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ملخص:
إن للمجتمعااا البشا ا ا ااريااة دورة حياااة تمر خاللهااا بااالعااد ااد من املراح ا وك ا مرحلااة منهااا ال تكاااد تخلو من
وس ا ااائ وآليا الض ا ااب االجتماعي والتي فرض ا ااها النسا ا ا األمني من أج املحافظة على توازن املجتمع واسا ا اتقراره
واملحافظة على إدراك الفرد ملجموعة السا ا ا االوكيا واألفعال املرغوبة وغير املرغوبة اجتماعيا والجزاءا والعقوبا
املترتبة عنها وبناء على ذلك اكتس ا ا ا أجهزة األمن في جميع دول العالم بما فيها الجزائر أهمية بالغة واكتسا ا ااب مكانة
خاص ااة .وس ااعيا من املد رية العامة لألمن الوطني إلى تحقي امليزة التنافس ااية وتحس ااين نوعية وجودة خدماتها تماش اايا
مع ما يش ا ااهده العالم من تغيرا متس ا ااارعة وثورة تكنولوجية اجتاح األقطار واألمص ا ااار عمد هذه األخيرة إلى تبني
اسا ا ا ااتراتيجيااة اإلعالم األمني كا ادحااد اآلليااا الفعااالااة لتحسا ا ا ااين جودة خاادماااتهااا من جهااة ومجاااةهااة التحااد ااا األمنيااة
والتهاد ادا املختلفاة من جهاة أخرى .وألن اإلعالم األمني كاان وال زال أحاد أهم اآللياا النااجعاة و الفعاالاة لتحس ا ا ا اين
جودة الخدمة العمومية في مؤس ا ا اس ا ا ااة األمن الوطني جاء هذه الورقة البحثية إللقاء الض ا ا ااوء على مؤس ا ا اس ا ا ااة األمن
الوطني واظهار استراتيجيتها املعتمدة لتحسين جودة خدماتها والتي تمثل أساسا في اإلعالم األمني فكان أهم النتائج
ثبو نجاعته وفعاليته بك آلياته وتطبيقاته في تحس ا ااين جودة الخدمة العمومية األمنية وإ ص ا ااال رسا ا االة الش ا اارطة
الجزائرية للمواطنين وكذا ارساء ثقافة أمنية سليمة وغرس وعي أمني شام في األفراد العاملين ةهذا الجهاز واملواطنين
على حد السواء.
الكلمات املفتاحية:
اإلعالم األمني؛ الخدمة العمومية؛ جودة الخدمة العمومية؛ الخدمة العمومية األمنية؛ مؤسسة األمن الوطني.
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Summary
Human societies have passed by many stages through the course of their
life style. Social control means and mechanisms were imposed at each stage
by the security system in order to keep the society stability and balance as well
as to maintain the individual consciousness about the series of both social
desirable and non desirable behaviors and acts and the resulting penalties, thus
the security services all over the world, and in Algeria as well have gained a
special importance and status. According to the technological revolution and
changes, working to achieve high level of competitive advantage and improve
the quality services by the General Doctorate of National Security which has
adopted the security media strategy as one of the effective methods in order to
confront the multiple security challenges and threats. In this paper we shed
light on the national security institution and present the adopted strategy
mainly represented in the security media and the main results to prove its
effectiveness in all mechanisms and applications, keeping such connection
between the Algerian Police and citizens, and embedding a security culture and
awareness on both citizens and police workers.
Keywords :
Security Media; Quality of Service; Public Security Service; National
Security Establishment

:مقدمة
يعيش العالم اليوم حالة من التطور و التغير املستمرين فرضهما منط العوملة و
إعادة توزيع القوى هذا التحول املتسارع ألقى بظالله على كافة املنظما فبات تسعى
إلى بلوغ أعلى مستويا األداء التنظيمي والفعالية باختالف مجاال نشاطها وبالتالي
إال أن ذلك ختلف

تحقيقها للميزة التنافسية و فرض وجودها بين ك املنظما

باختالف نشاط ك منها فاملنظما الصناعية و التجارية و املالية تسعى إلى تحقي
مصلحتها وتحقي أكبر قدر من معظما الربح أما الخدماتية الحكومية منها فتسعى إلى
.تحسين جودة خدماتها تحقيقا لرضا املجتمع و تد يده ملمارساتها ووظائفها
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ولع من بين أحد أهم مؤسسا املجتمع اليوم املؤسسة األمنية هذه األخيرة
التي تعد ركيزة التنمية االقتصاد ة والنهوض االجتماعي إذ بتوفر األمن واالستقرار تتوفر
البيئة املناسبة لإلبداع و االستثمار ومواكبة من املد رية العامة لألمن الوطني ملختلف
التطورا الحاصلة في املجتمع عمد هذه األخيرة إلى تبني العد د من االستراتيجيا
الهادفة إلى تحسين جودة خدماتها أهمها كان استراتيجية اإلعالم األمني هذا املفهوم
الحد ث الذي ظهر أواخر القرن العشرين كفرع من فروع اإلعالم العام ظهر بالتوازي
مع مفهوم املسؤولية األمنية الذي يعتبر األمن مسؤولية تضامنية تشاركية بين مختلف
فعاليا املجتمع الرسمية و املدنية فاإلعالم عموما و اإلعالم األمني خصوصا لعب دورا
بارزا في نشر الوعي األمني و العم التكاملي االجتماعي ةهدف مكافحة الجريمة بمختلف
أنواعها من خالل سرعة التبليغ وسرعة االستجابة من جهة و مشاركة ك طوائف
املجتمع ألجهزة الشرطة في أدائها لوظائفها بغية تعزيز أنماط السلوك اال جابي و تقلي
آثار السلوك السلبي من جهة أخرى وعليه كان اإلعالم األمني أحد أهم اآلليا الناجعة
و الفعالة لتحسين جودة الخدمة العمومية في مؤسسة األمن الوطني .وفي هذه الدراسة
سوف نتطرق الى كيفية مساهمة االعالم االمني في الخدمة العمومية وأخذنا املؤسسة
العمومية كنموذج باعتبارها فاع أساس ي في املجتمع.
.1

أهمية الدراسة
تسعى هذه الدراسة الى االتي - :
 التعرف ع الخصائص التي تميز ةها االعالم االمني في الجزائر الكشف عن السيرورة العامة لنشدة املؤسسة العمومية ابراز دور االعالم االمني في مكافحة الجريمة -اظهار تاريخ و دور مؤسسة الشرطة
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.2

املنهج املستخدم ان املوضوع املتداول والذي حم عنوان " اإلعالم األمني كدحد
آل اايا تحسين جودة الخدمة العمومية" فهي دراسة نظرية تعكس لنا قيمة علمية
تظهر لنا الدور الذي لعبه االعالم في تحسين و جودة الخدمة العمومية لدى الفرد
فاملنهج الذي اعتمدناه هو املنهج الوصفي فنحن بصدد وصف الظاهرة و تحليلها
بناءا على معطيا و مراجع تم تداولها .
لدى املديرية العام ـ ــة لألمن الوطـ ــني بمختلف فروعها الوالئ ــية

.3

جودة الخدمة العمومية و أبعاد قياسها:
 .1.1مفهوم املؤسسة العمومية والخدمة العمومية:
.1.1.1

مفهوم املؤسسة العمومية :لقد ورد العد د من التعاريف التي

تناول هذا املفهوم بالدراسة والتحلي و كان الهدف منها ابراز أهمية املؤسسة العمومية
و نذكر منها:
"أنها مؤسسة تقوم بدداء خدمة عامة وتسيطر عليها الدولة وتقوم بإنشائها وتخضع
بذلك للسلطة العامة والغرض منها النفع العام".
وهذا التعريف تضمن العناصر التالية:
 املؤسسة العمومية تنشئها الدولة حيث تخضع ألحكام املرف العام وهي تقدمنشاطا معينا قتض ي أن تقوم به تحقيقا للصالح العام.
 خضوع املؤسسة العمومية للسلطة اإلدارية أي أنها ال مكن أن تنفص عن سلطةالدولة وتخضع في تنظيمها الداخلي والخارجي إلدارتها.
 املؤسسة العمومية تنشد بقصد تحقي حاجا النفع العام(حورية قارطي وإ مانمداوي ص)138
* كما يعرف املشرع الجزائري املؤسسة العمومية كما لي :قصد باملؤسسا
واإلدارا العمومية املؤسسا العمومية واإلدارا املركزية واملصالح غير املمركزة
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التابعة لها والجماعا اإلقليمية واملؤسسا العمومية اإلدارية واملؤسسا العمومية
ذا الطابع العلمي والثقافي واملنهي والتكنولوجي (نبي

صقر وفراح محمد الصالح

 2009ص )291
فهم من هذا التعريف أن املؤسسة العمومية هي ك املؤسسا التابعة للدولة وهي
ذا طابع خدماتي عام تعود بالنفع على الجميع .كما أنها ترتكز على املرف العام كما أنها
تتمتع بالشخصية القانونية اضافة الى تمتعها و خضوعها للقانون العام .
.2.1.1

الخدمة العمومية:

مفهوم الخدمة العمومية ال ق أهمية عن املفهوم الساب و حتوي على عدة مفاهيم
منها:
 يعرف  PHKATLELالخدمة بدنها  :نشاط أو إنجاز أو منفعة قدمها طرف ما لطرفآخر وتكون أساسا غير ملموسة و ال تنتج عنها أي ملكية و إن كان إنتاجها وتقد مها
مرتبطا بمنتج مادي ملموس أو غير مرتب .
كما تعرفها الجمعية األمريكية للتسوي على أنها  :النشاطا أو املنافع التي تعرض للبيعأو التي تعرض الرتباطها بسلعة معينة (بو عناني نور الد ن  2007/2006ص .)58
*أما الخدمة العمومية  :فهي الخدمة التي تتصف بالطابع العام أي أنها ذا بعد
تشاركي مكن لجميع أفراد املجتمع االستفادة منها و تكون في أغلب األحيان تح وصا ة
الدولة .ومن الواضح موضوع الخدمة العمومية من املواضيع ذا القيمة و الداللة
العلمية و تفيد الباحث في عملية البحث .
 .1.2تعريف جودة الخدمات و أبعاد ومؤشرات قياسها .1.1.2 :تعريف جودة الخدمة:
تعتبر الجودة حاجة ملحة في الوق الحاضر وخاصة عند زيادة حدة املنافسة بين
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املؤسسا الوطنية ودخول منافسين أجانب ولكي ترقى اإلدارا العمومية إلى املستوى
املقبول من تقد م خدماتها كان وال بد من تبني هذا املنهج حيث ال ختلف تبني جودة
الخدمة من املؤسسا العمومية إلى املؤسسا الخاصة لذلك سنتطرق إلى تعريف
جودة الخدمة بصفة عامة حيث صعب إعطاء تعريف واحد وشام لجودة الخدمة وقد
عرفها بعض الباحثين بدنها:
 جودة الخدما املقدمة املتوقعة واملدركة وهي املحدد الرئيس ي لرضا الزبون أو عدمرضاه وتعتبر في الوق نفسه من األولويا الرئيسية للمؤسسة التي تريد تعزيز مستوى
النوعية في خدماتها.
 وتعرف جودة الخدمة بدنها :تلك الخدما التي ترقى إلى توقعا العمالء (حورية قارطيوإ مان مداوي ص)238
 كما يعرفها  : lewisهي تقد م خدمة أفض من توقعا العمي وتتكون جودة الخدمةمن عنصرين أساسيين هما  - :الجودة التقنية والتي تعني ما الذي تقدمه بالفع

-

وجودة الوظيفة والتي تعني كيف تم تقد م الخدمة( وسف حسين عاشور وآخرون
 2007ص .)104
من التعاريف السابقة مكن القول إنه بالصعوبة بمكان تقد م تعريف شام
ملفهوم جودة الخدمة وكذا وضع أسس ومعا ير ثابتة تم تعميمها على كافة الخدما
فهي نسبية ومختلفة من شخص آلخر ومن خدمة ألخرى.
 .1.2.2أبعاد ومؤشرات جودة الخدمة :مكن اإلشارة لعدد من األبعاد واملؤشرا التي
يستند إليها عامة لقياس جودة الخدما ومنها:
 -تزا د أعداد العمالء طالبي الخدمة.
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 وق إنجاز الخدمة مقارنة بمعا ير اإلنجاز املثلى أو مؤسسا أخرى. محتوى الخدمة ومكوناتها. تقليص األخطاء عند تقد م الخدمة إلى أق حد ممكن. مدى ارتباط وتواءم الجودة مع املتغيرا البيئية املحيطة. مستوى التحسين املستمر في جميع أنظمة املؤسسة (حورية قارطي وإ مان مداويص .)238
وحسب ما قدمه رعد عبد هللا الطائي وعيس ى قدادة فإن أبعاد جودة الخدمة تتمث في
العناصر التالية:
 زمن التسليم :كم نتظر العمي للحصول الخدمة ومدى الدقة في االلتزام باملواعيداملحددة مسبقا.
 اإلملام :مدى اكتمال كافة جوانب الخدمة. التناس  :مدى التماث والنمطية في الخدمة املسلمة لك عمي . الدقة :مدى إنجاز الخدمة بصورة صحيحة من أول مرة. الكياسة :مدى ترحيب العاملين بك عمي وللجميع دون تمييز. سهولة املنال :مدى يسر الحصول على الخدمة. االستجابة :مدى قيام العاملين على تقد م الخدمة بالتفاع سريعا مع ما هو غير متوقعأو خاص لدى العمي .
 امللموسية :مدى توفر شواهد ماد ة للخدمة.557
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 األهلية :مدى توافر املهارا واملعارف واملعدا لتقد م الخدمة. األمان :مدى خلو تقد م الخدمة من األخطار (عبد هللا الطائي عيس ى قدادة 2008ص  .)38وما مكن قوله بخصوص جودة الخدمة الذي يعد هدفا أساسيا تسعى اليه
املؤسسة االمنية و هذا من خالل مواكبة و استخدام التكنولوجيا الحد ثة لتحقيقها .
 .2الخدمة العمومية األمنية:
هي جميع أشكال النشاط الرامية إلى إرساء دعائم األمن واالستقرار في املجتمع وحما ة
األفراد واملمتلكا واملؤسسا والتصدي ملختلف التهد دا التي واجهها املجتمع.
وتقع مهمة تقد م خدما أمنية تح عات العد د من املؤسسا األمنية وعلى رأسها
مؤسسة األمن الوطني (الشرطة) فهي الجهاز العمومي الحكومي الذي وضع لتحقي هذا
الغرض .كما أنها املؤسسة االقرب للمواطن
 .3مؤسسة األمن الوطني واستراتيجية اإلعالم األمني لتحسين جودة خدماتها:
مارس االعالم االمني دورا هاما في توعية أفراد املجتمع بخطورة الجرائم على اختالفها مما
يساهم في تنمية الحس االمني بخصوص انماط الجرائم بما في ذلك املستحدثة كما ال
ننس ى الدور الوقائي من خالل العم على بعث رسائ تتضمن تدكيد و ترسيخ القيم
اال جابية في املجتمعا و هو يعزز روح التضامن بين أفراد املجتمع في مجال الوقا ة من
الجريمة
 .1.3نشأة وتطورمؤسسة الشرطة الجزائرية:
مر الشرطة الجزائرية بالعد د من املراح التاريخية قب تشكلها بالصورة املعاصرة
التي هي عليها اآلن وفيما لي سنحاول تقد م ملخص ألهم هذه املراح :
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أ :الشرطة الرسمية (766م908-م) :شهد الجزائر ظهور أول نموذج للشرطة الوطنية
خالل القرون الوسطى بمد نة "تيهر " عاصمة الدولة الرستمية وكان ذلك عام (160ه-
776م) على د اإلمام عبد الرحمان بن رستم.
ب :الشرطة الحماد ة (1007م1152-م) :عرف الشرطة الجزائرية قفزة نوعية في الدولة
الحماد ة ثاني دولة جزائرية في القرون الوسطى حيث اتسع مهامها وزاد مسؤولياتها
وقد نال الشرطة مكانة مرموقة في هرم الدولة وأصبح صاحب الشرطة تح الوصا ة
املباشرة ألمير الدولة.
ج  :الشرطة الزيانية (1235م1554-م) :سمي قائد الشرطة في الدولة الزيانية بالحاكم
بدل صاحب الشرطة وقد رسم أحد أبرز أمرائها "أبو حمو الثاني موس ى بن أبي يعقوب
وسف بن عبد الرحمان بن حي بن يغمراسن بن زيان" شروط انتقاء هذه الشخصية في
كتابه "واسطة السلوك في سياسة امللوك" .
د :الشرطة الجزائرية أثناء الدولة العثمانية (1519م1830-م)
عرف املجتمع الجزائري في هذه الفترة حالة من األمن واالستقرار وهذا بفض الشرطة
العاملة بمختلف بيالك الجزائر والجد ر بالذكر أن الشرطة كان مقسمة إلى قسمين:
شرطة خاصة باألتراك والكراغلة وشرطة خاصة باألهالي.
ه :شرطة دولة األمير عبد لقادر(1830م1847-م)
بعد مبايعة األمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحد ثة شرع في إرساء دعائم
دولته على نم الدول الغربية املعاصرة له حيث أنشد سبعة نظارا

كما أنشد شرطة

خاصة موزعة على شوارع وأحياء املد نة ب وحتى معسكرا جيشه وقد كان سالحهم
العصا ملعاقبة املنحرفين وتصويب سلوكهم.

559

اإلعالم األمني كأحد آل ــيات تحسين جودة الخدمة العمومية لدى املديرية العام ـ ــة لألمن الوطـ ــني بمختلف فروعها الوالئ ــية
عيشورفؤاد /بركة بالغماس /ليلى محمد يسعد

أما عن أهم املحطا التي مر ةها الشرطة الجزائرية بعد االستقالل فيمكن حصرها
فيما لي:
أ :الفترة ما بين 1965-1962م :تدسس املد رية العامة لألمن الوطني بموجب مرسوم في
الثاني والعشرين جويلية سنة  1962ومن أولويا املهام املنوطة باملد رية الجد دة م ء
الفراغ املتروك بمقرا الشرطة الفرنسية وقد تم تدشين العد د من مدارس الشرطة
كمدرسة حسين داي لتكوين اإلطارا

ومدرستي قسنطينة وتلمسان وكان مقر املد رية

العامة لألمن الوطني بقصر الحكومة.
ب  :الفترة ما بين  1970-1965م :في تلك الفترة اتخذ الهيئة الوطنية لألمن من املدرسة
العليا بشاطوناف الحالية مقرا لها وفي أو سنة 1965م انضم هذه الهيئة إلى األمن
الوطني وأصبح كاحتياطي لحفظ النظام العمومي وفي سنة 1969م تم فتح املدرسة
التطبيقية بالصومعة بالبليدة وكذا املدرسة العليا للشرطة بشاطوناف في الخامس من
جانفي 1970م كما تم إنشاء أمن الوال ا في نفس السنة .
ج :الفترة ما بين 1988-1970م :تميز هذه الفترة بسياسة عصرنة جهاز الشرطة و
أعطية األولوية لتقوية جهاز التكوين وفي سنة 1973م تم توظيف العنصر النسوي في
صفوف الشرطة بدفعتين متتاليتين وفي سنة 1974م تم إ فاد فري إلجراء تربص
بالخارج ليشكلوا األسس األولى لوحدا التدخ السريع كما تم إنشاء مدرسة أشبال
الشرطة وفي سنة 1988م عرف الشرطة العلمية انطالقتها الفعلية وتم إنشاء مخبر
علمي للطب الشرعي تابع للشرطة.
وفي الفترة املمتدة من سنة 1988م إلى غا ة ومنا عرف الشرطة الجزائرية العد د من
التغيرا والتطورا على مستوى هياكلها من جهة وبرامجها التدريبية من جهة أخرى
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واستراتيجياتها من جهة ثالثة كما عرف هذه الفترة استحداث عد د املصالح والهياك
القاعد ة إضافة إلى تبني العد د من االستراتيجيا واآلليا الفعالة لتحسين نوعية
وجودة خدماتها املقدمة

وكذا رصد التهد دا

املختلفة والتصدي

لها( .)2018/02/25 www.algeriepolice.dzمن خالل هذه السيرورة التاريخية لنشدة
مؤسسة الشرطة نلحظ ذلك التطور و هذا نتيجة لتطر الجرائم خاصة املستحدثة منها
هذا ما يستدعي الى تطور هذه املؤسسة التي لها الدور الفعال في الحد من الجريمة
 .2 .3مهام جهازاألمن الوطني الجزائري:
ضطلع جهاز األمن الوطني بالعد د من املهام الحساسة وذا األهمية البالغة نظرا
الحتكاكه الدائم واملباشر باملواطن ومختلف املؤسسا األخرى وبناءا على ذلك أمكن
تحد د مهام هذا الجهاز كالتالي:
 توفير األمن للمواطن وخل شعور لد ه بدنه لم يعد بحاجة للذود عن نفسه وذويهوأمالكه بوسائله الخاصة ب أصبح بإمكانه االتكال على سلطة مستمدة من إرادة
املجتمع تحميه وتسهر على أمنه وراحته.
 إ جاد شعور لدى املواطن بدنه في مدمن من تعقيدا الحياة الحد ثة وما تتطلبه منمعرفة ومعلوما ومساعدة حيث صبح بإمكانه التوجه إلى الشرطة للحصول على
معونتهم في ك ما تعل بسالمة وجوده في املجتمع.
 ح الخالفا واملنازعا التي تنشد بين األفراد بالطرق الود ة من خالل توجيه وتقد مالنصح واإلرشاد.
 التدخ السريع والحازم عند حصول الجريمة والعم على تطوي أثارها بالقبض علىاملجرم وشركائه واملحافظة على أدلة اإلدانة لحين تدخ العدالة مع حما ة الشهود.
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 ضمان تواجد الشرطة بين املواطنين بشك مستمر وتنمية الثقة بينهما بعيدا عن كتصلب أو جمود أو سلبية من جانب أو من آخر.
 السعي املتواص والحثيث لحفظ األمن العمومي وصيانة مقوما األمة ورموز الوطن. ضمان حما ة األشخاص واملمتلكا والتحري ومعا نة املخالفا الجزائية وكذا البحثوإلقاء القبض على مرتكبيها.
 الحفاظ على األمن العمومي والوقا ة من الجريمة واالنحراف. مراقبة حركة تدف األشخاص على الحدود. املساهمة في عمليا أمن الدولة. السهر على حما ة املوانئ واملطارا وبعض املؤسسا العمومية أو املمثليا األجنبية. املشاركة في العمليا الكبرى للدولة في اطار املهام املنوطة ةها (تيقان بو بكر.)2015/2014
 .3.3مؤسسة األمن الوطني واستراتيجية االعالم األمني لتحسين جودة خدماتها:
وضح ممث املد رية العامة لألمن الوطني من أمن وال ة املسيلة محافظ الشرطة بوخاري
السعيد االستراتيجية العامة لألمن الوطني الجزائري في مجال اإلعالم األمني مستندا
ألرقام ميدانية ونتائج متعلقة بالثقافة األمنية و اإلعالم األمني وتغيير سلوك التبليغ لدى
أفراد املجتمع بعد ما حققه جهاز الشرطة الجزائري من نشاطه اإلعالمي في مجال
اإلعالم األمني وما سطره كدهداف مستقبلة خاصة في مجال إرساء ثقافة أمنية سليمة
وغرس وعي أمني شام في األفراد العاملين ةهذا الجهاز واملواطنين على حد السواء ومن
أج الرقي بالشرطة الجزائرية وتقد م خدما ذا جودة عالية ونوعية عمد هذه
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األخيرة إلى تفعي وتعزيز التواص بينها وبين املواطن من خالل تبني استراتيجية جد دة
تمثل أساسا في اإلعالم األمني الذي قوم على العد د من آلليا أهمها :تطبي
ميكانيزما

الشرطة الجوارية األرقام الهاتفية الخضراء إنشاء خال ا االتصال

والصحافة ومصالح السمعي البصري إضافة إلى إقامة الندوا والدورا العلمية واأل ام
املفتوحة على الجهاز(بوخاري السعيد  2013ص .)30
 اعتماد الشرطة الجوارية :استخدم هذا املفهوم ألول مرة في أمريكا عام 1970م تح اسم شرطة املجتمع
وكان ةهدف الحد من الجريمة واالنحراف لدى الشبان في األحياء اآلهلة باألفارقة
والوافد ن الجدد وتداول فرنسا ها املفهوم عام 1988م من خالل منشور روكارد
"الشرطة الجوارية" بمعنى االنتقال من شرطة نظام إلى شرطة استجابة ملطلب اجتماعي
ناتج عن د مقراطية املجتمع
أما الجزائر فقد طرح هذا املفهوم عام 1998م ألج السعي ملعالجة الوضع األمني
املتدهور وذلك عن طري التكف بانشغاال املواطن مع ضمان التواجد األمني املكثف
والحثيث على أرض امليدان.
 إنشاء األرقام الهاتفية الخضراء:سعيا من املد رة العامة لألمن الوطني لتحسينجودة خدماتها وفتح باب التواص بينها وبين املواطن عمد هذه االخيرة إلى تفعي
شبكة االتصال من خالل إنشاء خطوط خضراء مجانية محمية أ ن تم إضافة خ
أخضر  1548إلى خ النجدة  17من أج التكف السريع بانشغاال املواطن
وتسهي عملية التدخ .
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 إنشاء خاليا االتصال :نظرا ملا لعبه اإلعالم األمني من دور في توعية الرأي العاموإرساء ثقافة أمنية داعمة لجهاز األمن الوطني أنشد هذا االخير سنة 2011م خال ا
االتصال والعالقا العامة حيث تقوم بالتنسي مع مختلف املصالح الحكومية
والجمعوية لوضع الخطة السنوية لألنشطة اإلعالمية كما ان من مهامها عقد
الندوا

والحمال

التحسيسية واألبواب املفتوحة والتدخال

التلفازية

واإلذاعية
 اعتماد الوسائل اإلعالمية الحديثة للتواصل االجتماعي :حرصا من املد رية لعامةلألمن الوطني على مواكبة التطور اإلعالمي والتكنولوجي عمد هذه األخيرة إلى إنشاء
موقع إلكتروني على شبكة االنترني ( )www.algeriepolice.dzكما أسس سنة
2013م بمناسبة عيد الشرطة صفحة خاصة على شبكة الفيسبوك كما قام
بإطالق مولود إعالمي جد د هو منتدى األمن الوطني تفعيال منها آلليا اإلعالم األمني
والذي تدشينه بمناسبة االحتفاال السنوية املخلدة ليوم الشهيد(تيقان بو بكر
 2015ص.) 124
ان استخدام تكنولوجيا املعلوما في الوس االمني يعد الية لترشيد الخدمة العمومية
كما مث استراتيجية محورية مكنها إضفاء نتائج ا جابية على عم األجهزة االدارية
الحكومية و حق مقدار من املصداقية في عم منظما الخدمة العمومية اضافة الى
تحقي رضا املواطن على نوعية الخدمة املقدمة .
 .4اإلعالم األمني ،و اقعه و أبرزتحدياته:
 .1.4مفهوم اإلعالم األمني:
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اإلعالم األمني مفهوم حد ث ذو مدلول أمني رتب

أساسا بالسياسا

واالستراتيجيا العامة ألي دولة ويسهم في خدمة قرارها األمني ونظرا لحداثة املصطلح
فإنه نادر التداول في الكتابا واألعمال األكاد مية و فيما لي استعراض ألهم التعريفا
الواردة في هذا الصدد:
حدد هانى القماح مفهوم اإلعالم األمني بدنه "كافة األنشطة الخاصة بالجماهير النوعية
لتوصي معلومة أمنية صحيحة ومباشرة وبسيطة عن طري قنوا االتصال املتمثلة في
وسائ اإلعالم املختلفة ".
ويعرفه على بن فا ز الجنحى على أنه "ك ما تقوم الجها ذا العالقة من أنشطة
إعالمية ودعوية وتوعوية ةهدف املحافظة على أمن الفرد الجماعي وأمن الوطن
ومكتسباته في ظ املقاصد واملصالح املعتبرة" (حمدي شعبان  2008ص.)44
وتعرفه أحد الدراسا بادنه "كافة األنشطة اإلعالمية املقصودة واملخط لها وما تم
إعداده من رسائ إعالمية ةهدف القاء الضوء والتعريف بجميع الجهود واإلنجازا التي
تحققها وزارة الداخلية في إطار استراتيجيتها األمنية الشاملة من خالل كافة وسائ
اإلعالم املختلفة "( سعد الدغمان ص.) 69
من خالل هذه التعريفا أمكن القول أن اإلعالم األمني هو ذلك النشاط اإلعالمي
الرامي إلى رب املواطن بجهاز الشرطة وتعزيز ثقته ةها من خالل اطالعه على ك ما تقوم
به وإشراكه في ذلك فهو إذن بمثابة الجسر الراب بينهما .فال مكن اليوم لهذه املؤسسة
العم دون ا جاد وسائ اعالمية فاعلة و مؤثرة في الفرد واملجتمع .
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 .2.4وظائف اإلعالم األمني  :إ مانا من األجهزة األمنية بالدور الحاسم واملهم الذي لعبه
اإلعالم األمني في إرساء ثقافة أمنية سليمة عند أفراد األمن واملواطنين على حد السواء
أسند إليه الوظائف التالية:
* رصد اتجاها وسائ اإلعالم ووكاال األنباء املحلية واألجنبية وتحلي مضمونها
واالسترشاد بما تحويه في صياغة الخط

وتصميم الحمال اإلعالمية التي من شدنها

دعم رسالة العم األمني وتقويم أدائه.
* العم والتنسي مع مختلف وسائ اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة واإللكترونية.
* استخدام الوسائ اإلعالمية املختلفة في مجال التوعية األمنية والوقا ة من الجريمة.
* اإلسهام في إعداد األعمال اإلعالمية وتقد مها من خالل وسائ اإلعالم املختلفة والتي
تستهدف في املقام األول توعية املواطن بكافة السب والعوام التي نبغي أخذها في
الحسبان من أج أمنه ومواجهة مظاهر االنحراف.
* التغطية اإلعالمية لكافة املستجدا واألحداث املتعلقة بدجهزة األمن (حمدي
شعبان  2008ص.)74
وقد أضاف األستاذ الدكتور فهد بن عبد العزيز العسكر الوظائف التالية:
* تعريف الجماهير باالنحرافا وتوعيتهم بدوافعها وبطرق معالجتها.
* إحاطة الجماهير التي تبذل للقضاء على االنحرافا التي مر ةها املجتمع.
* إعالم الجمهور بما تقوم به األجهزة األمنية من أدوار تهدف لتحي األمن في املجتمع.
* املساهمة في بناء وتعزيز الوعي األمني لدى األفراد.
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* إشاعة اإلحساس باالطمئنان بين أفراد املجتمع والذي تنشد الحاجة إليه بفع
االنعكاسا السلبية املحتملة لألحداث اإلجرامية (فهد عبد العزيز العسكر  2007ص
)8
ولع الجد ر بالذكر هو أن اإلعالم األمني لم كن وليد الصدفة إنما جاء استجابة
لحاجة ملحة فرضتها بعض املتغيرا األمنية في الساحة حيث با اإلعالم العام غير قادر
على احتواء هذه التغيرا وأداء الرسالة األمنية بالشك املطلوب وهو األمر الذي عج
بظهور هذا الفرع وأكسبه أهمية بالغة مما عزز من دور األجهزة األمنية وساهم في خل
صورة إ جابية لدى املواطن عنها.
 .3.4و اقع وإشكاليات اإلعالم األمني:
على املستوى العربي تجسد االهتمام باإلعالم األمني في إنشاء املكتب العربي لإلعالم
األمني عام  1993م وهو مكلف بتنسي الجهود اإلعالمية العربية في مجال اإلعالم
األمني وإعداد خطة عربية شاملة للتوعية األمنية كما تم عام 1994م تشكي لجنة
إعالمية استشارية عربية دائمة لتقييم و توجيه البرامج اإلعالمية والثقافية والتربوية من
ناحية تدثيرها السلوكي واألمني وتنظيم مؤتمرا ملسؤولي اإلعالم األمني العربي مع إعداد
خطة إعالمية موحدة ملحاربة املخدرا .
إال أنه ولسبب الدخول املتدخر لإلعالم األمني كإعالم متخصص ال زال واجه العد د
من املعوقا التي تقف أمام نشاطاته لتحقي أهدافه وغا اته باإلضافة إلى الدور
السلبي الذي تلعبه مختلف وسائ اإلعالم في نشر الجريمة والتشهير لها و الترويج بدنها
أحداث عاد ة يعيشها املجتمع وهو ما زيد من صعوبة اإلعالم األمني في محاربة ذلك.
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كما أنه غالبا إن لم نق دائما ما تسهم مختلف البرامج في بلورة وتثبي الشعور
العدائي ضد أجهزة األمن والعدالة ورجال القانون من خالل ما تم بثه من أفالم ال رجى
منها إال تحقي الربح ملخرجها وقناته.
ومن املعوقا التي تواجه نجاعة وفعالية اإلعالم األمني وتحول دون تحقيقه لألهداف
والغا ا التي وجد من أجلها ما لي:
 غياب فلسفة إعالمية أمنية :وهي ذلك املركب املعقد من األفكار والقيم والنظرياواملث التي تشك األساس الذي قوم عليه اإلعالم األمني وينطل منه.
 التقصير في وضع استراتيجيا واقعية لإلعالم األمني حيث ال تزال االستراتيجياالعربية غير واضحة وقاصرة عن إحداث الفعالية املطلوبة.
 عدم وجود سياسة إعالمية أمنية محددة متف عليها قادرة على تحد د املسارااملختلفة الكفيلة بضمان التطبي الفعلي الستراتيجية اإلعالم األمني.
 قلة اإلطارا املتخصصة في اإلعالم األمني القادرة على مواكبة املهام التي رفعها األمنواإلعالم األمني(تيقان بوبكر  2015ص )132
كما تطرق الباحث أد ب محمد خضور في مؤلف له بعنوان "أولويا تطوير اإلعالم األمني
العربي" إلى املعوقا واإلشكاليا التالية:
 االرتباك في تبني مفهوم األمن الشام من قب أنظمة الدول العربية والذي يعني العمالتكاملي بين مختلف الجها املعنية بحياة الفرد واملجتمع.
 الفن اإلعالمي املعتمد في أغلب األحيان ال تعدى أن كون الفتا أو ملصقا أوشعارا أو حصص إذاعية بسيطة.
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 معوقا متصلة باملوروث التاريخي ووضعية األجهزة األمنية في حد ذاتها كانعدام الثقةفي الذاكرة الشعبية كون األجهزة األمنية مستعمرة أجنبية في بعض الدول وشيوع
االعتقاد بدن أجهزة األمن أداة بطش يستعملها الحكام في دول أخرى.
 عدم وصول العالقة بين األجهزة األمنية واإلعالمية إلى مستوى التفهم املتبادل لطبيعةعم الدور االجتماعي ومضمونه لك منهما.
 النقص الفادح لإلطار اإلعالمي األمني املتخصص والفش في التمكن من ترجمة املعرفةالنظرية الى تطبيقا عملية وخط وسياسا تنفيذ ة.
 تقد م األخبار األمنية معزولة عن سياقها دون تفسير أو تحلي مع تناولها من قبإعالميين دون خبرة أو كفاءة أو معرفة علمية ومن وجهة نظر واحدة تمث السلطة
(تيقان بوبكر  2015ص .)134
 .4.4األفاق املستقبلية للمديرية العامة لألمن الوطني الجزائري في مجال اإلعالم
األمني و أبرزتحدياتها:
قرر املد رية العامة لألمن الوطني إنشاء مصلحة مركزية لإلنتاج السمعي البصري
في مجال اإلعالم األمني والذي سيكون لها الدور البارز واإل جابي في مجال توجيه مخرجا
اإلعالم األمني الوطني كما سطر املد رية العامة لألمن الوطني منذ شهر جانفي 2013
بالتنسي مع الجها املختصة على وضع اللبنا األولى األساسية ملشروع إنشاء إذاعة
األمن الوطني كدداة لتعزيز التواص بين الشرطة واملواطنين من خالل بث املعلوما
والبرامج املتخصصة في مجال التوعية والتوجيه وكذا تقد م اإلرشادا للمواطنين ضمن
رؤية أمنية هادفة تجسد مبدأ الشرطة الجوارية وهوما تجسد فعال من خالل إطالق
حصتين إذاعيتين هما "في الصميم وألمنكم " ونظرا ألهمية دور املواطن في محاربة
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الجريمة فإن املد رية العامة لألمن الوطني في أغلب بياناتها تذكر أنها ستواص بذل املزيد
من الجهود من أج التوص إلى املشاركة الفعالة للمواطن في محاربة الجريمة جنبا إلى
جنب مع الشرطي و ك حسب دوره(تيقان بوبكر  2015ص )131
وقد قدم السيد جياللي بودالية عميد أول للشرطة مد ر اإلعالم والعالقا العامة
باملد رية العامة لألمن الوطني ورقة عم بعنوان " تحد ا في مستوى التطلعا على
هامش امللتقى الوطني لالتصال املؤسساتي املنظم من قب وزارة االتصال أبرز فيها دور
اإلعالم والعالقا العامة في التواص وإرساء رسالة األمن واألمان بالتنسي مع الشركاء
والفاعلين في املجتمع املدني وكذا إبراز دور مد رية اإلعالم والعالقا العامة في إعداد
وتنفيذ مختلف األنشطة اإلعالمية في سياق إبراز دور مصلح األمن الوطني في ضمان أمن
املواطن وحما ة ممتلكاته كما ثمن املتدخ دور مختلف الفضاءا اإلعالمية التابعة
للمد رية العامة لألمن الوطني في نشر الرسالة اإلعالمية األمنية للمد رية(جياللي
بودالية  2013ص.)98
ومن التحد ا املعاصرة التي تواجه اإلعالم األمني حسب العميد الدكتور علي بن
فا ز الجحني في كتابه "اإلعالم األمني والوقا ة من الجريمة " حيث ذكر النقاط التالية:
 تحدي البحث العلمي في امليدان األمني :إذ به تحق مصالح األمن فعاليتها وبه تواكبمختلف التطورا الحاصلة في املجتمع.
 الحرب النفسية :دخل الحرب النفسية التي تتولى وسائ اإلعالم خدمته قائمةاالهتماما

العسكرية واإلعالمية ونظرا لخطورة الحرب النفسية التي تستعملها

جماعا الفساد على أمن املجتمع أصبح التصدي لها من أولويا اإلعالم األمني.
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 الدعا ا املظللة :تستعم الدعا ة لتحقي أغراض وأهداف مسطرة وهي ذا تدثيركبير على آراء وتوجها األفراد التي وجب تحد د مصدرها والتصدي لها.
 الشائعا  :ال تختلف الشائعا عن الدعا ة املظللة إال أن خطورتها تكمن في كونهاتخاطب عقوال تملك استعدادا لتقبلها والتدثر ةها.
 الرشوة :الرشوة جريمة ذا خطورة على الفرد واملجتمع واالقتصاد وهي تنم عنالفساد اإلداري في أي مجتمع إذ ةها تضيع أموال الناس بغير وجه ح وةها تهدر حقوقهم
التلوث البيئي :الذي با يهدد الحياة على كوكب األرض ومن أج تبصير املجتمعبخطورته سطر املد رية العامة لألمن الوطني في الجزائر برامج مكثفة للتوعية البيئية
إضافة إلى استحداث شرطة خاصة بالبيئة والعمران مهماتها رصد مصادر التلوث
ومعاقبة املتسببين فيه.
 -اإلرهاب :جريمة عابرة للحدود والقارا تهدد أمن البلدان واملجتمعا

ألجهزة األمن

الجزائرية باع طوي في التصدي له واسترجاع األمن واالستقرار خاصة فيما تعل
باالتصال مع مختلف الشركاء املعنيين بالتصدي له وذلك من خالل إنشاء خطوط
مجانية للتبليغ عن أي أشخاص أو تحركا مشبوهة ضمانا للتدخ السريع والفعال.
-املخدرا  :آفة املخدرا هي األخرى عابرة للحدود والقارا

وهي آفة فتاكة تستهدف

بشك خاص الفئة األكثر حساسية في املجتمع وهي فئة الشباب إذ أن التصدي لها من
أولويا الشرطة الجزائرية وذلك من خالل القيام بحمال توعوية واالشراف على
مراكز االسترجاع ومكافحة املخدرا

ومرافقة الشباب املقلعين عن تناولها.
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الحوادث املرورية :أو ما يسمى إرهاب الطرقا

حيث تسعى املد رية العامة لألمن الوطني

جاهدة للحد من هذه املعضلة الفتاكة التي تحصد األرواح وتكبد خزينة الدولة أموال
باهضه بسبب الخسائر املاد ة الهائلة التي تخلفها.
وعليه فإن هذه الظاهرة وما سب ذكره من ظواهر هي من أولويا املد رية العامة
لألمن الوطني للتصدي لها ومحاربتها من خالل برامج واستراتيجيا اإلعالم األمني(علي
فا ز الجحني  2014ص )311
خاتمة
بعد هذا التناول املقتضب ملوضوع اإلعالم األمني تبين أنه استراتيجية فعالة
لتحسين جودة خدما جهاز األمن الوطني الجزائري فبه حقق وتحق ج األجهزة
األمنية الرائدة في العالم وثبتها وبه استطاع أن تفرض النظام وتسيطر على الجريمة
بمختلف أشكالها وبه استطاع الشرطة الجزائرية احتالل املراتب األولى عامليا وهو ما
ؤكده مد ر املتحف املركزي للشرطة "العقيد لطفي" عميد أول الدكتور شوقي عبد
الكريم بدن الجزائر قد احتل املرتبة السابعة في تصنيف األكثر دوال أمنا في العالم وهو
ما ثب املستوى العالي الذي وصل إليه الشرطة الجزائرية ودورها في الحفاظ على أمن
املواطن جاء ذلك خالل املحاضرة التي ألقاها الثالثاء أمام طلبة املركز الجامعي
بإليزي أ ن كشف بدن املعهد األمريكي الستطالع الرأي "غالوب" الذي أجرى االستطالع
حسب مؤشر غالوب للقانون والنظام والذي قيس الشعور باألمان على املستوى
الشخص ي وكذا الخبرا الشخصية املتعلقة بالجريمة وتطبي القوانين بحيث احتل
الجزائر املركز السادس مناصفة مع سويسرا والتي تحصل على  84نقطة ضمن أسئلة
تتعل بثقة األشخاص في الشرطة ودرجة األمن ليال في األحياء واملنازل وهو ما ثب
املستوى العالي من االحترافية والجاهزية التي وصل إليها الشرطة الجزائرية كما ثب
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نجاعة وفعالية استراتيجية اإلعالم األمني بك آلياته وتطبيقاته في تحسين جودة الخدمة
العمومية األمنية وإ صال رسالة الشرطة الجزائرية للمواطنين وأن السياسة االتصالية
املنتهجة من قب املد رية العامة لألمن الوطني واملبنية أساسا على اإلعالم األمني تؤدي
ما عليها من أدوار خدمة للمواطن والوطن.
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