

 .7( د. أحمد ضياء الدين خليل، إدارة األزمة األمنية، القاهرة، مطابع الطوبجي، بدون سنة نشر، ص1)
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 سالم:مفهوم األمن الشامل في اإل .4
متن هللا عز وجل على عباده بنعمة )األمن( وذك رهم بذلك في العديد من آيات القرآن العظيم ا

في أكثر من موطن تنبيهًا إلى ضرورته في نشأة وحياة الناس بل وفي مباشرتهم للفرائض الدينية 
َل َصالِّحًا َفُأْوَلئَِّك قال تعالى: ) َوَما َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكم بِّالَّتِّي ُتَقر ُِّبُكْم  نَدَنا ُزْلَفى إِّالَّ َمْن آَمَن َوَعمِّ عِّ

ُنوَن( ُلوا َوُهْم فِّي اْلُغُرَفاتِّ آمِّ ْعفِّ بَِّما َعمِّ وهو يستقبل  ،عليه السالم،وعن يوسف  ،(1)َلُهْم َجَزاء الض ِّ
خوته قال هللا عز وجل: ) َفَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى ُيوُسَف آَوى إَِّلْيهِّ  َأَبَوْيهِّ َوَقاَل اْدُخُلوْا مِّْصَر إِّن أبويه وا 

نِّيَن( َشاء ّللا ُ آمِّ
(1). 

ويقول صلى هللا عليه وسلم:)من بات آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، 
 .(1) بحذافيرها(فكأنما حيزت له الدنيا 

الم لكل أمن على كل شيء ماديًا كان أو معنويًا، واألمن في اإلس اإلسالم هوفاألمن في 
إنسان فردًا أو جماعة، وللمسلم وغير المسلم، واألمن في اإلسالم يشمل أمن المجتمع من 
اعتداءات األفراد كما يشمل أمن األفراد من اعتداء الجماعة فهو األمن الشامل لجميع مناحي 

 الحياة.
 أهداف الوعي األمني  .5

فراد في التي اعتاد عليها األساسي للوعي األمني يتجلى في تهذيب المفاهيم إن الهدف األ
نتيجة ذلك أن تكون معيشتهم وتصريف شؤون حياتهم بما يحف  لهم حياة آمنة ومستقرة، وتكون 

نما االنصياع  نظرتهم للتقي د باألنظمة والتعليمات ليس على أساس الخوف من العقاب فقط وا 
وألنها تنافي السلوك القويم الذاتي لها لقناعتهم بأن مخالفتها تشكل خطرًا على حياتهم أواًل، 

 :(2) التاليةواألخالق الفاضلة ثانيًا، وتكمن أهمية الوعي األمني في تحقيق عدد من المقاصد 
التقليل من المشكالت المتعددة التي تخلفها الجرائم والحوادث من النواحي االجتماعية  .1

اإلقالل من وأسرهم، و والنفسية والعضوية وما ينتج عن ذلك من معاناة أو انحراف للضحايا 
 الخسائر البشرية واالقتصادية الناتجة من األزمات الحوادث والجرائم.

                                                 

 (.17( سورة سبأ: آية )1)
 (.88( سورة يوسف: آية )1)
(، بيروت، دار الفكر 1111، حديث رقم )12( محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب 1)

 .112م، ص1001هـ/ 1213للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الرابع، 
 .21رجع سابق، ص ( د. بركة بن زامل الحوشان، الوعي األمني، م2)
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افر جهود أفراد المجتمع أمام كافة الُمهددات والوقوف منها موقف المدافع من خالل ظت .1
 اإلبالغ عن الجرائم والظواهر التي تنذر بقرب وقوعها أو عدم النكوص عن الشهادة.

والتعليمات التي تكفل الحياة اآلمنة، ومقاومة الشائعات التي تقوض دعائم  اإللمام باألنظمة .1
 أمن المجتمع وعوامل استقراره.

سيادة الحالة األمنية في ربوع المجتمع نتيجة الزدياد الوعي األمني لدى الجمهور، إذ تقل  .2
ئمة على األزمات والجرائم الناتجة عن اإلهمال والجهل ويزداد التعاون مع األجهزة القا

 محاربة الجريمة والقبض على العابثين والمستهترين.
 وعي األمنيال وأسس ركائز :ثانياا 
وظهور كثير من السلوكيات والجرائم المتطورة،  المتسارعة واألزمات المتكررة األحداثن إ

 على تأسيس أمنية تقوم استراتيجية توعويةوضع  تستوجبواألفكار المنحرفة والُمهددة للمجتمع، 
 المسؤوليةبدأ من الوعي بت وهذه الركائز وضامنة لفاعليته، سليمالمني األوعي لل ركائز عملية
 يلي: كماوذلك  ،ككل المجتمعية والفاعلية المسؤوليةوفقًا لمبدأ  وانتهاًء بتأسيس وعي الشخصية

: شخصيةال المسؤوليةعلى مبدأ  الوعي األمنيتأسيس  .1   ابتداءا
 فيه بما ووطنه ومجتمعه وسلوكه وأخالقه نفسه وقاية في منه مطلوبال للدور الفرد إدراكإن 

دراك ،اً خطر  أو اً ديدته تشكل أن يمكن التي المخاطر من وخاصة عامة ممتلكات من  مسئوليته وا 
 واالستقرار الطمأنينة تحقيق استمرار يضمن بما وقوعها عند المخاطر تلك مع التعامل في

فمن المالح  ، مة التي يجب أن يؤسس عليها الوعي األمنيهم، يعد ذلك من الركائز الللجميع
طابع التكاسل عن تحمل المسؤوليات سواء الدينية أو االجتماعية  بيئة يتسرب إليهاأننا نعيش في 

 أو األمنية أو االقتصادية وغيرها.
ار الوقوف في وجه التطورات الخطيرة التي يشهدها العالم اليوم والتي رافقت اتساع وانتشو 

 المسؤوليةي مبدأ األزمات والظواهر اإلجرامية، يستدعي أن يتم تأسيس ركيزة مهمة وه
عن األمن معنيًا بمواجهة الجريمة  مسئوالً يكون كل مواطن  الشخصية، والتي بمقتضاها

 واالنحراف وليس األجهزة والهيئات الحكومية فقط.

تبر من األهمية بمكان لدعم الشخصية لدى المواطن يع المسؤوليةلذلك فإن رفع مستوى 
الجهود المبذولة لمنع الجريمة واالنحراف والوقاية منها، ولعل أول هذه الجهود وأبسطها في تحمل 

لدى الفرد عن القيام بأي سلوك انحرافي أو إجرامي يخل باألمن  اإلراديهو االمتناع  المسؤولية
ثم يأتي بعد ذلك دوره في القيام بعمل جتمع، والقوانين التي يقرها الم أو يتنافى مع القيم واألنظمة
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إيجابي إزاء سلوك األفراد المنحرفين بدءًا من أداء الشهادة، إلى مساعدة رجال األمن في القبض 
أو  أو انعدامها المسؤوليةضعف في  وأالمخالفة لو كان هناك قصور  وبمفهوم، على المجرمين

كالنار في  التي تسري ألزمات تأثيراتها الواضحة سيكون للجرائم وا التنصل منها والتخلي عنها،
 .(1)المسؤوليةالهشيم، نتيجة ضعف الحماية الذاتية التي تنتج عن 

 عما يصدر منه في كل والً ؤ مسجعل اإلنسان اإلسالم ير بالذكر في هذا المقام أن جدو 
 .ؤولية جماعيةجوانب الحياة، سواء كانت هذه المسؤولية مسؤولية شخصية، أم مس

عما يصدر  ولؤ مس: أن اإلنسان في ضوء الشريعة اإلسالمية تعني المسؤولية الشخصيةو 
ن ك ينٌ ُكلُّ اْمرِّئ  بَِّما َكَسَب  فقال تعالى:)، ان شرًّا فشرمنه عن نفسه إن كان خيًرا فخير، وا   (َرهِّ

عمره تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن  )الوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ،(1)
، (1) ، وعن جسمه فيم أباله(وفيم أنفقهفيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه 

 .(2) رعيته(ول عن ؤ كلكم راع وكلكم مس )أال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال
فهذه اآليات واألحاديث تبين لنا مدى المسؤولية التي تقع على عاتق اإلنسان من تصرفات 

فاإلنسان الفرد يتحمل مسئولية أمنية تلزمه بالحفاظ على عناصر الحياة في إطار  ،ياتوسلوك
وهذا من األهمية بمكان قيمه ومبادئه التي يريدها اإلسالم ويلزمه باحترام غيره من أبناء جنسه، 

 ولية شخصية قبل أن يكون واجبًا ومسئولية مجتمعية.ؤ ه واجبًا ومسليتأسس الوعي األمني باعتبار 
: فاعليةوال المسؤولية وفقاا لمبدأتأسيس وعي أمني  .2  المجتمعية انتهاءا

أن يؤسس على  ،الذي يتصل بكل أسباب الحياةو يتطلب الوعي األمني بمفهومه الشامل  
ضمانة وحصانة لهذا المجتمع، فصالح  نهاأل ،المجتمعية ككل المسؤولية :هي مهمةركيزة 

صالحها ال يتأتى إال بو  ، تكون الغلبة فيه للخير والصالح ألهلهعي مجتمعي شامل المجتمعات وا 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا ) مثل القائم في حدود هللا :النبي صلى هللا عليه وسلم قال عنو 

كان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء وبعضهم أسفلها، ف بعضهم أعالها أصابسفينة ف على

                                                 

( د. عبد العزيز بن صقر الغامدي، تعميق الوعي األمني لدى المواطن العربي، الندوة العلمية الثالثة واألربعون، 1)
 .1م، ص1881هـ/ 1218نايف العربية للعلوم األمنية،  والبحوث، أكاديميةالرياض، مركز الدراسات 

 .(11سورة الطور: آية ) (1)
سمير منصور  غزة، مكتبة(، 210)بن شرف النووي، رياض الصالحين، باب الخوف، حديث رقم ( أبي زكريا يحيى 1)

  .113م، ص1007هـ/ 1211للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
( أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، ترقيم وترتيب. محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب 2)

 .120م، ص1008(، القاهرة، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، 7111، حديث رقم )األحكام
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نا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما على من فوقهم فقالوا: لو أ امرو 
ن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا(  .(1) أرادوا هلكوا جميعًا، وا 

فكثيٌر هم الذين يخرقون في  ،وضح دليل على ما به األمة اليوموهذا الحديث الشريف أل 
المصلحة مشتركة، وأن سالمة إن فًا، وهذا المثل بليغ جدبقصد وبدون قصد، ( )المجتمعالسفينة 

فالمجتمع كله يركب  عضهم انسحب هذا الخطأ على الباقيالمؤمنين كٌل ال يتجزأ، فإذا أخطأ ب
تنبه المجتمع ة للوعي ى إلى تأسيس دعامة رئيسك ال بد من العودة مرة أخر للذ ،(1) واحدةسفينة 

 والمشاركة المجتمعية. المسؤوليةإلى عظم هذه 
ولية سؤ وفق م ت الشريعة اإلسالمية منحى فريدًا في ضمان حماية األمن العامنحقد و  

لكي يسود األمن والنظام في المجتمع، ويتفرغ أفراده للنهوض بما اضطلعوا به من  ؛مجتمعية كلية
مهام وما يباشرونه من أعمال، لكي يساهموا في بناء دولتهم ويشاركوا في نهضة أمتهم بنفس 

 آمنة مطمئنة.
واضطلعت بوظائف الشرطة  في صدر اإلسالم لحسبةفي سبيل تحقيق ذلك ظهرت او  

وامتدت أكثر من ذلك إلى أعمال تتعلق باألسعار وتنظيم األسواق وتوجيه جميع األنشطة 
 .(1) االجتماعية

 ا، وعرفه(2) فعله: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر إذا ظهر والحسبة تعني 
فاعلية المجتمع في األمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر  )ن بأنها:بعض المتأخري

فاعلية )"يالح  على هذا التعريف أنه يضيف عبارةو  ،(1) اإلسالمي(إذا ظهر فعله تطبيقًا للشرع 
وذلك ليشمل تعريف الحسبة التي يقوم بها جميع أفراد المجتمع امتثااًل للشرع، وهذه  (المجتمع

                                                 

 . 77(، مرجع سابق، ص117رقم) المنكر، الحديث( رياض الصالحين، باب في األمر بالمعروف والنهي عن 1)
ائم في حدود هللا الق )مثلالحديث الشريف  الكريم،أمثال القرآن  هـ،1211أحاديث رمضان  ( د. محمد راتب النابلسي،1)

 م1013- 1-10تاريخ الزيارة  والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة.....( لمزيد من التوسع راجع الرابط التالي:
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=6994&id=212&sid=1207&ssid=1208&sssid= 

والنظرية والتاريخ(، ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية لمفهوم  فة)الفلس( د.عباس أبو شامة، مفهوم الشرطة المجتمعية 1)
إلى  18الفترة ما بين  –الشرطة المجتمعية، دبي، مركز الدراسات والبحوث، قسم الندوات واللقاءات العلمية 

 .1م، ص11/8/1001
إلسالمي، بيروت، ( أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، المكتب ا2)

 .131م، ص1883هـ/1213
لمفهوم  للندوة العلمية( د. محمد عبد هللا ولد محمدن، الشرطة المجتمعية في المنظور اإلسالمي، ورقة عمل مقدمة 1)

 ىإل 18 بينالفترة ما  –الشرطة المجتمعية، دبي، مركز الدراسات والبحوث، قسم الندوات واللقاءات العلمية
 .11م، ص11/8/1001
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التي نريدها لإلسهام في العمل الشرطي ولتحقيق أمن المجتمع من طرف هي الركيزة الفاعلية 
 .المشتركة المسؤوليةوفق وعي أمني بهذه  الجميع
وقد أوجبت الشريعة اإلسالمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم الجماعة على  

جرائم، فالحكومة تأمر الخير ويربي الناس على الفضائل، وقاية من ارتكاب المعاصي وال
بالمعروف وتنهي عن المنكر واألفراد كذلك ضمن ضوابط شرعية، وهذا هو التأسيس الجماعي 

 للوعي األمني المطلوب في مرحلة تموج باألزمات والجرائم واالنحرافات والُمهددات.
هللا  والمشاركة والتالحم،قال المسؤولية المنكر هواألصل في األمر بالمعروف والنهي عن ف 

ِّ ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّة  ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ َتْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوَتْنَهْوَن َعنِّ الْ  )تعالى: ُنوَن بِّالل   (1)(ُمنَكرِّ َوُتْؤمِّ
َناُت َبْعُضُهْم َأْولَِّياء َبْعض  َيْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوَيْنَهْونَ  )وقوله تعالى: ُنوَن َواْلُمْؤمِّ َعنِّ اْلُمنَكرِّ  َواْلُمْؤمِّ

يُعوَن ّللا َ َوَرُسوَلُه ُأْوَلـئَِّك َسَيْرَحُمُهُم ّللا ُ إِّنَّ ّللا َ  َكاَة َوُيطِّ اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ، (1)(َعزِّيٌز َحكِّيمٌ  َوُيقِّيُموَن الصَّ
 .(1)أي انحراف ييد ومنعأي يوالى بعضهم بعضًا في النصرة والحماية والمحبة والتأ

:) والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ة والسالمعليه الصال وقال 
فال خوف على المجتمع ، (2) لكم(ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فال يستجاب 

 المسلم عند قيامه بهذا الواجب الذي يعد أقله رفض المنكر ولو بالقلب وعدم الرضا عنه.
في مكافحة  األجهزة المكلفة بحف  األمناهمة الجمهور وتعاونه مع مس يتضح مما تقدم أن 

وال يخفي ما يترتب على ذلك التعاون  ،(1)ًا دينيًا حثت عليه الشريعة اإلسالميةيعد واجب الجريمة
من مزايا عديدة تعود على الوطن و المواطن في الدفاع عن المجتمع وحمايته من االنحراف، 

حكام ملزمين بأن يوجه بعضهم بعضًا، ويتعاونوا على إقرار النظام وحف  وبذلك يصبح األفراد وال
وفي هذا كله  ،األمن ومحاربة اإلجرام وان يجعلوا من أنفسهم حماة لمنع الجريمة والمعاصي

  .الضمان الكافي لحماية أخالق الجماعة من االنحالل، ووحدتها من التفكك، وصيانة األمن

                                                 

 (.110( سورة آل عمران: آية )1)
 (.71( سورة التوبة: آية )1)
قال صلى هللا عليه وسلم:) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا( وشب ك بين أصابعه. راجع في ذلك، الشيخ. أبى ( 1)

كم، الطبعة األولى الجديدة، بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير لكالم العلى الكبير، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والح
 . 131م، ص1001هـ/1211

 . 71(، مرجع سابق، ص111رقم) المنكر، الحديث( رياض الصالحين، باب في األمر بالمعروف والنهي عن 2)
الناصر عبد الهادي، اإلدارة الرشيدة لقطاع األمن القيادة العامة لشرطة دبي أنموذجًا، الرياض، جامعة نايف  دد. عب( 1)

 .13م، ص 1011هـ / 1213ربية للعلوم األمنية، دار جامعة نايف للنشر، الع
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المعاصرة، قد استدعت النظر إلى المسألة  إن المتغيراتننا القول يمكفي نهاية هذا المطلب و  
ضمان التزامهم بنظم و من أجل تحصين أفراد المجتمع األمنية باعتبارها تعني كل أفراد المجتمع، 

وقيم وضوابط المجتمع الدينية واألخالقية والمجتمعية والقانونية، والتي تؤكد على ضرورة اإلسهام 
 جال األمني.الجماهيري في الم

 المطلب الثاني
 في ضوء المقاصد الشرعية األمني تطبيقات عملية للوعي

 وتطور تنامي مع القرن الحالي تبدو كبيرة في الشرطة أجهزة تواجه التي التحديات أن شك ال
 .المنحرف للسلوك مظاهر وظهور ةالمختلف األزماتو  الجريمة
ابية وغيرها من الوسائل كات األمنية والقوانين العقالكثير من االستراتيجيات والتكتي إقرارورغم 

عظيمة لحف  المنظومة األمنية، لذلك آثرنا أن  واألعباء، فما زالت المهمة ثقيلة الرادعة واألدوات
والتربوية  األخالقيةالقيم الوعي بعظيمة في حف  األمن وهي نشر  ستراتيجيةاإلى  أخرى نعود مرة 

بموجب القرار رقم  فيما أقره مجلس وزراء الداخلية العرب بوضوح ويظهر هذاوفق أسس تكاملية، 
تحت عنوان  م1881( عام 171)  بموجب القرار رقم المعدل 7/11/1811( بتاريخ 11)

تحصين المجتمع العربي ضد  هافي أول بند من بنود األمنية العربية والتي جاء االستراتيجية
، بما يعصم هذا المجتمع اإلسالميةنابعة من أحكام الشريعة والتربوية، ال األخالقيةالجريمة، بالقيم 

الزلل واالنحراف ويحول دون تأثره بالتيارات الفكرية المشبوهة واألنماط السلوكية المنحرفة 
 .(1)الوافدة
واجبة  هي والتي هامة على الصعيد األمنيالتطبيقات ال لبعضهذا المطلب  وسنعرض في 

ا لعالقتها بأغلب األزمات والجرائم والُمهددات األمنية التي تحيط بدء بهعلى وجه االستعجال لل
 ومن هذه التطبيقات العملية ما يلي: ا وتسري في ربوع أوطاننا الحبيبة،بن

 األخالقيةوالقيم الوعي بالسلوكيات  :أولا 
عدم ال شك في أن الوعي بالقيم األخالقية والدينية يسهم في تهذيب سلوك األفراد، ويحضهم على 

ارتكاب الجرائم، حيث إن الوعي بهذه القيم يقوم بدور وقائي ضد الدوافع اإلجرامية الموجودة لدى 
 وثيًقا ارتباًطا يرتبط وتقويمها األخالق وتنمية ،(1)قلل من تأثيرها إن لم يقضي عليهافيالفرد، 
 شفافية وتعزيز يبها،الفرد وتهذ مشاعر تنمية يتم خاللها من والتي واإليمانية، الروحية بالتربية

                                                 

األمنية العربية، جامعة الدول العربية، مجلس وزراء الداخلية العرب، األمانة العامة، دورة االنعقاد الثانية،  االستراتيجية( 1)
 وما بعدها. 1م، ص 1881/ 1/1 ( بتاريخ171)والمعدلة بقرار رقم  1811/ 7/11( بتاريخ 11)بغداد، قرار رقم 

 .12م، ص1007( د. مدحت محمد أبو النصر، أساسيات علم ومهنة اإلدارة، القاهرة، دار السالم، الطبعة األولى، 1)
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كسابه وعواطفه، حواسه ويرجع الكثير من الباحثين  ،(1) الكون  أسرار في التأمل على القدرة وا 
 .(1)تفشي الجرائم واألزمات إلى ضعف الوعي بهذه القيم لدى فئات المجتمع
سالم أساس لصالح الفرد ولقد حثنا ديننا الحنيف على التحلي باألخالق، فاألخالق في اإل

قامة مجتمع على أسس سليمة وفق معايير من العدل واإلنصاف والمساواة المجتمعو  ، وا 
كل منها  رغم أن، كالصالة والزكاة والصوم والحج يكتف اإلسالم بتقرير العباداتفلم  ،(1)والشورى 

بل وضع يمثل قوة متينة وسدًا منيعًا من الوقوع في الجريمة بكافة أشكالها وصورها المعاصرة، 
العبادة التعاملية ا لم تقترن العبادة الشعائرية بد تكفل البناء السلوكي للمسلم والمعامالت، فإذقواع
، فقال وقد أمرنا هللا سبحانه وتعالى باالقتداء بأخالق سيد األنبياء ال جدوى من هذه العبادة،ف

ِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  تعالى:)  .(2) (َلَقْد َكاَن َلُكْم فِّي َرُسولِّ ّللاَّ
ذلك دعا اإلسالم إلى التحلي بعدد من الصفات التي إن سادت في المجتمع وتم  وعلى هدى 

فإنها بذلك تكون رادعًا وواقيًا من  تطبيقًا يعيه األفراد والجماعات، اتخاذها أسلوباً ومنهاجاً 
يَن َآَمُنوا اتَُّقوا ّللاََّ  ، فقال تعالى:)الصدقذلك ومن  ،الجريمة قِّينَ َيا َأيَُّها الَّذِّ ادِّ  (1)(َوُكوُنوا َمَع الصَّ
يَن َآَمُنوا َأْوُفوا بِّاْلُعُقودِّ  )فقال تعالى: ،الوفاء بالعهود والمواثيق وكذلك وحثنا  ،(3)(َيا َأيَُّها الَّذِّ

وعدم التعالي على الناس ورغب المسلم  اللين والتواضعو دعا إلى  األمانةاإلسالم كذلك على 
يَن اْلَغْيَ  َواْلَعافِّيَن َعنِّ النَّاسِّ َوّللاَُّ ُيحِّبُّ  في الحلم والعفو وعدم الغضب، مِّ فقال تعالى:)َواْلَكاظِّ

نِّيَن(  .(7) اْلُمْحسِّ

                                                 

الدراسي ورقة علمية مقدمة في اليوم  مستدام، وقومي ألمن وطني كركيزة التربوي  األمن ، تعزيزصافي حسن يوسف .د (1)
 أصول األقصى، قسم فلسطين، جامعة ،غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان ظل في الفلسطيني وي الترب األمن بعنوان
 .1، ص 1008-2-17التربية، 

( ال خالف في أن ضعف هذا الوازع الديني وانهيار القيم األخالقية في المجتمع سببًا الرتكاب العديد من الجرائم وظهور 1)
. رامي متولي القاضي، المواجهة التشريعية واألمنية لظاهرة البلطجة، القاهرة، الكثير من االنحرافات. راجع في ذلك د

 .70م، الطبعة األولى، ص 1011
إبراهيم بن محمد بن عبد هللا السعدان، سد الذرائع ودوره في الوقاية من الجريمة، رسالة ماجستير، الرياض، جامعة ( 1)

 .17صم، 1010هـ/ 1211نايف العربية للعلوم األمنية، 
 (.11: آية )سورة األحزاب( 2)
 (.118: آية )سورة التوبة( 1)
 (.1: آية )سورة المائدة( 3)
 (.112( سورة آل عمران: آية )7)
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عن أبي هريرة رضي ف ،ى التحلي باألخالقوية المطهرة علبعلى ذات النهج حثتنا السنة النو 
س الجنة فقال: " تقوى هللا عنه قال ُسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكثر ما ُيدخل النا

 .(1) هللا وُحسن الخلق"
وفق سلوكيات ترسم سياسة وقائية وعالجية  خالصة القول هنا أن الشريعة اإلسالمية ستظل

 .الحقوق والحريات اإلنسانية تدعم مصالح الجماعة وتحمي أخالقيةوقيم 
هم وأعراضهم في رحاب األمن وظل ِّه يأمن الناس على دينهم وأنفسهم، وعقولهم وأموالو  

 وفي هذا الصدد جاءت الشريعة بما يحف  األمور الضرورية التي ال تقوم الحياة إالومحارمهم، 
 (1):وهذه الضرورات هي ألمنهانة بها، ويعتبر الوعي بها وتطبيقها في المجتمع ضمانة وحص

 حفظ الدين: .1
مقوم األساسي للفرد الدينه، باعتبار الدين  ف  بههللا سبحانه وتعالى لإلنسان ما يحشرع  
جعل سبحانه وتعالى ، فال إكراه في الدينأنه بها هللا  أمرناومن هذه التشريعات التي  واألمة،

قال ف، الرضا واالقتناع هو السبيل للدخول في الدين، ونهى سبحانه وتعالى عن اإلجبار والقهر
ينِّ َقد تَّ )تعالى: ( َبيََّن الرُّْشُد مِّنَ اَل إِّْكَراَه فِّي الد ِّ اْلَغي ِّ

 (1). 
ومما شرعه هللا أيضًا للحفاظ على الدين أن جعل األمر بالمعروف والنهى عن المنكر  

 ذلك فيما وقد بينا ،شرعية بينة وواضحةوتكاليف وفق ضوابط  فريضة على كل مسلم ومسلمة
دراكهم وفهمهم له ضروري وعي الناس ومما ال شك فيه أن ، سبق  في زمن االنحرافاتبالدين وا 

 المنظومة األمنية بكاملها. بدوره علىينعكس الذي ، الفكرية
 حفظ النفس وحرمتها:الوعي بضرورة  .2

حف  النفس وحرمة المساس بها، في ب الوعي من التطبيقات الهامة في الوقت الحالي ضرورة
 حف  الحُق في الحياة أجل هذا ضمنت الشريعة اإلسالميةزمن يتم االستهانة به بالدماء، ومن 

                                                 

 .181ص (، مرجع سابق،712)( أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، رياض الصالحين، باب حسن الخلق، حديث رقم 1)
لى الضرورات الخمس:)الدين، النفس، العقل، النسل والعرض، المال(. ( تحرص الشريعة اإلسالمية على المحافظة ع1)

لمزيد من التوسع راجع في ذلك: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، الُخبَر، المملكة العربية السعودية، 
 .10م، ص1887هـ/ 1217دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المجلد الثاني، الطبعة األولى، 

 (.113ورة البقرة: آية )( س1)
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(رََّم ّللا ُ إِّالَّ َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَّتِّي حَ )قول سبحانه:في ُشرع القصاص زجرًا للناس وجزاء و  ،(1) بِّاْلَحق ِّ
    .(1) َتتَُّقوَن(االعتداء على النفس، كما قال تعالى:)َوَلُكْم فِّي اْلقَِّصاصِّ َحَياٌة َيْا ُأولِّْي األَْلَبابِّ َلَعلَُّكْم 

فإن دماءكم :)، فقالوغيرها صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع حرمة الدماءالنبي  بينقد و 
بكم عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ر  حرامٌ وأعراضكم  وأموالكم

 بلغ الشاهد الغائببعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض أال ليُ  فيسألكم عن أعمالكم فال ترجُعنَّ 
 .(1) سمعه(ُيبلَّغه يكون أوعى له من بعض من فلعل بعض من 

ومما سبق يتضح أهمية تطبيق الوعي األمني لصون حياة اإلنسان والوعي بخطورة االعتداء 
 .في ظل القتل المستشري في مجتمعاتنا المعاصرة شاملة عليها، وفقًا لخطة أمنية تربوية

 :والعرض حفظ النسلالوعي بأهمية  .3
تشرد  عنها، كما ينشأ الجرائم وأكبر الكبائر أخطرض من ى األعراجريمة االعتداء علتعد 

 .وفقدان للحياة العزيزة الطيبة النظيفة ،واختالط لألنساب ،وضياع لمن جاء من األبناء
َواَل َتْقَرُبوْا ) :بقوله ،تعالى هللا همقد حر فولما كان الزنا واالعتداء على األعراض له خطورته،  

َشًة َوَساء الز َِّنى إِّنَُّه كَ   .(2) َسبِّياًل(اَن َفاحِّ
يَن َيْرُموَن )فقال تعالى: لألعراض،لما فيه من انتهاك  حرم هللا تعالى القذف،وقد    إِّنَّ الَّذِّ

يمٌ  َرةِّ َوَلُهْم َعَذاٌب َعظِّ ْنَيا َواآْلخِّ ُنوا فِّي الدُّ َناتِّ ُلعِّ  اإلسالم عنونهى ، (1) (اْلُمْحَصَناتِّ اْلَغافِّاَلتِّ اْلُمْؤمِّ
ودعت أي النمام،  (7) قتات() ال يدخل الجنة النبي صلى هللا عليه وسلم: قالف ،(3) النميمة

ترك األلسنة تلقي التهم جزافًا  وعدم في أكثر من موضع، واليد حف  اللسان إلىالشريعة الغراء 
 االستقرار األمني. وتؤثر علىالقلق والريبة في المجتمع،  تثيرألنها دون بينة 

                                                 

 (.12) آية سورة األنعام:( 1)
 (.178سورة البقرة: آية )( 1)
( صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغلي  تحريم الدماء واألعراض واألموال، حديث رقم 1)

  .207(، مرجع سابق، ص1378)
 (.11سورة اإلسراء: آية )( 2)
 (.11آية ) سورة النور: (1)
األمراض التي تدمر األفراد واألسر والمجتمعات، وفي أغلب المشكالت األمنية التي تقع  أخطر( فالغيبة والنميمة من 3)

تكون بسبب كلمة فالكثير من المشاجرات والمشاحنات التي تصل إلى حد القتل قد يكون سببها كلمة وخير دليل على 
 ذلك جرائم الثأر.

(، وأخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب 3013)في كتاب األدب، باب ما يكره من النميمة، حديث رقم  أخرجه البخاري،( 7)
 (. 101/ 138بيان غل  تحريم النميمة، حديث رقم )
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 :الفكر صيانةو  فظ العقلحالوعي ب .4
ع له من التشريعات الكفيلة وض ، وقدلبالعق اإلنسان عن سائر المخلوقاتميز هللا سبحانه   

ُر )فقال تعالى: ،، مثل تحريم المسكرات والمخدراتبحفظه يَن آَمُنوْا إِّنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيسِّ َيا َأيَُّها الَّذِّ
ْيَطانِّ َفاْجتَ َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِّْجٌس م ِّ  ُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفلُِّحوَن(ْن َعَملِّ الشَّ  .(1) نِّ

 وحرمت كل سبيل يوصل بالعقل ،حفاظًا على هذه النعمة ريم ذلكولذلك جاءت الشريعة بتح  
طيها على نحو خطير على متعا التي لها أثارًا سلبية لمخدراتوا، رالخمالتغييب واالنحراف ك إلى

 .(1) بهوكه وعالقته بالبيئة المحيطة وسل في بدنه وعقله
، المتمثل في في ظل الثورة المعلوماتيةيهدد العقل والفكر  مما يضاف لما سبق بروز تطورو   

ض، بما يؤدي إلى غزو فكري وسائل االتصال وسهولة انتقال الثقافات وتأثر بعضها ببع تطور
يجاد نظرة تفاؤلية للحياة، يتطلب توعية مستمرة ومستمدة من الثقافة اإلسالموثقافي  .ية، وا 

 حفظ المال: .5
ما يكفل الحفاظ عليه، وتنميته بكل وسيلة  هللا سبحانه وتعالى المال قوام الحياة، وقد شرع  

صالحة، فأباح هللا للعباد أن ينمو أموالهم بالزراعة والصناعة والرعي والصيد والتجارة إلى آخر ما 
 أحل هللا لعباده.

عالى عن كل ما من شأنه أن يكون أكاًل ألموال الناس بالباطل كالرشاوى ونهى سبحانه وت  
ُم الر َِّبا َوَقْد ُنُهوْا ):فقال تعالى، والقمار والرهان، وحرم الربا لما يجر من فساد على المجتمع هِّ َوَأْخذِّ

نْ  لِّ َوأَْعَتْدَنا لِّْلَكافِّرِّيَن مِّ  .(1) (ُهْم َعَذابًا َألِّيماً َعْنُه َوَأْكلِّهِّْم َأْمَواَل النَّاسِّ بِّاْلَباطِّ
ال يجوز ألحد البتة أن يأخذ للحفاظ عليه أيضًا و  ،للسرقة اً حد وللحفاظ على المال شرع هللا  

يَن آَمُنوْا اَل )أو بظلم أو باحتيال، قال تعالى:ل بالغش أو بالسرقة أو بالنصب هذا الما َيا َأيَُّها الَّذِّ
لِّ َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنكُ    .(1) (ْم بِّاْلَباطِّ

                                                 

 (.80( سورة المائدة: آية )1)
اب اإلدراك، الخمول والكسل، وفقدان المسؤولية والتهور، واضطر ويمكن إجمال خطر المخدرات في األمور التالية: ( 1)

كما تؤدي المخدرات إلى متوالية من الكوارث على مستوى الفرد  واألمراض، وتؤدي للشعور بالقلق، وانفصام الشخصية.
والمجتمع مثل: انهيار العالقات األسرية واالجتماعية ويقع المدمن غالبًا تحت تأثير الطلب على المخدرات في جرائم 

ل، والقمار والديون، والترويج للمخدرات، وتمويل عمليات اإلرهاب وترويع األمنين، متعددة منها: السرقة والسطو والقت
ويترتب على هذه المخدرات أبعاد تربوية، واجتماعية، وأمنية. لمزيد من التفاصيل راجع: د. محمد بن عمر بن سالم 

امة، الطبعة األولى، بازمول والمقدم.على بن محمد الزهراني، اإلرهاب والمخدرات، القاهرة، دار االستق
 .بعدهاوما  11م، ص 1001هـ/1218

 (.  131( سورة النساء: آية )1)
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وهكذا نجد أن الشريعة قد جاءت بالحفاظ على المال بكل سبيل وتنميته بكل طريق صالح 
 ، وهذا يتطلب وعي يبدئ باألفراد وينتهي بالمجتمع ككل.مايته من الضياع أو السرقةوح

 والشائعاتالفتن بخطر  يالوع :اا ثاني
حقة والمتشابكة، لذلك من األمور التي ال بد يتسم العصر الحالي بالصراعات والفتن المتال 

، والتي من شأنها أن بخطورة الفتن والشائعاتمن تطبيقها أمنيا وبشكل عملي، نشر وعي أمني 
ذلك عن طريق استهداء و ، مة فريسة سهلة لإلجرام والمجرمينتفرق الناس وتشرذمهم، وتجعل األ

 واضح وسليم. وقت الفتن وفق منهج إنسانالواجب المطلوب من كل 
ي وتشكل الوعي األمني وقت الفتن ومن األمور التي حثنا عليها ديننا الحنيف والتي تنم   

هللا تعالى عن هذه  واالنشغال بعبادةعمال الصالحة واإلكثار منها المبادرة إلى األواألزمات، 
 .الفتن أمورفي الفتن، وترك الخوض 

، والرجوع إلى اعة إلمامهمالمسلمين والسمع والطوقت الفتن لزوم جماعة  أيضاً ومن األهمية  
إلى أهل العلم الذين يستنبطون ما  ، بل بردهاالعلماء ولزوم غرسهم وترك الخوض في نوازل الفتن

وهُ  يتعلق بها َن اأْلَْمنِّ َأوِّ اْلَخْوفِّ َأَذاُعوا بِّهِّ َوَلْو َردُّ  وذلك امتثااًل لقوله تعالى: ) َوا َِّذا َجاَءُهْم َأْمٌر مِّ
ْنُهْم َوَلْواَل َفْضُل ّللاَِّّ عَ  يَن َيْسَتْنبُِّطوَنُه مِّ ْنُهْم َلَعلَِّمُه الَّذِّ َلْيُكْم َوَرْحَمُتُه إَِّلى الرَُّسولِّ َوا َِّلى ُأولِّي اأْلَْمرِّ مِّ

ْيَطاَن إِّالَّ َقلِّياًل( ، ةوعدم تركها للعوام والجهل وذلك لخطورة هذه الفتن على األمة، (1) اَلتََّبْعُتُم الشَّ
اهلل سبحانه وتعالى يريد للمسلمين أن ترويجها، فعة الغراء من إطالق الشائعات و حذرت الشريو 

وتعاونهم  نهميسيروا في أرضه آمنين، لتبادل مصالحهم، وتنمية أموالهم، وصلة الرحم فيما بي
 .على سالمة المجتمع حفاظاً  على البر والتقوى 

 والكسل بطالةالعمل والبعد عن ال بأهميةالوعي  :ثالثاا 
والعاملين في الحقل  ،فكريةال تنحرافاحافزًا لالالشباب  فئاتبين  والكسل البطالة ُيعد انتشار

األمني والباحثين في هذا المجال يعلمون أن عناصر الفكر اإلجرامي وشبكاته المنظمة تعمل 
ة وظيفية أو بطريق على استغالل ذلك بشكل منظم ومدروس سواء كان ذلك فكريًا أو مادياً 

ُتغري أصحاب ، قد المعاصر اإلجرامالمادية التي تمتلكها شبكات  اإلمكانات، ولعل (1) إجرامية
 .مما يساعد تلك الشبكات في تجنيد الكثير من الشباب، النفوس الضعيفة

                                                                                                                                            

 (.  18( سورة النساء: آية )1)
 (.  11( سورة النساء: آية )1)
حيث أضحت البلطجة في الفترة الراهنة من المشاكل الرئيسية التي ظهرت  " ظاهرة البلطجة"( ومن أمثلة ذلك االستغالل1)

مجتمعات مثل جمهورية مصر العربية، وتمثل ظاهرة البلطجة تهديدًا أمنيًا كبير، وتشير إحدى الدراسات في بعض ال
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 ل والبعد عن الكسل والبطالةبأهمية العمنشر وعي لذلك كان من المهم التأكيد على ضرورة 
يل تحقيق صالح الجماعة الناس إلى اإلنتاج والعمل في سب فدعت الشريعة عليهوهذا ما حرصت 

ُهَو الَّذِّي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا فِّي َمَناكِّبَِّها َوُكُلوا مِّن )اإلنسانية، كما في قوله تعالى:
ْزقِّهِّ َوا َِّلْيهِّ النُُّشوُر( قول الرسول صلى هللا عليه ، إذ يسولمن البطالة والتالشريعة كما نفرت ، (1) ر ِّ

أن يسأل  ألن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة حطب فيبيعها يكف هللا بها وجهه، خير منوسلم:)
 .(1) منعوه(الناس أعطوه أو 

عند حد دعوة الناس للعمل، بل ألزم أولياء األمر بسد حاجات الناس  ولم يقف منهج اإلسالم
 .(1) المفاسدللمجتمع من  ووقايةلهم، لكي ينشغلوا بما ينفعهم،  من خالل توفير الحرفة والعمل

 على المنظومة المجتمعية واألمنيةالوعي بخطورة العصبية  :اا رابع
 لخطر العصبية، واإلدراكضرورة الفهم  ،منياألوعي الفي مجال نشر  مهمةمن التطبيقات ال 
القاسم ، و (2) ُمنتنٌة(دُعوها فإنها :) بقوله عن العصبيةالنبي صلى هللا عليه وسلم نهي فقد 

مبادئ  وتتنافى معأنها ال تخضع لشرع هللا وال تنبثق منه  (1) العصبياتمختلف صور لالمشترك 
 .معين ومكان زماناألخوة والمساواة والعدل، فالجاهلية ليست مرتبطة ب

                                                                                                                                            

الميدانية عن تزايد ُمعدالت البلطجة في المجتمع المصري وتحول البلطجة إلى مهنة ووظيفة دائمة، وتعتبر البطالة وضعف 
المغذية لظاهرة البلطجة. راجع: د. رامي متولي القاضي، المواجهة  التنشئة االجتماعية واالنحراف السلوكي من أخطر العوامل
 وما بعدها.  1التشريعية واألمنية لظاهرة البلطجة، مرجع سابق، ص 

 (.  11( سورة الملك: آية )1)
 (، بيروت، المكتب11محمد ناصر الدين األلباني، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، حديث رقم )( 1)

 .1م، ص1812هـ/ 1201اإلسالمي، الطبعة األولى، 
( د. داود عبد الرازق الباز، تدابير حماية األمن العام بين الشريعة والقانون، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 1)

 .88ص  هـ،1212، محرم 11 ، العدد11 المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد
 (.2801) اه البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم( رو 2)

 وهناك أنواع للعصبيات منها: (1)
 العصبية القائمة على رابطة الدم والنسب:  -

وهي قيام رابطة الشعور بوحدة النسب بين مجموعة من األفراد، تدفعهم إلى التناصر والتآزر ضد غيرهم ممن ال يرتبطون 
 عصبية القبلية أبرز صور هذا النوع من العصبيات.معهم برابطة الدم والنسب، وتعتبر ال

 العصبية القائمة على المذهبية: -
بين األمام الشوكاني، اآلثار الوخيمة للتعصب المذهبي بقوله: التعصب المذهبي سمة ممقوتة، وسلوك ضار بمصلحة األفراد 

ى استبان له ذلك كما أنه مفض إلى وقوع والجماعات، فهو ممحق لبركة العلم، ألنه يصرف صاحبه عن الرجوع إلى الحق مت
 العديد من الفتن والى سفك الدماء وهتك الحرمات واستحاللها وتمزيق األعراض ونهب الممتلكات.

 العصبية الحزبية: -
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 جهزة المكلفة بحفظ األمناأل دوربأهمية الوعي  :اا خامس
حف  والساهرة على القيمة الكبرى لألجهزة المكلفة  ديد يقوم على معرفةال بد من نشر وعي ج

أن األجهزة المكلفة الوعي من خالل المعرفة ب ويتشكل هذا، خصوصًا في عصرنا الحاليو األمن 
 يوهبوظيفة مهمة  لقيامها ،تحقق مقاصد شرعية جليلة ال غنى عنها للمجتمع ،بحف  األمن

يضطرب السعي فس لخوف،ذلك أنه إذا انعدم األمن، وحل ا ؛ةاستتباب األمن وبث الطمأنين
والكفاح لتحقيق الغايات المهمة، واألهداف السامية للمجتمع األمر الذي يظهر معه األهمية 

 .قرارهه واستفي المجتمع، بغية الحفاظ على كيان األمنيةلمؤسسة لالقصوى 
األمن وتحقيقه على كافة  ى حف د من وجود أداة قادرة علكان ال ب تلك المقاصدلتحقيق و 

وهذه األداة في هذا العصر الذي نعيشه، المستويات ومواجهة الجريمة بكل أنواعها وخصوصًا 
هي جهاز الشرطة الذي يتكون من عدد من القطاعات األمنية التي تسعى منفردة ومجتمعة، إلى 

  تحقيق وتوفير األمن واالستقرار في المجتمع.
تنبع من التي همية التطبيقات السابقة للوعي وغيرها من القيم اإلسالمية أ تظهر وفي الختام  

تتغير وتتبدل في المواجهات األمنية مع  واإلمكانات، فاألدوات والوسائل مستمرة ودائمةكونها 
على الدوام في نزع الشر وبث بذور والسلوكيات باقية  األخالقياتولكن هذه  ،الجريمة والمجرمين

 غت األزمات والجريمة من تطور.الخير مهما بل
 
 

                                                                                                                                            

يقصد بالحزب: طائفة ُمتحدة من الناس، تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم، بقصد تنفيذ برنامج سياسي 
عصبية الحزبية تؤدي إلى صراع سياسي داخلي بين األحزاب المتنافسة داخل البلد، وقد يتخذ هذا الصراع معين، وال

مظاهر مختلفة تتمثل في الحمالت الدعائية وتبادل التهديدات والشتائم واالتهامات، وقد يصل هذا الصراع في بعض 
ولت إلى حروب ثأرية واغتياالت سياسية متعاقبة. لمزيد األحيان إلى حد النزاعات الدامية، والتي إذا لم يحسم أمرها تح

 من التوسع راجع كاًل من:
د. أحمد علي صالح جندب، ظاهرة الثأر في المجتمعين اليمنى والمصري، القاهرة، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة،  -

 وما بعدها. 118م، ص1001كلية الدراسات العليا، 
ومنتهى األرب، تحقيق ودراسة. عبد هللا يحيى السريحي، بيروت، دار ابن  محمد بن علي الشوكاني، أدب الطلب -

 وما بعدها. 121م، ص1881هـ/ 1218حزم، الطبعة األولى، 
د. صالح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية، القاهرة، دار اإلعالم الدولي، الطبعة األولى، بدون سنة  -

 .1نشر، ص
 .10م، ص1882لعصبية القومية، القاهرة، دار الصحوة، د. عبد الحليم عويس، ا -
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 المطلب الثالث
 نشر الوعي األمني وسائل

تطلب برنامج عمل تكاملي لنشر الوعي األمني وفق المفاهيم السابقة، ي إن الرؤية الواضحة 
مسئولية جماعية يشارك في  ، فنشر الوعي األمنييبدأ من األسرة وينتهي بالحكوماتوشامل 

ن غايات الوعي لن تتحقق الجهاتعديد من اللجماهير صياغته وتأصيله في نفوس ا ، وا 
دراك أبعاد مسئولياتها األجهزةبالمستوى المنشود إال من خالل تكاتف جهود هذه  وذلك  وتعاونها وا 

 على النحو اآلتي:
 في نشر الوعي األمني الريادياألسرة  دور :أولا 
نت وما زالت أهم الجهات لألسرة في المجتمع العربي والمسلم مكانة خاصة، فهي كا 

إال  والمؤسسات االجتماعية على اإلطالق، فهي المسئولة عن تنشئة الجيل الجديد تنشئة سليمة،
إلعالم ووسائل أن انسالخ الكثير من األسر عن هذا الواجب الهام وترك التنشئة والقدوة إلى ا

 .(1) القادمئة الجيل أفقد األسرة مكانتها الخاصة وتأثيرها في تنش التواصل االجتماعي،
حد الخبراء األمنيين أن الثورة التي حدثت في عالم االنتقال واالتصال ورغم عدم أ يشيرو  
ثر على السلوكيات والتنشئة بشكل كبير أأن جانبها السلبي  فيها، إاللجانب الخير  إغفالنا

 ات والشوارعفي المدارس والجامع المظاهر والسلوكيات وحتى الملبس والشكلفأصبحنا نرى 
 .(1) بطريقة سيئةتتشابه 
لذلك ال بد من توعية اآلباء واألمهات ابتداًء على دورهم الريادي في تنشئة األبناء وتنمية  

سرة وفق تربية دينية سليمة من شأنها أن تسلح األ ومعلوماتهم فكرهم وسلوكهم وأخالقهم
من  وذلك ،ي لديهم الوعي األمنيوالتي من شأنها أن تنم بالتحصينات التي تحفظهم مستقبالً 

 مسئول عن رعيته. وكلكم النبوي كلكم راع  للمبدأتذكيرهم بمسئولياتهم وفقًا لعملية  خالل برامج
 التربية والسلوك حاضنةالتعليمية  سسةالمؤ  :ثانياا 

 حاجات تلبية في األوفر بالنصيب والجامعة المدرسةالمتمثلة في  تحظى المؤسسة التعليمية
يتعلم  أن يجب وتعليمياً  تربوياً  محضناً  لذلك أصبحت األسرة لدور مكملة ومتممة وتعليمية تربوية

                                                 

( د. مصطفى عمر التير، دور مؤسسات المجتمع في تعميق وتفعيل الوعي األمني لدى المواطن العربي، الندوة العلمية 1)
 .11ص  هـ،1218نايف العربية للعلوم األمنية،  والبحوث، أكاديميةالثالثة واألربعون، الرياض، مركز الدراسات 

من وسائل  %81خارجها، ولكن اآلن أصبح العكس  %1من وسائل التربية والتنشئة لألسرة و %81عام كان 10( منذ 1)
محاضرات دبلوم إدارة األزمات  د. أحمد ضياء الدين،داخل األسرة. راجع في ذلك:  %1التربية والتنشئة خارج األسرة و

 م.1003سات العليا، والكوارث، القاهرة، أكاديمية الشرطة، كلية الدرا
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 تعليمية مؤسسة باعتبارها المدرسة وفي هذا السياق تبرز أهمية، ةالحميد األخالق الناشئ فيه
 تزويد على والعمل ،األساسيات في الهوة ردم خاللها من يمكنحيث  األمني الوعي لتنمية

 للموضوعات وحسن االختيار الدراسية المناهج خالل من ضروريًا، المجتمع يراه بما الدارسين
 .)1) تهدموال  تبني التي
القيم و  ،التنشئة األخالقية و في تكريس القدوة الحسنة أهمية المؤسسات التعليميةتبرز كذلك و 

 األفكار في مواجهة الثوابت ىعل والمحافظة والمفاهيم الصحيحة، النافع، والعلم ،والمثل العليا
بإقامة برامج توعوية،  ةخالل وعي أطراف العملية التعليمين موالمشبوهة، ويتأتى ذلك  الضالة
قامة ورش عمل ونشرات تربوية موجهة ، وتثقيفية ُبغية تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطالب، وا 

وتنظيم الحوار الهادئ بين  تحذر من االنحرافات الفكرية واألمنية، ونشر السلوك الصحيح،
اإلدارات التعليمة والمعلمين والطالب والدارسين وتقويم أي سلوك معوج، وتنمية إحساس الطالب 

 لمشاركة في حلها.لعية واألمنية، وا عدادهم بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية واالجتما
من خالل االلتحام بهم  فاإلدارة المدرسية تلعب دورًا هامًا في بناء شخصيات الطلبة،

 . )1)واالقتراب من تفاصيل حياتهم، والتعرف على مشكالتهم 
  واإلعالميةدور المؤسسة الدينية  :ثالثاا 

 :(العلماء ،)المسجد دور المؤسسة الدينية .1
األسرة والمدرسة والجامعة في عملية  المكمل لدورو حيوي ال في دورهتنبع أهمية المسجد  

فالمسجد يعزز الطهارة الحسية ، القائمة على أسس اإلسالم وتعاليمهالتنشئة االجتماعية 
والمعنوية، وينقي المسلم من كل ما يغريه من الجريمة والعدوان، ويشيع روح الطمأنينة واألمن 

 .كان أم كبيراً  صغيراً  التربية لكل مسلم أعظم محاضنمن المجتمع باعتبار المسجد  أفرادبين 
عندما هاجر إلى المدينة قام ببناء المسجد ليكون مكانًا ف حسنة، أسوةم نا الكريرسولولنا في  

للعبادة، ودار للعلم ومؤسسة للدعوة، وتصريف شؤون المسلمين ومكانًا لتوجيه الناشئة والشباب، 
يواء المحتاجين، ومجتمعًا ومقرًا لعقد األلوية والرايات للجهاد، كما كان بيتًا لتوزيع الزكاة والغنا ئم وا 

 همهم من أمر دينهم ودنياهم. للمسلمين في كل ما أ 
إذ يعمل  ؛ما يقوم به المسجد الحفاظ على األمن والوقاية من الظواهر السيئة أهمولعل  

كجهاز إنذار مبكر ينبه إلى الشرور واألخطار، وذلك ألن المسجد ممثاًل بإمامه وخطيبه يتميز 
                                                 

 .112سابق، ص  الحوشان، مرجع( د. بركة بن زامل 1)
( رشيد محمد عبد اللطيف أبو جحجوج، دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي المني لدى طالب المرحلة الثانوية بمدارس محافظات 1)

  .10م، ص1011-ـ هـ1211، كلية لتربية، الجامعة اإلسالمية فلسطين، غزة، غزة، رسالة ماجستير،
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قريب إلى النفس يعايش المجتمع يفضي إليه  بالقرب المكاني والنفسي لكل فرد في المجتمع،
الناس بأسرارهم ومشكالتهم الدينية واالجتماعية، فيتمكن من رصد أي ظاهرة خفية بدأت بالظهور 

 .)1) المسجدفيبادر بالحديث عنها وعن عاقبتها في 
إلفتاء مهمات التعليم واإلرشاد وا إسنادبد من  ال المهمةتؤدي المؤسسة الدينية وظيفتها ولكي  

ممن نالوا حظًا وافرًا من الكتاب  الكفاءةونشر المفاهيم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
والسنة والعلوم اإلسالمية والعربية واآلداب والثقافة وغيرها، فالعلماء والمنتسبين إلى العلم الشرعي 

وحماة العقيدة، وقد جعل  هم أمناء هللا على وحيه من الكتاب والسنة الصحيحة وهم حراس الدين
لذلك من الخطأ أن يحال بين  أمرعليها  صعبفهم مرجع األمة عندما يهللا لهم مكانة عظيمة، 

 .(1)األمة وعلمائها ومشايخها وأن تنزع الثقة بهم أو يتسرب الشك إلى جدارتهم وريادتهم
 الوعي واألمان: تحقيقدور اإلعالم في  .1

لة اإلعالم يتطلب ضرورة  استخدامها في برنامج التوعية اإلدراك الكامل بأهمية رسا إن   
ويظهر ذلك في االتجاه المعاصر الذي يؤكد على دور اإلعالم في  األمنية على نطاق واسع،
ترتيب  إعادة، وهذا يفرض من من جانب وقوى الشر من جانب آخردائرة الصراع بين قوى األ

إن  ،أحد أسبابهاواألزمات والتي قد يكون اإلعالم العمل اإلعالمي في ظل التطور الكبير للجرائم 
واألمن عالقة متجددة ومتطورة بحكم الرسالة  اإلعالم، والعالقة بين المسؤوليةعلى قدر يكن لم 

تفعيل دور ضرورة في هذا الصدد نشير إلى و ، (1)المشتركة في خدمة الجمهور المستهدف
 :عاجلة تبدأ بالتاليمن خالل خطة اإلعالم في مجال توعية المواطنين 

هة تكثيف استخدام وسائل اإلعالم المختلفة في إيجاد وعي عام، ضد التيارات الفكرية المشبو  -
 .(2) التمسك بالقيم الروحية واألخالقية والتربويةواالنحرافات السلوكية الوافدة، وترسيخ 

                                                 

( د. أحمد بن سيف الدين، المؤسسات الدينية ودورها في تعميق الوعي األمني، الندوة العلمية الثالثة واألربعون، 1)
 وما بعدها. 38ص م،1881هـ/ 1218نايف العربية للعلوم األمنية،  والبحوث، أكاديميةالرياض، مركز الدراسات 

نية وفقهية في بعض المجتمعات اإلسالمية المعاصرة وفقدان الشباب الثقة بعلماء ودي فوضى فكرية( من المالح  وجود 1)
بالدهم، فمضوا إلى طرق بعيدة عن النبع السليم والفهم الصحيح للشريعة والتي لها بالغ الخطورة على أمن األمة، ونود 

لمزيد من التوسع راجع: د.  صادقين، أن نشير إلى أنه لن يواجه الفكر المنحرف إال بفكر سليم وعلماء ربانيين ودعاة
 .بعدهاوما 11محمد بن عمر بن سالم بازمول والمقدم. على بن محمد الزهراني، مرجع سابق، ص 

( د. محمود شاكر سعيد، المصطلحات األمنية المستخدمة في الدول العربية، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم 1)
 .31م، ص 1013هـ /1217األمنية، دار جامعة نايف للنشر، 

د. محمد سيف الدين عبد الرازق، د. يسرا حسني عبد الخالق، المحددات النظرية والعملية لإلعالم األمني الوقائي ( 2)
 .1م، ص 1013هـ / 1217دراسة تحليلية، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، دار جامعة نايف للنشر، 
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 عربي األصيل.تشجيع نشر النتاجات الثقافية والفنية المستمدة من التراث اإلسالمي وال -
وممتلكاتهم نفسهم تبصير المواطنين بوجوب حرصهم على اتخاذ اإلجراءات الوقائية لحماية أ -

 توعوية لتبصيرهم بذلك.برامج  وذلك بتبني من أي عدوان إجرامي
انسياب وتدفق ، ومفاد ذلك األمن اإلعالميتحقيق لاالهتمام باإلعالم األمني وذلك  -

، وتوفير الكوادر اإلعالمية موالتفاعل الخالق مع الرأي العا نالمعلومات الصحيحة للمواطني
 .(1) الجماهيري والتقنيات المعلوماتية، وتدعيم صنوف المشاركة الشعبية واالتصال 

لمواجهة  بصفة خاصة ومما سبق يتضح ضرورة االرتقاء بالرسالة اإلعالمية العامة واألمنية 
ونشر  وبشكل سيئفي التأثير على الفكر والسلوك والمستغلة المنافسة اإلعالمية المتعاظمة 

 إعالمنايكون  ه ال بد أنأن يرى الباحث ، لذلك(1) والعربيةغريبة عن مجتمعاتنا اإلسالمية ثقافات 
 .واقعيًا معايشًا للقضايا المجتمعية ومتوافقًا مع آمال الناس وتطلعاتهم

  منيةاأل مؤسسةدور ال :رابعاا 
معة والمسجد في نشر همة كبيرة إلى جانب األسرة والمدرسة والجاالمؤسسة األمنية لها م 

 :ي يجب أن تتبناهاالتعلة ومن أهم االستراتيجيات الفا، الوعي األمني
المجتمع ورجال األمن لتعزيز جهود بناء نوع من المصداقية ومد جسور الثقة بين أفراد  -

 الوقاية من الجريمة واألزمات.
تبدأ من التعرف على الُمهددات  ،منظمة وندوات متخصصةضرورة تبني حمالت توعوية  -

 .(1) مواجهتهاالتعاون على و وكيفية الوقاية منها  والجرائم األمنية
بناًء على تقارير المراكز البحثية  واالجتماعية المعاصرةمواكبة المستجدات األمنية والثقافية  -

الالزمة لعملية التوعية  األمنية واإلدارات المتخصصة في هذا المجال ووضع البرامج
 والجهات المنفذة والفئة المستهدفة، وفق سياسة استشراف المستقبل واإلنذار المبكر.

                                                 

دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية، رسالة دكتوراه، القاهرة، أكاديمية الشرطة، د. أحمد عبد الفتاح كلوب، ( 1)
 وما بعدها.  17م، ص 1011كلية الدراسات العليا، 

( د. عديل احمد الشرمان، دور برامج اإلعالم األمني التلفزيونية في الوقاية من الجريمة، الرياض، جامعة نايف العربية 1)
 .11م، ص 1011هـ، 1213نية، دار جامعة نايف للنشر، للعلوم األم

( تعتبر المؤسسة األمنية السعودية واإلماراتية رائدة في مجال إقامة المؤتمرات والندوات المتعلقة بالوعي األمني، بمشاركة 1)
كبير  أثرمما كان له العلماء والشباب والمختصين والمؤسسات المختلفة للدولة، واالهتمام بمخرجاتها وتفعيل العمل بها 
 على هذه المجتمعات، للتعرف على المؤتمرات وبرامج الوعي األمني المختلفة، راجع الروابط التالية:

http://www.nauss.edu.sa/Ar/Pages/Home 

https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod/ar/ind 

http://www.shjpolice.gov.ae/ar/index.aspx 
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سواء كان  ،جداً مهمًا والتوعوية  واالستراتيجيةاألمنية  المنفذة للخططيعتبر رفع كفاءة األجهزة  -
العمليات الوقائية ذلك على مستوى عمليات المواجهة مع العناصر اإلجرامية أو على صعيد 

 .(1) الجريمةوقوع لمنع 
في دعم هذه السياسات واالستراتيجيات  يدور الحكوماليأتي وبعد هذا العرض السابق  

والوسائل الالزمة لتنفيذها، واالهتمام بالتعاون العربي األمني لتشكيل  واإلمكانات األجواءوتوفير 
ناعة بأن المنظومة األمنية العربية وحدة جبهة قوية ضد التطور اإلجرامي واألزماتي، وفق ق

 .(1) أخرى واحدة تتضرر بشكل أو بآخر إذا انفلت عقد األمن في دولة عربية 
 الطالب لدىشرطة الشارقة نموذجاا في تعميق الوعي األمني : خامساا 
تعتبر عملية التنمية الشاملة والمستدامة هدفًا تسعى إلى تحقيقه دول العالم كافة، غير أن  

هذه التنمية ال يمكن أن تقوم وتصبح حقيقة ملموسة ما لم تقم على ركائز عدة يقف األمن على 
رأسها، بحيث يخلق الجو اآلمن والمناخ الصالح لالستثمار والحفاظ على مقدراته، كما أنه ال 
يمكن تحقيق األمن في المجتمعات إال من خالل تضافر جهود أفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية 

لمدنية بحيث تشكل كلها الجناح اآلخر الذي تحلق به عملية شيوع األمن في سماء كل أرجاء وا
ن هذا لن يحدث ما لم نخلق أجيااًل تعي معنى األم  ن وأهميته، وتعي دورها في تحقيقهالبالد، وا 

 ومن هنا كانت رؤية شرطة الشارقة التي تهدف إلى العمل على توعية الناشئة، واألجيال الواعدة
وعليه فقد  ،بمفهوم األمن، والوعي االجتماعي تجاهه، ومنحها فرصة المشاركة الفاعلة في تحقيقه

تبين ضرورة التواصل مع هذه األجيال من خالل عملية تعليمية تدريبية متكاملة تسعى إلى كسب 
 (1).جيال، وتوظيفها في خدمة المجتمعجهود وطاقات تلك األ

                                                 

اء الدين خليل، أسس اإلستراتيجية الجنائية وتطبيقاتها األمنية، الرياض، المركز العربي للدراسات األمنية ( د. أحمد ضي1)
 وما بعدها.  72ص م،1881والتدريب، 

( تعتبر مساعي التعاون العربي القائمة اآلن في مجال مكافحة الجريمة متنوعة تغطي المجاالت التدريبية والتعليمية 1)
والكوادر البشرية واإلمكانات الفنية والمادية وتبادل المعلومات الجنائية وتسليم المجرمين، ومن اآلليات  وتبادل الخبرات

الهامة في هذا المجال التعاون األمني العربي مجلس وزراء الداخلية العرب والمؤتمرات األمنية واألنشطة العلمية التي 
العمل على تعزيز الجانب الوقائي من خالل صناعة وعي أمني تنظمها أجهزة المجلس المختلفة، وال بد من توسيع 

 ذلك: د.عربي متكامل وفقًا لالستراتيجيات المقرة سابقًا وتطوير العمل بها وفقًا للمستجدات األمنية المعاصرة. راجع في 
وم األمنية، الطبعة والمعوقات(، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعل )المقوماتمحمد األمين البشري، األمن العربي 

 وما بعدها. 113ص م،1000هـ /1210األولى، 
تاريخ الزيارة  اللواء. حميد محمد الهديدي: قائد عام شرطة الشارقة. راجع في برنامج الثقافة األمنية على الرابط التالي: (1)

 م.11-1-1013
https://www.shjpolice.gov.ae/websites/thaqafa/index 
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إلى خلق جيل واع  من الطالب، يشارك الشرطة في منع  ويهدف برنامج الثقافة األمنية
الجريمة، ويعزز دور الشرطة المجتمعية في المدارس لتقليل معدالت االنحراف السلوكي بين 
الطالب، وغرس ثقافة أمنية تقوم على أسس منهجية واضحة، يكون هدفها األساسي القضاء 

تمع المدرسي، والمتمثلة في تزايد حاالت على المشكالت والظواهر السلبية التي يعانيها المج
التسرب الدراسي، وتنامي حاالت االنحراف السلوكي، وبوادر العنف في المجتمع الطالبي، إلى 

 (1) .والتربوي جانب بعض أنماط السلوك والتصرفات التي تستوجب التدخل على المستويين األمني 
 عديد من األسس التالية:للبرنامج الثقافة األمنية وفقاا  وأسست شرطة الشارقة

 :برنامج الثقافة األمنية ستراتيجيةا .1
 .جيل واع  ومثقف متسلح بالعلم والقيم :الرؤية
 .القياً نشر الثقافة األمنية في سبيل إيجاد أجيال من الطلبة محصنة أمنيًا وأخ :الرسالة

مية األمن يقصد بها إشاعة الوعي بين كافة فئات المجتمع بأه :مفهوم الثقافة األمنية
 .وانعكاساته على المجتمع، اجتماعيًا وسياسيًا واقتصادياً 

 لماذا نحتاج إلى برنامج الثقافة األمنية: .2
ألن العالقة التقليدية بين البيت والمدرسة لم تعد النموذج األمثل في حل المشكالت التربوية 

لك البد من وجود ثقافة في مدارسنا الحكومية والخاصة، لذ ة التي قد تواجه الطالبواالجتماعي
أمنية قائمة على أسس منهجية واضحة يكون هدفها األساسي القضاء على هذه المشكالت 

 .التربوية قبل استفحالها في المجتمع
 المحاور األساسية لبرنامج الثقافة األمنية: .1

ام المتبادل تعزيز الحس األمني لدى الطالب، وتنمية الثقة والتفاهم واالحتر ل ثقافي :األول المحور
 .بين رجال الشرطة والطالب

توفير الحماية والدعم من خالل التدابير االحترازية لتمكين الطالب من ل : وقائيالمحور الثاني
 .ممارسة حقوقهم
 .االنتماء والوالء والمسؤولية، وتعزيز الوعي األمني لدى الطالب تأصيلل : أمنيالمحور الثالث

 
 

                                                 

 م.1013-1-11تاريخ الزيارة  الرابط التالي:( راجع في ذلك 1)
http://www.emaratalyoum.com/local،section/other/2013،01،17،1.541876. 

 



 

 

171 

 :خط سير الطالب في البرنامج .2
مادة  21أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة برنامج الثقافة األمنية للطالب، الذي يتكون من 

ويستمر البرنامج حتى نهاية العام الدراسي، وتم تقسيم المواد إلى حلقات تتنوع فيه  أمنية،
 .(1) القيم وا عالءمدخالت الوعي األمني الكامل 

ن المبادرات التي تبنتها إلى حث منظمات وتسعى شرطة الشارقة من خالل العديد م 
المجتمع ومؤسساته للقيام بدورها في حماية المجتمع واإلسهام في عملية التنشئة االجتماعية 
السليمة، وتحصين الشباب ضد العوامل التي تدفع بهم إلى الوقوع في حبائل الجريمة والسلوكيات 

 .(1) وتقاليدهوثوابته األخالقية والدينية وأعرافه الدخيلة على واقعنا، والمتناقضة مع قيم المجتمع 

 (1):والفئة المستهدفة أدوات تنفيذ البرنامج .1

 
                                                 

( وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المواد تشمل برنامجًا كاماًل للتوعية  يستهدف موضوعات حيوية ومنها:) وطني، سالمة 1)
ال، سالمتي في حافلة مدرستي، هويتي، بر الوالدين، شرطي المرور، األمانة، بيئتي، األلعاب النارية، تعلم كيف تقول 

بيتي آمن، اإليجابية والعمل التطوعي، اإلعالم اآلمن، الحياء في حياة الفتيات، حب الوطن، الصداقة، السالمة 
اإلدمان، أميرة العفاف،  المرورية، التدخين، التفوق الدراسي، كيف أكون متميزًا، التسرب الدراسي، غض البصر، كارثة

إدارة الوقت بحكمة وفاعلية، اإليمان وأثره في الحياة، خطط لمستقبلك، كلنا شرطي في مواجهة الجريمة، شغب 
المالعب، التشبه بالجنس اآلخر يهدد أمن واستقرار المجتمع، المخاطر االجتماعية للتقنيات الحديثة، اإلعداد والتأهيل 

تاريخ الزيارة ع على المواد األمنية المختلفة. راجع برنامج الثقافة األمنية على الرابط التالي: للحياة الجامعية( لالطال
 م.1013- 13-1

https://www.shjpolice.gov.ae/websites/thaqafa/index 

 م.1013- 1- 13الزيارة تاريخ  راجع الرابط التالي: (1)
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/0e102b92،aad5،4ea3،b218،775b53383fde. 

 م.1013-1-11 تاريخ الزيارة ( راجع الشكل في برنامج الثقافة األمنية على الرابط التالي:1)
https://www.shjpolice.gov.ae/websites/thaqafa/index 
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الدور المؤثر والكبير للوعي  إبرازيسعى إلى  ا البحثإن ما قدمه الباحث في هذف الختاموفي 
تحصين  األمني على مختلف المستويات والمجاالت، ويفتح الباب أمام رؤية استشرافية تقوم على

رجاعه مرة أخرى إلى النبع الصافي والطريق المنير، خصوصًا في عصر أصبح من  المجتمع وا 
 سماته البارزة األزمات والجرائم واالنحرافات المتتالية والمتسارعة.

الغاية  ه ومعطياته، تتحققحسن التمسك بمنهجنا اإلسالمي وتوعية مجتمعاتنا بضوابطبف
وقناعة  ،وطمأنينة تجاه أحداثها ،وأمن في أيامها ،ن استمتاع بنعمهاالمرجوة في الحياة الدنيا م

 .بحكمها وقدرها ويقين بحسن الثواب في آخرتها
 النتائج والتوصيات:

 نتائجال :أولا 
المجتمع ال ينتمي إلى لك ، ألن غيابها التام يعني أن ذالجريمة تماماً من ال يعني غياب األ .1

والتخلص من آثارها  ها، والوقاية منها قبل وقوعإلى أبعد مدىولكنه يعني تقليلها  عالم البشر
 الوعي األمني وتعميقه وتعاون الجميع في تحقيقه. نشروهذا ال يتأتى إال ببعد وقوعها، 

ورغم  على مختلف المستويات لمبذولة في مجال مكافحة الجريمةعلى الرغم من الجهود ا .1
 اد المجتمع يمثل طليعة هذه الجهود. إال أن الوعي األمني ألفر ، النفقات الباهظة

 كل إنسان يمارسه عمل هو إنما وحسب، الرسمية األمنية باألجهزة يتعلق ال األمني العمل إن .1
التي  والطموحات ولياتالمسؤ  طبيعة بحسب متفاوتة وبدرجات العادية، اليومية حياته في

 .عنه لو مسؤ فرد  فكل األمن، موضوع في الزاوية حجر الفرد يعد ولذا يعيشها
وذلك أنه ال حياة  ؛إن األمن والمجتمع يكمل أحدهم اآلخر ويوجد بينهما الترابط الوثيق .2

 .للمجتمع إال باستتباب األمن وال يمكن لألمن أن يتحقق إال في بيئة اجتماعية مترابطة
المتأمل في أصول الدين اإلسالمي وفروعه يجد أنه يحقق للبشرية أمنها وطمأنينتها  .1

يحقق الوقاية من االنحراف عن السلوك السوي ويقي من و ا في الدنيا واآلخرة، وسعادته
 .، وينمي الدافع إلى العملالفرديخلق الرقابة الذاتية لدى ذلك أن الوازع الديني  ؛المخاطر

، وهذا الجريمة المعاصرة أصبحت مهنة لها عائداتها القادرة على جذب العقول والكفاءات .3
 عوية لمواجهة ذلك.تو  ستراتيجيةايتطلب 

تشكل األسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية واإلعالمية رافدًا هامًا للنشء وتأسيس أجيال واعية  .7
 بمحيطها ومدركة لألخطار التي تتعرض لها أمتها.
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تمثل البرامج الثقافية واألمنية التي اعتمدتها شرطة الشارقة نموذجًا قادرًا على التأثير وتحقيق  .1
 .والجرائم واألزمات المختلفة األخطارة المستدامة ضد التنمية األمني

 بحثال توصيات :ثانياا 
لذي ُيعتبر ا (1) المتحدةالعربية  اإلماراتفكرة الموسم الثقافي التي تعقده  إحياءالعمل على  .1

يصبح ضرورة نشره ل والعمل علىمن وجهة نظرنا بأنه مهرجان وطني للوعي األمني، 
سالمياً  عربياً  نموذجاً   الوعي. لتنمية وا 

األزمات والجرائم المعاصرة والعوامل الجاذبة إعداد الدراسات األمنية الخاصة باتجاهات  .1
، وا عداد الدراسات الخاصة باتجاهات المجتمع األخالقية والتربوية الستفحالها وتطورها

 . نهاوالدينية، ومدى تدهورها أو تحس
المختلفة بينها وبين شرائح المجتمع ضرورة قيام المؤسسة األمنية بفتح باب الحوار  .1

من الثقة  جديدة من خالل نشاطات وبرامج متنوعة تؤسس لعالقةالشباب،  وخصوصاً 
، وذلك إذا ما علمنا بسعي الكثير من الجهات الداخلية والخارجية بالعمل واالحترام المتبادل

 نتمي إليه.وفق خطط مدروسة لتوسيع الفجوة بين هذه األجهزة وبين المجتمع الذي ت
باعتبارهم  ة األمنية ضمن فرق العمل الجماعيفي عمليات التوعي يإشراك الشباب بشكل فعل .2

 .المستهدفة من الجرائم واألزمات الفئة األولى
العمل على تأسيس مشروع مجتمعي يهدف إلى تعميق دور األسرة والمدرسة والمسجد  .1

ضد رياح التغيير والتفكيك  واإلعالم والمؤسسات األهلية ضمن خطة حكومية شاملة،
 والضعف التي تتعرض لها المنطقة بأسرها.

تنفيذ خطط إعالمية عربية موحدة على غرار الخطة اإلعالمية الموحدة العمل المستمر في  .3
الداخلية العرب بموجب القرار رقم لمكافحة ظاهرة المخدرات التي اعتمدها مجلس وزراء 

إلى تحصين جميع فئات المجتمع العربي ضد  م والتي هدفت1/1/1882( بتاريخ 113)
 المخدرات وتوعية المتورطين بقضايا وتشجيعهم على التخلص من هذه اآلفة.

بما له من تأثير عميق  من خالل المؤسسات الدينية، اإلسالمي الدين ترسيخ أصول وقواعد  .7
 .ك القويموقوي في النفس اإلنسانية، وبما يحتويه من قواعد األخالق والحث على السلو 

                                                 

الهوية الوطنية وتعمق  ( وهو مشروع إلعداد وتنفيذ محاضرات وطنية تعليمية وتوعوية مختلفة، وزيارات طالبية ُتعزز1)
 مشاعر الوالء واالنتماء للوطن لدى الشرائح الطالبية في مختلف مدارس الدولة.
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ألنها ؛ خر توصية أن نجعل الوعي األمني من متطلبات التنمية المستدامة للقطاع األمنيآو   .1
 ألجيال القادمة.ا مستقبل، وحصانة للحاضرأمن ووقاية او  ،من أمن الماضي

 
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين
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 مراجعالقائمة 
 القرآن الكريم :أولا 
 والفقه حاديثواأل التفسير كتب :ثانياا 
دار  ،المملكة العربية السعودية ،الُخبرَ  ،الموافقات ،أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي .1

 م.1887هـ/ 1217 ،الطبعة األولى ،المجلد الثاني ،ابن عفان للنشر والتوزيع
مكتبة العلوم  ،المدينة المنورة ،أيسر التفاسير لكالم العلى الكبير ،أبى بكر جابر الجزائري  .1

 م.1001هـ/1211 ،الطبعة األولى الجديدة ،والحكم
سمير منصور للطباعة  غزة، مكتبة ،رياض الصالحين ،أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  .1

 م.1007هـ/ 1211 ،الطبعة األولى ،والنشر والتوزيع
ترقيم وترتيب. محمد  ،صحيح البخاري  ،ماعيل بن إبراهيم البخاري أبي عبد هللا محمد بن إس .2

 م.1008 ،الطبعة األولى ،دار ابن الجوزي  ،القاهرة ،فؤاد عبد الباقي
 ،الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة النبوية المطهرة ،حسين بن عودة العوايشة .1

 م.1001ـ/ ه1213 ،الطبعة األولى اإلسالمية،المكتبة  ،األردن
دار الفكر للطباعة والنشر  ،بيروت ،سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة الترمذي .3

 م.1001هـ/ 1213 ،الجزء الرابع ،والتوزيع
 ،بيروت اإلسالم،تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها  ،محمد ناصر الدين األلباني .7

 م.1812هـ/ 1201 ،الطبعة األولى ،المكتب اإلسالمي
 المراجع العربية: ثالثاا 
رسالة  ،سد الذرائع ودوره في الوقاية من الجريمة ،إبراهيم بن محمد بن عبد هللا السعدان .1

 م.1010هـ/ 1211 ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ماجستير، الرياض
المكتب  ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،أبي الحسن علي بن محمد الماوردي .1

 م.1883هـ/1213 ،روتبي ،اإلسالمي
الندوة العلمية  ،المؤسسات الدينية ودورها في تعميق الوعي األمني ،د. أحمد بن سيف الدين .1

 ،نايف العربية للعلوم األمنية والبحوث، أكاديميةمركز الدراسات  ،الرياض ،الثالثة واألربعون 
 م.1881هـ/ 1218

المركز  ،الرياض ،وتطبيقاتها األمنية الجنائية اإلستراتيجيةأسس  ،د. أحمد ضياء الدين خليل .2
 م.1881 ،العربي للدراسات األمنية والتدريب
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 بدون سنة نشر. ،مطابع الطوبجي ،القاهرة ،إدارة األزمة األمنية .1
 كلية الدراسات العليا، ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة ،محاضرات دبلوم إدارة األزمات والكوارث .3

 م.1003
 ،رسالة دكتوراه ،ور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنيةد ،د. أحمد عبد الفتاح كلوب .7

 م.1011 ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة
رسالة  ،القاهرة ،ظاهرة الثأر في المجتمعين اليمنى والمصري  ،د. أحمد علي صالح جندب .1

 م.1001 ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية الشرطة ،دكتوراه
األمانة  ،مجلس وزراء الداخلية العرب ،جامعة الدول العربية ،األمنية العربية يجيةاإلسترات .8

والمعدلة بقرار رقم  1811/ 7/11( بتاريخ 11)قرار رقم  ،بغداد ،دورة االنعقاد الثانية ،العامة
 م.1881/ 1/1( بتاريخ 171)
كلية الملك  ،اساتمركز البحوث والدر  ،الرياض ،الوعي األمني ،د. بركة بن زامل الحوشان .10

 م.1002هـ / 1211 ،فهد األمنية
 ،دار اإلعالم الدولي ،القاهرة ،التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية ،د. صالح الصاوي  .11

 بدون سنة نشر. ،الطبعة األولى
رشيد محمد عبد اللطيف أبو جحجوج، دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي المني لدى  .11

ية بمدارس محافظات غزة، رسالة ماجستير، فلسطين، غزة، كلية لتربية، طالب المرحلة الثانو 
 .م1011-هــ 1211، الجامعة اإلسالمية

 م.1882 ،دار الصحوة ،القاهرة ،العصبية القومية ،د. عبد الحليم عويس  .11
 ،الرياض ،األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم ،د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي  .12

 بدون سنة نشر. ،شئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادوزارة ال
القيادة العامة لشرطة دبي  اإلدارة الرشيدة لقطاع األمن ،عبد الناصر عبد الهاديد.  .11

هـ / 1213 ،دار جامعة نايف للنشر ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،أنموذجاً 
 م.1011

 ،مج اإلعالم األمني التلفزيونية في الوقاية من الجريمةدور برا ،د. عديل احمد الشرمان  .13
 م.1011 ،هـ1213 ،دار جامعة نايف للنشر ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض

المؤتمر السادس والعشرون لقادة  ،دور األمن في التنمية ،مجلس وزراء الداخلية العرب .17
 م.1001\10\11حتى 13ما بين  المنعقد في الفترة ،تونس ،الشرطة واألمن العرب
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أكاديمية نايف  ،الرياض ،والمعوقات( )المقوماتاألمن العربي  ،د. محمد األمين البشري  .11
 م.1000هـ /1210 ،الطبعة األولى ،العربية للعلوم األمنية

التربية األمنية في المنهج اإلسالمي أصولها ودورها في  ،محمد بن سعيد محمد العمري  .18
جامعة اإلمام محمد  ،الرياض ،رسالة دكتوراه ،ن االجتماعي لدى األجيالتكوين الوعي باألم
 م.1008هـ/ 1210 ،بن سعود اإلسالمية

تحقيق ودراسة. عبد هللا يحيى  ،أدب الطلب ومنتهى األرب ،محمد بن علي الشوكاني .10
 م.1881هـ/ 1218 ،الطبعة األولى ،دار ابن حزم ،بيروت ،السريحي

 ،اإلرهاب والمخدرات ،بازمول والمقدم. على بن محمد الزهرانيد. محمد بن عمر بن سالم  .11
 .م1001هـ/1218 ،الطبعة األولى ،دار االستقامة ،القاهرة

 –دار صادر  ،لسان العرب (،منظور )ابنمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري  .11
 بدون سنة نشر. ،األولى بيروت، الطبعة

المحددات النظرية والعلمية  ،ا حسني عبد الخالقد. محمد سيف الدين عبد الرازق، د. يسر  .11
دار  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،لإلعالم األمني الوقائي دراسة تحليلية

 م.1013هـ / 1217 ،جامعة نايف للنشر
ورقة عمل مقدمة  ،الشرطة المجتمعية في المنظور اإلسالمي ،د. محمد عبد هللا ولد محمدن .12

قسم الندوات  ،مركز الدراسات والبحوث ،دبي ،لمفهوم الشرطة المجتمعية ميةللندوة العل
 م.11/8/1001إلى 18بينالفترة ما  –واللقاءات العلمية

 ،الرياض ،المصطلحات األمنية المستخدمة في الدول العربية ،د. محمود شاكر سعيد .11
 م.1013/ هـ1217 ،دار جامعة نايف للنشر ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

الطبعة  ،دار السالم ،القاهرة ،أساسيات علم ومهنة اإلدارة ،د. مدحت محمد أبو النصر .13
 م.1007 ،األولى

المركز العربي  ،قياس الوعي األمني لدى الجمهور العربي ،د. مصطفى النصراوي  .17
 هـ.1211 ،الرياض ،للدراسات األمنية والتدريب

في تعميق وتفعيل الوعي األمني لدى دور مؤسسات المجتمع  ،د. مصطفى عمر التير .11
والبحوث، مركز الدراسات  ،الرياض ،الندوة العلمية الثالثة واألربعون  العربي،المواطن 
 .هـ1218 ،نايف العربية للعلوم األمنية أكاديمية
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 األبحاث واألوراق العلمية :رابعاا 
والقانون، مقالة، الرياض،  داود عبد الرازق الباز، تدابير حماية األمن العام بين الشريعة د. .1

، 11 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد
 هـ.1212، محرم 11 العدد

والنظرية والتاريخ(، ورقة عمل مقدمة  )الفلسفةد.عباس أبو شامة، مفهوم الشرطة المجتمعية  .1
جتمعية، دبي، مركز الدراسات والبحوث، قسم الندوات للندوة العلمية لمفهوم الشرطة الم

 م.11/8/1001إلى  18الفترة ما بين  –واللقاءات العلمية 
د.عبد العزيز بن صقر الغامدي، تعميق الوعي األمني لدى المواطن العربي، الندوة العلمية  .1

للعلوم األمنية، نايف العربية  والبحوث، أكاديميةالثالثة واألربعون، الرياض، مركز الدراسات 
 م.1881هـ/ 1218

 بمحافظات الفلسطينية الجامعات د. محمد إبراهيم سلمان و د. محمد إبراهيم عسلية، دور .4
 ، جامعة األقصى،األمنية المخاطر األمنية لمواجهة بالثقافة الطالب وعي تنمية في غزة

 م.1013اص، ، عدد خ10 لدمجالمجلة جامعة األقصى للعلوم اإلنسانية،  غزة،فلسطين، 
مستدام، ورقة علمية  وقومي ألمن وطني كركيزة التربوي  األمن ، تعزيزصافي حسن يوسف.د .5

 على اإلسرائيلي العدوان ظل في الفلسطيني التربوي  األمن الدراسي بعنوانمقدمة في اليوم 
 .1008-2-17التربية،  أصول األقصى، قسم غزة، جامعة قطاع
 شبكة النترنت خامساا:

1. http://www.nauss.edu.sa/Ar/Pages/Home.aspx. 

2. https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod/ar/index.jsp. 

3. http://www.shjpolice.gov.ae/ar/index.aspx. 

4. https://www.shjpolice.gov.ae/websites/thaqafa/index.html. 

5. http://www.emaratalyoum.com/local،section/other/2013،01،17،1.54. 

6. http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/0e102b92،aad5،4ea3. 

7. http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=6994&id=212&sid=1207 

8. http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54699/#ixzz40M. 
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