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دور الخطاب الديني في الثقافة األمنية  

من وجهة نظر رجال الدين  

 هدفت الدراسة التعرف إلى دور الخطاب الديني في الثقافة األمنية من 
ملخص

وجهة نظر رجال الدين، واعتمدت الدراسة على المنهج االستكشافي، من 

المسيحي  الدين  رجال  من  عدد  مع  المقابالت  من  عدد  إجراء  خالل 

ما دور الخطاب  وذلك لإلجابة عن سؤال الدراسة:  واإلسالمي في األردن. 

الديني في الثقافة األمنية في المجتمع األردني؟

وأدوات  الخطابات،  مضمون  التالية:  المحاور  المقابالت  وتضمنت 

ومن أبرز نتائج الدراسة  ورد الفعل واالستجابة من الجمهور.  الخطاب، 

تناولت  التي  الدينية  الخطابات  مضامين  تصدرت  التي  المواضيع  أن 

قضايا المجتمع وأسبابها وخاصة العنف المجتمعي وتأثير المخدرات على 

الشباب.
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المقدمة يعتبر األمن مطلب حيوي فهو أساس االستقرار، والحقيقة الثابتة عبر التاريخ الما�ضي 
والحاضر هي أن األمن من أهم مقومات المجتمع وذلك لضرورته في تحقيق مصالح 

واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الحياة  في شتى مجاالت  والجماعات  األفراد 

ويمكن تصنيف مجاالت األمن إلى عدة مجاالت منها األمن الديني واألمن  والدينية، 

الوطني واألمن السيا�ضي واألمن الفكري واألمن االقتصادي واألمن االجتماعي واألمن 

الفردي، ومن أجل ذلك فقد سعى اإلنسان لتأمين نفسه من المخاطر واتخاذ التدابير 

واالحتياطات التي تساعده على توفير حياة مستقرة يسودها األمن. 

وبسبب التغير االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي على المستوى العالمي        

باإلضافة إلى التغير الحاصل على مستوى بنية  وانعكاساته على جميع دول العالم، 

األسرة، وازدياد الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني، والتماسك االجتماعي، وتنامي 

التطرف واإلرهاب وخطر التجنيد اإللكتروني، باإلضافة إلى ثورة المعلومات وسهولة 

االتصاالت بين الدول الذي أدى إلى انتشار العديد من األفكار السلبية واإليجابية؛ 

فإن ذلك كله يمثل العديد من التحديات ألمن المجتمع واستقراره، ولذلك فقد برز 

ويكتسب أهميته  مفهوم الثقافة األمنية كأحد أفرع الثقافة العامة في المجتمع، 

من أنه يعبر عن الحالة االجتماعية التي يتبعها أي مجتمع لتحقيق األمان ألفراده، 

ويمكن المجتمع من القيام بالنمو في جميع المجاالت وتحقيق وظائف الثقافة األمنية 

هي المعاني والمفاهيم األمنية والقيم التربوية التي في مجموعها تحقق األمن للفرد 

والمجتمع في جميع شؤون الحياة، وأن انتشار الثقافة األمنية في المجتمع يؤكد على 

الوحدة الوطنية والتقدم الحضاري والرفاهية االقتصادية من خالل دعم التنمية 

وزيادة القيمة المضافة لالقتصاد الوطني.      

ويعتبر موضوع الثقافة األمنية من القضايا المعاصرة بعد أن تطور المفهوم ليصبح 

من مفهوم فردي إلى مسؤولية مشتركة يشترك بها الجميع. وتقع بشكل أسا�ضي على 

عاتق القيادات السياسية واالجتماعية والدينية في الدولة، ومن هنا فإن الخطابات 

الدينية لها دور كبير في التأثير على األمن وعلى الثقافة األمنية لدى الجمهور في مجتمع 

ما بكل أطيافه وفئاته ومكوناته المختلفة.

فالخطابات الدينية انعكاس لرساالت سماوية وتستوعب وتغطي مختلف مجاالت 

الحياة وتطرح نفسها كحل لجميع القضايا التي تواجه المجتمع من خالل ارتكازها 

على الما�ضي وأحداثه وتعايشه مع الواقع الحاضر واستشرافه للمستقبل. وكل ذلك 

في سبيل التأثير اإليجابي الفاعل على المجتمع كونه يمثل إطار يختزل جميع الشؤون 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعلوم والثقافة والبيئة.
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مشكلة الدراسة: 

  يشهد العالم تحوالت عديدة ومختلفة فرضت نفسها على المشهد األمني اإلنساني العالمي بشكل عام، وعلى 

األمن الوطني واألمن الفردي بشكل خاص، حيث أن األمن العسكري لم يعد التهديد الوحيد ألمن الدولة بل ظهرت 

والتلوث البيئي وانتشار المخدرات وقضايا اإلرهاب والتطرف العابرة  قضايا أمنية جديدة مثل قضايا اللجوء 

بل ظهرت  على الدولة فقط،   
ً
ولذلك فإن التأثير األمني لم يعد حكرا للحدود والممتدة عبر األقاليم المختلفة؛ 

العديد من الجهات كفاعلين مؤثرين على الساحة السياسية واالجتماعية مثل المنظمات غير الحكومية والهيئات 

الدينية وبخاصة دور العبادة باعتبارها تمثل ركيزة أساسية ألي مجتمع، ومن هنا يبرز دور رجال الدين في التأثير 

 من خالل تواصلهم اليومي والمستمر مع شرائح المجتمع وفئاته المختلفة عن طريق 
ً
على أفراد المجتمع أمنيا

الخطب والعظات وإقامة الصلوات. إلقاء 

ومن هنا فإن هذه الدراسة جاءت للبحث في دور الخطاب الديني في الثقافة األمنية باعتباره صادر عن أحد 

مؤسسات المجتمع الرئيسية والمهمة والفاعلة في صنع القرار والتأثير على المجتمع وهي دور العبادة اإلسالمية 

والمسيحية.

أهمية الدراسة:

    تندرج أهمية الدراسة من أهمية الموضوع في حد ذاته، فالبحث في الثقافة األمنية يعزز الثقافة األمنية في 

 على المجتمع وعلى األمن الوطني للدولة، وتنبع أهمية الدراسة من أهمية بناء إطار 
ً
المجتمع مما ينعكس ايجابيا

نظري يربط الخطاب الديني بالثقافة األمنية.

وزارة األوقاف 	  المجتمع بكل أطيافه،  ومن المؤمل أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات اآلتية: 

والمقدسات، رجال الدين والعاملون على دور العبادة في المسجد والكنيسة، والقائمين على التعليم في 

والمؤسسات المسؤولة عن إعداد الشباب. المدارس والجامعات، 

تساهم هذه الدراسة في نشر التوعية حول الثقافة األمنية في المجتمع.	 

يتوقع أن تغني هذه الدراسة من خالل نتائجها المكتبة العربية عامة والمكتبة األردنية خاصة بإضافة 	 

علمية حول مواضيع الدراسة: الخطاب الديني والثقافة األمنية.

يمكن أن تشكل هذه الدراسة نقطة مهمة لفتح آفاق ومداخل جديدة حول مواضيع الدراسة الثقافة 	 

والخطاب الديني.  
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مصطلحات الدراسة:

تتبنى الدراسة المصطلحات اآلتية:

الثقافة األمنية

 بأنها: مجموعة المعارف واألفكار والمعلومات واألنشطة التي تتولد 
ً
     تعتمد الدراسة الثقافة األمنية إجرائيا

لدى أفراد المجتمع حول المخاطر التي تعترضهم على المستوى الفردي والمحلي والوطني والعالمي بهدف جعلهم 

قادرين على حماية أنفسهم ووطنهم مما يهدده.

الخطاب الديني

 في هذه الدراسة بأنه: كل ما يصدر تحت اسم المرجعية الدينية )المسجد والكنيسة(.
ً
ويعرف إجرائيا
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 األدب النظري 
يتناول هذا الجزء قسمان: األدب النظري والذي يتضمن مواضيع الثقافة األمنية والخطاب الديني ، أما القسم 

 للدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية، مرتبة حسب الترتيب الزمني لها. 
ً
الثاني: فيتضمن عرضا

أواًل :الخطاب الديني    

تواجه  التي  اإلشكاليات  من  عدد  هناك 

والخطاب الديني يتأثر بالمستوى 

التعليمي والمعرفي لمن يصدره، وأن 

واقع األزمات التي تواجه األمة تفرض نفسها على 

الخطاب الديني فهو يتأثر بالوعي المجتمعي 

والتجربة البشرية

التصنيف  إشكالية  ومنها  الديني  الخطاب 

المطاعن؛  وإشكالية  الوجاهة  وإشكالية 

فرز  عملية  تعني  التصنيف  فإشكالية 

الخطابات بأنواعها المختلفة مثل الخطابات 

الفكرية والخطابات الجماهيرية والخطابات 

وخطابات  الحداثة  مواضيع  تتناول  التي 

المواجهات الدموية. وعن إشكالية الوجاهة 

 
ً
فتعنى بالحديث عن  مشروعية الخطاب الديني والتمسك فيه في ظل كل هذه التطورات الجديدة والمختلفة كليا

عما سبقها وأما إشكالية المطاعن فهناك من يطعن بالخطاب الديني بحجة اإليمان بالقوى الغيبية التي ال يؤمن 

البعض بوجودها، وهناك من يطعن بالخطاب الديني بعد عجزه أمام العلم على حد قولهم، وأن ذوي الخطاب 

الديني يحاولون اقتناص نتائج العلم التجريبي والتي يحققها الغرب والزعم أن النصوص الدينية أشارت إلى هذه 

، وهناك من يطعن بالخطاب الديني من حيث تنافي ما جاء في من أخالق حميدة وبين ما هو على أرض 
ً
النتائج سابقا

الواقع.  

ومن التحديات التي تواجه الخطاب الديني 
فالتأثير متبادل ما بين الدين 

اإلسالمي والدين المسيحي وجميعها 

تشترك في االنتماء لرساالت سماوية واالنتماء 

لألوطان واالنتماء إلى الفضاء اإلنساني العالمي 

وتمثل أرضية للتعايش المشترك، وتشترك 

في المجتمعات العربية باللغة والتاريخ 

والثقافة والمصير المشترك.

تحدي إدراج التجديد داخل التاريخ بحيث 

 مع خطابات الوعي المعاصر 
ً
يكون متناسقا

وحقوق  والتنمية  البيئة  على  الحفاظ  مثل 

وتحدي  والعمال،  العمل  وحقوق  اإلنسان 

اإلقناع بالتجديد فالخطاب الديني متسم في 

بعض الجوانب بالقدسية فيحاول البعض 

التمسك به كما هو والحفاظ عليه. وتحدي 

القضايا  كل  يتناول  مجدد  فكر  إنتاج 
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المعاصرة ذات الصلة بالتجديد ومنها وضع برامج تنفيذية وإجرائية للبرامج الدينية وعدم االكتفاء بالتنظير.

 والخطاب الديني يتأثر بالمستوى التعليمي والمعرفي لمن يصدره، وأن واقع األزمات التي تواجه األمة تفرض 

نفسها على الخطاب الديني فهو يتأثر بالوعي المجتمعي والتجربة البشرية.

ونتيجة الختالف فئات المجتمع فإن الخطاب الديني يجب أن يخاطب كل فئة بما يالئمها وهذا يفرض تنوع 

في الخطاب الديني وفي أدوات الوصول إليه وخاصة في ظل التنوع الثقافي الذي تفرضه العولمة على مجتمعاتنا 

وإدراك التباينات واالختالفات في المجتمع.

وعن الحديث عن الخطاب الديني ال يمكن الحديث عن الخطاب اإلسالمي وإقصاء الخطاب المسيحي؛ فال يمكن 

بأي شكل من األشكال تجاهل الفكر والتراث المسيحي، وتأثيره على الفكر العربي وعلى نشأة األمة وحضارتها، وخاصة 

أن هناك عدد كبير من المسيحيين ساهموا في الحضارة العربية في جميع عصورها وخاصة في العصر العبا�ضي مثل 

حنين ابن اسحاق، وحيى بن عدي، سويرس بن المقفع وغيرهم، فالتأثير متبادل ما بين الدين اإلسالمي والدين 

المسيحي، وجميعها تشترك في االنتماء لرساالت سماوية واالنتماء لألوطان واالنتماء إلى الفضاء اإلنساني العالمي 

وتمثل أرضية للتعايش المشترك، وتشترك في المجتمعات العربية باللغة والتاريخ والثقافة والمصير المشترك.

    ومن الصعوبات التي تواجه الحديث عن الخطاب الديني وجود خلط بين الفكر الديني والدين، وال يستهدف 

البحث في الخطاب الديني االنتقاص من الدين أو المساس به ولكن يعتبر محاولة للبحث في اإلنتاج اإلنساني للفكر 

الديني ومدى تفاعله مع معطيات وتطورات العصر)1( .

   عناصر الخطاب الديني

 أدوات االتصال: ال تعني االكتفاء بالمهارة اللغوية التي تعتمد على السجع وإثارة العواطف بقصص تاريخية . 1

أو قصص غير واقعية والتي يجب تطويرها لضمان التأثير اإليجابي على المجتمع، مثل استخدام الوسائل 

التكنولوجية الحديثة وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك وتويتر.

ال يعني التركيز على المنحنى الدعوي الخالص بهدف إبراز محاسن األديان دون النظر أو . 2 تأثير المضمون: 

التطرق إلى مواضيع الثقافة األمنية وقضايا المجتمع والعالم.

وكتغذية راجعة إلنضاج . 3 تساعدهم على فهم احتياجات الناس،  مالحظة أنماط االستجابة ورد الفعل: 

المجتمع. والتأثير اإليجابي على  الديني  الخطاب 

http://www.mominoun.com   الخطاب الديني: إشكالّياته وتحّديات التجديد، تاريخ االطالع 2017/7/20 على -  1
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ثانيًا: الثقافة األمنية

      تعد الثقافة األمنية أحد أفرع الثقافة العامة في أي مجتمع من المجتمعات، وتكتسب الثقافة األمنية أهميتها 

من أنها تعبر عن الحالة االجتماعية التي يتبعها أي مجتمع لتحقيق األمان ألفراده وليمكن المجتمع من القيام 

بالنمو في جميع المجاالت وتحقيق وظائف الثقافة األمنية هي المعاني والمفاهيم األمنية والقيم التربوية التي في 

مجموعها تحقق األمن للفرد والمجتمع في جميع شؤون الحياة)1(   

الوظائف  من  عدد  األمنية  وللثقافة 

تأثير المضمون: ال يعني التركيز على المنحنى 

الدعوي الخالص بهدف ابراز محاسن األديان، 

دون النظر او التطرق إلى مواضيع الثقافة األمنية 

وقضايا المجتمع والعالم.

التنشئة  وهي:  الرئيسية،  واألهداف 

االجتماعية األمنية للفرد عن طريق تعليم 

المقبولة والسلوكيات  الفرد السلوكيات 

في  واإلسهام  المجتمع،  في  المقبولة  غير 

في  واإلسهام  االجتماعي،  الضبط  عملية 

وعملية  الجرائم  وضبط  الوقائي،  االمن 

الوطنية.  والوحدة  السلوكي  اإلصالح 

وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي اعتاد عليها الناس، وتزويد األجيال بالقواعد الصحيحة، إلنقاذ المجتمع من 

الخسائر المادية والبشرية)2(  .

بقدرة الجمهور على فهم متعمق لجوانب القضايا األمنية ومشكالتها وبالتالي  و تتمثل أهمية الثقافة األمنية  

التعامل معها بشكل إيجابي باإلضافة إلى أهميتها باكتشاف أسباب الجرائم واألضرار الناتجة عنها ومعرفة التدابير 

الوقائية والعالجية للحد منها، وتساعد الجمهور على معرفة الخدمات التي تقدمها الجهات األمنية وكيفية التواصل 

والتعاون معها، وتأتي أهميتها أيضا من خالل تنمية الحس األمني مما يساعد الجمهور والجهات األمنية الكتشاف 

الجرائم ومظاهر االنحراف ومنع حدوثها وتزيد من وعي المواطن بالقوانين واإلجراءات األمنية وتزويده بالمعلومات 

الكافية لما يدور حول قضايا المجتمع بعيدا عن االشاعات مما يساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة)3(  .

- الحوشان،.أهمية المؤسسة التعليمية في تنمية الوعي األمني. ندوة المجتمع واألمن الثالثة. كلية الملك فهد األمنية، )2011( الرياض.ص5  1

- الصعيدي،الثقافة األمنية ودورها في التنمية، مجلة الفكر الشرطي لشرطة الشارقة، )2011(،.ص14  2
- العمري، دور الثقافة األمنية في الوقاية من الفكر المتطرف في المجتمع السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض،   3

)2014( ،ص65
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أبعاد الثقافة األمنية:

والتي يمكن أن تشكل أبعاد الثقافة  )1(  عن األمن اإلنساني أبعاد األمن،  وقد تضمن تقرير األمم المتحدة    

وتتمثل في االتي: األمنية، 

األمن االقتصادي: ويعني ضمان الحد األدنى من الدخل لكل فرد.. 1

األمن الغذائي: الذي يعني ضمان الحد األدنى من الغذاء لكل فرد.. 2

األمن الصحي: ضمان الحد األدنى من الرعاية الصحية لكل فرد.. 3

األمن البيئي: ويقصد به حماية اإلنسان من الكوارث الطبيعية والحفاظ على البيئة.. 4

األمن الفردي: ويعني حماية كل فرد من العنف المادي من طرف الدولة والمجتمع.. 5

الذي يقوم على ضمان استمرارية شبكة العالقات االجتماعية التقليدية وحمايتها من . 6 األمن المجتمعي: 

العنف اإلثني والعرقي والطائفي والعيش في مجتمع يضمن ويكفل حقوق اإلنسان.

األمن السيا�سي: الذي يضمن التداول السلمي للسلطة، كما يعنى الشفافية والحكم الراشد والمسؤولية . 7

االجتماعية.

وتتعدد مستويات الثقافة األمنية إلى عدد من المستويات، وهي:

والذي يشمل توعية الفرد بالمشاكل التي تواجهه وكيفية التغلب عليها مثل خطر . 1 المستوى الفردي: 

المخدرات، والتعصب، والصحة النفسية وسبل تعزيزها، والصحة الجسدية، وتنمية المهارات المعرفية 

واستغالل أوقات الفراغ... والفكرية والتي تؤثر على تشكيل الثقافة األمنية للفرد، 

ويشمل هذا المجال الوحدة الوطنية والعيش المشترك والقضايا االجتماعية التي . 2 المستوى الوطني: 

تواجه المجتمع مثل الفقر والبطالة والعنف المجتمعي واألمن المروري.

ويشمل التراث العربي والهوية والفكر العربي وحمايته من مظاهر العولمة والغزو . 3 المستوى االقليمي: 

 . باإلضافة إلى التوعية بقضايا األمة مثل القضية الفلسطينية)2(  الفكري والثقافي، 

المستوى العالمي ويشمل األمن البيئي، ومخاطر العولمة وآثارها، واألمن االقتصادي، ومخاطر التجنيد . 4

اإللكتروني والمنظمات اإلرهابية)3( . 

- UNDP,1994 Retrieved August 10, 2017 from http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nos-  1
tats.pdf

www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2000/11/article2.htmlاألمن القومي، تاريخ االطالع2017/7/25 على  -  2
- الشهراني، أثر العولمة على مفهوم األمن الوطني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، 2006.  3



9

 الدراسات السابقة 
لم تتمكن الباحثة من إيجاد دراسات مباشرة تناولت العالقة بين متغيرات الدراسة الحالية، األمر الذي يعزز 

من أصالة وحداثة الدراسة. وبناء على ما تم إيجاده من الدراسات التي ترتبط بشكل جزئي مع هذه الدراسة تم 

تصنيفها حسب تسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث، وعرضها كاآلتي:

       دراسة الجريبيع )2009( هدفت إلى تحليل المضامين في الخطاب الديني في البرامج الدينية في الفضائيات 

العربية ومدى تأثيرها على الشباب في المجتمع األردني. وتكون مجتمع الدراسة من مجتمعين األول مجتمع المتابعين 

والمجتمع الثاني الشباب الجامعي في  القناة األردنية(  الرسالة،  )الجزيرة،  للبرامج الدينية في القنوات الفضائية 

مرحلة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية، وتم اختيار عينة عشوائية منهم وعينة غرضية غير عشوائية 

من المجتمع األول، استخدمت الدراسة المنهج المسحي االجتماعي من خالل تحليل المضمون، ومن أهم النتائج 

التي توصلت إليها الدراسة: أن الخطاب الديني في البرامج الدينية هو خطاب سيا�ضي اجتماعي ثقافي وأن الخطاب 

الديني في قناة الجزيرة هو خطاب ديني سيا�ضي يتوافق مع توجهات القناة، وفي قناة الرسالة كان الخطاب الديني 

خطاب ثقافي اجتماعي، وفي القناة األردنية كان الخطاب الديني خطاب ثقافي بالدرجة األولى. وأن الخطاب الديني 

لم يتطرق إلى المجال االقتصادي والتنمية االقتصادية. وأشارت النتائج إلى تخوف العلماء من ظاهرة العولمة.

         وبحثت دراسة كوينغ )Koenig, 2012( في أثر التربية الدينية في معدالت الجريمة كمتغير مؤثر، وقدمت 

الدراسة استعراضا عن أثر الدين والروحانية على الصحة العقلية والصحة البدنية، حيث قامت بتحليل للبيانات 

المنشورة في المجالت بين )1972 و2010(، وتوصلت النتائج إلى وجود تأثيرات إيجابية للتربية الدينية في تحقيق 

ونسبة االنتحار،  فضال عن كونها تقلل من االكتئاب،  واالعتراف بالجميل،  الرفاه والسعادة واألمل والتفاؤل، 

والقلق، وتعاطي المخدرات، وعدم االستقرار العائلي.

        وأجرى أبو غزالة )2013( دراسة هدفت إلى تحليل الخطاب الديني في الصحافة اليومية األردنية، واعتمدت 

 - الدستور  )الرأي-  الدراسة المنهج الوصفي المسحي للخطاب الديني المنشور بالصحف األردنية اليومية وهي 

واستخدمت أداة تحليل  )كل يوم جمعة(.  والذي تتضمنه الصفحة الدينية التي تصدر بصورة أسبوعية  الغد( 

المضمون، تكون مجتمع الدراسة من جميع  أعداد الصحف اليومية األردنية التي تصدر في األردن بصفة دائمة 

: وجود فروق ذات 
ً
وهي: )الرأي، والدستور، والغد( لعام 2009. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أوال

داللة إحصائية في قضايا الخطاب الديني التي تناولتها الصحف األردنية، وتمركزت هذه الداللة حول عدد من 

في  االجتماعي  النظام  اإلسالمي،  واالقتصادية  واألخالقية،  والدعوية،  )اإلعالمية  اآلتي:  الترتيب  القضايا وعلى 

وتنوعت بين الصحف الثالث. والمعرفية التعليمية(  اإلسالم، 

        وهدفت دراسة الغول )2016( التعرف إلى دور المؤسسات الدينية الرسمية في تحقيق األمن الفكري في 

المؤسسات التعليمية، من خالل اإلجابة عن إشكالية الدراسة وهي: ما دور المؤسسة الدينية الرسمية في تحقيق 
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األمن الفكري في المؤسسات التعليمية كما أنها تسعى لإلجابة عن السؤال هل تعمل المؤسسة الدينية الرسمية 

على مواجهة التحديات المعاصرة لدى الشباب في المؤسسات التعليمية، وتم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي، 

وقد جاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها، أن 

المؤسسة الدينية تقوم بدور مهم في تحقيق األمن الفكري في المؤسسات التعليمية من خالل منحيين هما :الوقائي 

والعالجي، وتو�ضي الدراسة بضرورة تطوير المؤسسات الدينية بما يتواكب مع روح العصر ومستجداته.
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 دور الخطاب الديني في الثقافة األمنية  

إجراءات الدراسة:
باعتباره األنسب لموضوع الدراسة، وتم جمع المعلومات   استخدمت في هذه الدراسة المنهج االستكشافي، 

عن طريق المقابلة الهاتفية غير المهيكلة، والتي تتضمن طرح محاور مفتوحة أجاب عليها المستجيب باستخدام 

تعبيراته الخاصة.

 وتم إجراء المقابالت مع )5( من رجال الدين، )حيث بلغ عدد رجال الدين المسيحي )3( ورجال الدين اإلسالمي 

)2(( تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية. وتم تسجيل المقابالت بعد استئذان أفراد العينة ألغراض الجودة في 

المقابالت، ومن ثم تفريغ هذه المقابالت لنصوص كتابية، وبعد ذلك تم إجراء تحليل تقاطعي لجميع المقابالت 

والتي تم تبنيها بعد االطالع على  مجتمعة باستخراج األفكار الرئيسية لتغطية المحاور الرئيسية من المقابلة، 

الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة، وجاءت المحاور على الشكل اآلتي: 

المحور األول: المضامين التي تتناولها الخطب والدروس الدينية والعظات وختام الصلوات التي تتضمن الثقافة 

األمنية.

المحور الثاني: أدوات االتصال المستخدمة في الخطب والدروس الدينية والعظات وختام الصلوات إليصال 

مواضيع الثقافة األمنية.

المحور الثالث: رد الفعل واالستجابة من حيث التأثيرات العاطفية، والتأثير على السلوك، والتأثير على المجتمع 

للخطب والدروس الدينية والعظات وختام الصلوات لمواضيع الثقافة األمنية.

محددات الدراسة: 
    اقتصرت الدراسة على رجال الدين الذين اعتمدتهم الدراسة، وتتحدد نتائج هذه الدراسة بنتائج أداء أفراد 

كما تتحدد نتائج الدراسة بزمن إجرائها وهو  عينة الدراسة واستجابتهم نحو الخطاب الديني والثقافة األمنية، 

الفصل الدرا�ضي الثاني من العام الجامعي 2017/2016.

صدق األداة
       تختلف آليات الصدق في البحوث النوعية عن البحوث الكمية، ويتحدد ذلك من خالل موضوع الدراسة 

ومشكلتها. ويشير جيمس وسالي )McMillan & Schumacher.1997( أن الصدق في البحث النوعي يمكن التعبير 

عنه بمدى توافق المعاني للتفسيرات والمفاهيم بين الباحث والمشتركين، أي درجة إتقان الباحث والمشاركين في 

وصف األهداف ومكوناتها ومعانيها. وأن الصدق يشير إلى مستوى أو دقة قياس وتسجيل المالحظات بشكل صحيح 

كما هو مخطط لقياسه. وقد اعتمدت الباحثة على تقدير دقة االستجابات التي حصل عليها أثناء المقابالت للتأكد 

من صدق المعلومات التي قدمها المشاركون. 
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ثبات المقابالت

للتأكد من ثبات المقابالت تم اختيار مقابلتين وعرضها على رجال الدين الذين تمت مقابلتهم وأبدوا موافقتهم 

على ما ورد في نص المقابلة المكتوبة.

نتائج التحليل التقاطعي للمقابالت

يتضمن هذا الجزء عرض لتحليل إجمالي المقابالت التي أجريت في الدراسة من حيث المحاور، وتتضمن ما يلي:

المحور األول - من حيث المضمون: 

       فإن النتائج أظهرت أن مواضيع الجريمة والعنف المجتمعي والقتل نتيجة لتعاطي الشباب المخدرات 

والممنوعات قد تصدرت مواضيع الخطابات الدينية في المسجد والكنيسة، ومن ثم جاءت قضايا الوحدة الوطنية 

والتسامح، وجاءت بعد ذلك مواضيع التطرف واإلرهاب وخطر االلتحاق بالمنظمات اإلرهابية في حين أن التوعية 

المرورية واألمن البيئي لم يذكر بموضوع أسا�ضي ورئي�ضي. 

المحور الثاني - من حيث أدوات االتصال:

    أظهرت النتائج أن المسجد ال يملك صفحات تواصل على المواقع االجتماعية مثل تويتر والفيس بوك، وفي 

المقابل فإن الكنيسة أطلقت صفحات اجتماعية للتواصل مع الرعايا باإلضافة إلى أن راعي الكنيسة يتواصل 

بشكل مستمر مع الرعايا عن طريق الهاتف وصفحات التواصل االجتماعي أو البريد اإللكتروني إن لزم األمر.

المحور الثالث - من حيث الفعل ورد االستجابة من الجمهور والتأثير عليهم :

كان من خالل ثالثة تأثيرات: التأثير على العواطف الفردية، والتأثير على السلوك الفردي، والتأثير على المجتمع 

بشكل عام.

فمن حيث التأثير على العواطف أظهرت النتائج أن كال الخطابين الديني اإلسالمي والمسيحي يقومان على إثراء 

العواطف بالقصص التاريخية والدينية، وجاء التأثير على السلوك من خالل الخطاب الديني بأن الخطاب الديني 

اإلسالمي يؤثر بشكل عام على السلوك دون وجود آلية للمتابعة. بينما الخطاب الديني المسيحي يتابع التأثير على 

السلوك من خالل الرحالت التي تنظمها الكنيسة والمخيمات الصيفية والمدارس الملحقة بالكنيسة، باإلضافة 

إلى ما يعرف بشبية الكنيسة والتي تنظمها الكنيسة لألطفال )من عمر 5- 16 سنة(، وتتيح الكنيسة قاعتها الجتماع 

سيدات الكنيسة للتداول في األمور االجتماعية. 

رأي عام  التأثير على المجتمع بشكل عام للخطابين اإلسالمي والمسيحي بأن الخطابين استطاعا بناء  وجاء 

والمواطنة مما ينعكس على  للمجتمع والمحافظة عليه بشكل يساعد على الوحدة الوطنية وتعميق االنتماء 

الوطني. المستوى  بالثقافة األمنية على  التوعية 
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 التوصيات
إقامة مؤسسات دينية متخصصة بنشر الثقافة األمنية في المجتمع.. 1

ضرورة توعية القيادات الدينية بأهمية استخدام أدوات اتصال حديثة تساعد على إيصال مضمون . 2

وأوسع. مناسب  بشكل  الخطب 

القيام بدراسات للجمهور المستهدف لتحديد وسيلة التواصل المناسبة لنشر الثقافة األمنية.. 3

التنسيق مع األجهزة األمنية في محيط المنطقة للمسجد والكنيسة وإرشاد األئمة لمظاهر االنحراف ودالالت . 4

التعاطي.

إعداد وصياغة الخطب الدينية بحيث تشمل جميع المجاالت األمنية بشكل مبسط.. 5

التعاون مع اإلعالم لبث رسائل دينية توعوية أمنية.. 6

إصدار مجالت ومطبوعات شهرية تتناول مواضيع الثقافة األمنية بكل مجاالتها.. 7

المشاركة الحقيقة بين رجال الدين المسيحي والمسلم في نشر الثقافة األمنية والتوعية بالقضايا العربية . 8

مثل القضية الفلسطينية والربيع العربي دون إقصاء لآلخر بقصد أو بدون قصد.

ضرورة تضمين دور العبادة ألماكن مخصصة الستغالل أوقات الفراغ لدى الشباب واألطفال وكبار السن . 9

مثل وجود مكاتب عامة وحدائق وتنظيم رحالت ومخيمات صيفية وذلك في سبيل متابعتهم وإرشادهم ونشر 

الثقافة األمنية في المجتمع.
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تقع على الخطاب الديني الصادر عن دور العبادة من الكنائس والمساجد مسؤولية كبيرة 

الخاتمة

في تشكيل الثقافة األمنية في المجتمع، فاألديان يجب عليها تكريس التعاون والتواصل 

بينها وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية بينهم في مواجهة األخطار األمنية التي تواجه 

باإلضافة إلى قدرتها على التأثير في رعاياها  المجتمع وأهمها التطرف والغلو واإلرهاب، 

بتعميق شعور الوحدة الوطنية والعيش المشترك، فجميع األطراف في المجتمع أعضاء 

الدولة والمجتمع فالهدف من األديان تحقيق الخير للمجتمع في جميع  ساهموا في بناء 

 عن العنف والكراهية.
ً
المجاالت. والتأكيد على المجتمع االلتزام األخالقي بعيدا

العصر،  متطلبات  مع  تتناسب  الدينية  الخطابات  كانت  كلما  أنه  فيه  ومما الشك 

كلما كان األفراد أكثر نضجا وتفاعال مع  واالستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي، 

اآلخرين مما ينتج ثقافة تساعد على سيادة األمن واالستقرار في الدولة. 

 وإن الدراسة تدعو إلى التأكيد على الدعوات الرامية إلى تجديد الخطاب الديني سواء 

اإلسالمي أو المسيحي بسبب ظهور الكثير من التحديات التي تواجه الخطاب الديني وتؤثر 

وخاصة الخطابات اإلرهابية للمنظمات اإلرهابية التي صبغت نفسها باإلسالم  عليه، 

وحتى يستطيع الخطاب الديني السير  واستخدمت خطاب إسالمي قائم على العنف، 

بشكل متوازن مع تطورات العصر والتطور العلمي والتكنولوجي وعالقة العلم والفن 

بالدين. واألدب 

.
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إخالء مسؤولية

وجهات النظر واآلراء الواردة في الموجز/الورقة 

خاصة بالمؤلفين فقط

 وال تعكس السياسة الرسمية 

أو تحدد توجه معهد نواة.


